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RESUMO 

Este estudo, situado no campo da Estratégia Empresarial, enfoca o problema da proliferação e 

da falta de clareza sobre a consistência e confiabilidade de instrumentos para avaliação ou 

orientação de negócios (empresas e investimentos) pela perspectiva da sustentabilidade. Mais 

especificamente, busca contribuir de forma prática e, ao mesmo tempo, cientificamente 

fundamentada, para o atendimento da demanda por meios de orientação sobre esse assunto para 

gestores, investidores e outros stakeholders. A recente expansão no uso do qualificativo ESG 

(da sigla em inglês para atributos ambientais, sociais e de governança corporativa) tem tornado 

ainda mais aguda a situação. Essa questão é de importância tanto para o campo dos negócios – 

face à relevância estratégica da Sustentabilidade Empresarial (SE) e da Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) – quanto para a sociedade em geral, considerando o papel crítico do setor 

de negócios para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

estabelecidos pela Agenda 2030, da ONU. A necessidade de urgente alinhamento dos critérios 

de avaliação da SE e da RSE a essa agenda é cada vez mais reconhecida, tanto na academia 

quanto por lideranças empresariais e políticas. Para contribuir nesse sentido, esta pesquisa: (i) 

revê os debates e práticas recentes no campo da Estratégia Empresarial envolvendo 

Sustentabilidade Empresarial (SE), Responsabilidade Social Empresarial (RSE), ESG e 

Desenvolvimento Sustentável e; (ii) desenvolve e testa um framework e uma ferramenta prática 

para análise da congruência entre instrumentos para avaliação ou orientação de negócios pela 

perspectiva da sustentabilidade e a Agenda 2030/ODS. Considerando a natureza prática do 

problema de pesquisa, o procedimento metodológico utilizado foi o método Design Science 

Research (DSR), que visa a construção de conhecimento científico a partir do desenvolvimento 

metódico de artefatos, ou seja, da aplicação do engenho humano à criação de ferramentas – 

físicas ou intelectuais – para a solução de problemas do mundo real (Aken & Romme, 2009; 

Romme, 2011; Dresch, Lacerda & Antunes, 2015). Os resultados indicam que tanto o 

framework quanto sua ferramenta foram bem recebidos e considerados consistentes, aplicáveis 

e potencialmente úteis para as finalidades propostas. Como contribuição no campo da prática, 

esta pesquisa resultou na criação de artefatos já utilizáveis, a serem aperfeiçoados e modelados 

para uso em maior escala. Como contribuição científica, no marco da DSR, oferece 

conhecimentos relativos principalmente à avaliação de objetos complexos voltados à 

sustentabilidade empresarial, entendida como uma “classe de problemas” no campo da 

administração. 



 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade Empresarial, Investimento Sustentável, ESG, RSE, 

Avaliação, Análise, Desempenho, Agenda 2030, ODS, Design Science Research, DSR.



 

 

ABSTRACT 

This study, located in the field of Business Strategy (BS), focuses on the problems of the 

proliferation and of the lack of clarity about the consistency and reliability of instruments for 

evaluating, assessing and guiding businesses (companies and investments) from the perspective 

of sustainability. More specifically, it seeks to contribute – in a practical and, at the same time, 

scientifically grounded way – to meeting the demand for means of guidance on this matter for 

managers, investors and other stakeholders. The recent expansion in the use of the qualifier 

ESG (the acronym for environmental, social and corporate governance attributes) has made the 

situation even more acute. This issue is of importance both for the business field – given the 

strategic relevance of Corporate Sustainability (CS) and Corporate Social Responsibility (CSR) 

– and for society in general, considering the critical role of the business sector in achieving the 

Sustainable Development Goals (SDGs) established by the UN 2030 Agenda. The urgent need 

to align the CS and CSR assessment criteria with this agenda is increasingly recognized, both 

in academia and by business and political leaders. To contribute in this sense, this research: (i) 

reviews recent debates and practices in the field of Corporate Strategy involving Corporate 

Sustainability (CS), Corporate Social Responsibility (CSR), ESG and Sustainable Development 

and; (ii) develops and tests a framework and a practical tool for analyzing the congruence 

between instruments for evaluating and guiding businesses from a sustainability perspective 

and the 2030/Agenda/SDGs. Considering the practical nature of the research problem, the 

methodological procedure adopted was the Design Science Research (DSR) method, which 

aims to build scientific knowledge from the methodical development of artifacts, that is, from 

the application of human ingenuity to the creation of tools for solving real life problems. (Aken 

& Romme, 2009; Romme, 2011; Dresch, Lacerda & Antunes, 2015). The results indicate that 

both the framework and its tool were well received and considered consistent, applicable and 

potentially useful for the proposed purposes. As a contribution in the field of practice, this 

research resulted in the creation of usable artifacts, to be improved and modeled for use on a 

larger scale. As a scientific contribution, within the framework of DSR, it offers knowledge 

related mainly to the evaluation of complex objects aimed at corporate sustainability, 

understood as a class of problems in the field of management. 

Keywords: Corporate Sustainability; Corporate Social Responsibility; Sustainable Investment; 

ESG; CSR; Evaluation; Assessment; Analysis; Performance; 2030 Agenda; SDGs; DSR; 

Design Science Research. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após décadas de demandas para que as empresas adotem formas mais sustentáveis de 

operar, se assiste nos últimos anos um notável crescimento de discursos nesse sentido. 

Dirigentes empresariais e investidores vêm intensificando, cada vez mais, esse discurso de 

adesão a propostas e compromissos, que têm por objetivo tornar sustentável a maneira como 

bens e serviços são produzidos e usufruídos para atendimento aos desejos e necessidades dos 

quase 8 bilhões de seres humanos atuais, e de seus descendentes.  

Ao declarar decisões como a adoção de políticas Environmental, Social and Governance 

(ESG com tradução para Ambiental, Social e Governança Corporativa), o alinhamento com o 

Acordo de Paris ‒ firmado em 2015 no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

a Mudança do Clima (do inglês United Nations Framework Convention on Climate Change - 

UNFCCC) ‒ ou a adesão ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), empresas 

e investidores sinalizam a intenção de compatibilizar o sucesso de seus negócios com a 

sustentabilidade, em todos seus aspectos: ambiental, social e econômico. 

Um desafio dessa magnitude requer não só o desenvolvimento de novas tecnologias e 

sistemas de produção, mas, também, novas formas para avaliação dos resultados dos negócios 

e gestão de capitais. À medida que mais empresas e investidores buscam se engajar no 

movimento de transformação em curso, cresce a necessidade de instrumentos de gestão 

adequados para esse novo contexto. Como resultado, constata-se nos últimos anos a 

proliferação de guias, sistemas, métodos e outras ferramentas com essa finalidade.  

Nesse contexto, fica patente a falta de referências e meios para que os usuários desses 

instrumentos de gestão possam avaliar a consistência do que encontram no mercado. Contribuir 

para o enfrentamento desse desafio é o objetivo desta tese, como segue apresentado mais à 

frente.  

Antes, porém, é necessária uma breve retrospectiva, visando contextualizar o atual 

momento e evidenciar alguns componentes essenciais do desafio em pauta. 

1.1 Histórico e contextualização 

1.1.1 Implicações do compromisso dos negócios com o Desenvolvimento Sustentável (DS)  

Há 50 anos, em 1972, a ONU realizou em Estocolmo sua primeira conferência 

internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ONU Brasil, 2020), dando início a 
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uma série de debates visando a reunião de conhecimentos e a construção de consensos sobre os 

desafios comuns a serem enfrentados pela humanidade nesse campo. Ao longo desse caminho, 

se uniram ao debate não só os governos nacionais, mas, também, empresas, investidores e 

outros segmentos da sociedade civil e do poder público, como governos subnacionais e agências 

multilaterais (ONU Brasil, 2020).  

Um ponto culminante desse processo foi a publicação da Agenda 2030 (UN, 2015), que 

contextualiza e lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): um solene 

compromisso global sobre um conjunto de 17 ambiciosos objetivos, desdobrados em 169 metas, 

a serem atingidas no prazo de 15 anos. Esse documento tem grande significado não só por ter 

sido endossado por todos os 193 países integrantes da ONU à época, mas, também, por 

representar uma convergência e síntese dos inúmeros processos de negociação sobre os temas 

ambientais e sociais desenvolvidos no âmbito da ONU, englobando, igualmente, sob vários 

aspectos, as negociações multilaterais de âmbito econômico. 

Ressalta-se a importância dada ao setor de negócios em todo esse processo, e a crescente 

adesão de empresas e investidores a esse compromisso. Para citar apenas dois exemplos, tem-

se, por um lado, a fala do secretário geral da ONU, Ban-Ki-Moon, ao apresentar a Agenda 2030 

em reunião do Pacto Global, no Fórum Econômico Mundial de Davos, logo após seu 

lançamento:  

I ask all the CEOs here today to help us. Your advocacy and example can drive action 

to achieve a life of dignity for all people. (…) I call Agenda 2030 our ‘declaration of 

interdependence.’ The world is coming to recognize more and more that problems in 

one country reverberate in another. A crash in one market can drive a crisis around 

the world. That is why it is so important to make the most of our collective strengths. 

(…) You are already members of the UN Global Compact. You understand that doing 

business responsibly is the first step for any company that wants to contribute to 

sustainability (UN, 2016). 

Pelo lado do empresariado, uma eloquente resposta factual é a crescente adesão de 

empresas ao Pacto Global: uma iniciativa do setor de negócios no âmbito da ONU, lançada no 

ano 2000, com o objetivo de sensibilizar, mobilizar, engajar e articular o empresariado rumo ao 

Desenvolvimento Sustentável. O número de empresas que aderiram à iniciativa saltou de 44 

em seu lançamento, para 2.251, em 2005 e 6.337 em 2010 (ano em que se iniciaram as 

conversações para conferência Rio+20, que deu origem aos ODS) para 8.394 em 2015 e 10.475 

em 2019 (UNGC, 2020e). Seu peso econômico é também relevante: em 2019, mais de 71 

milhões de pessoas trabalhavam em empresas do Pacto Global, que agregava entre suas filiadas 

54% das empresas listadas pelo Financial Times Global 500 (UNGC, 2020e). 
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Igualmente é relevante destacar que o engajamento do empresariado com a Agenda 

2030 se dá inclusive fora do ambiente da ONU, como evidenciado, por exemplo, em 

manifestações de líderes do World Economic Forum (WEF) e do seu International Business 

Council (IBC): 

The principles of stakeholder capitalism, championed by the World Economic Forum 

for half a century and recently restated in the Davos Manifesto 2020, have never been 

so important. The Forum’s International Business Council (IBC) is at the forefront of 

this rebalancing of corporate purpose. In 2017, the IBC spearheaded a commitment 

from more than 140 CEOs to align their corporate values and strategies with the UN’s 

Sustainable Development Goals (SDGs), to better serve society. There is an emerging 

consensus among companies that long-term value is most effectively created by 

serving the interests of all stakeholders (Brian Moynihan Chairman e CEO do Bank 

of America, Chairman do International Business Council do World Economic Forum 

e Klaus Schwab, Fundador e Executive Chairman do World Economic Forum, em 

WEF, 2020b, p. 3).  

Outra liderança empresarial de peso que tem se manifestado repetidamente sobre o tema 

é Larry Fink, Chief Executive Officer (CEO) da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, 

com em torno de U$ 9,45 trilhões sob gestão (Statista, 2022). Com a autoridade de quem 

comanda investimentos em milhares de empresas, Fink publica ao início de cada ano uma carta 

aberta dirigida aos CEOs das empresas. Coordenada com essa manifestação, os executivos 

líderes da BlackRock também dirigem uma carta a seus clientes, os detentores do capital que 

investem. Há vários anos, pelo menos desde 2018, essas cartas têm sido cada vez mais 

contundentes e assertivas ao sinalizar a decisão da BlackRock de considerar em suas estratégias 

de investimento os desafios do Desenvolvimento Sustentável, se balizando por compromissos 

internacionais e integrando aspectos ESG em suas análises: 

In a letter to our clients today, BlackRock announced a number of initiatives to place 

sustainability at the center of our investment approach, including: making 

sustainability integral to portfolio construction and risk management; exiting 

investments that present a high sustainability-related risk, such as thermal coal 

producers; launching new investment products that screen fossil fuels; and 

strengthening our commitment to sustainability and transparency in our investment 

stewardship activities. (…) Over the next few years, one of the most important 

questions we will face is the scale and scope of government action on climate change, 

which will generally define the speed with which we move to a low-carbon economy. 

(…) While government must lead the way in this transition, companies and investors 

also have a meaningful role to play. As part of this responsibility, BlackRock was a 

founding member of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

(TCFD). We are a signatory to the UN’s Principles for Responsible Investment, and 

we signed the Vatican’s 2019 statement advocating carbon pricing regimes, which we 

believe are essential to combating climate change (Larry Fink, CEO da BlackRock) 

(Fink, 2020, p. 2). 

Ao assumir a Agenda 2030 como referência, o mundo dos negócios se coloca frente à 

missão de viabilizar, na prática e massivamente, o que se convencionou chamar de 
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Desenvolvimento Sustentável: um sistema de produção e consumo que satisfaça as 

necessidades das presentes gerações, sem impedir que as futuras gerações também satisfaçam 

as suas (ONU, 2015; Relatório Brundtland, 1988). Essa não é uma tarefa trivial, e não só pela 

sua magnitude, mas, também, pelas radicais implicações que provavelmente tal tarefa venha a 

ter. 

Colocando em termos simples, o dilema central enfrentado é quanto à eventualidade de 

que o Desenvolvimento Sustentável sequer exista dentro do modo de produção capitalista. A 

exploração teórica dessa possibilidade levaria à discussão sobre a herança de Malthus e às 

propostas mais recentes como da Ecologia Profunda ou da Economia Ecológica (O’Reilly, 

Allen & Reedy, 2018; Monzoni & Carreira, 2022) e outras correntes de pensamento construídas 

sobre a premissa de que há um problema intrínseco na continua expansão de um sistema aberto 

(a economia) dentro de um sistema fechado (o planeta). Sendo a expansão continua uma 

premissa do capitalismo, ter-se-ia aqui uma situação insustentável, por definição. 

Discutir o mérito desse dilema foge ao escopo desta tese, contudo é fundamental 

mencioná-lo para evidenciar, de imediato, uma questão crucial no contexto estudado: ao abraçar 

a proposta do Desenvolvimento Sustentável, o mundo dos negócios assume também a premissa 

de que será possível, de algum modo, criar tecnologias, instituições e formas de produção e 

consumo que compatibilizem uma economia capitalista com um planeta natural e 

inevitavelmente limitado (O’Reilly, Allen & Reedy, 2018; Rockstrom, 2009; Raworth, 2017).  

Dentre as muitas implicações dessa premissa, duas precisam ser destacadas. A primeira 

é a necessidade de compreensão e gestão dos limites planetários, inevitável, visto que estes são 

uma realidade objetiva, como demonstram estudos e evidências mencionadas mais adiante. 

(Rockstrom et al., 2009, Steffen et al., 2015; Monzoni & Carreira, 2022). A segunda é o 

reconhecimento de que a solução – qualquer que seja ela – será composta por um conjunto de 

arranjos complexos, visto que os desafios vão muito além do alcance individual de qualquer 

empresa ou investidor: trata-se de uma reforma sistêmica, não do simples somatório de 

melhorias isoladas.  

Essas duas implicações são fundamentais porque, a partir delas, pode-se avaliar as 

práticas empresariais e os modelos de negócios, e avaliar se esses se dirigem à concretização 

do Desenvolvimento Sustentável ou se, ao contrário, não passam de ajustes incrementais no 

sistema vigente, que mitigam eventuais problemas, mas não resolvem o dilema essencial a ser 

enfrentado. É grande o risco de interpretações equivocadas ou superficiais, e ele pode ser 

ilustrado por um exemplo que pode ser aparentemente desimportante, mas é muito emblemático 

e relevante do ponto de vista da comunicação: a iconografia oficial dos ODS. 
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Figura 1 – Iconografia oficial dos ODS 

 
Fontes: UNDGP (2015).  

  

Apesar da Agenda 2030 afirmar e reiterar que …this Agenda and the Sustainable 

Development Goals and targets, including the means of implementation, are universal, 

indivisible and interlinked (UN, 2015, p.31), a “cartelinha dos ODS” (Figura 1) foi a imagem 

que apoiou desde o início o esforço de comunicação sobre os ODS. Essa iconografia mostrou-

se atraente e de fácil assimilação, mas, ao mesmo tempo, indutora de um olhar fragmentado 

sobre os objetivos. Em pouco tempo, e muitas vezes usados sem referência ao contexto da 

Agenda 2030, os coloridos ícones foram separados como figurinhas de um álbum, e – 

totalmente apartados do contexto de Agenda 2030 – passaram a ilustrar relatórios de 

sustentabilidade, ferramentas de gestão e peças de comunicação no âmbito dos negócios. 

Reagindo a essa situação e preocupados com as suas consequências, vários atores 

buscaram usar a mesma linguagem para chamar a atenção do público quanto à natureza 

universal, indivisível e interligada dos ODS e, consequentemente, para a inadequação de seu 

uso fragmentado e descontextualizado. Exemplo disso são representações veiculadas no World 

Atlas of Desertification, da União Europeia (UE), (Figura 2) e pelo Centro de Resiliência de 

Estocolmo (Figura 3).  
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Figura 2 – ODS como um quebra-cabeças 

 
 Fonte: Cherlet et al. (2018).  

Figura 3 – Representação integrada dos ODS 

 

Fonte: Stockholm Resilience Center (2016).  
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O reconhecimento dessa natureza integrada dos ODS – universal, indivisível e 

interdependente – é absolutamente essencial para se distinguir entre o efetivo compromisso de 

um negócio com o Desenvolvimento Sustentável e as simples práticas favoráveis à minimização 

de alguns problemas econômicos, sociais ou ambientais. 

1.1.2 Porque os negócios aderem à Sustentabilidade 

As discussões sobre os motivos que levam empresas a incorporar as questões da 

sustentabilidade em seus discursos, práticas, políticas e estratégias não são novas. A revisão de 

literatura feita para esta tese, apresentada em capítulo próprio, aponta que as pautas e 

posicionamentos hoje englobados pelos termos Sustentabilidade Empresarial (SE) e 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC traduzido do inglês Corporate Social Responsibility 

- CSR) são o resultado da convergência de vários processos e explicados por diferentes teorias.  

Quanto às pautas abordadas, Bansal e Song (2017) demonstram que a atual agenda 

empresarial contém elementos de três principais vertentes: Responsabilidade Corporativa 

(Corporate Responsibility), Sustentabilidade Empresarial (Business Sustainability) e Gestão 

Estratégica (Strategic Management) 

Segundo esses autores, a vertente Responsabilidade Corporativa é vista como uma pauta 

normativa, pela qual considerações de ordem moral e ética requerem determinadas posturas das 

empresas e de seus dirigentes. Nesse sentido, por exemplo, é possível encontrar, já nos anos 

1950, demandas para que empresas e investidores avancem negócios e práticas que contribuam 

para o bem-comum (ao gerar benefícios para suas comunidades) e, ao contrário, evitem 

negócios que seriam “moralmente condenáveis” (à época, se mencionava principalmente jogo 

e bebidas, vindo mais recente a se somarem segmentos como armas e tabaco, além de 

considerações sobre bem-estar animal e outros aspectos). 

Já a vertente Sustentabilidade Empresarial, para esses autores, é vista como uma 

abordagem científica, fundada na teoria dos sistemas. Nesse sentido, a visão do negócio como 

parte de um sistema não só econômico-social, como também natural (biogeofísico) impõe a 

necessidade de se evitar impactos (externalidades) que possam levar à degradação das 

condições naturais necessárias ao bem-estar coletivo. Posicionamentos desse tipo se originam 

nos anos 1970 e ganham força na década seguinte, especialmente em relação a questões 

ambientais, como a redução da poluição e a eliminação de substâncias nocivas à camada de 

ozônio na alta atmosfera. 
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Finalmente, identificam o surgimento de uma terceira vertente, que chamam de “Gestão 

Estratégica”, e que combina as duas anteriores. Iniciado nos anos 1990, e ganhando força desde 

então, essa vertente tem como motor a identificação de aspectos em que as expectativas 

levantadas pela Responsabilidade Corporativa e pela Sustentabilidade Empresarial são 

convergentes com os interesses das empresas. Essas convergências podem se dar de múltiplas 

formas, que vão desde as imediatas, diretas e de curto prazo (como a melhor reputação 

decorrente de projetos sociais ou a redução de custos gerada pela eliminação de desperdícios 

ou resíduos) até às mais distantes, indiretas e de longo prazo (como a criação ou manutenção 

de ambientes favoráveis aos negócios, decorrentes de melhores condições sociais e da 

mitigação de impactos ambientais negativos, como as mudanças climáticas).  

Diversos autores discutem as razões para o movimento de convergência supracitado. 

Uma recente síntese nessa perspectiva é oferecida por Ashrafi et al. (2020). Segundo esses 

autores, na literatura sobre o tema, três teorias se destacam para explicar esse comportamento 

das empresas: (i) a resource-based theory, (ii) a teoria institucional e (iii) a teoria dos 

stakeholders. Segundo essas teorias, respectivamente: (i) há casos em que práticas, políticas ou 

estratégias da agenda de sustentabilidade serão adotadas pela empresa por reforçarem o valor 

de atributos que possuam e que suas concorrentes dificilmente poderão obter; (ii) há casos em 

que modificações do quadro regulatório ou a evolução de práticas e demandas de mercado 

empurrarão a empresa na direção de certas pautas; e (iii) há, ainda, situações em que serão as 

pressões das partes interessadas – ou impactadas por suas atividades – que levarão a empresa a 

adotar determinados comportamentos ou políticas. Conforme o contexto, as atitudes das 

empresas podem ser explicadas de distintas formas, com vários caminhos que levam à mesma 

conclusão.  

É interessante notar que em todos os casos – com exceção de medidas limitadas ao 

discurso e à construção de imagem – as transformações mobilizadas pelas dinâmicas citadas 

não são genéricas – “ser sustentável” – mas, bastante específicas: adotar tal ou qual prática por 

razões bastante tangíveis e justificáveis. Não são “conversões gerais” das empresas a um novo 

modelo, mas, processos de transformação complexos e multifacetados. Como se vê, a 

sustentabilidade é para as empresas uma agenda abrangente, tanto em relação aos temas 

enfocados (sociais, ambientais, econômicos, éticos) quanto em relação às motivações e 

mecanismos envolvidos na adesão às suas práticas e premissas. 

Cria-se, assim, uma conjuntura em que se combinam, de um lado, as múltiplas demandas 

dos vários atores sociais e institucionais empenhados em avançar essa complexa agenda e, de 

outro lado, a necessidade de compreensão, pelas empresas e investidores, de uma série de 
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fatores até então ausentes de suas preocupações. É nesse contexto que surge uma série de 

iniciativas, referenciais e instrumentos destinados a orientar e apoiar os atores do mundo dos 

negócios nessa jornada. 

1.1.3 Orientando a incorporação da Sustentabilidade às estratégias e práticas empresariais 

No momento de encerramento da pesquisa realizada para este estudo – meados de março 

de 2022 – é notável no mundo dos negócios a presença cada vez mais constante da expressão 

ESG. Essa sigla, derivada do inglês Environmental, Social and Governance, indica a inclusão 

de aspectos ambientais, sociais e de governança na análise de um negócio, em adição aos usuais 

aspectos econômicos e financeiros. Apesar de ter sido cunhada em 2004 e de sua lógica estar 

desde então presente em diversas abordagens sobre a relação entre negócios e sustentabilidade, 

só recentemente – a partir de 2018, aproximadamente – o ESG passou a ganhar proeminência 

fora dos círculos diretamente focados em sustentabilidade. Como mostra o gráfico apresentado 

na Figura 4 (Belinky, 2021) há, de fato, uma “febre” ESG em curso:  

Figura 4 ‒ ESG x ODS no contexto de finanças (Brasil) 

Índice Google Trends de interesse ao longo do tempo (Brasil, campo de Finanças) 

 
 Fonte: elaboração própria, com dados do Google Trends (out. 2021). Dados referentes ao Brasil, no contexto de  

 Finanças.  
 Nota. Environmental, Social and Governance (ESG); Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Pesquisa pelos  

 termos exatos: ESG e ODS. O valor 100 representa o pico de popularidade entre esses termos, no período estudado.  

 

A sensação derivada desse verdadeiro “tsunami ESG” (Belinky, 2021), juntamente com 

muitas das implicações discutidas nesta tese é bem sintetizada no recente artigo “O Metaverso 

do ESG”, de Monzoni e Carreira (2022):  
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Desde a década de 1990, dois conceitos diferentes, porém comumente usados como 

sinônimos, estavam sendo utilizados pelas empresas para estruturar suas ações e 

discursos em torno dos impactos dos negócios nas esferas ambiental, social e 

econômica: a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e a Sustentabilidade 

Empresarial (SE). Porém, em 2020, o que vimos acontecer foi o ESG se sobrepor, ao 

menos como narrativa, ao que vinha até então sendo adotado pelas empresas: ao 

vestirmos os óculos 3D para adentrarmos o Metaverso, RSE e Sustentabilidade 

Empresarial parecem agora termos do passado, como se tudo isso tivesse desaparecido 

ou ficado em uma outra realidade (Monzoni & Carreira, 2022).  

Há várias possíveis razões para isso, mas, até onde se pode apurar, nada conclusivo. 

Como discutido mais adiante, um fator que certamente contribui para expansão no uso do termo 

ESG é a fluidez no uso de conceitos e expressões, comum no campo da administração, 

continuamente assolado por modismos e literatura de autoajuda corporativa. A ansiedade do 

mercado por novidades e soluções simples para problemas complexos é um poderoso 

combustível para isso. No caso do termo ESG, este pode ter sido especialmente bem-vindo, na 

medida em que, pelo menos aparentemente, poderia aliviar as altas expectativas associadas aos 

conceitos de Sustentabilidade Empresarial e Responsabilidade Social Empresarial. 

À parte esses aspectos comportamentais, dentre as causas objetivas que possivelmente 

contribuem para esse crescente interesse na pauta abrangida pelo ESG têm sido mencionadas a 

adesão de importantes atores empresariais a esse discurso, a maturação de novas referências 

como do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e da União Europeia (UE), a 

maior disponibilidade de dados via Big Data and Artificial Intelligence (BDAI), o surgimento 

de evidências sobre a importância dos ativos não-financeiros, o Acordo de Paris e seus 

antecedentes (United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), Task 

Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) e a Agenda 2030/ODS. Também a 

tangibilização de riscos sistêmicos em escala global – como a maior frequência e severidade de 

eventos climáticos extremos e a pandemia da Covid 19 – são apontadas, mais recentemente, 

como fatos que têm contribuído para despertar nos investidores e outros tomadores de decisão 

o entendimento da relevância de fatores relacionados à agenda da sustentabilidade e à pauta 

ESG. Exemplo disso é a agenda Great Reset, proposta pelo Fórum Econômico Mundial em 

2020 (WEF, 2020d).  

Apesar da recente explosão no seu uso, a sigla ESG não é novo. Ela surgiu pela primeira 

vez em 2004, na publicação Who Cares Wins (UNGC, 2004), produzida pelo Pacto Global da 

ONU ‒ United Nations Global Compact ‒ e endossada por 20 importantes bancos e gestores de 

ativos. Dentre outras coisas, essa publicação traz um conjunto de recomendações para que as 

instituições financeiras melhor integrem aspectos aspecto ambientais, sociais e de governança 

nas suas análises, na gestão de ativos e na negociação de títulos. Mais que apenas um relatório, 
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a publicação marca o lançamento de uma iniciativa conjunta das instituições endossantes e do 

Pacto Global, visando promover um amplo debate sobre as questões levantadas, e a ampla 

disseminação de suas recomendações.  

Uma ambição declarada é o prosseguimento da discussão lançada, abordando 

instituições de regulação e autorregulação do setor financeiro e contábil, além de associações 

ligadas às relações com investidores. Um resultado direto desse processo foi a criação de uma 

iniciativa da ONU voltada diretamente para investidores privados; são os Principles for 

Responsible Investment (PRI traduzidos como Princípios para o Investimento Responsável). 

Lançada em 2005 por um grupo de 20 representantes de investidores institucionais e 70 

especialistas de diversas áreas ligadas ao tema, essa iniciativa reúne hoje mais de 3800 

signatários do sistema financeiro em escala global. Em 2021, signatárias do PRI eram 

responsáveis pela gestão de ativos na ordem de U$ 120 trilhões. Mesmo havendo 

questionamentos quanto às efetivas implicações geradas pela adesão aos PRI, esta é uma 

indicação da penetração dessa argumentação entre os atores do sistema financeiro. 

É importante lembrar, no entanto, que as questões hoje enfocadas pela perspectiva ESG 

vinham já sendo tratadas anteriormente por anos e por dezenas de instrumentos e iniciativas. 

Por exemplo, em 2007, uma publicação brasileira – o “Compêndio para a sustentabilidade – 

ferramentas para gestão social e ambiental” (Louette, 2007) – compilou e descreveu 58 

instrumentos dessa natureza.  

Essa publicação associa cada instrumento a uma ou mais dimensões do 

Desenvolvimento Sustentável (ambiental, social e econômica), e os organiza em três grandes 

categorias: (i) declarações de princípios e diretrizes, tanto publicados por órgãos multilaterais, 

quanto voltados à governança corporativa e a aplicações setoriais (19 instrumentos); (ii) 

standards e certificações (22) e (iii) ferramentas de gestão (37). Adicionalmente, são ainda 

incluídos textos apontando que as questões de sustentabilidade não se limitam às três dimensões 

tradicionais do Desenvolvimento Sustentável (ambiental, social e econômica), mas vão além, 

englobando dimensões como a espiritualidade, os valores humanos e a consciência 

organizacional (Louette, 2007). Apesar de publicado em 2007 e de incluir o Pacto Global da 

ONU e os Princípios do Equador (uma iniciativa pioneira no âmbito do setor financeiro, que 

deu origem ao PRI), o Compêndio não menciona a sigla ESG.  

Alguns anos depois, a ISO 26000 (ISO, 2010), traduzida como “Norma Internacional 

de Responsabilidade Social” traz uma compilação não-exaustiva de iniciativas e ferramentas 

destinadas a apoiar empresas e outras organizações na implementação de práticas relacionadas 

à agenda da sustentabilidade empresarial. Por coerência com os critérios que nortearam a 
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elaboração da norma, a sua compilação de iniciativas e ferramentas foi restrita por uma série de 

exigências. Mas, mesmo com essas restrições, ela reúne 75 ferramentas, sendo 7 

intergovernamentais, 10 unipartites (criadas por um único grupo de stakeholders, tais como 

empresas, consumidores, trabalhadores e governos...), 23 multipartites (criadas por mais de um 

grupo de stakeholders) e 35 setoriais (voltadas a um setor econômico específico, como 

agricultura, energia ou finanças, por exemplo). Apesar de não ter se popularizado como 

instrumento de gestão, a ISO 26000 – que utiliza o termo “responsabilidade social”, mas, 

concretamente, abrange todo escopo da “sustentabilidade empresarial” – é reconhecida como 

um marco no movimento mundial pelo envolvimento das empresas com a sustentabilidade, 

tanto pelo seu conteúdo, quanto pelo seu processo de construção (Monzoni & Biderman, 2010, 

Fonseca, Ladeira & Cajazeira, 2021).  

Na compilação trazida pela ISO 26000, o PRI já é mencionado, porém, o termo ESG 

surge associado a apenas uma iniciativa do setor financeiro: a Guideline for ESG Reporting and 

Integration in Financial Analysis, (DVFA, 2010) publicada pela Associação Alemã de 

Profissionais de Investimento (DFVA, da sigla em alemão). Ao firmar seu referencial, essa 

publicação é clara ao apresentar seu entendimento sobre a perspectiva ESG:  

Corporate sustainability can be defined as the capacity of companies and 

organisations to remain productive over time and to safeguard their potential for 

long‐term maintenance of profitability. Being sustainable means that companies 

actively pursue goals such as responsible use of natural resources both in their own 

operations and the operations of their respective clients, as well as respecting social 

rights in their markets of operation and those markets where their products and 

services are in use and being accountable to providers of equity and debt capital. 

However, corporate sustainability focuses on both minimising risks arising from 

environmental, social and corporate governance aspects and proactively seeking to 

gain advantages from “translating” ESG issues into a company’s product and 

service portfolio. As such, companies pursuing corporate sustainability reconcile 

long‐term viability (read: profitability) with management of ESG issues (DVFA, 

2010, com sublinhados no original; grifo nosso). 

Emblemática por ser a única menção ao termo ESG em toda a norma ISO 26000, essa 

publicação (DVFA, 2010), além dos aspectos destacados no trecho anteriormente mencionado, 

explicita também outros pontos que – como demonstrado mais adiante, na revisão de literatura 

– podem ser entendidos como característicos da perspectiva ESG:  

• Focalizar questões nas quais os interesses do negócio coincidem com os da 

sociedade, ou seja, em que ir ao encontro das demandas sociais gera benefício para o negócio. 

• Identificar nas questões enfocadas oportunidades de minimização de risco e/ou ganho 

de competitividade. 
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• Buscar dados sobre essas questões, de modo que estas possam ser incorporadas aos 

processos de análise e apoio à decisão de investidores, dirigentes e gestores. 

•  Recomendar que os dados sejam incluídos no ciclo regular de reporte das empresas, 

juntamente com as informações usualmente fornecidas ao mercado, como as demonstrações 

financeiras, notas explicativas, earnings calls e relatórios anuais. 

• Reconhecer na atenção aos aspectos ambientais, sociais e de governança uma 

oportunidade para ampliação e qualificação da perspectiva estratégica do negócio – gestão de 

recursos, riscos e oportunidades – contribuindo para seu sucesso. 

• Sobrepor-se às perspectivas “mais densas” relacionando negócios e sustentabilidade 

(como Corporate Social Responsability (CSR) e Corporate Sustainability (CS), dentre outras). 

Essas características – persistentes e recorrentes no discurso ESG contemporâneo – têm 

se revelado um poderoso atrativo para as empresas e investidores, mas, ao mesmo tempo, 

podem representar um risco para o necessário engajamento dos negócios nos esforços pelo 

Desenvolvimento Sustentável, conforme entendido na já mencionada Agenda 2030/ODS.  

Esse risco surge na medida em que uma abordagem ESG estritamente focalizada em 

aspectos materiais para o valor do negócio pode monopolizar as atenções e recursos de 

empresas e investidores, afastando-os de aspectos das agendas de responsabilidade social 

(CSR) e da sustentabilidade empresarial (CS) que, mesmo não se encaixando nesse recorte mais 

restrito, continuam a necessitar da atenção do mundo dos negócios. 

1.2 Objetivos e pergunta de pesquisa 

A situação exposta até aqui revela uma combinação preocupante: 

Por um lado, o avanço nos debates políticos, econômicos e científicos mostram o papel 

essencial que os negócios precisam assumir na viabilização do Desenvolvimento Sustentável, 

sintetizado na Agenda 2030 e em seus ODS. Nessa mesma direção, variadas lógicas – 

explicáveis por consagradas abordagens no campo da gestão de negócios, como a teoria 

institucional, a teoria de stakeholders e a resource-based theory (Ashrafi et al., 2020) – 

convergem para o entendimento de que há razões para que as empresas incorporem a 

sustentabilidade à sua estratégia. Por outro lado, nos últimos tempos, um recorte específico 

sobre esse cenário – supostamente descolado dessas fundamentações e genericamente referido 

como perspectiva ESG – tem ganhado proeminência, potencializando a criação e disseminação 



28 

 

de instrumentos para apoio às empresas e investidores, e tendendo a ofuscar as demais 

abordagens. 

Coloca-se, assim, o risco de que, mesmo mobilizando volumes inéditos e vultosos de 

recursos, os esforços do setor privado deixem de contemplar aspectos essenciais da agenda do 

Desenvolvimento Sustentável, especialmente os não cobertos por uma aplicação estrita da 

perspectiva ESG. Tal situação pode acarretar graves consequências, indo desde o nível 

individual – a perda ou ineficiência dos investimentos feitos ao nível de negócios específicos – 

até o nível global, em decorrência da deterioração tanto do ambiente de negócios quanto dos 

sistemas sociais, econômicos e naturais em que estes estão inseridos. 

Nesse contexto, instrumentos para analisar empresas sob a perspectiva da 

sustentabilidade têm sido cada vez mais requeridos. Essa demanda parte tanto de investidores 

(que desejam avaliar as empresas que buscam seu capital) quanto de empresas (que desejam 

avaliar sua situação, mensurar seu progresso e reportá-lo) e, também, de outros stakeholders 

(que desejam focalizar suas reivindicações e esforços de advocacy, por exemplo). 

Um número crescente de organizações tem se apresentado para atender a essa demanda, 

oferecendo soluções com diferentes estratégias, origens e bases conceituais. Essa 

movimentação pode ser vista como positiva, na medida em que abre espaço para a inovação e 

a criatividade de muitos e diversos atores. Por outro lado, na ausência de algum tipo de 

regramento ou padronização, essa proliferação de instrumentos tem criado confusão e 

insegurança para os usuários, que têm dificuldade em avaliar a consistência e efetividade das 

soluções com que se defrontam.  

Essa situação é problemática não só pela dificuldade que cria para cada usuário, mas 

também por retardar a incorporação dos aspectos de sustentabilidade nos sistemas de 

informação e decisão das empresas e investidores, atrasando, assim, a transição para um sistema 

de produção e consumo mais sustentável. 

É para contribuir na solução desse problema que surge o artefato desenvolvido nesta 

pesquisa: um método para análise da consistência de instrumentos destinados a avaliar ou 

orientar negócios (empresas e investimentos) pela perspectiva da sustentabilidade.  

Focalizando as expectativas e o escopo da pesquisa a ser realizada, seu objetivo geral 

pode ser expresso como: criar um artefato intelectual – um método e sua respectiva 

ferramenta de aplicação – para apoiar os usuários a analisarem em que medida um 

instrumento de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade 

empresarial ou ESG é congruente com o conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

conforme a Agenda 2030 e os ODS. 



29 

 

Esse objetivo geral se traduz nos seguintes objetivos específicos: 

• Traduzir a Agenda 2030 para o contexto de negócios. 

• Avaliar de forma prática e viável atributos complexos e “não quantificáveis” 

relacionando negócios e sustentabilidade. 

• Produzir análises práticas, objetivas e comparáveis sobre os instrumentos avaliados. 

• Adequar a aplicabilidade do método frente às necessidades do usuário e às 

características e contexto do instrumento avaliado. 

São considerados potenciais usuários desse artefato, primeiramente, investidores e 

gestores empresariais que utilizam instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela 

perspectiva da sustentabilidade. Também são considerados usuários potenciais as empresas de 

consultoria, que precisam analisar, utilizar ou recomendar instrumentos dessa natureza. 

Finalmente, também podem se beneficiar do artefato a ser criado as organizações que militam 

pelo maior comprometimento dos negócios com a sustentabilidade, especialmente organizações 

não governamentais, grupos de advocacy, estudiosos e comunicadores dedicados a essa agenda. 

Um ponto a ser considerado, na avaliação mais detalhada do perfil de potenciais usuários, é 

quanto o uso direto do artefato (aplicando-o na análise de instrumentos) ou indireto (utilizando 

os resultados de sua aplicação, mas não a realizando diretamente). Essa distinção dependerá de 

uma avaliação mais criteriosa quanto aos conhecimentos e habilidades necessários ao uso direto 

do artefato e, também, quando à forma como esse será oferecido para uso pelo público. 

Tanto na academia quanto na política, na sociedade civil e nos negócios há grande 

consenso de que é essencial mobilizar o poder de ação e a criatividade das empresas privadas 

para as necessárias transformações nas formas de produção e consumo. Para evitar rupturas no 

ambiente natural e social do qual dependem o bem-estar e a prosperidade da espécie humana, 

é preciso que essa transformação ocorra em múltiplas frentes, e com grande escala e velocidade.  

Robustos documentos e iniciativas ‒ produzidos tanto por governos quanto por atores 

privados empresariais e não-empresariais ‒ têm colocado, de modo evidente e explícito tais 

expectativas. Exemplo maior disso é a Agenda 2030, criada pela ONU em 2015, com grande 

participação de todas as categorias de stakeholders e aprovada por todos os países-membros 

dessa organização. 

Como já mencionado, essa agenda traz em si os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), que têm crescentemente sido adotados por países e empresas como 

referência para suas próprias políticas e objetivos de sustentabilidade. Importantes iniciativas – 



30 

 

como o Pacto Global e a SDG Impact1 – já foram criadas para conectar a ONU ao setor de 

negócios, nesse campo.  

Para além do âmbito da ONU, há também diversas iniciativas importantes envolvendo 

empresas e investidores com vistas a promover essa mesma transição rumo à sustentabilidade2.  

Nesses casos, soma-se aos imperativos éticos e científicos a percepção pragmática de 

que a timidez nessa transição representa riscos tanto para cada negócio em particular quanto 

para o sistema econômico global. Como apontado na seção anterior, a utilização do 

qualificativo ESG tem tido cada vez maior dentre os atores do setor de negócios, especialmente 

relacionados às finanças e investimentos. Importante notar que, mesmo se tratando de 

iniciativas do setor privado e no âmbito empresarial, também neste campo os ODS e a Agenda 

2030 surgem frequentemente como referência: um objetivo maior com o qual se deseja 

contribuir. 

Frente a esse cenário – reconhecendo demandas repetidamente externadas por atores 

que se ressentem do excesso de instrumentos e da falta de clareza sobre sua consistência e 

confiabilidade – evidencia-se a necessidade de algo que ajude os atores envolvidos a avaliarem 

a qualidade dos instrumentos que lhes oferecem recursos para compreensão e direcionamento 

da sua Gestão ESG ou de Sustentabilidade Empresarial. Contribuir para atender essa demanda 

é objetivo deste estudo, ilustrado na Figura 5 e sintetizado na seguinte pergunta de pesquisa: 

Como saber se um instrumento destinado à avaliação ou orientação de negócios 

(empresas e investimentos) em termos de sustentabilidade é consistente com a Agenda 

2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Investments Solution for Global Impact. Disponível em: https://sdgimpact.undp.org/ 
2 Essa transição é reconhecida como um processo complexo, envolvendo múltiplas transformações não só no 

âmbito dos negócios, mas, também, da sociologia, política, tecnologia, inovação e consumo, dentre outros. Disso 

trata o campo de pesquisa denominado Sustainability Transitions, como descrito, por exemplo, por Markard, 

Raven e Truffer (2012) e Laakso et al. (2021).  
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Figura 5 ‒ Diagrama ilustrativo da pergunta de pesquisa 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Para responder a esta pergunta, foi escolhido o método Design Science Research (DSR) 

que, como detalhado mais adiante, viabiliza a construção de conhecimento acadêmico com base 

na construção de artefatos para solução de problemas concretos. Além da finalidade específica 

de responder à pergunta proposta, esta pesquisa também visa apresentar um trabalho canônico 

sólido em DSR, contribuindo para difundir o uso desse método no campo da estratégia e gestão 

de negócios.  

Um último aspecto a ser enfatizado nesta introdução diz respeito ao escopo das análises 

e discussões abordadas na pesquisa realizada e nos instrumentos que são analisados com a 

ferramenta desenvolvida. Trata-se da distinção entre a avaliação de negócios pela perspectiva 

da sustentabilidade (incluída no foco deste estudo), e a sua avaliação econômico-financeira (não 

enfocada neste estudo). Essa ressalva é importante considerando que, idealmente, uma 

avaliação integrada dos negócios deveria abranger tanto os aspectos ambientais, sociais, de 

governança corporativa e outros relacionados à Sustentabilidade, quanto aqueles 

tradicionalmente enfocados pelo mercado – como o valor patrimonial, as perspectivas de 

geração de lucros e os diversos ativos intangíveis a isso associados.  

First, despite a far-reaching consensus in theory that corporate sustainability needs 

to be anchored in the economic as well as in the environmental and the social sphere, 

almost all sources concentrate on extra-economic factors. This neglect of the 

interdependence of the three spheres of sustainability harbours the danger that the 
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concept of sustainability is not acknowledged as a fundamental extension of the 

calculus of business encompassing all operational and strategic areas of a 

corporation but remains a mere optional contribution (Schneider & Meins, 2012, p. 

221).  

É importante frisar, aqui, que está em curso um relevante processo de busca dessa 

integração, conforme relatado em seção específica da revisão da literatura. Esse processo, 

inclusive, tem mobilizado diversos atores, resultando em significativa produção de literatura e 

construção de conhecimentos dentro e fora da academia.  

Dialogando com essa realidade, o escopo definido para o artefato desenvolvido nesta 

pesquisa limita-se aos aspectos da sustentabilidade social e ambiental e às questões da ética e 

da governança corporativa. Para uma visão completa em relação aos instrumentos com que se 

pode avaliar um negócio, essa perspectiva deve ser complementada por um olhar abrangendo 

também os tradicionais critérios econômico-financeiros de análise e avaliação empresarial 

Tendo em vista o até aqui exposto, esta tese está organizada da seguinte forma:  

Após este capítulo de abertura, é apresentado o capítulo “Contexto e revisão da 

literatura”, dividida em duas partes. Na primeira, “Revisão da literatura”, são investigados os 

antecedentes e fundamentos, tanto teóricos quanto práticos, necessários para compreensão da 

situação-problema enfrentada pela pergunta de pesquisa. São enfocadas especialmente as 

questões envolvendo Estratégia Empresarial, Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade 

Empresarial, Responsabilidade Social Empresarial e ESG, inclusive no que diz respeito à 

maneira como têm operado alguns atores-chave nesse cenário. Na segunda parte, 

“Conscientização do problema”, justifica-se a necessidade de um framework que desvende as 

potencialidades e limitações dos instrumentos que hoje são oferecidos para a incorporação da 

sustentabilidade à estratégia das empresas, com especial atenção àquelas que combinam o 

qualificativo ESG com o referencial da Agenda 2030/ODS.  

Em seguida são apresentados os “Procedimentos metodológicos” adotados nesta 

pesquisa, conforme prescrito pelo método DSR. Passando-se ao capítulo seguinte, “Artefato”, 

é descrito o processo de concepção, construção e teste do framework CIDI (sigla para Conexão, 

Integração, Dimensão e Inclusão) e de sua ferramenta de aplicação. Trata-se de um método para 

analisar, à luz da Agenda 2030, instrumentos destinados a avaliar e orientar negócios segundo 

critérios de sustentabilidade.  

Após a apresentação do artefato, há o relato da sua “Avaliação”, com base em 

experiências de uso e na apreciação por um painel de especialistas e potenciais usuários, 

especializados e leigos. São discutidos tanto fundamentos, critérios e componentes do 
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framework CIDI e de sua ferramenta de aplicação, quanto os resultados de seu uso experimental 

em instrumentos do tipo visado.  

Refletindo sobre os resultados da avaliação, no capítulo seguinte, “Discussão dos 

resultados”, são explicitados os aprendizados, tanto específicos como generalizáveis, obtidos a 

partir do estudo realizado. São reflexões sobre o que se pode esperar como contribuição do 

processo de construção e futuro uso do artefato. Ou, mais especificamente, quais as expectativas 

de que estes venham realmente a contribuir para ajudar os interessados em compreender em 

que medida instrumentos destinados a avaliar e orientar negócios sob a perspectiva da 

sustentabilidade são consistentes com a Agenda 2030 e os ODS. Nesse capítulo também são 

exploradas, no início, as limitações e possíveis melhorias do artefato. A conclusão do capítulo 

traz proposições visando a conexão desses aprendizados com “classes de problemas” no campo 

da administração, visando ampliar o compartilhamento dos aprendizados e a contribuição 

teórica do trabalho realizado para os campos da estratégia e da gestão de negócios. Nesse 

contexto, a “avaliação ou orientação de negócios com base em critérios de sustentabilidade” 

pode ser entendida como uma “classe de problemas”, e a necessidade de “analisar e 

compreender instrumentos destinados a essa finalidade” o “problema específico” que motivou 

esta pesquisa. 

Encerrando esta tese, o capítulo “Considerações finais” traz uma avaliação crítica do 

artefato produzido e reflexões sobre os resultados obtidos frente aos objetivos inicialmente 

propostos, seguidas de discussão sobre limitações do estudo realizado e da indicação de 

oportunidades vislumbradas para novas pesquisas. 
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2 CONTEXTO E REVISÃO DA LITERATURA 

Seguindo o recomendado pelo método DSR adotado (Dresch, Lacerda & Antunes, 

2015), neste capítulo detalho as várias faces do problema de pesquisa que identifiquei, e o 

contextualizo tanto do ponto de vista prático quanto acadêmico.  

Meu objetivo, aqui, é compartilhar minha compreensão específica do problema e 

registrar o entendimento que me levou à proposição do artefato criado no âmbito desta pesquisa. 

Para isso, começo com uma revisão da literatura acadêmica e não acadêmica sobre o assunto, 

organizada em tópicos, conforme descrito no Quadro 1.  

Quadro 1 – Panorama da revisão de literatura  

Seções da Revisão da Literatura 

• Tópicos discutidos Fontes citadas (em ordem de aparecimento) 

Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade Empresarial 

• Diferenças teóricas entre DS, CSR e 

CS. 

• Razões éticas, científicas e 

pragmáticas. 

• Perspectivas normativas e indutivas. 

• Teorias em CS e CSR (RBV, 

Institucional, Stakeholders). 

• Críticas pelo mercado e pela ciência. 

• Confusão terminológica: 

implicações teóricas e uso prático. 

Sheehy e Farneti (2021); Sjåfjell et al. (2020); UN (1988; 2015); 

Bansal e Song (2017); Tulder (2018); Hediger (2010); Van Marrewijk 

(2003); Montiel (2008); Montiel e Ceballos (2014); Ashrafi et al. 

(2018); Louette (2007); Porter e Kramer (2003); Aguilera et al. 

(2007); ISO (2010); Baron (1995); Garriga e Melé (2004); Ashrafi et 

al. (2020); Friedman (1970); Lee (2008); Hahn et al. (2015); O'Reilly, 

Allen e Reedy (2018); Harvey (2010); Rockström et al. (2009); 

Raworth (2019); Monzoni e Carreira (2022); SDSN (2015); Serafeim 

(2018a); Eccles, Ioannou e Serafeim (2014); Khan, Serafeim e Yoon 

(2016); Korschun, Bhattacharya e Swain (2014); S&P Global (2021); 

B3 (2019b).  

ESG e Desenvolvimento Sustentável 

• Origem: ESG = “solução agnóstica” 

frente a CSR, CS... 

• Uso previsto: nomenclatura de 

dados. 

• Uso inadequado: substituição 

“vazia” para CSR, CS... 

• ESG como proxy de DS e ODSs. 

• Apropriação pelo mercado. 

• Críticas ao uso corrente. (Voltar às 

origens?). 

UNGC (2004); Wilson (2021); Eccles, Lee e Strohele (2020); 

BlackRock (2020b); Barbosa (2020); Eccles e Serafeim (2013); 

Kotsantonis, Pinney e Serafeim (2016); Betti, Consolandi e Eccles 

(2018); Consolandi et al. (2018); Consolandi e Eccles (2018); Khan, 

Serafeim e Yoon (2016); SSE (2015); Phadke e De Mates (2017); B3 

(2019a); Itaú Asset (2018); Santander (2021); XP Private (2021); 

CFA Institute (2020); Antoncic (2020); Athias Neto (2021); 

Elkington (2018); Wood (1999); Eccles, Ioannou e Serafeim, (2014); 

BlackRock (2020a); Oliveira, Alberton e Kreich, (2021); Eccles 

(2022).  

ESG, Gestão e Materialidade 

• Proliferação de instrumentos de 

avaliação de negócios CS/ESG. 

• Problemas com a incongruência e 

falta de padrões. 

• Diálogo para linguagem comum e 

padronização. 

• Propostas para mainstreaming do 

DS. 

• Materialidade dinâmica: 

“concordamos em discordar” 

Lyons e TSC.ai (2021); Phadke e De Mates (2017); Kuh et al. (2020); 

Antoncic (2020); B3 (2019 (a ou b?)); Kotsantonis e Serafeim (2019); 

WEF (2020c); Belinky, Saraiva e Myiake (2021); Schulte e Hallstedt 

(2018); Shoaf, Jermakowicz e Epstein (2018); Ioannou e Serafeim, 

(2019); COSO e WBCSD (2018); EY (2020); WEF (2020a); CDP et 

al. (2019); Corporate Reporting Dialogue (2019); WEF (2020b); 

WEF (2020c); UN (2015); WEF (2020a).  



35 

 

Movimentações atuais no campo 

• Aproximação entre standard setters. 

• Rearranjo em andamento no campo 

(2021, 22...) 

• Explicitação de diferentes escopos e 

interesses. 

• Perspectiva de “padronização com 

diversidade”. 

CDSB (2021); CDP et al. (2019); IFRS (2022); WEF (2020c); Eccles, 

Krzus e Ribot (2015); Barker, Eccles e Serafeim (2020); Serafeim 

(2020); Eccles (2021); Incite (2021); ISO (2010; 2021); Cajazeira 

(2008); Barbieri e Cajazeira (2009).  

Business Cases da Sustentabilidade 

• Pertinência e complementaridade de 

CSR e CS. 

• Convergência CSR/CS com BS → 

Business Case da Sustentabilidade 

• Diversidade de perspectivas e 

escopos → diferentes BCSs. 

Bansal e Song, (2017); Dyllick e Hockerts (2002), Van Marrewijk 

(2003), Carroll e Shabana (2010), Schaltegger e Burrit (2010), Searcy 

(2012), Whelan e Fink (2016), Unruh et al. (2016), Kiron et al. (2017), 

Hansen e Schaltegger (2018), Schulte e Hallstedt, (2018), Tulder 

(2018); Escrig-Olmedo et al. (2019); UNGC (2004, 2021), Louette 

(2007), IFC (2012), SSE (2015), BSDC-UN (2017), COSO e 

WBCSD (2018); WEF (2020a).  

 

Compilação de Instrumentos de Avaliação e Orientação de Negócios pela Perspectiva da Sustentabilidade 

• Métodos e ferramentas para 

avaliação de negócios pela 

perspectiva da sustentabilidade, que 

declaram ter a Agenda 2030 e/ou os 

ODS como referência. 

Ver Apêndice B, com 65 documentos e plataformas online. Desse 

total, 42 itens têm como proposta substantiva frameworks ou métodos, 

sendo 16 deles classificados como de grande interesse para esta 

pesquisa. 

Fonte: elaboração própria.  

 

Em seguida, a revisão prossegue com uma descrição de como a análise do atual 

panorama da avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade suscitou 

a proposição do artefato que me dispus a criar nesta pesquisa. 

2.1 Revisão da literatura 

A revisão da literatura realizada envolveu tanto a busca estruturada em bases eletrônicas 

de periódicos acadêmicos – feita no final de 2018 – quanto a busca empírica, resultante da 

minha experiência pessoal, profissional e acadêmica, no campo da avaliação ou orientação de 

negócios pela perspectiva da sustentabilidade. Essa situação se revelou bastante rica, 

favorecendo a combinação entre a perspectiva acadêmica e o olhar prático, essencial tanto pela 

natureza do problema estudado, quanto pela metodologia adotada e pela proposta da linha 

pesquisa no âmbito da qual este trabalho foi desenvolvido.  

Dois processos ocorridos no curso desta pesquisa tiveram, igualmente, forte influência 

sobre a atividade de revisão da literatura. Por um lado, a pandemia da Covid-19, que de 2020 

em diante interferiu significativamente na minha dinâmica e nas possibilidades de trabalho. Por 

outro, o explosivo crescimento do “assunto ESG” que, desde 2019, tem provocado grandes 

mudanças no campo de estudo, ainda pouco refletidas na literatura acadêmica, contudo, 

resultando em farta produção de conteúdo por empresas, consultorias, institutos, imprensa e 
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outros practitioners. Procurando dar mais clareza a esse processo e à mencionada produção, 

encontra-se no Apêndice B uma relação dos instrumentos encontrados para avaliação ou 

orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade. No Apêndice F, apresento mais 

detalhes sobre como foi realizada esta revisão da literatura. 

Os principais tópicos de interesse decorrentes de minha revisão da literatura estão 

descritos nas seções a seguir. Nelas me foco: (i) no debate sobre o papel dos negócios na 

transição para o Desenvolvimento Sustentável, especialmente tendo como referência a Agenda 

2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; e (ii) na identificação dos principais 

instrumentos (frameworks e ferramentas práticas) atualmente oferecidos para avaliação ou 

orientação de negócios por essa perspectiva. 

Com essa discussão, tenho dois objetivos. Primeiro, esclarecer as origens e implicações 

das controvérsias desencadeadas pela indefinição de conceitos como responsabilidade social 

empresarial, sustentabilidade empresarial, análise ESG e Desenvolvimento Sustentável. Isso é 

essencial para entender as preocupações com a proliferação de ferramentas que oferecem meios 

para avaliar o alinhamento das estratégias das empresas com a sustentabilidade ou com “o 

ESG”, tendo como referência a Agenda 2030 ou sua contribuição para os ODS. O segundo 

objetivo é traçar um panorama das expressões práticas dessa situação, por meio de um 

levantamento dos instrumentos existentes. Juntas, essas duas discussões formam o pano de 

fundo que justifica a necessidade de uma ferramenta como o framework CIDI, destinada a 

esclarecer os aspectos essenciais da contribuição empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável e ajudar os usuários a avaliar metodologias que pretendam orientar ou medir tais 

contribuições. Isto posto, passo à revisão de cada um dos tópicos identificados. 

2.1.1 Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade 

Empresarial 

A discussão sobre o papel das empresas no desenvolvimento sustentável é antiga, e se 

desdobra em diversos ramos. Uma recente retrospectiva dessa trajetória é apresentada por 

Sheehy e Farneti (2021). Nesse artigo, os autores discutem esse tema a partir da origem e da 

trajetória de quatro conceitos centrais desse campo, e também desta pesquisa: Responsabilidade 

Social Corporativa/Corporate Social Responsibiliy (CSR), Sustentabilidade 

Empresarial/Corporate Sustainability (CS), Desenvolvimento Sustentável/Sustainable 

Development (SD) e Sustentabilidade/Sustainability. Com base em extensa e bem focalizada 
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pesquisa, os autores mapeiam a aplicação desses termos no contexto dos negócios, que 

sintetizam em um diagrama apresentado na Figura 6. 

Figura 6 – Sustentabilidade e negócios 

 
Fonte: Sheehy e Farneti (2021, p. 4). 

 

No diagrama, nota-se que a categoria CS aparece subdividida em duas modalidades: a 

“fraca”, aplicada ao nível organizacional e com foco exclusivamente ambiental, e a “forte”, 

aplicada ao nível de países ou global, e abrangendo não só o aspecto ambiental, mas todo o 

escopo da sustentabilidade (conforme Sjåfjell et al., 2020). Nota-se, também, que a categoria 

Desenvolvimento Sustentável está traduzida por meio dos produtos de dois acordos 

internacionais: o primeiro, mais antigo, é o relatório Our Common Future (UN, 1988) também 

conhecido como “Relatório Brundtland”, que consagrou a definição mais frequente de 

Desenvolvimento Sustentável: “o desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades das 

presentes gerações, sem impedir que as futuras gerações possam satisfazer as suas”. O segundo, 

mais atual e de escopo mais abrangente, indicado no campo Sustainable Development Goals é 

o conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integra e sintetiza a 

Agenda 2030 (UN, 2015). Chama a atenção o fato de que nesses dois casos, conforme o 

diagrama, seu Policy Scope não inclui o nível organizacional. 

Limitações dessa representação ficam evidentes quando se lembra que há inúmeros 

exemplos de aplicação direta ou indireta dos ODS ao nível das empresas (p. ex. UNGC, 2020a- 
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e) e que há casos nos quais a categoria CS é utilizada para abranger todo o escopo temático e 

todos os níveis indicados (a mesma abrangência que o diagrama atribui para CSR). Não 

obstante, é uma forma eficaz de apresentar o que está em jogo na discussão desses conceitos.  

Sobre a trajetória dos conceitos de CS e CSR e de sua convergência (ou confusão), uma 

das fontes citadas é o estudo de Bansal e Song (2017), mais extensamente discutido em outro 

ponto desta tese, e utilizado em conjunto com as propostas de Tulder (2018) para descrição do 

que nesta tese, mais adiante (seção 2.1.5) chamamos de “Business Cases da Sustentabilidade” 

(no plural).  

A relação entre esses dois conceitos também é discutida por vários outros autores, como 

Hediger (2010) que a partir de um olhar da economia enfoca CS e CSR como conceitos 

distintos, mas interrelacionados. Esse autor propõe uma abordagem integrada, mesmo 

reconhecendo na base da CS uma perspectiva baseada na preservação e criação de valor, 

(capital-theoretic) e na base da CSR uma perspectiva baseada na busca de situação com melhor 

otimização simultânea da lucratividade da firma e do bem-estar dos seus stakeholders (welfare). 

A integração dessas duas perspectivas resultaria na melhor contribuição dos negócios para o 

Desenvolvimento Sustentável.  

Na literatura pesquisada, os dois conceitos – CS e CSR – surgem com diferentes 

abrangências, discutidos tanto isolada como separadamente. Além dos exemplos já citados, 

também tratam da confusão entre os dois termos vários outros autores como Van Marrewijk 

(2003), Montiel (2008), Montiel e Ceballos (2014) e Ashrafi et al. (2018). Um exemplo de 

como os dois conceitos se misturam, também na prática, está no Sustainability Compendium - 

Social and Environmental Responsibility Management Tools (Louette, 2007): um mapeamento 

e inventário sistemático com mais de 80 iniciativas e ferramentas de gestão empresarial, em 

que as perspectivas de CSR e CS surgem mescladas. 

Procurando ver cada conceito isoladamente, a perspectiva adotada por Hediger (2010), 

que atribui à CSR uma lógica essencialmente orientada pelo welfare dos stakeholders, parece 

reforçado por alguns autores. Um exemplo são Porter e Kramer (2003), que enfocam como 

motivação para engajamento das empresas com a pauta da sustentabilidade a geração de valor 

econômico e social compartilhado, que também geraria uma vantagem estratégica para a 

empresa. Outra perspectiva que reforça esse olhar aparece em Aguilera et al. (2007) que revê e 

discute teorias de CSR, e aborda a questão de empresas como agentes de social change, 

propondo um modelo que posiciona CSR como um antecedente das mudanças sociais. No 

mundo da prática, um exemplo é a Norma Internacional de Responsabilidade Social – ISO 

26000 (ISO, 2010), que traz em seu racional a convergência de interesses, mas, sempre 
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fortemente ancorada em uma perspectiva ética e normativa, fundada no consenso entre os 

stakeholders e nos acordos internacionais amplamente aceitos. 

Entretanto, outros autores veem a CSR por uma ótica mais pragmática, partindo não 

tanto do welfare dos stakeholders, mas sim tendo como prioridade a geração de valor para a 

empresa e seus acionistas ou proprietários. Como já mencionado, isso, para Hediger (2010), 

seria uma característica da CS, não da CSR. Um exemplo desse entendimento pragmático, que 

gerou grande impacto na pesquisa sobre CSR, está em Baron (1995). Nesse artigo seminal, o 

autor apresenta o conceito de Nonmarket Strategies, defendendo que elementos além do 

mercado devem ser incorporados à estratégia em prol da competitividade da empresa. Com isso, 

abre o canal para conexão de CSR e Estratégia Empresarial/Business Strategy (BS).  

Essa linha de pensamento é seguida por diversos outros autores, gerando várias 

correntes de entendimento sobre o conceito de CSR. Menos de dez anos após o artigo de Baron 

(1995), Garriga e Melé (2004) apresentam um mapeamento descritivo de teorias sobre CSR, 

agrupando-as em 4 tipos: instrumentais, políticas, integrativas e éticas. Essa divisão, segundo 

os autores, deixaria evidente a ineficácia da separação entre CS e CSR, haja vista que, além de 

mescladas na prática, lógicas semelhantes acabam se aplicando a ambos os conceitos. 

Refletindo a permanência dessa questão, Ashrafi et al. (2020) apresentam uma robusta 

revisão da teoria sobre esses dois conceitos, que culmina na proposta de que estes deveriam ser 

finalmente integrados. Embasam essa proposta argumentando, em essência, que as mesmas três 

teorias (resource-based theory, teoria institucional e teoria do stakeholder) explicam as razões 

para incorporação tanto da CS quanto da CSR à estratégia empresarial. Como se pode ver, há 

fundadas controvérsias sobre o assunto.  

Frente a este quadro, na ausência de uma clara diferenciação, a solução adotada nesta 

tese foi abranger a temática de ambos os conceitos sob um só termo. Foi escolhido 

Sustentabilidade Empresarial/Corporate Sustainability (CS), por ser mais frequentemente 

encontrado no contexto de “avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da 

sustentabilidade”, que é o foco substantivo da pergunta de pesquisa e do artefato desenvolvido. 

Ainda na perspectiva teórica, antes de passar ao próximo tópico, cumpre notar que a 

abordagem até aqui descrita sobre a aproximação entre negócios e sustentabilidade não é isenta 

de críticas. Uma delas, antiga e até hoje famosa, vem de Friedman (1970). Em artigo de opinião 

na New York Times Magazine, esse prestigiado professor ataca frontalmente o movimento de 

CSR, ainda incipiente na época. (ver histórico em Bansal & Song, 2017, por exemplo).  

Friedman argumenta, em essência, que a alocação de recursos da empresa para qualquer 

fim que não visasse diretamente maximizar a geração de resultados para os acionistas seria uma 



40 

 

atitude contrária aos fundamentos do livre mercado e uma violação do dever de agência dos 

gestores. O autor justifica essa posição com base na teoria econômica neoclássica, defendendo 

que as decisões no âmbito da CSR representariam uma interferência do julgamento individual 

(dos gestores) sobre o mecanismo de mercado que, com base na maximização do valor gerado 

pelo negócio, promoveria a melhor alocação dos recursos da sociedade. Independente de seus 

méritos, essa crítica, mesmo que ainda lembrada por alguns autores ou situações, foi, na prática, 

superada, como prova da profusão de teorias e instrumentos voltados à aproximação dos 

negócios com a sustentabilidade.  

Não obstante, especialmente em contextos não acadêmicos, não é rara a apresentação 

de argumentos no sentido de que haveria um excesso de exigência sobre as empresas, devido 

às expectativas sobre sua sustentabilidade ou responsabilidade social. Para esses críticos, 

estariam sendo colocados sobre as empresas ônus que caberiam ao Poder Público ou à 

filantropia. Em alguns casos, a norma ISO 26000 (ISO, 2010) é apontada, e mesmo combatida, 

como exemplo desse tipo de exagero ou de confusão de papéis (Cajazeira, 2008). Nesse sentido, 

caberia aos gestores proteger a empresa desses excessos, focalizando atenção e recursos apenas 

onde o interesse e/ou responsabilidade da empresa pudessem ser concretamente identificados. 

Em certa medida, essa posição se aproxima das perspectivas que, sem contestar a priori os 

argumentos em prol da atenção às questões de sustentabilidade empresarial, utilizam em seus 

critérios de priorização visões muito estreitas e imediatistas sobre o que se poderia 

legitimamente considerar como interesse ou responsabilidade da empresa.  

No sentido oposto, críticas à atuação mais sustentável ou responsável das empresas pelas 

motivações incorporadas nas teorias predominantes de CSR e CS também são encontradas, 

inclusive no âmbito acadêmico. Uma dessas críticas vem de autores que consideram 

insuficiente a abordagem que compreende a ação das empresas como movida e parametrizada 

pela mescla de condicionantes institucionais, pressão de stakeholders e busca de vantagem 

competitiva. Um exemplo nesse sentido está em Lee (2008), que – com base em uma revisão 

de literatura focada na evolução do conceito de CSR – aponta que a responsabilidade social 

esperada das empresas vinha em uma transição, passando de uma origem orientada pela ética 

para uma situação em que passa a predominar a orientação pelo desempenho, com menor 

consideração para as necessidades da sociedade.  

Mais recentemente, outro exemplo está em Hahn et al. (2015), onde os autores discutem 

as tensões entre diferentes demandas e os vários aspectos da integração da sustentabilidade à 

estratégia da empresa. Indo além dos conceitos tradicionais de CS e CSR, os autores passam à 

crítica da perspectiva ESG, que, por verem como segmentada e reducionista, consideram 
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incapaz de acolher e refletir as tensões inerentes à relação entre negócios e sustentabilidade. 

Como caminho à frente, propõem um framework que, dialogando com princípios das propostas 

de relato integrado, promoveria uma “integração tensa” desses fatores e interesses. 

Finalmente, outra crítica encontrada vem de O'Reilly, Allen e Reedy (2018). Em artigo 

crítico, baseado em conceitos principalmente de Harvey (2010) e Bookchin (1996), os autores 

questionam radicalmente a corrente dominante nesse campo, que denominam Capitalist 

Ecological Modernization (CEM). Em seu lugar, propõe a Social Ecology. Essa postura crítica, 

importante notar, não busca apoio em uma argumentação ideológica contrária ao capitalismo 

(pelo menos não explicitamente). Ela parte de um questionamento quanto à incapacidade de 

instrumentos de mercado darem uma resposta aos desafios da sustentabilidade no tempo e na 

escala necessárias, face à urgência e magnitude das mudanças necessárias. Criticam também o 

paradigma de crescimento contínuo (expansão contínua), implícito no modelo capitalista de 

geração e apropriação de valor, e não contestado substantivamente pelas propostas da CEM.  

Ao tratar de escala e urgência das mudanças, e ao trazer uma perspectiva como a do 

geógrafo Harvey (2010) – atenta à relação entre o mundo social-político-econômico 

socialmente construído e o mundo biogeofísico natural – esse olhar se aproxima de aspectos 

tratados por cientistas da natureza como Rockström et al. (2009), que propõem como parâmetro 

essencial para orientação das atividades humanas os limites naturais do planeta: as planetary 

boundaries. Pouco depois, Raworth (2017) acrescenta a isso um olhar socioeconômico, 

propondo outro parâmetro: o piso social, correspondendo a necessidades humanas que não 

podem deixar de serem atendidas. Essa combinação gera a proposta conhecida como Doughnut 

Economy (Raworth, 2017). Uma visão sintética e atual dessas diferentes perspectivas, incluindo 

a perspectiva de Economia Ecológica (EE) e já no contexto do debate sobre a inserção do termo 

ESG nessa problemática, é apresentada por Monzoni e Carreira (2022).  

Essa combinação ganha mais tração na medida em que é combinada com uma outra 

agenda de grande relevância, representada pelos ODS. Essa combinação está incorporada, por 

exemplo, nos fundamentos do projeto The World in 2050, lançado em 2015, no âmbito da 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN, 2015), um movimento global, criado com 

apoio da ONU na esteira da publicação da Agenda 2030. Essa rede, comandada pelo renomado 

professor Jeffrey Sachs, é ativa globalmente e apoiada por grandes empresas e organizações 

internacionais, dentro e fora do sistema ONU. 

Como se verá adiante, a conexão entre CS e ODS tendo como ponto de partida o 

imperativo científico e ético da manutenção de condições sistêmicas natural e socialmente 

sustentáveis é um aspecto central na construção do artefato objeto desta tese. É também central 
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essa mesma conexão, mas, feita a partir de outro ponto de partida: os interesses pragmáticos 

dos agentes do mercado.  

Um exemplo dessa conexão entre CS e ODS pelo lado do mercado é dado por George 

Serafeim (2018a). Em seu artigo Investors as Stewards of the Commons? este autor – que, ao 

lado de Robert Eccles, tem papel central na construção e condução do atual “movimento ESG” 

– esboça uma teoria sobre o papel de investidores como “cuidadores dos bens comuns”. O foco 

dessa teoria é, de novo, a convergência de interesses entre os negócios (investidores que, por 

buscar segurança e retorno a longo prazo, são capazes de perceber e considerar os aspectos 

sistêmicos que podem afetar esse seu interesse) e o bem-comum (requisito para uma economia 

próspera em um ambiente social e naturalmente seguro). Serafeim (2018a) aponta os ODS como 

referencial para orientação rumo a esse ambiente desejável, se aproximando assim da Agenda 

2030: 

For example, the Sustainable Development Goals (SDGs) formally recognize the role 

of the private sector in addressing some of the world’s most pressing environmental 

and social challenges. What started as a corporate social responsibility movement 

has more recently evolved to focus on whether positive social impact can be 

integrated into the core mission of the organization.3 Studies document that 

improving firm performance on business-relevant ESG issues has a positive 

association with future financial performance.4 A company’s ESG efforts could result 

in cost savings, increased brand value, innovation, employee productivity, and lower 

cost of financing.5 (Serafeim, 2018a , p. 8, grifo nosso).3  

Focando apenas a questão da terminologia, chamam a atenção os termos destacados na 

citação apresentada e, também, nos títulos das referências citadas. Nessas poucas linhas fica 

evidente a mesclagem de conceitos e temas correlacionados, mas, nem por isso, equivalentes: 

desafios ambientais e sociais, Desenvolvimento Sustentável (SDG); Responsabilidade Social 

Corporativa (CSR), Sustentabilidade Empresarial (CS) e Impacto Social e questões ESG, além 

de menções a questões centrais de desempenho e gestão da empresa, conectando o discurso aos 

campos da Gestão e da Estratégia Empresarial (BS). 

Indo além da terminologia, chama também a atenção ao fato de que, como forma de 

concretizar a conexão entre CS e ODS, dando instrumentos práticos para orientação das 

decisões de investidores, Serafeim (2018a) indica o “ferramental ESG”. Em outras palavras, a 

integração do Desenvolvimento Sustentável às decisões de negócios a partir do uso massivo de 

 
3 No original de Serafeim (2018a), as referências indicadas são, respectivamente: Robert G. Eccles, Ioannis 

Ioannou, and George Serafeim; The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and 

Performance, Management Science, 60 (11): 2835-2857, 2014; Mozaffar Khan, George Serafeim, and Aaron 

Yoon; Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality” The Accounting Review, 91 (6): 1697-1724, 2016; 

e Daniel Korschun, Chitra B. Bhattacharya, and Scott D. Swain, Corporate social responsibility, customer 

orientation, and the job performance of frontline employees, Journal of Marketing 78. 3 (2014):20-37. Grifo nosso. 
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dados sobre aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa das empresas envolvidas. 

Ele, no entanto, não discute se algo mais, além desse ferramental, seria necessário para efetivar 

a conexão mencionada. 

Ainda na discussão sobre a convergência entre os interesses do negócio e os do 

Desenvolvimento Sustentável um marco no debate é o artigo The Impact of Corporate 

Sustainability on Organizational Processes and Performance (Eccles, Ioannou & Serafeim, 

2014), que teve grande repercussão, ao gerar evidências da correlação entre a adoção de 

políticas de sustentabilidade e o desempenho empresarial, medido tanto pelo mercado de 

capitais quanto pelas demonstrações financeiras. No estudo foram comparados dois grupos com 

90 empresas cada um, em um intervalo de 18 anos (1993 a 2009). Em resumo, os autores 

observam que: 

The Low Sustainability firms largely correspond to the traditional model of corporate 

profit maximization in which social and environmental issues are predominantly 

regarded as externalities. (…) The High Sustainability firms in contrast, not only pay 

attention to externalities but in fact, such firms are characterized by distinct 

governance mechanisms which directly involve the board in sustainability issues and 

link executive compensation to sustainability objectives; a much higher level of and 

deeper stakeholder engagement, coupled with mechanisms for making it as effective 

as possible, including reporting; a longer-term time horizon in their external 

communications which is matched by a larger proportion of long-term investors; 

greater attention to nonfinancial measures regarding employees; a greater emphasis 

on external environmental and social standards for selecting, monitoring and 

measuring the performance of their suppliers; and a higher level of transparency in 

their disclosure of nonfinancial information. In addition, during the 18-year period 

we studied, the High Sustainability firms outperformed the Low Sustainability ones in 

terms of both stock market and accounting measures while the market did not actually 

expect this outperformance (Eccles, Ioannou & Serafeim, 2014, p. 23, grifo nosso).  

Além dos resultados e do impacto desse artigo, um aspecto que se nota é o uso do termo 

Corporate Sustainability, utilizado no texto, mas não definido em nenhum ponto do artigo. 

Apesar da falta dessa definição, é possível depreender que, para os autores, ele engloba as 

práticas e assuntos grifados na citação, ou seja, aspectos que não se limitam à perspectiva 

ambiental, mas incluem também temas sociais, de gestão e de governança. Esse entendimento 

é reforçado pela utilização do Corporate Sustainability Assessment (CSA) (S&P Global, 2021), 

como base para coleta de dados. Trata-se do instrumento de análise da empresa SAM, usado, 

entre outras finalidades, para seleção das empresas que integram o DJSI. Esse instrumento se 

baseia em um questionário abrangente, que não se limita à perspectiva ambiental. Vale notar 

que um questionário de abrangência semelhante é utilizado no Brasil como base para a 

avaliação de empresas no processo seletivo para a carteira do “Índice de Sustentabilidade 

Empresarial”, da Bolsa de Valores de São Paulo (ISE B3) (B3, 2019b).  
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Se no âmbito acadêmico, em publicações de primeira linha, acontece esse tipo de “fusão 

involuntária” de temas e conceitos que têm diferentes histórias, lógicas e implicações, é de se 

supor que o mesmo ocorra no cotidiano dos negócios, entre atores bem menos atentos e 

exigentes quanto à precisão conceitual. Isso, porém, tem implicações que precisam ser levadas 

em consideração para o objetivo central desta tese, que é contribuir para que os atores 

envolvidos possam melhor conhecer e analisar os instrumentos que lhes oferecem recursos para 

compreensão e direcionamento da sua Gestão ESG ou de Sustentabilidade Empresarial. 

2.1.2 ESG e Desenvolvimento Sustentável 

Como já mencionado, é no relatório Who Cares Wins (UNGC, 2004) que o uso da sigla 

ESG surge pela primeira vez, como síntese do conjunto de aspectos ambientais, sociais e de 

governança corporativa de potencial interesse no âmbito dos negócios. Um fato importante a 

ser notado é que – como declarado no próprio relatório, e confirmado por integrantes do grupo 

que o redigiu (Wilson, 2021) – o uso dessa sigla foi motivado exatamente pela confusão 

terminológica existente no campo da sustentabilidade empresarial: 

Until now, the industry has not developed a common understanding on ways to 

improve the integration of environmental, social and governance (ESG) aspects in 

asset management, securities brokerage services and the associated buy-side and sell-

side research functions. This is due partly to the complexity and diversity of issues 

involved. (…) Throughout this report we have refrained from using terms such as 

sustainability, corporate citizenship, etc., in order to avoid misunderstandings 

deriving from different interpretations of these terms. We have preferred to spell out 

the environmental, social and governance issues which are the topic of this report 

(UNGC, 2004, p. 1, grifo nosso).  

Como se vê, o termo ESG surge como uma forma “agnóstica” para que atores do 

mercado financeiro se refiram aos aspectos representados pela sigla, procurando contornar a 

carga interpretativa associada a termos como sustentabilidade, cidadania empresarial e outros. 

A criação de um termo neutro e abrangente de fato facilita a comunicação e aumenta as chances 

de que seja amplamente utilizado. É preciso considerar, porém, que a criação de um termo 

“vazio de sentido” não elimina o fato de que um sentido será dado a ele pelos usuários. Ou seja, 

o uso da sigla neutra (ESG) não resolve o problema das interpretações existentes, mas apenas 

o muda de lugar. Transfere para o usuário (público que utilizará o termo) a responsabilidade 

por entender as motivações e implicações de seu uso. Quanto mais amplo e diverso for o uso 

do termo, maior será a diversidade de significados atribuídos a ele. O aprofundamento na 

compreensão desse fenômeno semiótico foge ao escopo deste estudo, mas os efeitos da rápida 

e pouco precisa expansão da “terminologia ESG” já são objeto de estudo na academia. 
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Um exemplo é o artigo The Social Origins of ESG: An Analysis of Innovest and KLD 

(Eccles, Lee & Strohele, 2020), em que os autores investigam como diferenças no entendimento 

subjacente do que seria ESG inviabilizou a fusão de dois provedores de dados. Caracterizando 

a metodologia de uma empresa como financial value–oriented e da outra como values-driven, 

os autores exploram as diferenças entre elas e, ao final, concluem: 

The insights from the discussion of social construction, contextualization, and 

academic sense making in the use of ESG data lead us to believe that there are many 

more areas where these questions should be asked. Especially in the investment 

community, where ESG data are used every day, how (if at all) is ESG interpreted 

and understood? Without a universal understanding of the concept, what do we 

accordingly mean by ESG integration? And what language is used in situations of 

interaction, such as ESG engagement? In the core of the debate about ESG data, there 

is also still a lack of understanding about the different motivations of their diverse 

users. In order to ensure that conversations take place with a shared understanding 

of what we mean when we use different buzz words, such as ESG integration, further 

studies on the creation of meaning and language at the ESG data user level will be 

required (Eccles, Lee & Strohele, 2019). 

Tangibilizando situações análogas à mencionada nesta citação, é possível encontrar 

casos em que autores acadêmicos e atores de mercado têm mantido a ideia original (ESG como 

simples substantivo, equivalente “a dados sobre certos aspectos da atividade empresarial”), 

enquanto outros têm utilizado a sigla de outras formas, como um adjetivo ou mesmo um novo 

conceito. 

Um exemplo do uso mais estrito pode ser encontrado em material de divulgação da 

gestora de ativos BlackRock: 

What is ESG? ESG is often conflated or used interchangeably with the term 

‘sustainable investing’. We see sustainable investing as the umbrella and ESG as a 

data toolkit for identifying and informing our solutions. ESG data is most often 

categorized as ‘non-accounting’ information because it captures components 

important for valuations that are not traditionally reported. The valuation of 

companies has become more complex, with a growing portion tied up in intangible 

assets. ESG metrics provide insights into these intangibles, such as brand value and 

reputation, by measuring decisions taken by company management that affect 

operational efficiency and future strategic directions (BlackRock, 2020b, p.1). 

Já um exemplo oposto pode ser encontrado em uma peça de opinião assinada por Fábio 

Barbosa (2020), empresário do setor financeiro, reconhecido como pioneiro da sustentabilidade 

empresarial no Brasil e influente liderança nesse campo: 

O tema Sustentabilidade, agora com o nome de ESG (da sigla em inglês para 

Ambiental, Social e Governança), está ganhando força a cada dia. Já vinha crescendo 

nos últimos anos, mas ganhou muita aceleração em 2019 – alguns exemplos são a 

carta do Larry Fink a investidores e o manifesto do Business Round Table – e ainda 

mais agora, durante a pandemia. Essa evolução não apenas é surpreendente, como é 

também muito positiva. (...) 
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Quando as empresas começaram a pensar sobre o tema, há cerca de 20 anos, chamava-

se Responsabilidade Social; com o tempo evoluiu para Sustentabilidade, e agora é 

ESG. Se antes era restrito a uma gerência ou diretoria específica dentro da empresa, 

agora passou a ser um tema transversal, impactando todas as áreas e influenciando 

diretamente a estratégia dos negócios. Assim como a área de qualidade no passado foi 

de responsabilidade de uma diretoria específica e depois desapareceu, pois o conceito 

foi incorporado pelas diversas atividades da empresa, o mesmo começa a acontecer 

com ESG (Barbosa, 2020). 

Importante notar que, apesar dos diferentes entendimentos sobre o significado do termo 

ESG, em ambos os casos trata-se de posicionamentos favoráveis à incorporação desse olhar às 

decisões de negócios. Ou seja, não se trata de posições contra ou a favor do ESG, mas sim de 

falta de clareza quanto ao seu significado e, portanto, das implicações de sua utilização. 

Também entre autores acadêmicos podem ser encontrados exemplos de uso da 

expressão ESG com diferentes sentidos, como em Eccles e Serafeim (2013), que utilizam a 

sigla ESG no seu sentido original, ao discutir a relação e os trade-offs entre desempenho 

financeiro e a incorporação de certos aspectos não-financeiras pelas empresas. As informações 

sobre esses aspectos não-financeiros são referidas como dados ESG.  

Outro exemplo está em Kotsantonis, Pinney e Serafeim (2016). A partir da definição 

original de ESG (dados úteis para análise de aspectos de sustentabilidade relevantes para o 

negócio), os autores buscam esclarecer o que denominam como 6 "mitos" vigentes no campo. 

Suscintamente, seriam eles: (i) que o bom desempenho ESG se daria em detrimento da 

rentabilidade; (ii) que o investimento ESG já estaria se tornando mainstream; (iii) que as 

empresas não teriam agência sobre seus investidores e, por isso, estariam sujeitas à sua pressão 

por resultados no curto prazo; (iv) que seria praticamente impossível fazer análises ESG, pela 

falta de dados e infraestrutura para gerá-los/obtê-los; (v) que ESG se referiria apenas sobre 

gestão de riscos e redução de custos, e (vi) que a consideração de fatores ESG na gestão de 

portfólios seria uma violação do dever fiduciário. 

Entretanto, o próprio Eccles, citado anteriormente, oferece exemplos no sentido oposto, 

como co-autor de estudos (Betti, Consolandi & Eccles, 2018; Consolandi et al., 2018; 

Consolandi & Eccles, 2018) em que o termo ESG é usado como equivalente de 

Desenvolvimento Sustentável. Nesses estudos, os autores trabalham em torno da ideia de 

conectar aspectos ESG categorizados pelo SASB às 169 metas do ODS e, a partir do 

mapeamento de materialidade elaborado por essa organização, avaliar as prioridades de cada 

setor empresarial no tocante à sua contribuição para o Desenvolvimento Sustentável. Ao 

equiparar “incidência de aspectos ESG relevantes para o negócio” a “contribuição do negócio 

para o Desenvolvimento Sustentável”, os autores atribuem ao termo ESG um sentido que vai 
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muito além do seu sentido original, e deixam de considerar todo o conjunto de significados e 

implicações que a expressão Desenvolvimento Sustentável” carrega.  

A questão central, aqui, não é ser contra ou a favor da conexão entre a análise ESG e o 

Desenvolvimento Sustentável, mas sim alertar para os cuidados necessários ao “vender” tais 

soluções, a fim de proteger tanto a credibilidade do termo quanto a eficácia de políticas que 

visam aproximar a humanidade dos objetivos da Agenda 2030 em tempo hábil. 

Um exemplo da razão pela qual tal advertência é necessária pode ser encontrado em 

Betti, Consolandi e Eccles (2018), quando os autores afirmam que: 

In this paper, we present a framework which will enable investors and companies to 

contribute to the SDGs by identifying the material ESG issues (what investors care 

about) by sector that also contribute to the SDGs (what the world cares about). Within 

the broader framework of the performance implications of sustainability investments 

[10–14] and starting from the evidence of how ESG materiality positively affects 

financial performance [15,16], we aim at providing a new framing able to answer to 

the long-standing question of ‘Can a company do well by doing good?’ In particular, 

will contributing to the SDGs be good for a company’s fnancial performance or will 

creating these positive externalities actually hurt fnancial performance? The 

somewhat unsatisfying but honest answer is “It depends.” Our thesis is that good 

performance on ESG issues which are material from the perspective of the 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) but which also have impact on 

one or more SDGs will be a situation where doing good means doing well (Betti, 

Consolandi & Eccles., 2018, p. 2). 

Mais adiante em seu artigo, os autores concluem que: 

We think this analysis is helpful for two broad audiences. The frst is the corporate 

community. For it, they can use it to determine which SASB issues are most congruent 

for them in terms of both doing well and doing good. In particular, since we have 

mapped the material ESG issues in each industry to the target level of the SDGs. This 

provides a company a well-structured narrative. It can simply point to its performance 

on its material ESG issues and the SDG targets for which these issues are relevant. 

The second audience is investors. Again, assuming that ESG performance metrics are 

available, an investor can assess the implications at the target level to the relevant 

SDGs (Betti, Consolandi & Eccles, 2018, p. 15). 

Embora os autores não afirmem explicitamente que sua proposta abordará a totalidade 

da Agenda 2030 e dos ODS (eles explicitamente deixam de lado quaisquer outras 

considerações, assumindo que estão olhando exclusivamente para as partes em que “fazer o 

bem” provavelmente será um subproduto de “se dar bem”); é evidente que sua abordagem pode 

ser facilmente usada por empresas e investidores para justificar facilmente o fato de já estarem 

fornecendo sua parcela justa de contribuições para a Agenda 2030 e seus ODS, deixando as 

questões restantes (onde não irão “se dar bem”) para o Estado ou outros atores sociais. 

A problemática confusão no uso do termo ESG é discutida também por Khan, Serafeim 

e Yoon (2016), em artigo onde, também se apoiando em dados tratados sob os critérios do 
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SASB, investigam a correlação entre desempenho em CS e o valor econômico gerado por uma 

empresa. Ao explicar os termos utilizados, esclarecem que:  

The terms ‘sustainability’, ‘environmental, social, and governance’ (ESG), and 

‘corporate social responsibility’ (CSR) have been used interchangeably in the past to 

describe a firm’s voluntary actions to manage its environmental and social impact 

and increase its positive contribution to society. Throughout this paper, we use the 

word sustainability, given that more firms around the world use this word rather than 

CSR to describe the strategic aspect of their efforts to improve performance on ESG 

issues. A manifestation of this phenomenon is the institutionalization of a new C-level 

position, the Chief Sustainability Offfcer (Miller and Serafeim 2015). Moreover, this 

term is consistent with the labeling of the Sustainability Accounting Standards Board 

that we use as the source of materiality guidance. The ESG label represents an effort 

to group all the issues that fall under the umbrella of sustainability (Khan, Serafeim 

& Yoon, 2016, p. 1697). 

Mesmo com os alertas vindos do campo acadêmico, a expansão no uso da “terminologia 

ESG” por atores de mercado tem produzido muitos exemplos de quão disseminado é o uso 

inadequado (ou apenas irrefletido) do termo.  

Um caso exemplar neste sentido é a publicação Model Guidance on Reporting ESG 

Information to Investors – a Voluntary Tool for Stock Exchanges to Guide Issuers (SSE, 2015). 

Trata-se de um guia prático para apoiar Bolsas de Valores na incorporação de informações 

sobre aspectos ESG em seus produtos e políticas junto a seus públicos, especialmente empresas 

emissoras e investidores. Esta publicação usa o termo ESG como equivalente a Corporate 

Sustainability, e traz também uma lista de referências existentes, mesclando instrumentos 

originários de perspectivas bem distintas, como a ISO 26000 e o SASB.  

Outro exemplo está em Phadke e De Mates (2017), sob o título Investing with the 

Sustainable Development Goals - How to apply the SASB Framework on Insight360 to track 

company progress on the SDGs. Trata-se de uma publicação da True Value Labs, empresa 

especializada em uso de BDAI para orientar investimentos com base em critérios de 

sustentabilidade (B3, 2019a). Como o próprio título deixa claro, é uma apresentação de casos 

de aplicação de um produto da empresa (o Insight 360) para monitoramento do progresso das 

empresas rumo aos ODS. A base para isso é o mapeamento de materialidade feito pelo SASB, 

também utilizado por outros estudos já citados (como Betti, Consolandi & Eccles, 2018; 

Consolandi et al., 2018; e Consolandi & Eccles, 2018, entre outros). Também aqui um ponto 

crucial a ser notado é a fragilidade da conexão entre o “universo ESG” e o referencial do 

Desenvolvimento Sustentável refletido nos SDG: ela limita-se à coincidência de temas. Deixa 

de lado todos os demais aspectos inerentes aos ODS, como sua integração, escala, velocidade 

e inclusividade. 
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Caso semelhante, encontrado no Brasil, está no whitepaper “Investimento Responsável 

pela lente dos ODS: A abordagem da Itaú Asset Management” (Itaú Asset, 2018). Nessa 

publicação, a gestora de ativos descreve objetivamente, passo a passo, a sua perspectiva e forma 

de integração dos ODS às suas políticas de investimento ESG. É visível o cuidado dos autores 

em ressalvar limitações de seu método de integração, assim como o reconhecimento de 

desafios, como os possíveis trade-offs entre os ODS, sua aplicabilidade aos negócios e a pouca 

disponibilidade de dados. Mas existe, como pano de fundo da publicação, um entendimento da 

sigla ESG que vai muito além de seu significado original. A citação a seguir mostra isso:  

ESG x ODS – Dois conceitos, um único objetivo: Nas últimas décadas, os 

investidores desenvolveram uma crescente convicção de que a incorporação de 

questões ambientais, sociais e de governança nas decisões de investimento pode 

proporcionar melhores retornos ajustados ao risco. (...) Da mesma forma, os ODS 

proporcionam aos investidores uma abordagem adicional para avaliar e melhorar 

futuras decisões de investimento, aumentando os benefícios para os negócios, para o 

meio ambiente e para a sociedade. Os ODS também nos proporcionam uma linguagem 

comum para moldar e articular estratégias de investimento responsável e para tornar 

o investimento responsável predominante. Em suma, acreditamos que, do ponto de 

vista de um investidor responsável, o ESG e os ODS estão intimamente relacionados, 

e ambos podem proporcionar melhores retornos ajustados ao risco alinhados a um 

impacto positivo no planeta e na sociedade (Itaú Asset, 2018, p.4, grifo do original).  

Isoladas, cada uma das afirmativas da referida citação é verdadeira, porém, não o seu 

título: “ESG x ODS – Dois conceitos, um único objetivo”. Como regra, sabe-se que a existência 

de alguns pontos em comum não permite afirmar a equivalência de dois objetos distintos. Mais 

ainda no caso da sigla ESG, onde, como já visto, trata-se de um termo criado com a finalidade 

específica de descolar atributos consensuais (a importância de se considerar aspectos 

ambientais, sociais e de governança na avaliação de negócios) da carga conceitual e teórica 

associada a conceitos que incluem esses atributos, mas vão além deles. 

A desconsideração desse importante aspecto fica patente em relatório de pesquisa de 

outro grande banco presente no Brasil, onde se pode ler que ESG (environmental, social and 

governance) is a set of standards for a company's operations that socially conscious investors 

use to screen investments. The term is sometimes referred as socially responsible investing, 

sustainable investing or impact investing (Santander, 2021). Nota-se aqui uma inversão, como 

se o mais específico (CSR, conceito mais denso e antigo) fosse apenas um nome alternativo 

para o mais genérico (ESG, mais recentemente criado, como expressão “neutra” para contornar 

a densidade associada aos termos mais específicos.  

Também a XP Private (2021) utiliza a sigla ESG na construção de uma narrativa 

abrangente na esfera da CS (mais diretamente, das chamadas “Finanças Sustentáveis”). 

Tomando o cuidado de não formalizar um “conceito ESG”, a empresa se limita a explicar a 
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parte consensual do termo. Para isso, descreve, com base na posição do CFA Institute (2020), 

quais aspectos relevantes para os negócios estão cobertos por cada letra da sigla. Traz também 

um componente que não é discutido nesta tese, mas que vem ganhando relevância no campo: 

os investimentos e negócios de impacto. A partir daí, a empresa apresenta a abrangência do que 

denomina “Espectro ESG-Impacto” das finanças sustentáveis. Em seu modelo, esse espectro 

abrange todas as modalidades de alocação de capital com critérios de sustentabilidade, com 

exceção da filantropia. Mesmo com todos esses cuidados, a empresa faz movimento semelhante 

ao citado anteriormente, quando junta em um mesmo pacote, sem nenhuma ressalva, o termo 

ESG à Agenda 2030 e a diversas outras iniciativas ou referências que têm em comum a 

preocupação com a relação entre negócios e sustentabilidade, mas que nem por isso se 

equivalem: 

Agenda 2030 e a ressignificação do capitalismo: A pandemia escancarou e agravou 

as desigualdades sociais, reforçando a visão que vinha sendo construída e pactuada 

globalmente sobre a necessidade de o setor privado coordenar esforços e recursos para 

o alcance da agenda 2030 das Nações Unidas, composta por 17 objetivos para o 

desenvolvimento sustentável. Diversos atores e movimentos têm se posicionado sobre 

o imperativo de um capitalismo inclusivo, como o World Economic Forum que, em 

2020, propôs o uso do termo capitalismo das partes interessadas, para reforçar a ideia 

de as empresas focarem não apenas na sua prosperidade, mas na das pessoas e do 

planeta. Com a pandemia outros movimentos que advogam por um capitalismo 

regenerativo ganharam ainda mais força, como: Capitalismo Consciente, Pacto 

Global, Business Roundtable, Sistema B e outros. As empresas que não entenderem 

que precisam gerar valor para todas as partes interessadas não sobreviverão. Nesse 

sentido, os fatores ESG são um framework prático para o mercado financeiro avaliar 

a capacidade de um negócio ou investimento sobreviver aos valores e bases da 

sociedade de um futuro muito próximo (XP Private, 2021, p. 9, grifo do original). 

A necessidade de cuidados ainda maiores na aproximação do termo ESG com a macro 

agenda do desenvolvimento sustentável é explicada, por exemplo, em artigo de Madelyn 

Antoncic (2020), antiga CEO do SASB e sócia gestora da Global AI Corporation, a Big Data 

company providing artifcial intelligence-driven environment, social and governance (ESG) and 

sustainable development goal (SDG) data for institutional clients, governments and 

corporations. Em artigo publicado no Journal of Risk Management in Financial Institutions, a 

autora trata diretamente da diferença entre ESG e SDG, mostrando o escopo mais amplo e 

ambicioso das ODS e o desafio para mensurar progresso nesse sentido: 

The ‘next generation’ measures of firms ‘doing good’ are the UN sustainable 

development goals (SDGs), which are this decade’s benchmarks against which 

millennials and many investors are beginning to assess companies. The SDGs go 

beyond the more narrowly focused set of sustainability issues embedded in ESGs, and 

quality data to measure performance against the SDGs are even more sparse. (…) 

ESG data embed a set of criteria that one can use to evaluate a company’s adherence 

to its contract with society. More latterly, however, millennials and many investors 

looking for frms ‘doing good’ have moved beyond the more narrowly focused set of 
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‘material’ sustainability issues embedded in ESGs and have embraced the UN 

sustainable development goals (SDGs) as this decade’s true measure of ‘doing good’ 

(Antoncic, 2020, pp. 106-107). 

Outro alerta sobre os cuidados necessários ao aproximar ESG de ODS pode ser 

encontrado no artigo Why ESG is failing sustainable development (Athias Neto, 2021). Nessa 

peça de opinião, publicada originalmente no blog do UNDP SDG Finance Hub e disponível na 

Green Finance Platform4, o diretor do Finance Sector Hub do UNDP, aponta divergências 

conceituais e factuais entre as abordagens ESG e ODS. Segundo ele: 

Current risk perception does not account for all material externalities, and therefore 

is unlikely to address the root causes undermining sustainability. The increasing focus 

on climate related risks in financial decision-making is an example of shifting 

perceptions of risk. Ironically, viewing sustainability through an environmental, 

social, and governance (ESG) risk and financial materiality lens still systematically 

underestimates future financial risks and fails to identify emerging opportunities. (…) 

Interest in ESG has never been higher. And there has never been more confusion 

about what ESG and sustainability actually means and what it will deliver. There has 

been a proliferation of ESG metrics and products for rating a company’s ESG 

performance and ESG related investment strategies and products. Principles for 

Responsible Investment (PRI) signatories reached 4,000 this year. Global ESG assets 

are expected to exceed US$53 trillion and represent more than one third of total assets 

under management by 2025. If ESG could save the world, then arguably the SDG 

financing gap should be contracting rather than expanding and we should have solved 

the SDGs several times over by now (Athias Neto, 2021, p. 2). 

Como se vê nesta citação, fica claro um descompasso entre os resultados até aqui 

observados e as promessas embutidas no exuberante crescimento do interesse e das declarações 

de comprometimento com “o ESG”. Claramente, é preciso pensar em que medida as 

necessidades de investimento para a urgente transição balizada pelos ODS podem repousar 

nessa nova perspectiva.  

A problemática envolvendo o uso inadequado do termo ESG é tal, que mesmo 

entusiastas da sua disseminação tem declarado preocupação e contribuído na busca de soluções 

para o problema. Apesar de no âmbito acadêmico ainda ser mais frequente o uso dos conceitos 

Corporate Social Responsibility (CSR/RSE) e Corporate Sustainability (CS/SE), no mundo da 

prática o fenômeno observado tem sido mais rápido e vigoroso, com cada vez mais casos de 

substituição do termo Sustentabilidade Empresarial por ESG, repetindo o que já havia 

acontecido em meados da década de 2000, quando o termo então dominante (Responsabilidade 

Social Empresarial) passou a ser equiparado (e logo substituído) por Sustentabilidade 

Empresarial. Outro exemplo emblemático é dado por John Elkington (2018), renomado 

especialista neste campo e conhecido, entre outras coisas, como criador da expressão triple 

 
4 Disponível em: https://sdgfinance.undp.org/ e https://www.greenfinanceplatform.org  

https://sdgfinance.undp.org/
https://www.greenfinanceplatform.org/
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botton line. Tamanha foi a distorção no uso desse termo que o próprio autor, 25 anos depois, 

publicou um artigo em que, literalmente, declara “desistir do termo”, e, ironicamente, pede seu 

recall. 

Essa fluidez no uso de conceitos e expressões não é incomum no campo da 

administração, continuamente assolado por modismos (Wood, 1999) e literatura de autoajuda 

corporativa, indo ao encontro das ansiedades do mercado por novidades e soluções 

aparentemente mais fáceis. Um problema desse tipo de situação é a geração de expectativas 

irrealistas junto a parte do público-alvo, que chegará a efetivamente acreditar na solução 

milagrosa e, pouco depois, irá se desiludir, decepcionar e desmotivar, indo para uma situação 

eventualmente pior que a inicial, com menor motivação e maior ceticismo. Além dessas 

consequências, há outras, como o aumento da confusão, a abertura de espaço para oportunismo 

(greenwashing) e a erosão da credibilidade nos conceitos, que, devido a essa fluidez, têm 

enfraquecida sua eficácia analítica (Eccles, Ioannou & Serafeim, 2014; Antoncic, 2020; 

BlackRock, 2020a; Oliveira, Alberton & Kreich, 2021).  

Em recente postagem Robert Eccles5 – que se autoapresenta como a leading authority 

on the integration of environmental, social, and governance (ESG) factors in resource 

allocation decisions by companies and investors, as well as the world’s foremost academic 

expert on integrated reporting6 demonstra preocupação semelhante à de John Elkington (2018), 

ao citar a resposta da editora-chefe da revista britânica MoneyWeek, Merryn Somerset Webb, 

quando perguntada sobre o futuro do ESG:  

How does ESG continue to evolve? It will continue to evolve until one way or another 

it encompasses everything. Then, like everything that has tried to be all things to all 

men before, it will mean nothing (Eccles, 2022).  

2.1.3 ESG, Gestão e Materialidade 

A atual efervescência envolvendo o termo ESG no campo dos negócios é bem resumida 

na publicação The ESG Playbook, das empresas McKinsey e TSC.ai (Lyons, 2021). Importante 

frisar que a TSC.ai, fundada em 2011 com o nome de The Stakeholder Company, se apresenta 

como a global leader in AI driven ESG software and data. Parece, portanto, ser uma 

concorrente direta da True Value Labs (Phadke & De Mates, 2017; Kuh et al., 2020) e da Global 

AI Corporation (Antoncic, 2020) e de outras empresas que vêm explorando o uso de BDAI 

 
5 Disponível em: https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2022/03/06/vladimir-putins-contribution-to-

esg-investing/?sh=4620a6bd7f93 Postado em 06/03/2022, acesso em 11/03/2022.  
6 Disponível em: https://www.roberteccles.com/, acesso em 11/03/2022. 

https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2022/03/06/vladimir-putins-contribution-to-esg-investing/?sh=4620a6bd7f93
https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2022/03/06/vladimir-putins-contribution-to-esg-investing/?sh=4620a6bd7f93
https://www.roberteccles.com/
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para gestão da sustentabilidade empresarial e investimentos (B3, 2019a). Apesar de correlato 

ao tema desta tese e importante para compreensão da dinâmica e tendências desse campo 

(Phadke & De Mates 2017; Kotsantonis & Serafeim, 2019; WEF, 2020c; Belinky, Saraiva & 

Myiake, 2021), não cabe aqui explorar este tema. No entanto, é necessário este alerta, face à 

possibilidade de existência de vieses comerciais nas informações comentadas a seguir.  

The ESG Playbook (Lyon, 2021) é apresentado na forma de um conjunto de slides, com 

riqueza de infográficos e dados. A publicação é baseada na escuta de 98 ESG leaders: 

profissionais de alto nível ouvidos por essas consultorias em 75 empresas, de 25 países. Traz 

informações e recomendações práticas sobre motivadores, desafios e temas emergentes no 

âmbito do ESG, além de referenciais e modelos de análise associados aos serviços e tecnologias 

oferecidos pela TSC.ai. Como em outros casos, já citados, não mostra maiores cuidados ao 

aproximar a terminologia ESG dos densos conceitos que lhe deram origem (CSR, CS, 

Desenvolvimento Sustentável...). Mesmo com essa ressalva, o trecho a seguir exemplifica 

alguns aspectos essenciais para este estudo: 

ESG leaders agree unanimously that unlike ‘CSR’ predecessors (historically more 

likely to be ‘bolted on vs. baked in’ initiatives), ESG is driving a fundamental change 

to the business at every level. The tipping point has been the pace, volume, complexity 

and magnitude of external change in investment resources, policy and consumer and 

employee preference. (…) However, the sheer volume of expert, media, academic and 

business coverage on ESG can be daunting to non-initiates. ESG leaders found that 

explaining ESG internally as a set of positive forces (vs. mere risk mitigation) was 

beneficial. Forces include: Investor funds, Consumer perception and preference, 

Employee attraction and motivation, Government requirement, Simply good business 

practice and Reduced risk (litigation, volatility etc.) (Lyons, 2021, pp. 1-2). 

Tangibilizando o desafio e frustração que a proliferação e a falta de alinhamento entre 

os instrumentos existentes trazem para gestores empresariais e investidores – e assim 

endossando a percepção de problema que originou a presente tese – a publicação declara ter 

encontrado mais de 2.000 reporting frameworks, requisitos, metodologias e protocolos. 

Informam que, em conjunto, esses instrumentos trazem 1.424 potenciais indicadores de 

desempenho ESG.  

Por outro lado, aponta que, em meio a essa miríade de possibilidades, existem alguns 

caminhos de consenso. Primeiro, que o reporte sistemático de dados ESG não deve ser um fim 

em si mesmo, mas, sim, uma ferramenta para identificação de falhas e oportunidades de 

melhoria. Segundo, que a maioria dos profissionais ouvidos utiliza, de forma pura ou 

combinada, os referenciais propostos por cinco organizações: GRI, SASB, IIRC, TCFD e CDP. 

Terceiro, que – mesmo com as limitações atuais nos processos de efetiva escuta e engajamento 
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de stakeholders ainda estejam longe do ideal – a narrativa predominante nesse grupo é o 

chamado “Capitalismo de Stakeholders”. 

O primeiro ponto de consenso indica um olhar mais estratégico, em que a gestão da 

sustentabilidade é percebida não como uma tarefa adicional da gestão, mas, como um aspecto 

estratégico, crucial para o sucesso da empresa, especialmente frente aos riscos e oportunidades 

decorrentes das profundas transformações do macroambiente de negócios, ora em curso. 

Percepção semelhante pode ser constatada também em diversas publicações acadêmicas 

(Schulte & Hallstedt, 2018; Shoaf, Jermakowicz & Epstein, 2018; Ioannou & Serafeim, 2019) 

e não acadêmicas (COSO & WBCSD, 2018; EY, 2020; WEF, 2020a). 

O segundo e terceiro pontos de consenso são bem refletidos nas publicações 

apresentadas no Quadro 2. São relatórios relativamente recentes do Fórum Econômico Mundial 

(WEF) e de organizações integrantes do Corporate Reporting Dialogue (CRD): uma iniciativa 

vigente de junho de 2014 a dezembro de 2021, por meio da qual oito organizações-chave na 

produção de referenciais e padrões para reporte de informações em sustentabilidade empresarial 

buscaram maior harmonização e sintonia em suas propostas. A iniciativa contou com a 

participação das seguintes organizações: CDP, CDSB, GRI, International Accounting 

Standards Board (IASB), ISO, IIRC e SASB, além da Financial Accounting Standards Board 

(FASB), como observadora (CDP et al., 2019). Em dezembro de 2021, considerando cumprida 

sua missão, o CRD se dissolveu. Em notas em seus sites, organizações integrantes do CRD 

explicam que, fruto do trabalho realizado, várias integrantes se fundiram, ao mesmo tempo em 

que as remanescentes, estando mais claras para todos as suas semelhanças, diferenças e 

complementaridades, entendiam não ser mais necessária uma iniciativa específica para o 

diálogo, como o CRD. Este processo e o cenário final são detalhados adiante, na seção 2.1.4. 
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Quadro 2 – Publicações-chave produzidas pelo WEF e CRD visando padronização e consolidação de referenciais 

Publicação Título Comentário 

Corporate Reporting 

Dialogue, 2019 

(fevereiro). 

 

The Sustainable 

Development Goals and 

the future of corporate 

reporting 

Position paper produzido no âmbito do CRD. Assinado por CDP, CDSB, GRI, IIRC, ISO e SASB, sintetiza 

a visão dessas entidades sobre a contribuição dos negócios para os SDGs. As signatárias reconhecem que têm 

dois tipos de abordagens diferentes: those that support efficient financial markets and a financially stable 

economic system and those that drive sustainable development. Também reconhecem que seus referenciais 

incluem frameworks that focus on a company’s impact on society, along with frameworks that focus on how 

societal factors impact a company’s financial performance. Mas, mesmo com essas importantes diferenças, 

concluem que seus objetivos não são completamente separados, na medida em que as ações de uma empresa 

influem no desempenho macroeconômico e vice-versa. Em outras palavras, convergem considerando a 

interdependência entre empresa e ambiente de negócios, em nível sistêmico. 

CDP et al., 2019 

(setembro). 

 

Driving Alignment in 

Climate-related Reporting 

– Year One of the Better 

Alignment Project 

Reporte temático do CRD, faz uma retrospectiva de um ano do Better Alignment Project, criado no âmbito do 

CRD para promover o alinhamento dos referenciais de CDP, CDSB, GRI, IIRC e SASB frente às 

recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Mapeia os seus conteúdos, 

buscando alinhamento rumo a padrões sobre reporte ESG. É parte do legado incorporado ao ISSB. 

WEF, 2020a (março) 

Com Boston Consulting 

Group. 

Embracing the New Age of 

Materiality – Harnessing 

the Pace of Change in ESG 

Whitepaper produzido como parte do esforço do WEF na proposição de referências comuns para avanço do 

Stakeholder Capitalism. O foco neste caso é a proposição de referencial para que empresas e investidores 

possam entender como temas ESG financeiramente imateriais podem tornar-se materiais e vice-versa. Oferece 

instrumentos práticos para aplicação da Materialidade Dinâmica por empresários e investidores. 

WEF, 2020b (setembro) 

Com Deloitte, EY, KPMG 

e PwC. 

Measuring Stakeholder 

Capitalism – Towards 

Common Metrics and 

Consistent Reporting of 

Sustainable Value 

Creation 

Whitepaper produzido como parte do esforço do WEF na proposição de referências comuns para avanço do 

Stakeholder Capitalism, foi elaborado pelas Big Four da consultoria: Deloitte, EY, KPMG e PwC. Visando 

produzir um conjunto de referências como base para padronização global, utiliza a produção do CRD sobre 

os principais referenciais existentes, ao mesmo tempo em que busca alinhamento com a Agenda 2030 e os 

ODS. Tangibiliza em métricas e indicadores essa visão, e constitui um legado-chave para o ISSB.  

WEF, 2020c (setembro) 

Com Deloitte. 

Statement of Intent to 

Work Together Towards 

Comprehensive Corporate 

Reporting 

Produzido pelo WEF no âmbito do CRD, com apoio da consultoria Deloitte, este documento é um sumário 

das discussões entre CDP, CDSB, GRI, IIRC e SASB visando o alinhamento entre seus posicionamentos. 

Esclarece em detalhes e didaticamente os diferentes escopos e interesses representados pelas participantes. 

Destaca distintos entendimentos sobre os temas ESG e trabalha o conceito de Dynamic Materiality. 

Fonte: elaboração própria.
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Dentre os conteúdos das publicações mencionadas, dois pontos requerem um 

aprofundamento adicional, devido à sua relevância direta para o problema discutido nesta tese, 

e por seu impacto na configuração do artefato desenvolvido: primeiro, o posicionamento do 

Stakeholder Capitalism sobre a relação entre ESG e os conceitos mais densos relacionados à 

sustentabilidade empresarial aqui tratados (como CSR, CS, Desenvolvimento Sustentável e 

SDG). Segundo, o conceito de materialidade dinâmica, sob o qual evidenciam as diferenças de 

abrangência do escopo ESG, a depender do contexto, do referencial utilizado e do interesse do 

observador. 

Quanto ao primeiro ponto, a própria publicação do WEF com as Big Four (WEF, 2020b) 

é explícita ao afirmar que a proposta do Stakeholder Capitalism vai além da atenção aos 

aspectos ESG. Conforme fica claro na citação que segue, a expectativa é que as empresas e 

investidores busquem a geração de valor sustentável de longo prazo, em linha com as 

expectativas de longo prazo da sociedade e “como articulado nos ODS”: 

At the heart of this exercise is the belief that the interrelation of economic, 

environmental and social factors is increasingly material to long-term enterprise 

value creation. Investors and stakeholders now expect companies to report on non-

financial issues, risks and opportunities with the same discipline and rigor as 

financial information. By reporting on these recommended metrics in its mainstream 

report – and integrating them into governance, business strategy and performance 

management – a company demonstrates to its shareholders and stakeholders alike 

that it diligently weighs all pertinent risks and opportunities in running its business. 

But beyond this, those corporations that align their goals to the long-term goals of 

society, as articulated in the SDGs, are the most likely to create long-term 

sustainable value, while driving positive outcomes for business, the economy, 

society and the planet. This is the true definition of stakeholder capitalism (WEF, 

2020b, p. 7, grifo nosso). 

O trecho destacado é um ponto crucial, ao afirmar que “a real definição do capitalismo 

de stakeholders” é parametrizada pelos ODS. Como já explanado, essa premissa tem 

implicações mais profundas que a mera consideração de aspectos não-financeiros na avaliação 

de negócios e tomada de decisões. Representa a ambição de incorporar ao modelo proposto a 

perspectiva do Desenvolvimento Sustentável: o nível de ambição da Agenda 2030, com seus 

pressupostos de (i) conexão entre os temas enfocados, (ii) integração desses temas entre si e 

com o core business, (iii) dimensão – escala e velocidade – compatíveis com o requerido pelas 

ciências naturais e sociais, e (iv) inclusão social, “não deixando ninguém para trás (UN, 2015).  

Importante destacar que essa perspectiva é explícita e reiterada mais adiante, no mesmo 

documento, ao serem explicados os quatro pilares que estruturam as métricas propostas: 

The [Stakeholder Capitalism] metrics have been organized into four pillars – 

Principles of Governance, Planet, People and Prosperity – which are aligned with 

the essential elements of the SDGs (…) People are at the center of global economic 
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prosperity, driving wealth creation, developing innovative products and services and 

supporting the communities in which they live and work. Companies perform better 

when their employees are well-trained, diverse and financially secure. The inclusion 

of prosperity as the fourth pillar takes this project’s work beyond simply ‘ESG’, 

highlighting the importance of prosperous societies and the role of businesses in 

fueling economic growth, innovation and shared wealth (WEF, 2020b, p. 12, grifo 

nosso).  

Porém, para que possa gerar os resultados esperados, essa reiterada ambição necessita 

se refletir não só na estrutura e conteúdo das métricas propostas, mas, também, na sua aplicação 

pelos atores envolvidos. Para isso, são especialmente importantes os empresários, investidores 

e organizações que apoiam suas decisões, como provedores de índices, ratings e outros 

instrumentos para análise e avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da 

sustentabilidade. É aqui que se faz fundamental o entendimento do recente conceito de 

“materialidade dinâmica”.  

Como explicado pelas organizações-chave que assinam juntas o Statement of Intent to 

Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting (WEF, 2020c), existem 

atualmente dois conceitos de materialidade utilizados pela empresa ao reportar seus aspectos 

de sustentabilidade: 

a. A company determines the sustainability topics that are material for disclosure 

based on the organisation’s significant impacts on the economy, environment and 

people, and their importance to its stakeholders. The resulting information can serve 

a broad range of users and objectives and is often referred to as ‘sustainability 

reporting’. 

b. When a company discloses information to the sub-set of those users whose primary 

objective is economic decision-making (such as many institutional providers of 

financial capital), the company delineates the sub-set of sustainability topics that are 

material for enterprise value creation, recognising that some of that performance 

may already be reflected in the annual financial accounts. (WEF, 2020c, p. 4., grifo 

do original). 

O segundo conceito, como explicado em nota de rodapé da publicação, é similar ao 

utilizado nos reportes financeiro, por ser baseado na capacidade que a informação teria para 

influenciar decisões econômicas relacionadas ao negócio. A diferença entre esses dois 

conceitos é de grande relevância, e reflete os diferentes posicionamentos dos negócios frente a 

toda a problemática da sustentabilidade empresarial. De certa forma, recoloca a questão 

fundamental que a sigla ESG (em seu entendimento original, “agnóstico”) visa contornar, ou 

seja, o entendimento das motivações, das lógicas e dos mecanismos que levam empresas e 

investidores a considerar aspectos ambientais, sociais, éticos e de governança em suas decisões.  

O contexto em que essa discussão se recoloca, porém, é bem diferente. Passados quase 

vinte anos da criação do conceito, é incomparavelmente maior a quantidade de atores e de 
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instrumentos que buscam incorporar aspectos de sustentabilidade às suas decisões. Também, 

em função de múltiplos fatores, é tanto mais intensa a pressão para que isso ocorra. Outra 

importante distinção é a maior maturidade dos atores e do conhecimento prático e científico 

acumulado sobre o assunto. Nesse contexto, as organizações reunidas no CRD puderam avançar 

no entendimento comum sobre suas semelhanças e diferenças, mapeando seus distintos escopos 

e explicando, por meio da materialidade dinâmica, a variabilidade de interpretações que isso 

permite, tanto para quem provê a informação, quanto para quem a utiliza. Esse entendimento é 

sintetizado na Figura 7.  

Figura 7 – Materialidade dinâmica  

 

Fonte: WEF (2020c, p. 5). 

 

Como se pode ver, são identificados três grandes escopos para informações relativas à 

sustentabilidade empresarial. Um, o mais restrito, limitado aos aspectos que se refletem 

diretamente nas finanças da empresa e considerando que estas incluam os pressupostos/cenários 

assumidos e as projeções de fluxo de caixa condizentes com os fatos envolvidos, em curto, 

médio e longo prazos. Outro, o mais abrangente, que inclui todos os assuntos em que as 

atividades do negócio podem gerar impactos significativos para a economia, o meio ambiente 

ou as pessoas. Esse escopo mais amplo seria de interesse para todos que desejam saber em que 

medida um negócio está contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável, positiva ou 

negativamente.  

Finalmente, um terceiro escopo, entre esses dois, é o que tem despertado maior atenção. 

Por um lado, esse escopo intermediário vai além do escopo mais restrito, ao considerar aspectos 
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que, apesar de não caberem nas demonstrações financeiras tradicionais utilizadas pelas 

empresas, são percebidos como relevantes para a geração de valor pelo negócio. Ao mesmo 

tempo, por outro lado, são excluídos desse escopo intermediário os aspectos do escopo mais 

abrangente que não sejam percebidos como relevantes para tal geração de valor. Ou seja, ele 

deixa de fora os aspectos que, mesmo tendo impactos relevantes para o meio ambiente ou outras 

partes interessadas, não atendem ao critério da geração de valor pelo negócio. Como indicado 

no diagrama, esse escopo intermediário é especificamente desenhado para quem tem como 

objetivo primário a melhoria de suas decisões econômicas. Não por acaso, é onde se situam as 

análises de materialidade das referências mais populares do campo ESG, como mostrado na 

Figura 9.  

Nesse cenário, as duas ideias de materialidade podem ser abrigadas, a depender do 

escopo escolhido. Assumindo a materialidade como algo dinâmico, a classificação de um tema 

como “material” (portanto, que deve ser incluído nas informações divulgadas pela empresa e 

consideradas pelos analistas) pode variar, a depender do escopo e das suas implicações em cada 

tipo ou contexto de negócio. Exemplos de aplicação prática do conceito de materialidade 

dinâmica podem ser vistos nos Whitepapers Dynamic Materiality: Measuring what Matters 

(Kuh et al., 2020) e Embracing the New Age of Materiality – Harnessing the Pace of Change 

in ESG (WEF, 2020a). 

Esse mesmo referencial serve também para entendimento da perspectiva de cada 

organização, método ou instrumento de análise. Na medida em que produzam ou utilizem dados 

ESG, tanto as abordagens mais restritas quanto as mais abrangentes podem ser reconhecidas 

como pertencentes ao universo da sustentabilidade empresarial. No entanto, como evidenciado, 

apenas as enquadradas no escopo mais abrangente têm como premissa a contribuição do 

negócio para o Desenvolvimento Sustentável. Ajudar a identificar em que medida um 

instrumento se enquadra nesse escopo mais amplo é o objetivo do artefato criado neste estudo.  

2.1.4 Movimentações atuais no campo da Sustentabilidade Empresarial 

Conforme já exposto, está em curso uma importante movimentação entre as 

organizações envolvidas na produção de referenciais para analisar, avaliar e orientar negócios 

tendo em vista aspectos da sustentabilidade. Não se trata da criação de novos instrumentos, mas 

do reposicionamento dos principais atores do campo. Descrever ou explorar em detalhes essa 

movimentação é algo muito além do escopo desta tese. No entanto, pela magnitude do 
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movimento e pelas suas implicações na dinâmica do campo em que se insere ao artefato aqui 

criado, é algo que precisa ser mencionado. 

Um significativo foco de movimentação ocorre no âmbito das organizações 

participantes do Corporate Reporting Dialogue (CRD), dissolvido no final de 2021 (CDSB, 

2021). Trata-se de uma tentativa de resposta às demandas de negócios engajados com a 

sustentabilidade, que produzem ou utilizam relatos combinando as tradicionais demonstrações 

de resultados com informações e indicadores sobre seu desempenho socioambiental, ou ESG. 

Essa tendência vem se intensificando, movida, em grande, parte pela demanda tanto de gestores 

quanto de investidores. Em resposta a essa situação, igualmente tem-se intensificado os esforços 

para estabelecimento de padrões globais para essa integração.  

Já em junho de 2014, oito organizações de grande relevância nesse campo criaram uma 

iniciativa conjunta, o CRD, com o objetivo de melhor se conhecerem, buscando sintonia e 

explorando possibilidades de maior padronização e harmonia (CDP et al., 2019). Como 

mostrado no Quadro 2, esse diálogo gerou vários frutos. Além de publicações conjuntas e 

termos de cooperação, esse processo deu início a um movimento de consolidação dentre as 

integrantes, culminando na criação do International Sustainability Standards Board (ISSB), no 

início de 2022 (IFRS, 2022). A Figura 8 ilustra essa movimentação. 

Figura 8 – Do Corporate Reporting Dialogue ao International Sustainability Standards Board 

 
 Fonte: Elaboração própria. 
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Como se vê, um primeiro movimento foi a criação da Value Reporting Foundation 

(VRF), anunciada em junho de 2021. Essa fundação visa agregar e promover a colaboração 

institucional e técnica de organizações que já têm papel de destaque na proposição de 

referenciais voltados à mensuração e reporte do desempenho empresarial em sustentabilidade. 

Mais especificamente, a VRF já nasce como detentora direta dos significativos referenciais 

criados pelas três organizações que nela se fundiram: SASB Standards, TCFD 

Recommendations e Integrated Reporting Framework (VRF, 2022). 

 Avançando nesse processo, em novembro de 2021 foi anunciado mais um passo 

visando a integração do campo, com a criação do International Sustainability Standards Board 

(ISSB), no âmbito da International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS). Essa 

fundação – cuja origem remonta a 1973, (IFRS, 2022) com a criação do International 

Accounting Standards Committee (IASC) – tem um indiscutível peso institucional, sendo 

responsável pela definição de padrões contábeis adotados por grandes empresas e mercados em 

todo o mundo. 

Um indicativo da magnitude desse movimento é a própria mudança no nome da 

organização-mãe, que passa de International Financial Reporting Standard Foundation, para 

IFRS Foundation, mantendo sua marca, mas “diluindo” a sua perspectiva originalmente apenas 

financeira. A maneira como a organização agora se apresenta ilustra bem esse movimento: 

The IFRS Foundation is a not-for-profit, public interest organisation established to 

develop a single set of high-quality, understandable, enforceable and globally 

accepted accounting and sustainability disclosure standards—IFRS Standards—and 

to promote and facilitate adoption of the standards. 

Our Standards are developed by our two standard-setting boards, the International 

Accounting Standards Board (IASB) and the newly created International 

Sustainability Standards Board (ISSB). The IASB sets IFRS Accounting Standards and 

the ISSB sets IFRS Sustainability Disclosure Standards.  

IFRS Accounting Standards set out how a company prepares its financial statements. 

IFRS Sustainability Disclosure Standards set out how a company discloses 

information about sustainability-related factors that may help or hinder a company 

in creating value. 

The two boards will work closely to ensure their Standards complement each other to 

provide investors with transparent and reliable information about a company’s 

financial position and performance, as well as information about sustainability 

factors that could create or erode its enterprise value in the short, medium and long 

term (IFRS, 2022). 

Assim, sob a égide do ISSB, está prometida a criação de novos standards internacionais 

para mensuração e reporte do desempenho empresarial em sustentabilidade, unindo, além dos 

referenciais advindos da VRF, os instrumentos criados pelo CDSB, pela TCFD e pelo WEF, 

que demonstra seu apoio à iniciativa ao lhe transferir o conhecimento e materiais de trabalho 
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que geraram as Stakeholder Capitalism Metrics (WEF, 2020c). Quando completado, esse 

processo deverá ter fortes impactos no cenário mundial de avaliação e reporte sobre negócios 

pela perspectiva da sustentabilidade.  

Além dos aspectos institucionais, dois personagens acadêmicos precisam ser 

evidenciados nesse cenário, pelo destacado papel e influência que estes têm tido nesse processo. 

O primeiro, Robert Eccles, autor de inúmeros artigos e livros sobre o campo aqui estudado, é 

consultor sênior do Boston Consulting Group e professor convidado da Saïd Business School, 

da Oxford University. Dentre outras posições de destaque, esteve no grupo de fundadores do 

International Integrated Reporting Council (IIRC) e do Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB). O segundo, George Serafeim, é professor do departamento de Accounting and 

Management da Harvard Business School (HBS). Acadêmico premiado e com forte presença 

internacional, está entre os 10 mais populares autores, dentre os 12.000 rankeados pela Social 

Science Research Network.7 Além de artigos já citados, outros, especificamente sobre a 

organização desse campo e a dinâmica dos seus atores, são bons exemplos dessa influência 

(Eccles, Krzus & Ribot, 2015; Barker, Eccles & Serafeim, 2020; Serafeim, 2020; Eccles, 2021).  

No entanto, por mais importante que seja esse processo no âmbito da IFRS Foundation, 

vale notar que ele não significa uma integração absoluta, monolítica, desse campo. 

Independentemente desse movimento, outras perspectivas permanecem também ativas no tema 

da avaliação e reporte do desempenho de negócios pela perspectiva da sustentabilidade. Isso 

inclui tanto as iniciativas voltadas ao uso público – como as realizadas por GRI, CDP, ISO e 

órgãos da ONU e da União Europeia – quanto ao interesse privado, no caso de empresas que 

desenvolvem instrumentos para uso próprio ou prestação de serviços.  

Uma boa forma de compreender as diferentes perspectivas foi apresentada pela 

consultoria sul-africana Incite (2021). Utilizando como base o diagrama criado pelas próprias 

participantes do CRD para ilustrar os diferentes escopos de materialidade e o conceito de 

transparência dinâmica, a Figura 9 mostra o posicionamento das principais iniciativas e 

organizações que atualmente configuram esse campo. 

 

 

 

 

 
7 Disponível em: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=15705, acesso em 11/03/2022. 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=15705
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Figura 9 – Escopo de materialidade das principais standard setters e afins 

 
Fonte: Incite (2021). 

 

Um aspecto que chama atenção no diagrama na Figura 9 é a ausência da ISO, 

organização presente na formação original do CRD (CDP et al., 2019), mas que aparentemente 

não se manteve ativa, haja vista sua ausência nas publicações mais recentes desse grupo. Como 

já mencionado, na década de 2000 a ISO teve um peso importante nesse campo, devido à 

elaboração e lançamento da sua Norma Internacional de Responsabilidade Social – ISO 26000 

(ISO, 2010). Apesar de não ter se popularizado como instrumento de gestão, essa norma é 

reconhecida como um marco no movimento mundial pelo envolvimento das empresas com a 

sustentabilidade, tanto pelo seu conteúdo, quanto pelo seu processo de construção.  

Para chegar à redação final da norma, um trabalho coletivo em escala global foi 

conduzido pela ISO, de 2005 a 2010. Essa atividade, estruturada de forma rigorosa e 

participativa, reuniu um grupo formado por mais de 500 especialistas, representando 53 países 

e 6 diferentes grupos de stakeholders, com equilíbrio de gênero e representatividade tanto de 

países desenvolvidos como em desenvolvimento. Além dos especialistas integrantes do grupo 

de trabalho, que atuaram diretamente na definição do conteúdo e na redação da norma, estima-

se, com base nos registros do secretariado da ISO, que o trabalho tenha envolvido mais de 2.500 

participantes em todo o mundo, engajados nos comitês formados em cada um dos países 

participantes. Em junho de 2021, um comitê estratégico do Technical Management Board 
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(TMB) da ISO foi criado8 para analisar a possibilidade de construção de uma norma 

internacional sobre o tema ESG. Em suas notas iniciais para debate do tema (ISO, 2021), a 

organização reconhece os desafios e oportunidades existentes, ao mesmo tempo em que lembra 

a possibilidade de contribuição para o campo, não como especialista, mas como facilitadora e 

agregadora. Lembra, também, de sua relação com o tema, representada tanto pela participação 

no CRD, quanto por várias normas relacionadas à agenda ESG, com destaque para a ISO 26000. 

Buscando reforçar ainda mais a conexão entre os dois processos, o TMB da ISO convida para 

co-coordenador desse comitê o brasileiro Jorge Cajazeira, que foi co-presidente do grupo de 

trabalho que construiu a ISO 26000 e estudioso do impacto das normas sobre os negócios 

(Cajazeira, 2008; Barbieri & Cajazeira, 2009).  

Em suma, apesar do movimento de consolidação em curso, o fato é que a ideia de 

integração não se reflete na maioria dos instrumentos hoje oferecidos no mercado, com a 

finalidade de avaliar e orientar negócios pela perspectiva da sustentabilidade. Nesses 

instrumentos, o que se observa na prática – como segue apresentado nos levantamentos mais 

adiante – é uma ausência de integração. Nesses instrumentos, via de regra, o foco é 

exclusivamente na avaliação dos aspectos sociais, ambientais e de governança, sendo os 

aspectos econômicos, financeiros e negociais apenas mencionados como relevantes, mas não 

explorados ou analisados em detalhes. O que se percebe é que, por mais que se pense em 

integração, trata-se ainda de dois olhares bem diferentes, com distintas origens, linguagens, 

métricas, histórias, métodos e focos.  

2.1.5 Os Business Cases da sustentabilidade 

Pelo discutido nas sessões anteriores, pode-se perceber que uma questão subjacente ao 

debate em pauta diz respeito às razões para incorporação de preocupações éticas, sociais e 

ambientais à estratégia e às operações dos negócios. Os conceitos de CSR e CS, assim como as 

teorias a eles associadas, ajudam no entendimento acadêmico sobre o assunto, e oferecem um 

rico e dinâmico campo de estudos. Já no mundo da prática, empresários e investidores traduzem 

a questão em termos mais diretos. Sua pergunta é sobre qual seria a justificativa empresarial, o 

business case, para a incorporação dessas preocupações às suas estratégias e práticas. 

Com base na literatura pesquisada para esta tese é possível a proposição de um modelo 

para responder a tal pergunta. Mais importante, esse modelo ajuda na compreensão do contexto 

de utilização do artefato a ser criado e, assim, é peça essencial para sua concepção e construção. 

 
8 ISO/TMBG/SAG_ESG. Disponível em: https://www.iso.org/committee/54996.html, acesso em 18/03/2022. 

https://www.iso.org/committee/54996.html
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No artigo Similar But Not the Same: Differentiating Corporate Sustainability from 

Corporate Responsibility, Bansal e Song, (2017), apresentam uma síntese da coevolução e 

convergência dos debates em torno da incorporação de preocupações éticas, sociais e 

ambientais à estratégia e às operações dos negócios. O artigo é baseado em minuciosa revisão 

de artigos publicados de 1995 a 2014 em periódicos acadêmicos de alto impacto no campo da 

gestão9 e em fontes adicionais compiladas e consideradas relevantes pelos autores, que 

sistematizam o desenvolvimento e a convergência de dois conceitos e dos campos de estudos 

em torno deles: Corporate Sustainability e Corporate Responsibility. Tendo em conta a 

multiplicidade de termos utilizados para tratar desse tema e a falta de padronização da 

terminologia e dos conceitos envolvidos, a busca em títulos e resumos dos artigos considerou a 

ocorrência isolada ou conjunta de apenas dois termos: responsibility e sustainability. A 

amplitude da busca assegura um corpo de literatura amplo e diversificado, capaz de abranger 

as múltiplas formas com que os referidos debates costumam surgir nessas publicações. 

Com base em tal pesquisa, além de uma revisão histórica e conceitual, os autores 

identificam quatro domínios de convergência entre Corporate Sustainability e Corporate 

Responsibility: 1) definições de construtos, 2) pressupostos ontológicos, 3) redes nomológicas 

e 4) medidas de construtos. No artigo, cada um desses domínios é minuciosamente descrito e 

explorado, levando à identificação de muitas sobreposições e semelhanças e, ao mesmo tempo, 

esclarecendo importantes diferenças entre os dois campos. Um aspecto central dessa distinção 

é a observação de que early responsibility research was grounded in normative arguments and 

early sustainability research was grounded in systems arguments. (Bansal & Song, 2017, p. 

106). Em outras palavras, a Corporate Responsibility vem principalmente de uma perspectiva 

ética/normativa, afirmando “pelo que” as empresas devem ser responsáveis, enquanto a 

Corporate Sustainability bebe na fonte das ciências naturais/econômicas e ecológicas, 

demonstrando como as interdependências entre as empresas e o ambiente social/natural em que 

estão inseridas impõem alguns limites para comportamentos e práticas corporativas. A Figura 

10 ilustra essa visão: 

 

 

 

 
9 Os autores declaram ter pesquisado os seguintes períódicos: Academy of Management Journal, Academy of 

Management Review, Administrative Science Quarterly, Journal of Management, Management Science, Journal 

of Management Studies, Organization Science, Organization Studies, and Strategic Management Journal. 
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Figura 10 – Visão de Bansal e Song sobre a coevolução de RSE e SE 

  
 Fonte: Bansal e Song (2017). 

 

Partindo dessa perspectiva, Bansal e Song (2017) também identificam que, na busca por 

aceitação e atenção de acadêmicos e profissionais de gestão mainstream, tanto os 

desenvolvedores de propostas e estudos no campo da Corporate Sustainability quanto no 

campo da Corporate Responsibility embarcaram em uma estratégia semelhante: construir o 

“Business Case da Sustentabilidade” mostrando como, para o bem do próprio negócio, as 

empresas devem aderir a algumas práticas e atitudes. Seguindo a máxima de “se dar bem 

fazendo o bem”, atores de ambos os campos podem apoiar agendas semelhantes: ouvir as partes 

interessadas e engajar-se com elas, gerenciar externalidades e impactos negativos, criar e 

distribuir valor compartilhado, garantir o bem-estar das gerações presentes e futuras etc. De 

ambos os lados, a justificativa para o business case é quase a mesma: adotar a agenda de 

preocupações éticas, sociais e ambientais pode ser o melhor interesse da empresa, pois protege 
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sua reputação, fornece fatores de vantagem competitiva, atrai/retém talentos, previne/mitiga 

riscos, fornece insights estratégicos e caminhos inovadores etc. 

Importante notar, porém, que ao reconhecer essa tendência, os autores fazem também 

uma ressalva quanto aos riscos envolvidos em uma perspectiva limitada ao business case e, ao 

mesmo tempo, defendem que é importante não se perder de vista a distinção original entre os 

conceitos Corporate Sustainability e Corporate Responsibility: 

Much of the convergence in the concepts has been around the business case for 

socially responsible or sustainable business practices. However, this focus on the 

business case risks producing amoral managers who act responsibly or support long-

term sustainability only when it is in their own or their business’s interests. (…) By 

deepening the distinctiveness in responsibility and sustainability, researchers can 

generate a deeper understanding of business’s integral role in society, inching closer 

to the economic, social, and natural environments they envision (Bansal & Song, 

2017, p. 106, grifo nosso). 

Reforçando um ponto supradestacado, a revisão da literatura mostra que o termo 

Business Case for Sustainability (nesse formato ou com pequenas variações) tem sido utilizado 

por diversos autores. No âmbito acadêmico, no corpo da literatura usado nesta revisão, o termo 

também surge, com diferentes significados, em Dyllick e Hockerts (2002), Van Marrewijk 

(2003), Carroll e Shabana (2010), Schaltegger e Burrit (2010), Searcy (2012), Whelan e Fink 

(2016), Unruh et al. (2016), Kiron et al. (2017), Hansen e Schaltegger (2018), Schulte e 

Hallstedt, (2018), Tulder (2018) e Escrig-Olmedo et al. (2019). Também fora do âmbito 

acadêmico há várias menções nesse sentido, como em UNGC (2004 e 2021), Louette (2007), 

IFC (2012), SSE (2015), BSDC-UN (2017), COSO e WBCSD (2018), WEF (2020a).  

Em todos esses casos, está em pauta a explicitação de convergências entre os interesses 

do negócio e as demandas motivadas por interesses coletivos (ambientais, sociais e 

econômicos), tanto por razões éticas quanto científicas ou pragmáticas. No entanto, ao contrário 

de indicar um consenso, a imprecisão no uso desse termo faz com que isso seja apenas a 

indicação de um argumento genérico em comum, mas não de uma convergência conceitual. 

Essa situação é bem explicada por Tulder (2018) que – após discorrer (i) sobre a 

importância da Agenda 2030/ODS; (ii) sobre a complexa natureza dos problemas que ela 

apresenta (wicked problems); (iii) e sobre a possibilidade de transformar esses problemas em 

oportunidades, a partir do reconhecimento de que essa natureza advém da própria sociedade em 

que vivemos e do enfrentamento de suas causas – aponta o papel essencial das empresas para 

avanço no desenvolvimento sustentável. Visando incentivar e instrumentalizar as empresas 

nesse sentido, o autor propõe um Framework for Effective Corporate Involvement with the 

SDGs. Para isso, começa definindo o seu business case for sustainability, que identifica em 
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quatro níveis: (1) o clássico, (2) o defensivo, (3) o estratégico (ou ativo) e (4) o sistêmico (ou 

proativo, ou, ainda, “da nova economia”). Esses tipos correspondem a diferentes amplitudes de 

percepção sobre o interesse da empresa, e são resumidos pelo autor na Figura 11. 

Figura 11 – Do estreito ao amplo – Os quatro níveis de Tulder para os business cases da 

sustentabilidade  

 
Fonte: Tulder (2018, p. 88). 

 

Com base nesse esquema, algumas reflexões podem ser feitas. Primeiro, que, ainda que 

em diferentes escalas, há uma sobreposição entre a Agenda 2030/ODS e as preocupações éticas, 

sociais e ambientais presentes na pauta da Corporate Sustainability e Corporate Responsibility 

de Bansal e Song (2017). Segundo, que as diferentes amplitudes de percepção da alta gestão 

corporativa quanto à relação entre essa agenda e o seu negócio têm implicações estratégicas e 

operacionais radicalmente diferentes. Terceiro, com certa ironia, que pode haver entendimentos 

fundamentalmente diferentes sobre o efetivo significado da sigla CSR, indo desde a 

preocupação estrita com o negócio até uma ampla responsabilidade com o conjunto da 

sociedade. Um corolário dessas reflexões é que, por si mesma, a expressão business case 

aplicada à sustentabilidade tem pouca valia, pois, a depender de como e por quem é empregada, 

pode apresentar significados muito diferentes. 
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Na Figura 12, mesclando as perspectivas de Bansal e Song (2017) e Tulder (2018), 

procuro representar como, frente à macro-agenda dos ODS (SDG) e às agendas focalizadas da 

Corporate Sustainability (CS) e Corporate Responsibility (CR), as diferentes amplitudes e 

profundidades da Business Strategy (BS) resultam em diferentes “Business Cases da 

Sustentabilidade” (BCSn). Ressalvo que no diagrama, evidentemente, são representados apenas 

exemplos, ilustrando tipos-ideais, sem pretensão de abranger as inúmeras nuances da realidade. 

Figura 12 – Os Business Cases da Sustentabilidade 

 

Fonte: elaboração própria, a partir de Bansal e Song (2017) e Tulder (2018). 

 

Embora todas as possíveis áreas de intersecção das três perspectivas apontadas na Figura 

12 (BS, CR e CS) possam ser vistas como motores para impulsionar a contribuição dos negócios 

para o Desenvolvimento Sustentável, alguns aspectos precisam ser notados, frente às diferentes 

situações possíveis. Primeiro, que nas perspectivas menos abrangentes da estratégia empresarial 

(BS) nem tudo que se espera das empresas em termos de sustentabilidade e responsabilidade 

(CR e CS) está compreendido na intersecção que representa o “business case da 

sustentabilidade” (como nos exemplos BCS1 e BCS2). Segundo, que parte da agenda do 

Desenvolvimento Sustentável (SDG) permanece além do que se pode esperar das empresas ou 

seja, são desafios que precisam ser enfrentados com a participação de outros atores sociais, 

como o Poder Público e os cidadãos. Terceiro, que da agenda SDG para além dos campos de 

CR e CS, parte está no âmbito da BS, e parte além dela, indicando que algumas questões do 

Desenvolvimento Sustentável permanecem fora do âmbito empresarial. Quarto, que parte da 
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BS está fora do campo representativo da agenda SDG, indicando situações em que os interesses 

da estratégia empresarial podem não coincidir com os do Desenvolvimento Sustentável. 

Como se pode observar, um aspecto central na análise de instrumentos para avaliação 

ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade é o entendimento de que, face à 

magnitude e urgência dos desafios traduzidos na Agenda 2030 e nos ODS, a simples menção 

de que há um “business case da sustentabilidade” é insuficiente para avaliar se a estratégia e as 

práticas de uma empresa estão à altura da sua contribuição esperada para essa agenda. Trata-se 

de uma problemática análoga à que ocorre em relação ao uso extensivo do termo ESG: um 

termo que, por si só, não permite maiores conclusões. 

2.2 Conscientização do problema 

Como discutido nas seções anteriores, gestores empresariais, investidores e outras partes 

interessadas na análise, avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da 

sustentabilidade precisam urgentemente compreender melhor os instrumentos com essa 

finalidade disponíveis no mercado. O crescimento da percepção sobre a importância dessa 

perspectiva para a tomada de decisões sobre empresas e investimentos, bem como a maior 

atenção pública sobre o assunto, têm aumentado a demanda por informações e referenciais 

confiáveis e comparáveis entre si.  

Em resposta a essa demanda – potencializada também pela intensa disseminação do 

qualificativo ESG no mundo dos negócios – vem aumentando a quantidade de instrumentos 

que se propõem a atender a necessidade emergente. No entanto, a complexidade do assunto 

enfocado (Sustentabilidade Empresarial) e a falta de padrões para sua análise e reporte torna 

incerta e arriscada a escolha sobre que instrumentos utilizar. Recentes iniciativas se propõem a 

construir padrões para orientação desse mercado, mas seus resultados ainda são incertos, e não 

há garantias sobre quando (e se) irão gerar a simplificação e objetividade desejadas. Ademais, 

os consensos construídos até aqui indicam que, mesmo havendo padronização sobre dados e 

terminologia, permanecerá uma grande diversidade de instrumentos, em função tanto do escopo 

e abrangência das análises, quanto das diferentes e dinâmicas percepções e necessidades dos 

produtores e usuários de informações. O conceito de materialidade dinâmica e os vários 

business cases para a sustentabilidade são indicativos desse fato. Pelo que se pode perceber, 

existe – e permanecerá existindo – uma demanda por referências e ferramentas para análise e 

comparação dos instrumentos existentes. 
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Frente a essa situação, e tendo como objetivo a proposição de um artefato – método, 

referencial ou ferramenta – que pudesse ajudar a suprir a carência identificada, o passo seguinte 

foi examinar o contexto atual em mais detalhes, a partir de um recorte específico. Para escolha 

desse recorte, foi considerado que uma das faces mais visíveis do problema enfrentado consiste 

na banalização e no uso indiscriminado – tanto pela imprensa quanto por profissionais, 

consultores e mesmo acadêmicos – de expressões derivadas de termos como “ecológico”, 

“ético”, “verde”, “sustentável”, “socialmente responsável”, “alinhado com o ODS”, ou, 

simplesmente, “ESG”. É comum ver essas expressões tratadas como se fossem equivalentes, 

ou evoluções de um mesmo conceito, em que a forma mais recente substitui as anteriores. Há 

casos em que a confusão se estende também a expressões associadas a campos próximos – 

como, por exemplo, “investimentos e negócios de impacto”, “economia de baixo carbono”, 

“geração de valor compartilhado” e “capitalismo consciente”.  

O fenômeno dos “modismos de gestão” é conhecido (Wood, 1999), e não afeta apenas 

no campo da sustentabilidade empresarial. Ocorre que, neste caso, a confusão nas terminologias 

e na aplicação de instrumentos que as utilizam pode comprometer a qualidade das análises e 

decisões de gestores, estrategistas e formuladores de políticas públicas. Pode mesmo, com o 

tempo, erodir a credibilidade e minar o desenvolvimento desse campo de conhecimento, cada 

vez mais importante para o sucesso das empresas e o bem-estar das presentes e das futuras 

gerações. Casos de greenwashing e acusações de inconsistência em índices e rankings de 

sustentabilidade empresarial são exemplos desse problema (Eccles, Ioannou & Serafeim, 2014; 

Antoncic, 2020; BlackRock, 2020a); Oliveira, Alberton & Kreich, 2021).  

Pode-se afirmar que o campo da sustentabilidade empresarial tem se caracterizado pelo 

uso de conceitos que são total ou parcialmente afins, mas em situações que, apesar de análogas, 

diferem de forma significativa entre si, quer pelo contexto, quer pelas especificidades 

envolvidas em cada caso. Uma consequência disso é o uso de conceitos – e de instrumentos a 

eles associados – para finalidades bem diferentes daquelas para que foram originalmente 

concebidos.  

Nesse sentido, têm proliferado as tentativas de conexão entre instrumentos existentes e 

a Agenda 2030 ou os ODS. De variadas formas, atores do campo da análise, avaliação ou 

orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade – tanto já estabelecidos como 

recém-chegados – procuram demonstrar como suas metodologias e referenciais podem ser 

utilizados para compreensão das contribuições das empresas e investimentos para os ODS. Mais 

recentemente, como demonstrado, o qualificativo ESG passou a ter forte presença nesse campo, 
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tornando ainda mais problemático o entendimento dos reais significados dos termos e as 

possibilidades dos instrumentos oferecidos.  

Indo ao encontro desse problema e com o objetivo de tangibilizá-lo, a revisão 

sistemática da literatura – agora com foco apenas no mundo da prática – incluiu a busca, 

identificação, análise e classificação preliminar de instrumentos disponíveis no mercado e 

destinados a avaliar e/ou orientar empresas e investimentos tendo como referência a Agenda 

2030 e os seus ODS. Essas publicações são, ao mesmo tempo, fontes para compreensão do 

cenário descrito na seção anterior, tanto referenciais para a configuração do artefato a ser criado 

quanto, potenciais objetos para serem analisados por meio dele. Como esse material, via de 

regra, não se encontra reunido em bases acadêmicas ou outras fontes de referências 

sistematizadas, o método utilizado para essa revisão foi uma combinação entre a busca por 

conteúdos abertos na internet (por meio do Google), e a consulta a referências citadas em 

documentos, palestras, notícias ou outras fontes a que o pesquisador teve acesso por meio de 

sua atividade acadêmica e profissional. Pela amplitude do objeto pesquisado, a revisão não teve 

caráter exaustivo.  

Realizada em janeiro de 2021, a etapa de pesquisa sistemática – encerrada por saturação, 

na medida em que pesquisas adicionais não resultaram em documentos significativamente 

diferentes dos já encontrados – resultou na identificação de 65 documentos e plataformas online 

que se referem a instrumentos para avaliação ou orientação de negócios tendo como referência 

a Agenda 2030 e os ODS. Desse total, 42 itens têm como proposta substantiva frameworks ou 

métodos para essa finalidade, sendo 16 deles classificados como de grande interesse para esta 

pesquisa. Esse material, usado no processo de construção e desenvolvimento do artefato aqui 

criado, encontra-se listado no Apêndice B. 

Estando evidente e tangível a multiplicidade de instrumentos especificamente voltados 

a orientar e avaliar negócios com critérios de sustentabilidade que se declaram alinhados com 

a Agenda 2030 e os ODS, coloca-se o problema de como avaliar a consistência desse 

alinhamento, ou seja, responder à pergunta de pesquisa que orienta este trabalho. Importante 

notar, ainda, que em todo esse levantamento – bem como no restante da revisão da literatura – 

não foi encontrado nenhum exemplo de referencial, ferramenta ou serviço voltado diretamente 

à solução desse problema. 

Outro ponto a ser destacado é que, no decorrer desta pesquisa, foi considerada a 

possibilidade de criação de um método para categorização de instrumentos de avaliação ou 

orientação de negócios por critérios de sustentabilidade, conforme as perspectivas de análise 

mapeadas. Apesar deste poder ser um interessante exercício intelectual, concluiu-se que – pela 
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grande mistura de conceitos observada em muitos dos instrumentos existentes – a criação de 

uma taxonomia rígida implicaria em uma tipologia artificial ou imprecisa, de pouca 

aplicabilidade prática. Por esse motivo, considerou-se que o foco do artefato deveria ficar no 

aspecto mais essencial do problema: a congruência entre os conceitos/práticas dos instrumentos 

analisados e os fundamentos/recomendações da Agenda 2030. O restante do material teórico e 

prático sobre sustentabilidade empresarial compilado foi utilizado como base e orientação para 

todo o processo, mas não para categorização dos instrumentos ou proposição de uma 

taxonomia. 

Em síntese, com base no exposto até aqui, pode-se considerar que as principais faces do 

problema a ser enfrentado são: 

• A rápida proliferação de instrumentos voltados à avaliação de empresas por critérios 

de sustentabilidade, em resposta à crescente demanda do mercado por esse tipo de informação. 

• O uso pouco criterioso de conceitos utilizados por diferentes perspectivas de análise 

de negócios por critérios de sustentabilidade. 

• A confusão quanto ao significado dos resultados das análises hoje realizadas, 

especialmente quando envolvem instrumentos embasados em diferentes perspectivas, ou em 

perspectivas incompatíveis com as finalidades esperadas (por exemplo, uso de um instrumento 

baseado em análise ESG para avaliação da contribuição de uma empresa para a Agenda 

2030/ODS. 

• A ausência (e dificuldade de criação) de uma sistematização prática que categorize 

e/ou tipifique os instrumentos existentes com base em suas diferentes perspectivas de análise. 

• A necessidade de criação de critérios práticos e consistentes para análise dos 

instrumentos encontrados, de modo que os usuários possam:  

o Saber se certo instrumento é capaz de avaliar e orientar o desempenho de uma 

empresa ou investimento em relação à Agenda 2030/ODS. 

o Melhor compreender aparentes incongruências nos resultados de instrumentos 

utilizados em situações não apropriadas a eles. 

Finalmente, considerando o ambiente externo ao artefato, é preciso ter em conta a 

heterogeneidade do público a que se destina (consultores, gestores e analistas de 

sustentabilidade, investidores, formuladores de políticas públicas e outros stakeholders 

interessados) e o fato de que muitos de seus integrantes têm pouca afinidade ou disposição para 
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debates conceituais. É preciso, assim, ter em mente que o julgamento do artefato criado se dá 

tanto pela qualidade e consistência dos seus resultados quanto pela sua praticidade de uso e 

capacidade de responder às necessidades de seus usuários. 

O artefato criado como resultado desta pesquisa deve, portanto, ser capaz não só de bem 

atender a cada um dos desafios já elencados, mas também: 

• Ser devidamente fundamentado e consistente com os conhecimentos existentes, tanto 

práticos quanto acadêmicos. 

• Ser de fácil utilização. 

• Fornecer respostas úteis e aplicáveis às necessidades do público a que se destina. 

 

Estabelecida esta base conceitual e prática, pode-se passar à construção e avaliação do 

artefato idealizado, a ser realizada conforme o método DSR, explicado no capítulo que segue. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Conforme descrito nas seções anteriores, o objetivo desta pesquisa é contribuir para a 

solução de um problema real, identificado no campo da estratégia e gestão de negócios: “a 

necessidade de avaliar a consistência e efetividade dos muitos instrumentos de avaliação ou 

orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade hoje oferecidos no mercado”. Esse 

problema tem se tornado mais premente nos últimos anos, com o rápido aumento no uso da 

sigla ESG (do inglês Environmental, Social and Governance) como qualificativo para inúmeros 

itens presentes nesse campo, tais como metodologias, rankings, scores, bases de dados e 

relatórios. Até mesmo cargos e funções têm sido adjetivados como ESG, apesar (ou, talvez, por 

causa) da grande imprecisão desse termo, ainda pouco definido tanto na prática quanto na 

academia.  

A escolha desse problema se coaduna com a proposta da linha de pesquisa em que esta 

tese foi desenvolvida: a gestão para competitividade, dentro do programa de doutorado da 

EASP/FGV. Essa linha de pesquisa foi desenhada com a proposta de aproximar a produção 

acadêmica da escola com a “vida real” de gestores e empreendedores, combinando a 

consistência científica com a efetiva aplicabilidade do conhecimento produzido. Se deseja, 

assim, produzir uma contribuição relevante tanto para a academia quanto para a prática. 

Ao combinar perspectivas tão distintas, essa ambição traz um relevante problema 

metodológico, visto que as formas de produção do conhecimento (os métodos de pesquisa) 

determinam aspectos essenciais do que será produzido, afetando sua aplicabilidade. Nem todos 

os métodos de pesquisa acadêmica utilizados no campo da administração são favoráveis à 

produção de conhecimento que contribua diretamente para a sua aplicabilidade prática. O 

Estudo de Caso e a Pesquisa-Ação são dois métodos bastante lembrados quando se busca essa 

aproximação com a prática, mas nem sempre se adequam às situações enfrentadas pelos 

pesquisadores. Esse foi o caso desta pesquisa, inicialmente pensada como um estudo de caso, 

mas substituída com vantagem pela utilização da Design Science Research (DSR). Uma análise 

comparativa desses três métodos é apresentada no artigo “Uma Análise Distintiva entre o 

Estudo de Caso, A Pesquisa-Ação e a Design Science Research” escrito por Dresch, Lacerda e 

Miguel (2015).  

Dentre diversas publicações que tratam da produção científica em conexão com a vida 

prática, destaca-se o trabalho de Gibbons et al. (1994), que propõe a distinção entre dois modos 

de produção de conhecimento: Tipo 1 e Tipo 2. Segundo essa proposta, o conhecimento Tipo 

1 seria monodisciplinar e puramente acadêmico, enquanto o Tipo 2 seria multidisciplinar e 
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voltado à solução de complexos problemas de campo. Uma divisão semelhante é trabalhada por 

Gregor e Hevner (2013) quando citam Mokyr (2002); estes autores também classificam o 

conhecimento em dois tipos: descritivo (representado pela letra grega ômega e equivalente ao 

Tipo 1 aqui tratado) e prescritivo (representado pela letra grega lambda, e equivalente ao Tipo 

2. Como toda divisão em tipos ideais, também nesse caso a intenção não é traçar uma linha 

rígida de separação, mas, sim, orientar um olhar estruturado para a questão em pauta, 

organizando e fomentando também o debate. 

Uma década depois da publicação seminal de Gibbons et al. (1994), artigo de Aken 

(2005) no British Journal of Management faz uma ampla revisão do assunto, discutindo as 

experiências existentes quanto à efetividade e aplicabilidade do conhecimento Tipo 2 no campo 

da administração. Nesse artigo, o autor aponta o potencial de interação entre as duas 

abordagens, enfocando a pesquisa em gestão pelas lentes da Design Science. Evidenciando a 

crescente importância dessa abordagem – passada mais uma década – Aken, Chandrasekaran e 

Halman (2016) assinam o ensaio inaugural do departamento de Design Science do respeitado 

Journal of Operations Management, e convidam pesquisadores à utilização de DSR como 

estratégia de pesquisa, e conceituam assim o método: 

Inspired by Herbert Simon (1996), design science research (DSR) is conceptualized 

as a research strategy, aimed at knowledge that can be used in an instrumental1 way 

to design and implement actions, processes or systems to achieve desired outcomes in 

practice. DSR is driven by field problems or opportunities; instrumental knowledge is 

developed by deep engagement with these real-life operational management (OM) 

problems or opportunities (Aken, Chandrasekaran & Halman, 2016, p.1). 

Nessa citação, além de sintetizar o conceito e a validade da DSR, ao mencionar Herbert 

Simon (1996), os autores apontam para as raízes profundas que este método tem no debate 

epistemológico. Um aspecto importante a destacar é que a DSR enfoca o conhecimento 

científico voltado não à explicação e previsão dos fenômenos naturais ou sociais, mas, sim, à 

criação e aplicação de frutos do engenho humano (Dresch, Lacerda & Antunes, 2015). 

Nesse sentido, a DSR tem como seu principal objeto os “artefatos” – intelectuais ou 

materiais – criados pelas pessoas para resolver desafios concretos da sociedade. Ressalta-se que 

não se trata aqui de um empirismo, da simples solução de problemas pontuais, mas da 

construção metódica e sistemática de conhecimento científico, estruturado, consistente e 

compartilhável. A particularidade é que, voltando ao ponto inicial desta seção, a DSR trata da 

produção de conhecimento Tipo 2, ancorado na multidisciplinaridade e mobilizado pela solução 

de complexos problemas práticos. 
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Um aspecto central no processo de contribuição científica da pesquisa em DSR é a 

generalização do conhecimento produzido. Isso se dá por meio da conexão do conhecimento 

específico a “classes de problemas”, que, ainda segundo Dresch, Lacerda e Antunes (2015, 

p.104), podem ser definidas como a “organização de um conjunto de problemas práticos ou 

teóricos que contenha artefatos úteis para a ação nas organizações”.  

Os autores também enfatizam que as classes de problemas podem não ser pré-existentes, 

mas construídas no próprio processo de pesquisa. Para isso, o pesquisador precisa avançar nos 

processos de conscientização sobre seu problema de pesquisa e na revisão sistemática da 

literatura. O objetivo, nesse caso, é identificar problemas e situações análogos, que tenham 

pontos em comum com o problema e a solução com os quais está lidando. Isso permitirá tanto 

a melhoria do artefato que o pesquisador busca construir quanto a identificação de campos de 

conhecimento que possam se beneficiar da pesquisa realizada, o que aumentará seu valor 

acadêmico, pela possibilidade de generalização do conhecimento produzido. 

Um exemplo do uso da DSR no campo da administração é a já mencionada criação de 

um departamento específico para essa abordagem no Journal of Operations Management. No 

editorial que anuncia esse fato, os responsáveis pela nova área explicam que:  

The new Design Science department at the Journal of Operations Management invites 

submissions using a design science research strategy for operations management 

(OM) issues. The objective of this strategy is to develop knowledge that can be used 

in a direct and specifc way to design and implement actions, processes or systems 

aimed at achieving desired outcomes. This knowledge is developed by engaging with 

real-life OM problems or opportunities (Aken, Chandrasekaran & Halman, 2016).  

 Pelo exposto, considerando o objetivo de meu estudo e as ambições da linha de 

pesquisa em que este foi produzido, escolhi o método DSR para o desenvolvimento deste 

trabalho, adotando como guia os protocolos propostos por Dresch, Lacerda e Antunes (2015). 

Realizada após uma busca criteriosa dentre publicações de vários autores no campo da DSR – 

como Manson (2006), Hevner (2007), Peffers et al. (2008), Holmstrom, e Ketokivi e Hameri 

(2009) e Gregor e Hevner (2013) – a adoção desse guia se justifica pela sua completude, foco 

e clareza, incluindo uma visão geral e o histórico da DSR, desde sua origem e fundamentos até 

o uso recente no campo da administração.  

Conforme esse protocolo, no processo de pesquisa, deve ficar clara a adequação da DSR 

ao tipo de contribuição desejada pelo pesquisador, cuja melhor expressão é efetivamente a 

produção de um método (artefato) para solução de um problema relacionado ao alinhamento 

estratégico de uma empresa e ao apoio à tomada de decisão (classes de problemas). Nesse 

sentido, a pesquisa aqui relatada foi executada conforme o protocolo sugerido em Dresch, 
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Lacerda e Antunes (2015), ajustado às especificidades deste projeto em linha com a estrutura 

proposta por Peffers et al. (2008).  

O processo compreendeu as etapas descritas no Quadro 2. Um ponto importante a 

destacar é que, apesar de apresentadas em uma sequência aparentemente linear, essas etapas 

são parte de um processo iterativo. Nesse sentido, cada etapa pode ter tido mais de um ponto 

de entrada, assim como retroalimentação nas atividades de pesquisa e construção de 

conhecimento. Outro ponto a ressaltar é a combinação, na DSR, de diferentes abordagens 

científicas na construção de conhecimento, de modo que o processo comporta não só o 

raciocínio dedutivo, mas, também, o pensamento abdutivo e indutivo, estimulando e dando 

margem à criatividade e inventividade do pesquisador.  

Finalmente, quanto ao posicionamento e apresentação do conhecimento produzido por 

meio da DSR, uma referência importante é proposta por Gregor e Hevner (2013). Nesse artigo, 

os autores propõem uma tipologia para classificar a produção em Design Science. Essa 

classificação é composta por quatro tipos, conforme a maturidade da solução criada (alta ou 

baixa) e a alta ou baixa maturidade do uso de tal solução no campo específico. Apesar de tratar 

da aplicação da DSR no contexto de Information Systems, essa tipologia também é útil para o 

posicionamento do presente trabalho. Considerando que o método proposto – como explicado 

no capítulo 4 – faz uso de ferramentas bem conhecidas no campo da administração e as 

configura e recombina para uso na solução de um problema onde antes não eram utilizadas, o 

artefato (método) aqui criado pode ser enquadrado na categoria Exaptation (extrapolação, em 

tradução livre). Trata-se, segundo os autores, de uma categoria propícia à realização de 

pesquisas e à geração de contribuições relevantes para a construção de conhecimento no marco 

da DSR. 
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 Quadro 3 – Protocolo DSR adotado e etapas da pesquisa realizada 

Etapas Atividades realizadas 

Identificação do 

problema  

Identificação de situações em que há dúvidas (insegurança, estranhamento) sobre a consistência dos resultados (dados, informações, reportes) 

apresentados por instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade disponíveis no mercado. “Negócios” se 

referem tanto a empresas quanto a projetos e portfólios de investimento. “Instrumentos” se referem a frameworks, guias, rankings, ratings, índices, 

relatórios, bases de dados e outros meios pelos quais são produzidas ou apresentadas as avaliações sobre atributos do negócio associados a referências 

como ESG, ODS, responsabilidade social, Desenvolvimento Sustentável e sustentabilidade, dentre outros. 

Objetivo: contribuir para atender a necessidade de avaliação da consistência de instrumentos que oferecem informações ou métodos de gestão da 

sustentabilidade empresarial/ESG para gestores, investidores e outros stakeholders.  

Pergunta de pesquisa: como saber se um instrumento destinado à avaliação ou orientação de negócios (empresas e investimentos) em termos de 

sustentabilidade é consistente com a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? 

Conscientização, 

exploração do problema 

Investigação de possíveis origens dessas dúvidas, à luz de teorias e conceitos relacionando negócios e sustentabilidade. 

Sistematização dos resultados da investigação, estruturando os elementos encontrados, identificando possíveis causas das dúvidas existentes e 

delimitando o foco para proposição de eventuais soluções. Adoção de um paradigma para avaliação de sustentabilidade (ODS) e criação de um 

referencial teórico-prático (framework CIDI) para mapeamento de possíveis incongruências entre instrumentos do tipo analisado e o paradigma 

adotado. 

Revisão da literatura Busca sistemática na base EBSCO disponível no sistema de bibliotecas online da FGV e por expressões boleanas combinando palavras-chave para 

meu foco. Complementação por buscas sistemática, não exaustiva, no Google e Google Scholar. Seleção de textos acadêmicos e não acadêmicos 

encontrados em minha atividade pessoal, profissional e acadêmica. Expansão seletiva a partir de referências na bibliografia e recomendações de 

serviços e hubs de conhecimento acadêmico (Mendeley, Academia.edu, sites de periódicos do campo da administração). Análise e sistematização do 

material coletado por meio de leitura seletiva e apoio dos softwares Atlas.ti e MS Excel. A base finalmente selecionada incluiu 260 documentos, sendo 

157 acadêmicos e 103 não acadêmicos (grey literature). 

Configuração de 

possíveis soluções: 

identificação de 

artefatos existentes e 

possibilidades para o 

artefato a ser proposto, 

configuração das 

classes de problemas, 

definição de objetivos 

da solução a ser 

proposta. 

Análise dos “instrumentos” encontrados durante a revisão da literatura e que, potencialmente, poderiam atender ao objetivo desta pesquisa ou ajudar a 

responder à minha pergunta orientadora. Estabelecimento de um guia para essa análise, na forma de um “quadro de requisitos que uma ferramenta 

deveria atender” para cumprimento dos objetivos desejados e produção de uma resposta satisfatória para a pergunta de pesquisa. Frente à constatação 

de que nenhum dos instrumentos atende diretamente a essas finalidades, e em preparo para a fase de desenvolvimento do “artefato”, construção de um 

referencial teórico/conceitual (framework CIDI) com fundamentos para a análise desejada, a partir da confrontação entre aspectos essenciais da Agenda 

2030 e as correspondentes perspectivas sobre sustentabilidade empresarial/ESG identificáveis nos “instrumentos” analisados. A partir do referencial 

criado, e inspirado em ferramentas de gestão empresarial comumente encontradas no mercado, concepção de um método para seu uso prático 

(“artefato”), na forma de uma ferramenta contendo um conjunto de critérios de avaliação, com sua correspondente escala e forma de apresentação de 

resultados. Considerando a intenção de generalização do conhecimento produzido, reflexão sobre o projeto em curso, à luz do conceito de “classes de 

problemas”. Identificação preliminar de possíveis enquadramentos: (i) avaliação ou orientação de negócios por critérios de sustentabilidade; (ii) uso 

inadequado de conceitos, pelas distorções ao longo de seu mainstreaming; (iii) avaliação de atributos complexos no campo da gestão empresarial. 
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Projeto e 

desenvolvimento do 

artefato 

Especificação dos componentes centrais: matriz de avaliação (quadro com critérios e escala) e apresentação de resultados (gráfico e relatório 

padronizado). Definição da escala, com opção por uma abordagem baseada em evidências de atendimento aos critérios. Testes dos componentes 

centrais, por meio de aplicação experimental (teste interno) e de entrevistas com potenciais usuários, especialistas (teste externo). Ajustes nos 

componentes centrais e especificação de componentes complementares: quadro para sistematização de observações e registro de evidências; 

orientações para uso; conteúdos para o relatório padronizado. Escolha de plataforma tecnológica (MS Excel e Word para prototipagem, aplicativo 

online como formato final). Construção de protótipo, com produção dos componentes planejados. 

Utilização do artefato Utilização do protótipo por alguns potenciais usuários convidados, especialistas e não especialistas (uso experimental). Registro dos resultados e 

comentários dos usuários como resposta a perguntas orientadoras. 

Avaliação do artefato e 

de sua aplicação 

Avaliação do protótipo, por meio de novas entrevistas com os especialistas, e análise dos comentários dos usuários experimentais e dos resultados do 

uso experimental. Sistematização dos resultados da avaliação frente ao quadro de requisitos estabelecido na fase de planejamento da ferramenta. 

Explicitação das 

aprendizagens e 

conclusões (imediatas) 

do processo 

Registro das reflexões sobre os resultados da avaliação e o processo de criação do artefato, tomando como referência: (i) o objetivo do projeto de 

pesquisa; (ii) a pergunta de pesquisa; (iii) os requisitos de sucesso estabelecidos, e; (iv) os procedimentos e resultados esperados de aplicação da DSR. 

Considerando o protocolo utilizado, trata-se do registro das heurísticas contingenciais (itens i, ii e iii) e das heurísticas de construção (item iv).  

Generalização dos 

aprendizados para uma 

classe de problemas. 

Contribuição para a 

teoria e para a difusão 

do método 

Discussão do conceito “classes de problemas” e de sua aplicação no contexto da DSR e desta pesquisa. Avaliação do enquadramento das contribuições 

produzidas em classes de problemas já descritas, tendo em conta os problemas finalmente estudados e os aprendizados específicos e generalizáveis 

formulados com base no estudo. Proposição e descrição de uma classe de problemas específica – “avaliação ou orientação de negócios com base em 

critérios de sustentabilidade” – considerando as peculiaridades do estudo e a intenção de contribuir para a difusão do método DSR no campo da 

administração, especialmente na área da Estratégia Empresarial. Explicitação das contribuições para a prática e para a teoria. 

Comunicação dos 

resultados 

Publicação de artigo (Belinky, 2021) com base em resultados intermediários do processo de pesquisa e desenvolvimento do framework. Difusão de 

aprendizados intermediários, por meio de atividades profissionais, acadêmicas e não acadêmicas, tais como palestras, aulas e utilização parcial em 

projetos. Publicação de tese, produzida no âmbito do programa de doutorado da EAESP/FGV. Plano de difusão prática, no futuro, por meio do 

desenvolvimento de negócios e ferramentas para uso profissional, a partir do protótipo aqui produzido. 

Fonte: elaboração própria a partir das etapas indicadas em Dresch, Lacerda e Antunes (2015). 
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4 ARTEFATO 

Considerando o problema identificado e descrito na introdução desta tese, a pesquisa 

aqui relatada teve como objetivo contribuir para atender a necessidade de avaliação da 

consistência de instrumentos que oferecem informações ou métodos de gestão da 

sustentabilidade empresarial/ESG para gestores, investidores e outros stakeholders. Esse 

objetivo foi traduzido em uma pergunta de pesquisa específica: Como saber se um instrumento 

destinado à avaliação ou orientação de negócios em termos de sustentabilidade é consistente 

com a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? 

4.1 Artefatos existentes 

Em linha com a metodologia adotada, o processo de concepção e construção do artefato 

destinado a responder a essa pergunta teve como ponto de partida a busca por artefatos 

existentes e voltados à avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade. 

Conforme já descrito no capítulo da revisão da literatura, esse processo resultou na identificação 

de 65 documentos e plataformas on-line referentes a instrumentos para avaliação ou orientação 

de empresas tendo como eixos norteadores a Agenda 2030 e os ODS. Desse total, 42 itens 

apresentaram proposta substantiva, frameworks ou métodos para essa finalidade, sendo 16 deles 

classificados como de grande interesse para esta pesquisa, sendo potenciais objetos de análise 

a serem priorizados nas fases de testes. Esse material, que foi utilizado no processo de 

construção e desenvolvimento do artefato aqui criado, encontra-se listado no Apêndice 3. 

Na análise de todo esse material, porém, não foi possível identificar nada que pudesse 

responder à minha pergunta de pesquisa, ou seja, instrumentos que se propusessem a cumprir a 

mesma função do método visado neste projeto: “analisar a consistência de instrumentos 

destinados a avaliar e orientar empresas e investimentos conforme sua contribuição para o 

Desenvolvimento Sustentável”. Entendo que esse fato pode ser entendido de duas formas 

opostas: por um lado, pode ser visto como evidência da lacuna de conhecimento prático 

existente, reforçando a necessidade do artefato que me proponho a criar. Por outro, pode ser um 

sintoma de falta de interesse ou de percepção de pouca relevância do problema pelo público a 

que se destinaria.  

Entendo que essa última possibilidade pode ser descartada com base em pelo menos três 

argumentos: (i) em vários documentos coletados identifiquei críticas ou queixas quanto à 

incongruência de resultados dos instrumentos existentes; (ii) também identifiquei comentários 
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quanto à dificuldade dos usuários para escolher entre os muitos instrumentos oferecidos no 

mercado; e (iii) objetivamente, são notáveis e relevantes as diferenças conceituais e 

metodológicas entre esses instrumentos.  

Esses argumentos – somados às reações dos diversos especialistas e atores do campo 

contatados no curso desta pesquisa – permitem duas conclusões essenciais para o 

prosseguimento da pesquisa aqui relatada. O primeiro é que, até onde foi possível pesquisar, 

não estão disponíveis artefatos que devessem ser previamente analisados como soluções 

existentes para o problema em foco. O segundo é que há uma lacuna para cujo preenchimento 

o artefato resultante desta pesquisa pode contribuir. 

Além de evidenciar que não se encontram disponíveis artefatos com função análoga à 

do que pretendo desenvolver, o levantamento realizado foi útil de mais duas formas: (i) como 

fonte de “objetos de análise, para uso no teste e avaliação do método” aqui desenvolvido; e (ii) 

como fonte de “referências para aprimoramento do método” aqui desenvolvido. Nesse segundo 

caso, além de servirem como objetos de estudo nos testes realizados, os instrumentos 

selecionados como mais emblemáticos, foram fonte de inspiração na concepção do artefato 

resultante desta pesquisa. Ademais, poderão ainda ser analisados em busca de elementos que 

indiquem possibilidades de aperfeiçoamento desse instrumento. 

Entendo que os pontos supramencionados evidenciam as características do problema 

enfrentado e os requisitos essenciais do artefato a ser criado. Também delineiam instrumentos 

existentes relacionados ao tema, comprovando que não foram encontrados artefatos 

equivalentes ao que pretendo criar. 

Para eficácia de argumentação, neste ponto é importante caracterizar com clareza os 

tipos de artefatos que interessam a este projeto. São eles:  

(i) Os instrumentos a serem analisados, ou seja, “meus objetos de estudo”: instrumentos 

destinados à avaliação ou orientação de empresas e investimentos em termos de 

sustentabilidade/ESG (no caso específico deste estudo, enfocando apenas os que 

utilizam como referência a Agenda 2030 e os ODS. 

(ii) O método para analisar a consistência desses instrumentos, ou seja, o “artefato que 

me proponho a criar”: uma ferramenta que permita ao usuário analisar um 

instrumento oferecido no mercado e compreender em que medida ele incorpora os 

conceitos que caracterizam a Agenda 2030 e os ODS.  
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Importante destacar que, pelo exposto, o artefato a ser criado pode ser classificado como 

um instrumento de “meta-avaliação”: uma ferramenta para avaliar instrumentos de avaliação.  

Frente a essa explicação, surge naturalmente uma pergunta: se, como estudioso do tema, 

suspeito que os instrumentos de avaliação existentes deixam a desejar, por qual razão não me 

proponho a contribuir criando um instrumento melhor, em vez de propor um sistema que pode 

nem ser de interesse dos potenciais usuários? 

Coerentemente com o que foi anteriormente explicado, a resposta é que já existem 

dezenas de instrumentos no mercado, e a dificuldade reside não na ausência de bons 

instrumentos, mas, na falta de referências que ajudem os usuários a escolher, dentre eles, os que 

são mais confiáveis e adequados às suas necessidades. Também é importante frisar que, dada a 

complexidade do tema e os muitos contextos em que se trabalha a questão da sustentabilidade 

empresarial, é natural que existam múltiplos e variados instrumentos para uma finalidade 

semelhante, cada um com seus prós e contras variando conforme a situação específica. Por isso, 

entendo ser socialmente mais útil criar um método de meta-avaliação. 

Outro ponto a ser esclarecido é “o que caracteriza os instrumentos, meus objetos de 

estudo” e como isso se reflete nos requisitos do “método que me proponho a criar” para analisar 

a consistência desses instrumentos frente à Agenda 2030/ODS. O Quadro 4 resume essas 

características e correspondentes requisitos: 

Quadro 4 ‒ Características/critérios de seleção dos objetos de estudo e correspondentes requisitos 

do método  

Características dos instrumentos a serem analisados 

(objetos de estudo) 

Requisitos do artefato proposto neste projeto 

(método) 

São conjuntos de recomendações, referências e/ou 

métodos que se propõem a avaliar e/ou orientar uma 

empresa e/ou investimento, em termos de sustentabilidade 

empresarial e/ou “análise ESG”. 

Incorporar conceitos que relacionam 

sustentabilidade empresarial (e terminologias 

associadas) à estratégia e gestão de empresas e 

investimentos. 

Se apresentam como instrumentos voltados à 

sustentabilidade empresarial, seja por se qualificarem 

como “ESG” seja se declarando fundamentados na 

Agenda 2030 e/ou “alinhados” a ela e a seus ODS. 

Incorporar critérios que correspondam aos 

aspectos essenciais da Agenda 2030/ODS, tanto 

em suas características gerais (relacionadas ao 

Desenvolvimento Sustentável) quanto naquelas 

especialmente voltadas ao setor de negócios 

(empresas e investimentos privados). 

Não são limitados a aspectos específicos, ou seja, não se 

propõem a enfocar apenas uma parte dos temas 

contemplados pela Agenda 2030/ODS (como emissões de 

CO2, Direitos Humanos etc.). 

Incorporar, de forma abrangente, o escopo da 

Agenda 2030/ODS, não se limitando a temas 

específicos. 

Oferecem como resultado ao usuário uma melhor 

compreensão – qualitativa e/ou quantitativa – das 

contribuições, nível de “alinhamento” e/ou “desempenho” 

de empresas e/ou investimentos frente à Agenda 

2030/ODS. 

Incorporar critérios para avaliar a conexão de 

atributos empresariais (representados por 

indicadores de desempenho, contribuição e/ou 

alinhamento de empresas ou investimentos) com a 

Agenda 2030/ODS. 
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Podem, para isso, incluir métodos estruturados sob a 

forma de questionários, sistemas de avaliação e scoring, 

bases de dados e “bancos de práticas”, dentre outros 

formatos. 

Ser adequado à análise de instrumentos com 

diferentes formatos, estruturas e metodologias. 

Podem ser criados e/ou mantidos tanto por organizações 

empresariais (como consultorias) quanto por organizações 

de interesse público, privadas ou governamentais (como 

ONGs e órgãos públicos). 

Contemplar características relevantes das 

organizações criadoras e/ou operadoras do 

instrumento. 

Podem ser oferecidos tanto de forma gratuita quanto 

onerosa, tanto on-line quanto off-line. 

Ser adequado à análise de instrumentos oferecidos, 

quer gratuitamente, quer de forma onerosa. 

Fonte: elaboração própria.  

 

Esse é um escopo bastante amplo, contudo, considero necessário não restringi-lo de 

saída, pois essa abrangência é o que, de fato, enfrentam os potenciais usuários do método 

(artefato) que me proponho a criar. A análise dos instrumentos coletados mostra que é 

necessário se buscar um ponto de equilíbrio adequado entre o escopo de aplicabilidade (o mais 

amplo possível, dentro do campo inicialmente mapeado) e a eficácia da análise (que, para 

agregar valor ao usuário, não pode ser genérica demais, devendo, por isso, ter certa objetividade 

e focalização). 

Com base nos pontos expostos, entendo que uma solução satisfatória para o problema 

em foco deverá: 

• Atender aos requisitos enumerados no Quadro 3. 

• Produzir respostas úteis para apoiar as escolhas e análises de seus usuários, dando 

bases objetivas e fundamentadas para a avaliação de instrumentos de avaliação ou 

orientação de negócios por critérios de sustentabilidade. 

• Ter ampla aplicabilidade, contemplando instrumentos com diferentes propostas, 

focos, abordagens e metodologias. 

Tendo sido verificada a existência de uma lacuna nas soluções disponíveis para o 

problema identificado, e estabelecidas referências quanto às expectativas sobre atributos que 

deverá ter a solução a ser oferecida, o passo seguinte foi a concepção e construção de um 

artefato voltado a responder à pergunta de pesquisa. 

4.2 Fundamentos do artefato 

Conforme evidenciado na revisão da literatura, já vinha de algum tempo a percepção de 

que existem incongruências entre o conceito efetivo de Desenvolvimento Sustentável e os 

instrumentos oferecidos para gestão da sustentabilidade empresarial. Essa percepção torna-se 

mais aguda frente à recente proliferação de instrumentos que, aparentemente sem maiores 



85 

 

cuidados, adotam o qualificativo ESG. A partir das reflexões e experiências acumuladas sobre 

essas questões é que foram formulados os fundamentos do artefato produzido nesta pesquisa. 

Apresento a seguir um breve histórico dessas reflexões e experiências, terminando com 

a proposição de um quadro comparativo entre as perspectivas ESG e da Agenda 2030. 

Por força de minha atividade profissional, desde os anos 1990 participo ativamente dos 

debates nacionais e globais sobre o papel das empresas no Desenvolvimento Sustentável. Nessa 

trajetória, um marco importante para a pesquisa aqui relatada foi a Conferência da ONU sobre 

Desenvolvimento Sustentável de 2012, a Rio+20. Como co-secretário do Comitê Facilitador da 

Sociedade Civil para a Rio+20, estive diretamente envolvido, de 2010 a 2012, nas conversações 

que deram origem ao processo de construção da Agenda 2030. Nessa condição, pude observar 

a intensa participação de representantes de diversos segmentos sociais no processo de 

construção de consensos em torno da necessidade de adoção de medidas urgentes e de grande 

escala em busca do Desenvolvimento Sustentável e da mitigação dos efeitos negativos de sua 

ausência.  

Destaco aqui esse aspecto por sua relevância na qualificação dos documentos resultantes 

desses processos, que são parte essencial do trabalho aqui desenvolvido. Trata-se de textos 

significativos não por serem resultado de pesquisa científica, mas por representarem, em um 

dado contexto histórico e político, o consenso possível entre os múltiplos atores interessados 

em um certo tema. Esses consensos, mesmo sendo aspiracionais e expressos em linguagem 

diplomática e minuciosamente negociada, têm efeitos na vida das organizações, tanto ao servir 

de referência, quanto ao inspirar e respaldar a prática dos atores sociais de variados segmentos.  

Pude observar diretamente um exemplo desse tipo de influência no processo que se deu 

logo após a publicação da Agenda 2030, em setembro de 2015. Nesse período – na qualidade 

de Coordenador do Programa de Produção e Consumo Sustentáveis do Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces) – fui responsável por coordenar a 

incorporação da Agenda 2030 e dos ODS à metodologia de seleção de empresas para o Índice 

de Sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo, o ISE B3. 

Nesse processo – caracterizado por amplos debates e consultas públicas abertas tanto a 

empresas quanto a outros stakeholders – tive oportunidade de discutir com atores empresariais 

e não empresariais as expectativas e desafios relacionados ao papel das empresas na 

implementação da Agenda 2030 e no atingimento dos ODS. Esse debate resultou na inclusão 

de um conjunto de tópicos no processo seletivo para a carteira do ISE B3, como reportado na 

publicação ISE B3 Experience With The 2030 Agenda and Its SDGs (B3, 2019). Esse conjunto 
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de tópicos foi introduzido no questionário ISE B3 em 2018 e vem sendo mantido, validado por 

consultas públicas e detalhadas revisões metodológicas, envolvendo centenas de participantes. 

Conforme descrito nessa publicação (B3, 2019, pp.10-11), a abordagem da Agenda 

2030 e dos ODS no questionário ISE B3 é orientada pelos quatro componentes principais do 

referencial utilizado na construção do artefato que resulta desta pesquisa. Por suas iniciais, me 

refiro a eles como framework CIDI:  

• Conexão entre os temas de sustentabilidade da empresa e os da Agenda 2030/ODS 

• Integração dos temas tratados, tanto entre si, quanto com as atividades da empresa 

• Dimensão dos impactos esperados, considerando o nível de ambição da Agenda 2030 

• Inclusão, considerando o lema da Agenda 2030: “não deixar ninguém para trás”. 

Um marco importante na construção e validação desse framework foi a série de três 

mesas redondas realizadas em 2018, no âmbito do programa Emerging Markets Sustainability 

Dialogues (EMSD), do Columbia Center for Sustainable Investment (CCSI), da Universidade 

de Columbia, em parceria com a B3 e o FGVces.10  

Em contribuição para esses debates, apresentei em abril de 2018 (Belinky, 2018) um 

conjunto de atributos que, a meu ver – com base nos fundamentos da Agenda 2030 e na análise 

de um conjunto de iniciativas e instrumentos de gestão à época oferecidos no mercado – 

deveriam fundamentar as promessas de promover ou orientar o “alinhamento do negócio com 

a Agenda 2030/ODS”.  

Nesse trabalho, destaco que um aspecto importante, a ser desde logo reconhecido, é que 

tal alinhamento não é direto, visto que se trata da transposição, para o nível da empresa, de 

desafios reconhecidos e compromissos assumidos em nível de países. Nesse sentido, é 

necessário, por um lado, identificar os aspectos essenciais desses desafios e compromissos e, 

por outro, encontrar formas de expressá-los conforme o nível da empresa. Um aspecto-chave 

desse processo é a manutenção do nível de ambição. São desafios e compromissos 

excepcionais, que precisam ser assim reconhecidos e mantidos (dada a urgência e ambição da 

Agenda 2030), mas, em termos que – mesmo muito desafiantes – sejam assumíveis pelas 

empresas. 

 

 

 
10 EMSD/CCSI/B3/FGVces. Registros disponíveis em: https://emgp.org/event/advancing-the-sdgs-

understanding-and-improving-the-role-of-corporate-transparency-through-big-data/ e 

https://emgp.org/event/dvancing-the-sdgs-understanding-and-improving -the-role-of-corporate-transparency/  

https://emgp.org/event/advancing-the-sdgs-understanding-and-improving-the-role-of-corporate-transparency-through-big-data/
https://emgp.org/event/advancing-the-sdgs-understanding-and-improving-the-role-of-corporate-transparency-through-big-data/
https://emgp.org/event/dvancing-the-sdgs-understanding-and-improving%20-the-role-of-corporate-transparency/
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Com esses cuidados, os aspectos propostos na ocasião são, em resumo, os seguintes: 

• Coerência com aspectos essenciais da Agenda 2030, especialmente: 

o Colaboração entre todos os países e stakeholders. 

o Necessidade de avanço urgente, ousado e transformativo. 

o Garantir a inclusividade, não deixando ninguém para trás. 

o Muito grande escala e ambição, sobre uma agenda universal. 

o Concretização dos direitos humanos e atingimento da igualdade de gênero. 

o Abrangência de um conjunto de metas integradas e indivisíveis. 

o Equilíbrio entre as três dimensões do Desenvolvimento Sustentável. 

• Escala e velocidade, traduzidas em nível da empresa:  

o Expressão, em nível da empresa, das metas dos ODS aplicáveis ao seu contexto. 

• Magnitude, ritmo e prazo comparáveis aos dos ODS, proporcionalmente aos 

impactos, capacidades, meios e responsabilidades em nível da empresa. 

o Existência de mecanismos e de recursos alocados pela empresa para 

implementar os compromissos assumidos e monitorar o atingimento das metas. 

• Avaliação, senão do desempenho, pelo menos do comprometimento da empresa: 

o Percepção geral, baseada em evidências dos planos e práticas adotados. 

o Atitudes, que revelem o posicionamento concreto sobre os compromissos 

assumidos, por meio de estratégias, planos de negócio, portfólios de produtos e 

investimentos, visão de longo prazo, e, até mesmo, cultura organizacional. 

o Métodos adotados para implementação e gestão dos compromissos assumidos, 

que podem abordar questões como: 

▪ Avaliação de impactos positivos e negativos, intencionais ou não. 

▪ Priorização das práticas a serem adotadas, com base em análises de impactos 

e de materialidade. 

▪ Avaliação cruzada dos impactos das práticas adotadas ou planejadas, levando 

em conta não só os ODS visados, mas também os demais. 

▪ Orientação quanto à implementação, coerente com os aspectos essenciais da 

Agenda 2030, alinhados anteriormente nesta lista. 

▪ Orientação para o estabelecimento de metas e indicadores coerentes com a 

Agenda 2030 e os ODS, em termos de escala, velocidade e foco. 

▪ Conexão com iniciativas e instrumentos voltados à cooperação com outros 

atores, públicos e privados, visando as metas assumidas. 
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o Métricas, considerando a necessidade de se manter o nível de ambição, ao 

mesmo tempo em que se faz o downscaling, ou seja, a transposição, para o nível 

da empresa, de metas e métricas assumidas em nível de país. 

Evoluindo sobre as considerações supracitadas, e ainda no âmbito do projeto EMSD, 

tive a oportunidade de apresentar, em outubro de 2018, um quadro comparativo entre as 

perspectivas ESG e da Agenda 2030. Para esse contraste, tomo como referência um conjunto 

de aspectos essenciais da Agenda 2030, que se destacam logo em seus primeiros parágrafos:  

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to 

strengthen universal peace in larger freedom. We recognize that eradicating poverty 

in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global 

challenge and an indispensable requirement for sustainable development.  

All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will implement 

this plan. We are resolved to free the human race from the tyranny of poverty and 

want to heal and secure our planet. We are determined to take the bold and 

transformative steps which are urgently needed to shift the world on to a sustainable 

and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge that no one 

will be left behind.  

The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets which we are announcing 

today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda. They seek to 

build on the Millennium Development Goals and complete what they did not achieve. 

They seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the 

empowerment of all women and girls. They are integrated and indivisible and 

balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and 

environmental (UN, 2015, p.1, grifo nosso).  

No Quadro 5, concebido em 2018 e atualizado em 2021, busco evidenciar que – mesmo 

compartilhando com a Agenda 2030 a ideia de Desenvolvimento Sustentável e sendo voltada a 

um mesmo conjunto de temas sociais, ambientais e econômicos – uma perspectiva ESG 

“básica” é insuficiente para abranger o conjunto de ambições presentes na Agenda 2030. 

Entendo como “básica” a perspectiva ESG que se limita ao “business case da sustentabilidade”, 

sem incorporar uma visão sistêmica abrangente e nem, tampouco, um efetivo olhar de longo 

prazo. Disso decorre a conclusão de que a simples adoção do paradigma ESG não pode ser vista 

como medida suficiente para atingimento do Desenvolvimento Sustentável, como representado 

na Agenda 2030 e nos ODS. Para que isso ocorra, é preciso que a perspectiva ESG vá além de 

seus elementos básicos, incorporando os atributos essenciais dos ODS, de modo a resolver os 

contrastes apontados.  
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Quadro 5 ‒ Comparando a perspectiva ESG básica e a Agenda 2030, quanto à avaliação da sustentabilidade empresarial 

ESG “BÁSICO” AGENDA 2030 CONTRASTE 

Inspiradas pela visão do Desenvolvimento Sustentável Inspiração coincidente 

Relacionadas a um mesmo conjunto de temas econômicos, sociais e ambientais Temática coincidente 

Abordagem triple-bottom line: pessoas, planeta e 

resultados financeiros.  

Abordagem 5P: pessoas, planeta, prosperidade, 

paz e parcerias. 

Agenda 2030 é mais ampla: incorpora o bem comum e o 

contexto institucional. 

Voltada à competitividade e perpetuidade das 

empresas e à sua capacidade de gerar valor 

apropriável por acionistas e investidores: “Se dar 

bem, fazendo o bem”. 

Voltada ao bem comum: “Criar uma sociedade 

próspera e sustentável para todos, não deixando 

ninguém para trás”. 

ESG tem como centro os interesses dos acionistas e 

investidores: a inclusão social surge como um benefício 

colateral, mas não parte essencial da perspectiva. 

Prioriza temas com base na materialidade para a 

empresa. 

Tem por princípio a integração e 

interdependência entre temas. 

Temas importantes, mas que não se encaixem no 

business case da sustentabilidade, podem ficar fora da 

perspectiva ESG. 

Enfoca a governança corporativa pela 

perspectiva dos acionistas e de outros 

stakeholders. 

Enfoca a governança corporativa pela 

perspectiva social ampla, mirando o interesse 

público. 

A Agenda 2030 amplia as expectativas sobre a 

governança corporativa, demandando atenção também 

aos interesses da sociedade como um todo, representados 

pelos ODS. 

Metas e métricas estabelecidas com base no 

entendimento de atores do mercado quanto às 

implicações que as demandas por 

sustentabilidade terão sobre os interesses das 

empresas e de seus investidores. 

Metas estabelecidas por meio de negociações 

multilaterais em nível global, para serem 

atingidas em nível de país. 

A Agenda 2030 e os ODS dizem respeito a mudanças de 

grande alcance, em nível de país, enquanto a perspectiva 

ESG considera o nível da empresa.  

Preocupação com a magnitude das 

externalidades (impactos positivos e negativos 

gerados pela atividade da empresa) depende das 

expectativas de acionistas e stakeholders e da 

capacidade da empresa. 

A magnitude das metas é definida pela escala dos 

desafios globais a serem superados. 

A ambição da perspectiva ESG tende a ficar aquém do 

necessário para enfrentar os desafios globais, tanto em 

termos de escala (magnitude) quanto de tempo (ritmo). 

Ritmo definido pela paciência/expectativas dos 

acionistas e stakeholders. 

Ritmo definido pela urgência de superar 

desafios globais. 

Fonte: Belinky (2018; 2021).    
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Considerando que o artefato a ser construído neste trabalho visa esclarecer se um 

instrumento destinado à avaliação ou orientação de negócios em termos de sustentabilidade é 

consistente com a Agenda 2030 e seus ODS, tomo o Quadro 4 como ponto de partida para o 

estabelecimento dos critérios para essa avaliação. Consistentemente com o previsto na 

metodologia DSR, esse foi um processo criativo, combinando a construção conceitual/teórica 

e a aplicabilidade prática, por meio de um processo iterativo entre o pesquisador, a literatura 

pesquisada e outros especialistas ou potenciais usuários.  

4.3 Perspectivas de generalização do conhecimento a ser produzido 

Em conformidade com o protocolo de pesquisa adotado, outro aspecto a ser considerado 

ainda no início do processo são as perspectivas de generalização do conhecimento a ser 

produzido. Esse é um passo fundamental na distinção entre a simples solução de um problema 

prático e a aplicação do método DSR. Como enfatizado por Dresch, Lacerda e Antunes (2015), 

uma forma eficaz de atender a essa necessidade é a conexão das pesquisas realizadas a “classes 

de problemas” devidamente estruturadas e configuradas. Como já mencionado, estes autores 

enfocam que, na ausência de uma definição canônica para esse conceito, adotam em seu método 

de DSR um conceito próprio, definindo “classes de problemas como a organização de um 

conjunto de problemas práticos ou teóricos que contenha artefatos úteis para a ação nas 

organizações” (Dresch, Lacerda & Antunes, 2015).  

Pensando na estruturação das classes de problemas às quais minha pesquisa se relaciona, 

tomei como ponto de partida uma descrição mais genérica (teórica) de características 

fundamentais do meu problema de pesquisa. Essa conceituação é importante, uma vez que 

facilita a identificação de situações análogas, a partir das quais podem ser encontradas ou 

criadas classe(s) de problemas adequada(s) para generalização de minhas contribuições.  

Nessa perspectiva, destaco duas características-chave do meu problema de pesquisa: 

A primeira característica trata do enfrentamento do problema representado pela 

“necessidade de avaliação de fenômenos complexos” (como uma empresa, entendida em sua 

totalidade) tendo como referência atributos que podem ser descritos/conceitualizados de forma 

genérica (como a competitividade de uma empresa ou o impacto gerado por sua atividade) mas, 

cuja mensuração é difícil ou muito custosa, especialmente se a intenção é fazer comparações 

entre diferentes manifestações do mesmo fenômeno (como, por exemplo, comparar empresas 

buscando a mais competitiva ou a que gera mais impactos positivos ou negativos). Dificuldades 

na avaliação por atributos genéricos ocorrem, dentre outras razões, por serem eles: 
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multifacetados (resultado da combinação de diversos outros fatores), dependentes de contexto 

(o que é positivo em um contexto pode não ser em outro), difusos (não se manifestam 

diretamente, mas por meio de diversas expressões) e imensuráveis (podem ser percebidos, mas 

nem sempre podem ser medidos diretamente). Usando a categoria de wicked problems, Tulder 

(2018) trata desse tema. 

A segunda característica é o desafio representado pelo “uso inadequado de métodos ou 

instrumentos de análise”, associado à interpretação superficial ou imprecisa de algumas 

expressões e/ou conceitos-chave. Ou seja, situações em que artefatos intelectuais são aplicados, 

sem o devido cuidado e critério, a situações parecidas (mas substancialmente diferentes) 

daquelas para as quais foram inicialmente criados. Exemplos disso, no campo da gestão, são as 

ondas de “modismos” e de “autoajuda empresarial”. Outros exemplos são a banalização de 

conceitos na imprensa e redes sociais, levando a seu desgaste e “reposição”. Nesse sentido, um 

exemplo próximo – no mundo da prática – é a sucessão de conceitos e adjetivos derivados, 

relacionando negócios e a pauta da Agenda 2030: ecologia/ecológico, cidadania 

empresarial/cidadã, responsabilidade social/socialmente responsável, consciência/consciente, 

sustentável/sustentabilidade e, mais recentemente, ESG. Esses aspectos não puderam ser mais 

amplamente explorados neste trabalho, mas são uma oportunidade para pesquisas futuras, haja 

vista a recorrência de situações como as descritas. 

Estas reflexões, realizadas no início de meu processo de pesquisa, constituem um pano 

de fundo, considerado ao longo do desenvolvimento do artefato. São retomadas mais adiante, 

no capítulo de discussão dos resultados. Nas próximas seções, descrevo os principais 

componentes do processo de construção do artefato aqui enfocado, e seus resultados.  

4.4 Concepção inicial do artefato: diretrizes e componentes 

Seguindo o protocolo de pesquisa adotado, nesta etapa avanço para um nível mais 

específico e criativo, apresentando de forma direta o artefato a ser criado em resposta aos 

problemas identificados e às considerações feitas até aqui. Para clareza da terminologia, lembro 

que utilizo alguns termos com sentido bem específico: 

• Método: se refere ao artefato criado como resultado desta pesquisa. Ele é baseado no 

framework CIDI, aqui desenvolvido, e é concretamente apresentado por meio de uma 

ferramenta de aplicação. 
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• Instrumento: se refere às metodologias, ferramentas e outros recursos oferecidos no 

mercado com a finalidade de avaliar negócios e outras atividades em termos de 

sustentabilidade. Estes são os objetos analisados por meio do método. 

• Negócio ou atividade: se refere à empresa, investimento, projeto, portfólio ou outra 

atividade analisada por meio de um instrumento (como supradescrito). 

Como previsto no método DSR, o processo criativo ora reportado veio ocorrendo ao 

longo da pesquisa, e alguns de seus resultados já transparecem nas etapas anteriores. Nesse 

sentido, cabe a esta altura lembrar que a base desse processo está na combinação entre os 

desafios característicos da classe de problemas em que se situa minha pesquisa (“uso 

inadequado de conceitos e avaliação de fenômenos complexos”) e os requisitos já descritos na 

coluna da direita do Quadro 4.  

Para atendimento dessas condições, estabeleci algumas diretrizes fundamentais e as 

converti em componentes que deveriam constar no artefato a ser criado, conforme mostrado no 

Quadro 6. 

Quadro 6 ‒ Diretrizes para construção do artefato e componentes que as traduzem 

Diretrizes Componentes 

Traduzir em um pequeno conjunto de critérios as 

características essenciais da Agenda 2030/ODS 

aplicáveis a empresas e investimentos, sem restrições 

quanto a setores ou temas específicos. 

“Conjunto de critérios” a serem avaliados, produzida 

a partir da análise da Agenda 2030 (conforme descrito 

em seções anteriores). 

Reconhecer que esses critérios dificilmente poderiam 

ser quantificados, por se referirem a atributos que são, 

em geral, multifacetados, dependentes de contexto, 

difusos e imensuráveis. 

Adoção da “escala baseada em evidências” para 

avaliar o atendimento de cada critério. 

Categorização relativamente simples e intuitiva das 

evidências, formando uma escala de sete níveis: neutro 

(sem evidências), positivo (com três graus: fraco, 

médio e forte) e negativo (idem, três graus). 
Evitar processos de avaliação excessivamente 

complexos ou onerosos. 

Apresentar esses critérios de forma clara, 

compreensível e relevante para o público interessado 

na gestão de empresas e investimentos. 

Explicação dos critérios sob a forma de “perguntas 

orientadoras”, em linguagem direta e familiar aos 

potenciais usuários. 

Produzir análises práticas, objetivas e comparáveis 

sobre os instrumentos avaliados. 

Apresentação dos resultados em um “gráfico tipo ‘teia 

de aranha’”, complementado por uma tabela de 

“comentários e recomendações” sobre cada critério. 

Fonte: elaboração própria  

 

A escolha dos componentes que respondem às diretrizes definidas no Quadro 6 foi um 

processo abdutivo, alimentado tanto pelo contato anterior com instrumentos e problemas de 

alguma forma análogos ao aqui enfrentados, quanto pelas leituras ao longo da revisão de 

literatura feita especificamente para esta pesquisa.  

Além das diretrizes e componentes referentes ao método de análise (artefato), no 

processo criativo de minha pesquisa ficou claro que também deveria ser pensada a sua 
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aplicabilidade aos casos práticos de uso. Nesse sentido – com base na combinação entre minha 

experiência prática e a observação das características dos instrumentos (objetos de estudo) 

coletados na revisão sistemática que realizei – identifiquei duas dimensões a serem analisadas: 

(i) a adequação do método às necessidades do usuário e (ii) as características da organização 

responsável pela criação e/ou disponibilização do instrumento.  

Para entendimento mais objetivo dessas dimensões, procedi à especificação inicial das 

características de cada uma delas, visando apoiar a identificação de quais instrumentos 

deveriam ser passíveis de avaliação pelo método a ser desenvolvido. Esse foi um passo 

importante no processo de pesquisa, pois deu mais clareza ao entendimento de que instrumentos 

deveriam e poderiam ser avaliados pelo método.  

O Quadro 7 – ajustado iterativamente durante o processo de desenvolvimento do 

artefato, especialmente a partir da sua avaliação em casos práticos – resume esse conjunto de 

atributos.  

Quadro 7 ‒ Dimensões para avaliação da aplicabilidade do método 

Dimensão Característica Casos previstos e atributos 

Adequação à 

necessidade do usuário. 

Nível de análise  

(a que nível o instrumento será 

aplicado? O método não servirá para 

todos). 

Produto, Empresa, Segmento, Setor, 

Investimento, Portfólio, Política Pública, 

Região, País. 

Escopo 

(qual a finalidade da análise desejada?). 

Alinhamento, Reporte, Orientação, 

Contribuição aos ODS. 

Origem  

(sobre o instrumento e 

a organização 

responsável por ele). 

Missão 

(para que foi criada, vis-à-vis as 

necessidades do usuário). 

Foco, Propósito, Adequação. 

Histórico 

(origens e funcionamento). 

Criação, Fundamentação Conceitual, 

Origem, Operação, Manutenção. 

Transparência 

(acesso a informações sobre o 

instrumento e sobre quem o criou e/ou 

opera). 

Acessibilidade, Clareza, Abertura. 

Resultados 

(o que o instrumento promete entregar e 

como isso tem sido recebido no 

“mercado”). 

Outputs/Produtos, Reconhecimento, 

Satisfação (de usuários anteriores). 

Fonte: elaboração própria 

 

Tendo sido estabelecidas as diretrizes e componentes do artefato a ser criado, bem como 

esclarecido o entendimento sobre sua aplicabilidade (maior clareza sobre quais deveriam ser 

seus objetos de análise), o próximo passo foi o desenvolvimento do artefato propriamente dito. 

Cumpre aqui esclarecer que não foi necessária a criação de várias propostas preliminares de 

artefato e a escolha de uma para avançar na pesquisa (conforme prescrito nesta fase pelo método 
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DSR adotado). A razão para isso foi que as diretrizes e componentes anteriormente descritos 

foram considerados suficientemente claros para que fosse trabalhada inicialmente apenas uma 

solução, ficando eventuais ajustes ou maior elaboração do artefato para mais adiante, nas etapas 

de uso, avaliação e aperfeiçoamento. 

4.5 Projeto e desenvolvimento do artefato 

A partir da concepção inicial descrita até este momento – com definição das diretrizes, 

dos componentes principais e do foco da aplicabilidade – o desenvolvimento do artefato 

prosseguiu por meio de um processo iterativo, com as seguintes atividades: 

1. Elaboração da versão inicial dos componentes principais. 

2. Seleção de potenciais objetos de análise (“instrumentos”) para teste de 

aplicabilidade 

3. Teste interno, com aplicação dos componentes sobre um instrumento. 

4. Teste externo, com apresentação dos componentes a um painel de especialistas. 

5. Ajustes iterativos nos componentes e na concepção geral, ao longo do teste externo. 

6. Integração dos componentes principais, e elaboração da versão 1 da “ferramenta”. 

7. Teste externo 2, com apresentação da ferramenta a um especialista independente. 

8. Ajustes na ferramenta e componentes, com elaboração de um “protótipo funcional”. 

9. Teste externo 3, com utilização do protótipo funcional por usuários potenciais. 

10. Teste externo 4, com apresentação do protótipo ao painel de especialistas. 

11. Compilação dos feedbacks recebidos e elaboração de pauta para produção de uma 

versão operacional da ferramenta. 

 

As atividades e sua relação com os fundamentos estabelecidos anteriormente estão 

ilustradas na Figura 13. 
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Figura 13 – Representação do processo iterativo de desenvolvimento do artefato 

 

Fonte: elaboração própria. 



96 
 

O encerramento do processo de desenvolvimento do artefato no último passo 

supradescrito foi considerado justificável e compatível com o protocolo DSR adotado, tendo 

em vista que: (i) o artefato produzido constitui uma solução satisfatória para o problema 

enfrentado, mesmo que ainda passível de melhorias; (ii) o processo de desenvolvimento do 

artefato seguiu os cânones da DSR, com a produção de conhecimento aplicado e, também, 

generalizável, conforme explicado ao final; (iii) o avanço para a etapa seguinte implicaria em 

um salto tecnológico significativo (a migração da ferramenta para uma plataforma online); e 

(iv) foram esgotados os recursos disponíveis para a pesquisa no âmbito planejado (tese de 

doutorado). 

Descrevo a seguir as principais atividades e resultados de cada uma das etapas antes 

enumeradas. Para maior objetividade, me limito aos aspectos essenciais de cada uma. Registros 

detalhados encontram-se disponíveis para eventual consulta e complementação. 

4.5.1 Elaboração da versão inicial dos componentes principais 

Seguindo as diretrizes previamente estabelecidas, (conforme Quadro 6, seção 4.4) foram 

produzidos os componentes necessários para início do desenvolvimento do artefato e testes 

correspondentes. Os produtos desta etapa estão descritos nesta seção.  

4.5.1.1 Conjunto de critérios e perguntas orientadoras 

O conjunto de critérios propostos para análise dos “instrumentos” foi elaborado de modo 

a traduzir, em um pequeno número de tópicos, as características essenciais da Agenda 

2030/ODS, interpretadas conforme sejam aplicáveis a negócios (empresas e investimentos), 

sem restrições quanto a setores ou temas específicos. Sua formulação deveria ser tal que 

fizessem sentido tanto sob o ponto de vista da sustentabilidade, quanto dos negócios. Para isso, 

me baseei no framework CIDI, buscando uma formulação embasada diretamente na Agenda 

2030, associada a elementos do “business case da sustentabilidade” e de perspectivas 

frequentemente mencionadas no âmbito da gestão empresarial. Para a versão inicial do método, 

foram escolhidos nove critérios, refletindo três grandes perspectivas de análise. Como ilustrado 

na Figura 14, duas dessas perspectivas (“Impactos” e “Integração”) são diretamente derivadas 

do framework CIDI. A terceira perspectiva (“Implementação”), foi proposta considerando que 

o objetivo do artefato planejado implica não só na incorporação dos aspectos essenciais da 

Agenda 2030, mas, também, que a consideração da efetiva implementação das práticas e 

políticas pelos negócios é um aspecto fundamental para análise dos instrumentos em foco.  
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Figura 14 – Do Framework CIDI aos critérios e perspectivas da ferramenta de aplicação 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No Quadro 8 descrevo os critérios e as perspectivas formulados para uso na ferramenta 

de aplicação. Mais adiante, na avaliação do artefato (seção 5.1, Quadro 18), reforço a validade 

dessa abordagem, associando a cada critério as referências extraídas de publicações do Pacto 

Global da ONU, relacionadas à sua iniciativa SDG Ambition11 (Ambição pelos ODS, na versão 

brasileira), lançada em 2020, com o objetivo de ampliar e acelerar a contribuição dos negócios 

para a Agenda 2030. (UNGC, 2020a, b, c, d). Optei por essa separação como forma de refletir 

a cronologia dos fatos, haja vista que formulei os critérios em questão antes de ter contato com 

as propostas dessa iniciativa. 

 
11 Disponível em: https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition. 

https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition
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Quadro 8 – Perspectivas e critérios de análise 

Perspectivas: tópicos amplos para organização dos componentes em termos de integração da sustentabilidade aos negócios 

Critérios 

formulação conceitual do critério a ser aplicado 

na avaliação dos instrumentos 

Fundamentação do critério no contexto da Agenda 2030 e dos negócios 

Impactos: Se referem aos impactos positivos e negativos que a atividade gera ou pode gerar, quer em sua operação usual, quer em eventos críticos. 

Centralidade 

Foco nos impactos das atividades inerentes ao 

negócio, e não ações pontuais ou práticas 

transitórias, como campanhas ou projetos 

voluntários. 

Este critério busca identificar se os impactos considerados pelo instrumento são relativos à operação central da empresa ou 

investimento, aquelas indissociáveis do seu modelo de negócios. É importante que o instrumento focalize os impactos 

relacionados às operações usuais no negócio (incluindo eventos críticos relacionados a elas), evitando que impactos de 

operações marginais (como campanhas ou projetos pontuais) se confundam com o que seja inerente ao negócio, distorcendo 

o resultado da análise. Do ponto de vista dos negócios, este critério se justifica na medida em que destaca a importância de 

que a contribuição para o Desenvolvimento Sustentável seja alinhada com o foco da atividade empresarial, e não um fator 

de dispersão. 

Materialidade 

Priorização de aspectos relacionados aos ODS 

com base em uma avaliação dos mais 

relevantes impactos (positivos e negativos) das 

atividades inerentes ao negócio. 

Este critério busca identificar se os impactos considerados pelo instrumento devem ser os mais relevantes, dentro do conjunto 

de impactos gerados pelo negócio. É importante que esse escopo seja observado, evitando que impactos de pouca relevância 

ou marginais tenham destaque excessivo e distorçam o resultado da análise. Do ponto de vista dos negócios, este critério se 

justifica na medida em que, pelo princípio da materialidade, as informações para tomada de decisão por gestores e 

investidores – assim como por outros stakeholders – devem também ser focalizadas nos aspectos com maior impacto 

potencial. 

Conexão 

Mapeamento explícito das conexões entre os 

impactos da empresa ou investimento e as 

metas contidas nos ODS e/ou nas suas metas 

equivalentes para o país em que se situa o 

negócio. 

Este critério busca identificar se os impactos considerados pelo instrumento são direta e objetivamente conectados aos ODS. 

É importante que o instrumento vá além da conexão genérica dos impactos com esses objetivos, e busque identificar as 

metas específicas que serão afetadas pelos impactos da atividade. Do ponto de vista dos negócios, este critério se justifica 

por um lado, como forma de, efetivamente, integrar aos negócios as oportunidades geradas pela Agenda 2030 e, por outro 

lado, como forma de evitar problemas reputacionais que poderiam ser causados por uma conexão superficial ou irrelevante 

com essa agenda. 

Integração: se refere à incorporação, no instrumento, de uma perspectiva integrada à da Agenda 2030. 

Interdependência 

Análise cruzada/transversal dos impactos que 

as práticas do negócio visando aos seus ODS 

prioritários podem ter sobre os demais ODS. 

Este critério busca identificar se o instrumento incorpora o princípio de que os ODS são interdependentes, ou seja, que o 

avanço em relação a um ODS não pode ser feito em detrimento de outros ODS. Por isso, as análises devem considerar não 

só os ODS diretamente relacionados aos impactos identificados como prioritários pelo negócio, mas, também, os impactos 

positivos ou negativos gerados em relação aos demais ODS. Do ponto de vista dos negócios, este critério – ao prevenir o 

envolvimento do negócio em atividades prejudiciais ao Desenvolvimento Sustentável – se justifica tanto como providência 

visando a consistência estratégica quanto como forma de precaução contra danos decorrentes do envolvimento em atividades 

com impactos contrários ao seu posicionamento estratégico. 

Dimensão Este critério busca identificar se o instrumento incorpora o nível de ambição presente na Agenda 2030 e nos ODS, que são 

caracterizados por metas ambiciosas e urgentes tanto em termos de escala (tamanho das transformações pretendidas) quanto 



99 

 

Expectativa de que os impactos positivos 

gerados e/ou os impactos negativos reduzidos 

pelas ações no âmbito do negócio sejam 

equivalentes (em sua escala de atuação) no 

nível de ambição das metas contidas nos ODS 

para a escala global ou nacional. 

de velocidade (prazo para que essas transformações ocorram). Como as metas dos ODS foram estabelecidas em nível global 

e nacional, traduzi-las para o nível da atividade analisada é um desafio metodológico e conceitual, mas que precisa ser 

enfrentado, evitando que avanços tímidos rumo aos ODS sejam indevidamente considerados como atendimento da Agenda 

2030. Do ponto de vista dos negócios, este critério se justifica como fator de motivação e engajamento, sinalizando a todos 

os envolvidos a dimensão do desafio assumido e a necessidade de se ir além de melhorias incrementais ou de simples 

obtenção de vantagem sobre os concorrentes. 

Inclusividade 

Consideração do objetivo de inclusão social 

contido na Agenda 2030 e dos impactos do 

negócio sobre os direitos humanos e a 

desigualdade em seus múltiplos aspectos, como 

gênero, etnia, renda etc.  

Este critério busca identificar se o instrumento incorpora o princípio de “não deixar ninguém para trás”, que orienta a Agenda 

2030. Significa que o atingimento dos ODS deve ser feito de forma que os benefícios do desenvolvimento econômico e do 

acesso a bens e serviços incluam também os mais pobres. A sustentabilidade ambiental e econômica não pode ser obtida à 

custa de privações impostas ou mantidas sobre parte da população. Do ponto de vista dos negócios, este critério se justifica 

tanto pela consistência estratégica (é uma implicação do alinhamento com o Desenvolvimento Sustentável) quanto pelo 

entendimento de que a inclusão social é benéfica para o ambiente de negócios, ao ampliar mercados e, ao mesmo tempo, 

diminuir a tensão social. 

Implementação: se refere à consideração, pelo instrumento, das condições objetivas que as atividades do negócio dispõem para concretizar as ações relacionadas ao 

avanço em linha com a Agenda 2030 e rumo aos ODS. 

Recursos 

Consideração dos meios que o negócio está 

comprometendo para efetivamente gerar a 

contribuição esperada. 

Este critério busca identificar se o instrumento leva em conta os recursos disponibilizados pelo negócio para concretizar as 

práticas relacionadas à melhoria dos impactos gerados sobre a Agenda 2030 e os ODS por suas atividades. Esses meios – 

que incluem recursos financeiros, humanos, materiais, tecnológicos e de outras naturezas – devem ser de fato disponíveis, e 

em volume compatível com o nível de ambição e tamanho dos impactos visados pela atividade. Do ponto de vista dos 

negócios, este critério se justifica como garantia de consistência estratégica e precaução no sentido de prevenir tanto a 

frustração de expectativas decorrente da falta de recursos para atingimento dos objetivos assumidos, quanto as perdas 

decorrentes da descontinuidade ou não-conclusão desses objetivos. 

Colaboração 

Consideração de como (e se) o negócio pode 

cooperar com outros atores, privados ou 

públicos, com vistas a gerar sua contribuição 

esperada e, possivelmente, criar sinergias para 

aumentar os impactos positivos de todo o 

conjunto. 

Este critério busca identificar se o instrumento leva em conta se o negócio inclui formas de cooperação com outras 

organizações, buscando sinergia e potencialização dos impactos positivos desejados. É reconhecido que a complexidade e a 

magnitude dos desafios enfrentados pela Agenda 2030 e os ODS torna imprescindível a colaboração de diferentes atores, 

incluindo, por exemplo, empresas de uma mesma cadeia de valor ou segmento produtivo, ou organizações públicas e 

privadas que atuam em um mesmo território ou população. Do ponto de vista do negócio este critério representa uma postura 

de colaboração pré-competitiva, que não é incomum no mundo dos negócios, e se justifica como medida para otimização de 

recursos e aumento da chance de sucesso na busca dos objetivos individualmente assumidos por cada ator participante. 

Efetividade 

Consideração de formas para avaliar a 

efetividade das ações do negócio visando às 

contribuições esperadas, especialmente por 

meio de métricas e indicadores (diretos ou 

indiretos) que sejam específicos, objetivos, 

mensuráveis e relevantes. 

Este critério busca identificar se o instrumento leva em conta se o negócio avalia e monitora a efetiva realização das 

atividades a que se propõe, bem como a concretização dos impactos delas esperados. Se o atingimento real dos ODS é um 

imperativo, a avaliação de uma atividade pelos critérios da Agenda 2030 precisa incluir não só os esforços e compromissos 

nesse sentido, mas, também, a efetiva obtenção dos avanços desejados, no tempo e na escala planejados. Do ponto de vista 

do negócio, este critério se justifica como medida essencial de gestão, uma vez que à alocação de recursos e à assunção de 

compromissos ou riscos devem corresponder, necessariamente, formas de avaliação adequadas para alimentar os processos 

de apuração de resultados e (re)planejamento. 

Fonte: elaboração própria 
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Com base em experiências pessoais e observação de outras ferramentas, considerei que 

a apresentação de descrições conceituais dos critérios, como mencionado anteriormente, não 

seriam eficazes para incorporação na ferramenta, devido à grande variação no entendimento 

dos usuários. Nesse sentido, adotei como solução a apresentação dos critérios sob a forma de 

perguntas orientadoras, que – conforme empiricamente observado – podem ser mais claras, 

diretas e objetivas, reduzindo a variabilidade de compreensão dos usuários. As explicações 

conceituais seriam também disponibilizadas aos usuários, porém, por meio de material de 

apoio, suplementar à ferramenta, com o intuito de compartilhamento de conhecimento, visto 

não ser conteúdo essencial para seu uso.  

A formulação dessas perguntas, em sua versão inicial, é apresentada no Quadro 9. 

Considerando o público principal a que se destina o método, procurei traduzir, de forma direta 

e concreta, os aspectos incluídos na descrição de cada critério (Quadro 8), contudo, utilizando 

uma linguagem familiar ao ambiente da gestão empresarial e dos investimentos. A versão final, 

como incluída no artefato levado a teste, pode ser vista no Apêndice A deste trabalho e, também, 

na ferramenta que o acompanha. É bastante similar à inicial, porém, incorpora diversos ajustes, 

feitos ao longo do processo de desenvolvimento, com base nos testes descritos.  
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Quadro 9 – Critérios e perguntas orientadoras – versão inicial 

Perspectivas Critério Perguntas orientadoras 

IMPACTOS Materialidade O instrumento inclui ou requer a priorização de aspectos relacionados aos ODS com base em uma avaliação dos mais 

relevantes impactos (positivos e negativos) das atividades inerentes à empresa/investimento? (p. ex. análise de 

materialidade). 

Conexão O instrumento inclui ou requer o mapeamento explícito das conexões entre os impactos da empresa ou investimento e as 

169 metas* contidas nos ODS? (O mapeamento apenas no nível dos 17 objetivos pode ser reconhecido, na melhor das 

hipóteses, como evidência de nível 1).  

*Se disponíveis, considerar as metas estabelecidas pelo país em que a empresa ou investimento opera. 

Centralidade O instrumento enfoca principalmente os impactos das atividades inerentes à empresa/investimento, e não ações pontuais 

ou práticas transitórias, como campanhas ou projetos voluntários?  

INTEGRAÇÃO Interdependência O instrumento inclui ou requer a análise cruzada/transversal dos impactos que as práticas da empresa/investimento 

visando os seus ODS prioritários podem ter sobre os demais ODS? É desejável que essa análise seja feita considerando 

as metas específicas de cada ODS. 

Dimensão O instrumento considera se a contribuição* esperada da empresa/investimento é equivalente, em sua escala de atuação, 

ao nível de ambição das metas contidas nos ODS para a escala global ou nacional?  

*Contribuição inclui tanto a geração de impactos positivos quanto a redução de impactos negativos. 

Inclusividade O instrumento considera o objetivo de inclusão social contido na Agenda 2030 ("Não deixar ninguém para trás") e os 

impactos da empresa/investimento sobre os direitos humanos e a desigualdade, em seus múltiplos aspectos, como gênero, 

etnia, renda, etc.? 

IMPLEMENTAÇÃO Meios O instrumento considera os meios que a empresa/investimento está comprometendo para efetivamente gerar a 

contribuição esperada? 

Colaboração O instrumento considera se e como a empresa/investimento pode cooperar com outros atores, privados ou públicos, com 

vistas a gerar sua contribuição esperada e, possivelmente, criar sinergias para aumentar os impactos positivos de todo o 

conjunto? 

Efetividade O instrumento inclui ou requer formas para avaliação da efetividade das ações da empresa/investimento visando as 

contribuições esperadas, especialmente por meio de métricas e indicadores (diretos ou indiretos) que sejam específicos, 

objetivos, mensuráveis e relevantes? 

Fonte: elaboração própria  
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4.5.1.2 Escala baseada em evidências 

Uma vez definidos os critérios a serem utilizados na análise dos instrumentos a serem 

estudados por meio do artefato (método), faz-se necessária a definição de métricas para avaliá-

los. Essa avaliação por meios diretos (mensuração de uma ou mais variáveis objetivas) é 

inviável em termos práticos, devido tanto à diversidade dos objetos de análise (há instrumentos 

muito diferentes entre si) quanto à sua complexidade (os atributos a serem avaliados são, em 

geral, multifacetados, dependentes de contexto, difusos e imensuráveis). A tentativa de 

mensurações diretas, além de difícil, seria altamente dispendiosa e limitaria o uso do método a 

um ou outro caso, frustrando o objetivo de oferecer à sociedade uma ferramenta útil para uma 

necessidade real. 

Lembrando que essas dificuldades também ocorrem em outras situações, tanto no 

campo da gestão quanto fora dele, busquei soluções adotadas e bem-sucedidas, que pudessem 

ser aplicadas neste caso. Concluí que a avaliação subjetiva, mas focalizada e apoiada em 

evidências, poderia ser uma solução eficaz para uso no método aqui construído. 

Nessa forma de avaliação, cabe ao analista decidir se uma dada condição (critério) é ou 

não atendida pelo objeto analisado. Essa decisão é subjetiva (depende de um julgamento do 

analista) mas não arbitrária, pois deve ser fundamentada em evidências previamente tipificadas 

pelo método e requeridas de todos que o utilizem (de modo a tornar mais comparáveis os 

resultados da avalição feita por diferentes analistas). Para diminuir o risco de interpretações 

diferentes entre os analistas, é recomendável que os critérios sejam bem focalizados, e 

expressados de forma clara e direta, tão objetiva quanto possível. O mesmo se aplica à descrição 

das evidências a serem consideradas para suportar o julgamento do analista. Outro fator que 

ajuda nesse sentido é a definição de uma escala simples e intuitiva. 

Assim sendo, para criação da escala a ser utilizada, busquei obter uma granularidade 

que permitisse uma avaliação com alguma nuance nos resultados, contudo, sem ferir os 

princípios da simplicidade e da compreensão intuitiva. Baseado em exemplos frequentemente 

encontrados tanto no campo acadêmico quanto no mundo empresarial, busquei uma escala em 

sete níveis. Para isso, identifiquei três situações básicas (positiva, negativa e neutra) e em 

seguida as dividi conforme a força das evidências encontradas (forte, regular e fraca). 

Finalmente, atribui valores numéricos (números inteiros) à gradação resultante, de forma 

simétrica e assumindo o valor nulo (zero) para a situação neutra. O resultado, conforme 

apresentado na versão inicial do artefato, encontra-se na Figura 16.  
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A versão final, como incluída no artefato levado a teste, pode ser vista no Apêndice A 

deste trabalho e, também, na ferramenta que o acompanha. Ela mantém os conceitos básicos da 

versão inicial (sete níveis, valores positivos, negativos e neutro, base em evidências de 

atendimento aos critérios), porém, sua apresentação é bem diferente, tendo em vista os ajustes, 

feitos ao longo do processo de desenvolvimento, com base nos testes descritos. Como principais 

ajustes destaco: (i) a apresentação linear de todos os níveis da escala e (ii) a inclusão de um 

exemplo de aplicação, mostrando concretamente as peculiaridades de cada nível, bem como as 

diferenças entre eles. 

Figura 15 ‒ Versão inicial da escala baseada em evidências (slide usado nas entrevistas) 

 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Considerei ainda que, na aplicação do método, caberá ao analista avaliar cada um dos 

critérios enfocados (Quadro 8), examinando diligentemente o objeto de estudo (o instrumento 

em questão, incluindo tanto sua apresentação e metodologia quanto casos e resultados de sua 

aplicação prática) e coletando evidências sobre a satisfação do critério em tela. Com base na 

escala apresentada na Figura 15, o analista deve atribuir a cada critério o grau aplicável, 

considerando o conjunto das evidências que encontre para embasar sua avaliação.  

Havendo evidências contraditórias sobre um mesmo critério (algumas que apontem para 

uma situação positiva e outras para uma situação negativa), caberá ao analista decidir o que 
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prevalecerá como resultado final, considerando o contexto e o conjunto geral de evidências 

encontradas. Havendo dúvidas ou impossibilidade de definição, deverá ser atribuído grau zero, 

indicando que não foi possível se chegar a uma conclusão sobre o critério. 

Na aplicação prática do método, caberá ao analista registrar e compartilhar, por meio de 

comentários, as principais evidências e circunstâncias que embasaram a sua conclusão.  

Ainda sobre o uso da escala baseada em evidências, vale mencionar que, em uma das 

rodadas de teste da ferramenta CIDI, um dos entrevistados mostrou preocupação quanto ao uso 

desse termo. Ponderou que: 

Alguns atores regulados pela CVM (como gestores de investimentos, emissores de 

títulos ou provedores de second opinion) podem ter receio de usar uma ferramenta 

que reúna ‘evidências’, pois isso poderia gerar uma expectativa mais rígida sobre os 

atributos que declaram. Essa maior rigidez poderia dar margem a futuras cobranças 

(por exemplo, por não conformidade), inclusive pelo Ministério Público. (Profissional 

de fundos de investimento/instituição financeira, participante do painel de 

especialistas, identificado como P2, na seção 4.5.4, mais adiante)  

Esse é um aspecto a ser analisado durante o uso da ferramenta, mas que não considerei 

relevante a ponto de justificar a busca de uma nomenclatura ou metodologia que prescindisse 

do termo “evidência”. 

4.5.1.3 Outputs (gráfico, tabela de comentários e considerações sobre resultados) 

Em relação aos produtos a serem gerados pela aplicação da ferramenta, adotei como 

diretriz que estes deveriam ser análises práticas, objetivas e comparáveis sobre os instrumentos 

avaliados. Considerando que a ferramenta se destina principalmente a um público não 

acadêmico (especialmente gestores empresariais, investidores, cidadãos e comunicadores 

interessados em sustentabilidade empresarial) a forma e a linguagem empregadas serão 

essenciais para que ela seja efetivamente utilizada. Nesse sentido, busquei formas de 

apresentação usadas com aparente sucesso na comunicação com esse público, que 

possivelmente já serão familiares para potenciais usuários, e que sejam ao mesmo tempo 

capazes de acolher e transmitir, de forma consistente, as conclusões obtidas com a aplicação do 

método.  

A partir dessas considerações, visando dar efetividade à orientação dos usuários e 

comunicação dos resultados, três elementos foram previstos dentre os componentes principais: 

um gráfico, uma “chave de interpretação” e um registro de comentários. 

Para o gráfico foi escolhido o tipo “teia de aranha”, considerando ser essa uma solução 

clara, eficaz e de grande popularidade para apresentação de resultados quantitativos 
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combinando múltiplos critérios. Nesse sentido, foi incorporado à ferramenta um gráfico com 

nove eixos (um para cada critério avaliado), sendo plotado em cada eixo o valor atribuído pelo 

analista ao critério, conforme a escala adotada. A Figura 16 mostra o gráfico utilizado na versão 

inicial, durante a rodada de testes. 

Figura 16 – Gráfico-síntese gerado pela ferramenta 

Fonte: elaboração própria 
 

Também contribuiu para a escolha desse tipo de gráfico a sua fácil aplicação (por meio 

do Excel, na versão inicial da ferramenta) e a flexibilidade para formatação (considerando que 

poderia ser necessário, durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, incluir, retirar ou 

reordenar critérios). O uso de cores e outros recursos gráficos para enfatizar as situações 

“positiva”, “negativa” e “neutra” foi aventado, assim como a indicação, na área do gráfico, das 

três perspectivas que estruturam os critérios (impactos, integração e implementação). Por 

limitações técnicas e operacionais, essas possibilidades não foram testadas, mas permanecem 

como ideias para melhoria, em uma futura versão operacional. 
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A “chave de interpretação”, consiste em uma tabela com explicações e recomendações 

gerais sobre os significados típicos das posições em cada eixo. Ressalvando-se sempre que a 

“tipicidade” dos resultados – pelo menos até a formação de uma boa base de dados empíricos 

– é baseada apenas em expectativas do autor – essa tabela traz, por exemplo, explicações sobre 

as implicações negativas de um instrumento com grau -2 no critério “Conexão” ou o diferencial 

positivo que tem um instrumento com grau +3 no critério “Dimensão”.  

Este componente não foi incluído na primeira rodada de testes, por ser um conteúdo 

ainda prematuro em relação ao momento de desenvolvimento do artefato. No “protótipo 

funcional” finalmente testado esse componente encontra-se incluído, na forma de um relatório 

dinâmico, montado automaticamente com conteúdos padronizados, selecionados de acordo 

com as respostas do usuário. Um exemplo dessa forma de apresentação, mais amigável para o 

usuário, é mostrada no Apêndice A deste trabalho e, também, na ferramenta com ele 

disponibilizada. O conteúdo completo (tabela “chave de interpretação”, com os textos 

padronizados utilizados na montagem dos relatórios dinâmicos) também consta no Apêndice A 

e arquivos anexos a esta tese. 

O “registro dos comentários” consiste em um formulário eletrônico destinado a registrar 

e apoiar o trabalho do analista durante o processo de coleta e análise das evidências, e atribuição 

dos graus a cada um dos critérios. Como comentado anteriormente, a análise baseada em 

evidências passa por um julgamento subjetivo do analista, e é importante que este registre 

sistematicamente as razões principais para suas conclusões, bem como indique as respectivas 

evidências e onde encontrá-las. Como no caso da chave de interpretação, este componente – 

mesmo previsto desde o início do projeto – só foi efetivamente incorporado ao artefato no 

estágio final de seu desenvolvimento, o “protótipo funcional”. Além dos campos destinados a 

essa finalidade (aba do Excel), o Guia de Aplicação traz também orientações sobre o uso e a 

finalidade desse componente. 

 Importante notar que os comentários registrados neste módulo não são 

automaticamente incorporados ao relatório, sendo suas funções tanto construir uma memória 

da análise realizada, quanto prover respaldo e verificabilidade para as decisões do analista. Em 

versões futuras (plataforma on-line), esse conteúdo, no todo ou em parte, pode ser 

disponibilizado aos usuários, reforçando as funções supracitadas, enriquecendo todo o processo 

e permitindo que outros usuários, além do analista, possam fazer suas próprias ponderações 

sobre o resultado. 
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4.5.1.4 Guia do usuário 

Além das diretrizes expressas nas seções anteriores, uma premissa do artefato em 

construção é que ele deverá ser fácil de usar e, tanto quanto possível, expresso em uma 

ferramenta com interface intuitiva e autoexplicativa. Sem prejuízo do esforço para atendimento 

dessa premissa, é necessário, porém, reconhecer que o tema abordado é complexo, e que isso 

se reflete na usabilidade do artefato. Mesmo que o modo de utilizar a ferramenta seja simples e 

demande poucas explicações, entendo que o seu pleno aproveitamento irá requerer que ela seja 

acompanhada de algumas explicações que contextualizem sua finalidade e conceitos 

subjacentes, e que também deem suporte para o seu uso prático. 

Visando atender essa necessidade, destaco que um breve “guia do usuário” também 

precisa ser considerado como um componente essencial do artefato. Ao longo do projeto, esse 

guia tomou diferentes formas, conforme os aprendizados durante o processo de testes e 

avaliação. 

4.5.2 Seleção de potenciais objetos de análise (“instrumentos”) para teste de aplicabilidade 

Outro passo inicial no desenvolvimento do artefato foi a identificação clara dos objetos 

de estudo a serem analisados com uso da ferramenta. Esse “screening de aplicabilidade” 

consistiu no exame e categorização de 69 instrumentos coletados durante a revisão da literatura, 

acadêmica e não acadêmica. Esses instrumentos foram selecionados como potenciais objetos 

de análise por conterem palavras-chave relacionando Agenda 2030/ODS, Desenvolvimento 

Sustentável, ESG e avaliação ou orientação de negócios por critérios de sustentabilidade. O 

screening realizado consistiu na leitura seletiva de trechos da documentação disponível sobre 

cada um, buscando responder aos critérios do Quadro 6, conforme descrito anteriormente, na 

seção 4.4. Como resultado, 16 instrumentos foram priorizados, por atenderem satisfatoriamente 

a tais critérios. O quadro completo com os instrumentos processados nesta atividade de 

screening encontra-se no Apêndice B. 

Esse exercício teve como função: (i) obter referências sobre a potencial demanda para 

o artefato; (ii) ampliar o horizonte do pesquisador; (iii) coletar material para testes práticos do 

artefato; (iv) promover a familiarização do pesquisador com os potenciais objetos de estudo e, 

(v) fornecer subsídios para orientação dos usuários, gerando conhecimento posteriormente 

incorporado ao Guia de Aplicação.  
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4.5.3 Teste interno 1: aplicação dos componentes sobre um instrumento 

Com os componentes principais definidos e potenciais objetos de análise selecionados, 

o passo seguinte foi um primeiro teste prático desses componentes. Esse teste consistiu na 

escolha e análise de alguns dos “instrumentos” selecionados na etapa anterior, à luz dos nove 

critérios estabelecidos, utilizando a escala baseada em evidências e seguindo os procedimentos 

a serem incorporados na ferramenta, por meio do Registro de Comentários do analista. 

Esse procedimento foi realizado pelo próprio pesquisador, em relação a dois 

“instrumentos”: (i) ISE B3 Experience With The 2030 Agenda And Its SDGs (B3, 2019) e (ii) 

In search of impact: Measuring the full value of capital | Update: Sustainable Investment 

Framework (Cambridge, 2019). A escolha do framework incorporado ao questionário do ISE 

B3 como um dos artefatos para este teste foi intencional, e com consciência das limitações 

decorrentes da endogenia. Esse teste foi considerado útil, na medida em que se destinou não a 

confirmar as qualidades do instrumento analisado (o que representaria endogenia), mas à 

avaliação dos procedimentos e práticas a serem incorporados à ferramenta (facilitada pela 

familiaridade do analista com o objeto analisado). O fato de ter sido também testado um 

instrumento estranho ao pesquisador, é outro fator que mitiga as limitações mencionadas. 

Os resultados desses testes foram registrados e serviram como base para ajustes nos 

componentes e procedimentos. Dentre os insights gerados nesse teste inicial, destacam-se os 

aspectos práticos, especialmente a identificação de campos e recursos dos formulários que 

deveriam ser adicionados ou ajustados, para mais clareza ao usuário. Um exemplo é a inclusão 

de uma aba ou campos contendo as referências para identificação do instrumento, do processo 

de análise realizado e do responsável por ele. Outro exemplo é a inclusão de uma etapa 

preliminar no procedimento de análise, para avaliação da aplicabilidade da ferramenta ao 

instrumento a ser analisado. 

4.5.4 Teste externo 1: apresentação dos componentes a um painel de especialistas 

Após o teste interno, o passo seguinte foi a avaliação dos componentes por um painel 

de especialistas externos, sem contato anterior com a pesquisa em curso. Esse teste consistiu na 

realização de entrevistas semiestruturadas individuais, com duração de 50 a 60 minutos cada 

uma. Foram separadamente entrevistados seis especialistas, dentro de perfis previamente 

planejados, de modo a representar diferentes perspectivas sobre as questões práticas 

envolvendo a contribuição das empresas para o Desenvolvimento Sustentável e a sua avaliação 
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por critérios de sustentabilidade. Nestes testes, o olhar não foi só sobre a ferramenta 

propriamente dita (seus componentes), mas, sim, sobre a adequação dos conceitos e métodos 

propostos para o artefato, frente aos desafios contidos no objetivo e na pergunta de pesquisa.  

O painel de especialistas foi composto por profissionais ativos e diretamente envolvidos, 

há mais de 10 anos, com as questões em pauta neste projeto. Buscando diversidade de olhares, 

foram estabelecidas diferentes áreas de atuação, envolvendo tanto a perspectiva do setor 

produtivo quanto do sistema financeiro, e tanto de empresas e investidores quanto de 

consultorias, academia e organizações da sociedade civil. O recrutamento dos potenciais 

integrantes do painel foi realizado pelo pesquisador, com base em sua rede de relacionamentos. 

A escolha dos integrantes foi feita considerando: (i) sua experiência prévia (utilização prática 

ou estudo) com algum instrumento voltado à avaliação ou orientação de empresas por critérios 

de sustentabilidade; (ii) sua compreensão dos conceitos essenciais de sustentabilidade 

empresarial (não precisam ser especialistas, mas não podem ser totalmente leigos ou iniciantes 

no campo); (iii) sua disponibilidade. O grupo contou com um homem e cinco mulheres. 

▪ Profissionais de empresas do setor produtivo (P1). 

▪ Profissionais de fundos de investimento ou instituições financeiras (P2). 

▪ Consultores em sustentabilidade empresarial voltados ao setor produtivo (P3). 

▪ Consultores em sustentabilidade empresarial voltados ao setor financeiro (P4). 

▪ Profissionais de ONGs voltadas à sustentabilidade empresarial (P5). 

▪ Pesquisadores e acadêmicos voltados à sustentabilidade empresarial (P6). 

As entrevistas – todas realizadas em março de 2021, por videoconferência, gravadas e 

transcritas – tiveram seu início com uma discussão preliminar, sobre o contexto do problema 

de pesquisa. Em seguida foi apresentada a ideia da ferramenta e foram examinados em detalhes 

os quadros com as versões iniciais dos componentes principais (ver seção 4.5.1). Alguns 

quadros foram ajustados ao longo do processo, de modo a facilitar o entendimento dos 

conteúdos pelos entrevistados. Encerrando cada entrevista, foi aberto espaço para comentários 

gerais dos entrevistados tanto sobre os materiais apresentados, quanto sobre a proposta geral do 

projeto, revisitando e complementando a discussão inicial. No Apêndice C são apresentados o 

roteiro das entrevistas e um quadro sistematizando os insights e considerações gerados durante 

essa atividade.  

Os insights resultantes dessa etapa validaram a abordagem e os conceitos principais 

incorporados ao artefato, mas, ao mesmo tempo, apontaram a necessidade de ajustes 

importantes, em vários aspectos, resumidos nos itens contidos no Quadro 10. 
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Quadro 10 ‒ Síntese de feedback do painel de especialistas (Teste externo 1) 

Foco Descrição 

Demanda pelo 

instrumento 

Há demanda para um artefato com a função proposta, pensando tanto nas empresas 

quanto em investidores: em muitas ocasiões, estes se ressentem da falta de parâmetros 

para avaliar as informações que têm em mãos. 

Objeto de análise A tendência dos entrevistados (e possivelmente dos usuários) é de pensar na avaliação 

dos negócios (seu objeto de interesse imediato) e não na análise dos instrumentos que 

utilizam para fazer essa avaliação (minha proposta). Essa dificuldade é um primeiro e 

importante desafio a ser superado. 

Validade e 

disposição ao uso 

Uma vez entendida a proposta (avaliar instrumentos), ela foi considerada válida e 

necessária, porém, com questionamentos sobre como seria recebida pelo público, visto 

que, na prática, os atores do mercado tendem a escolher os instrumentos que utilizam não 

tanto pela sua qualidade técnica, mas, sim, por outros fatores, como aceitação, 

popularidade, custos e facilidade de uso e acesso, dentre outros. 

Forma de oferta Nesse sentido, o artefato parece mais promissor como componente de uma oferta de 

rankeamento ou certificação de instrumentos, em vez de uma ferramenta a ser utilizada 

pelos usuários finais. Para oferta ao mercado, deveria ser analisada a criação de um 

modelo de negócio apropriado. 

Alta ambição da 

Agenda 2030 

A abordagem pela Agenda 2030 e ODS é conceitualmente correta, mas é preciso cuidado, 

pois ela é especialmente desafiante para os atores privados (ainda mais que para os 

Estados), tanto pela sua escala e nível de ambição, quanto pela complexidade decorrente 

de sua grande abrangência. 

Popularidade 

ESG x ODS 

A ênfase do mercado tem sido mais na perspectiva ESG do que nos ODS: é preciso que 

a proposta considere essa tendência, sob pena de baixa atratividade para o público. 

Baixa ambição dos 

usuários e dos 

instrumentos 

existentes 

Em muitos casos, produtos financeiros qualificados como ESG (como bonds ou fundos 

de investimento) têm um nível de ambição e abrangência muito limitados, 

comprometidos com metas modestas e focalizados em poucos aspectos (por exemplo, 

aumentar em x% a presença de mulheres em cargos de liderança ou reduzir em x% as 

emissões de carbono). Nesse contexto, o paradigma trazido na ferramenta pode ser 

elevado demais para as expectativas do mercado. 

Exposição da baixa 

ambição atual 

Por outro lado, é reconhecido que esse baixo nível de ambição e abrangência é 

problemático, na medida em que polui o mercado com soluções pouco eficazes. Nesse 

sentido, a ferramenta traz uma contribuição importante, ao expor essas limitações. 

Aderência do 

instrumento à 

Agenda 2030 

Os critérios propostos foram considerados adequados, tanto no que diz respeito à 

ancoragem na Agenda 2030 quanto na sua relevância para os negócios, traduzindo o 

“business case da sustentabilidade”. 

Lógica e estrutura 

dos critérios 

A organização e quantidade de critérios (3 perspectivas, com 3 critérios cada uma, 

conforme Figura 15) foi considerada apropriada, tanto em termos lógicos/conceituais 

quanto em termos de comunicação e aplicabilidade. 

Apresentação e 

conteúdo dos 

critérios 

A denominação e forma de apresentação de alguns critérios gerou dúvidas ou 

dificuldades de compreensão, recomendando que fossem revistos (por exemplo, o 

critério “meios” não foi entendido como se referindo a recursos para implementação, e a 

expressão “contribuição esperada” gerou estranhamento, por não ser uma linguagem 

usualmente empregada nas decisões sobre negócios). 

Escala baseada em 

evidências 

A escala baseada em evidências foi considerada prática e adequada, porém houve 

dificuldades até seu pleno entendimento. Foi recomendada melhoria na forma de 

apresentação e, também, enriquecimento das explicações, por meio de exemplos.  

 Fonte: elaboração própria.  

 

4.5.5 Ajustes iterativos nos componentes e na concepção geral, ao longo do teste externo 

Conforme mencionado na seção anterior, entre as entrevistas alguns ajustes foram feitos 

nos quadros apresentados, de modo a facilitar o entendimento dos conteúdos pelos 

entrevistados. Destaco esse ponto como uma etapa no processo de pesquisa, por sua 
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peculiaridade no contexto da metodologia DSR, que contrasta fortemente com outras 

abordagens, mais usuais no campo da administração, como amostragem e teste de hipóteses. 

Como se sabe, não seria cabível, em um processo de amostragem, fazer alterações no 

objeto estudado, entre uma observação e outra. Isso prejudicaria a comparabilidade entre as 

observações, na medida em que teriam ocorrido variações em diversos parâmetros, fragilizando 

as conclusões sobre a relação entre as variáveis de interesse. 

Já no caso da DSR, isso não ocorre, sendo tais tipos de ajustes cabíveis – e até desejáveis 

– como parte da construção iterativa do artefato. Trata-se da busca de melhorias na tecnologia 

que está sendo desenvolvida, por tentativa e erro: durante algumas fases do processo de criação, 

mudanças podem e devem ser testadas a cada passo, em busca de soluções mais satisfatórias. 

No caso aqui relatado, a oportunidade de testar com diferentes especialistas algumas variações 

na forma de apresentação dos componentes testados foi aproveitada, e gerou insights 

importantes, depois incorporados à versão final do artefato. 

Evidentemente, há também na DSR espaço para processos de comparabilidade 

controlada e de validação estatística de atributos do artefato ou da efetividade de certas 

soluções. Em muitas situações, a decisão entre qual solução adotar será muito mais robusta se 

apoiada na comparação científica entre múltiplas observações das possibilidades disponíveis. 

Trata-se, portanto, não da rejeição das formas tradicionais de construção de 

conhecimento científica pela DSR, mas da incorporação de outras formas, mais próximas da 

prática dos atores fora do âmbito acadêmico. Conforme descrito no capítulo 3, o entendimento 

de que a construção de conhecimento compreende dois diferentes tipos (Tipo 1 e Tipo 2) e a 

adoção de métodos rigorosos respalda essa abordagem, abrindo caminho para pesquisas 

voltadas à solução de problemas aplicados e à construção de teorias substantivas.  

4.5.6 Integração dos componentes principais e elaboração da versão 1 da ferramenta 

Com base nos resultados das etapas anteriores, prossegui no desenvolvimento do 

artefato, realizando os ajustes e melhorias nos componentes testados, produzindo componentes 

complementares e integrando o conjunto em uma primeira versão da ferramenta funcional.  

Seguindo a diretriz definida originalmente, utilizei como plataforma tecnológica o MS 

Excel, buscando reunir em uma única peça todos os componentes. A escolha dessa plataforma 

se deu principalmente pela sua flexibilidade e grande disseminação dentre os potenciais 

usuários, combinada à possibilidade de prover soluções aparentemente satisfatórias para as 

funções e conteúdos planejados.  
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Mais especificamente, essa escolha foi feita considerando os componentes 

supradescritos e as funcionalidades correspondentes, buscando combinar os seguintes atributos: 

• Possibilidade de apresentação dos textos explicativos sobre uso, na interface com o 

usuário. 

• Possibilidade de coleta de inputs do usuário (marcação da escala e suas observações). 

• Possibilidade de construção de gráficos “teia de aranha” e tabelas com base nos 

inputs do usuário. 

• Facilidade de utilização pelo público-alvo, em termos de acesso, familiaridade e 

linguagem. 

• Baixa necessidade de processamento (pouco volume de dados e algoritmos muito 

leves). 

• Baixa necessidade de tratamento gráfico (ausência de imagens fotográficas e 

renderizações). 

• Flexibilidade e praticidade para uso pelo pesquisador, no processo de 

desenvolvimento. 

Assim, a elaboração, apresentação e aplicação inicial do método foram feitas nessa 

plataforma, a ser utilizada também no processo de avaliação. Importante ressaltar que uma 

versão para uso mais amplo deveria ser produzida por meio de um aplicativo on-line, facilitando 

o uso e disseminação do método criado nesta pesquisa.  

Fazendo uso da plataforma escolhida, produzi um arquivo contendo várias planilhas 

(abas) interligadas, de modo que o usuário não precisasse lidar com múltiplos arquivos, e tivesse 

fácil acesso a todas as funções e informações necessárias para as análises a serem realizadas. 

Os conteúdos e funções incorporados nessa primeira versão funcional são apresentados no 

Quadro 11. Considero adequada a inclusão desse conteúdo nesta seção como recurso para 

evidenciar a evolução do artefato ao longo do processo, por meio da comparação entre essa 

primeira forma da ferramenta e a que foi finalmente adotada como protótipo.  

Quadro 11 ‒ Ferramenta de aplicação CIDI: conteúdos e funções da versão 1 

Aba Conteúdo/função 

Start Muito breve apresentação da ferramenta e orientações para início da utilização. Links 

para as demais abas, na ordem recomendada. 

Aplicabilidade Breves orientações para o usuário avaliar se a ferramenta é adequada à sua necessidade. 

Organizada em dois tópicos: finalidade e viabilidade. 

Guia do Usuário Orientação detalhada para uso da ferramenta, por meio de “perguntas e respostas”. 

Contém 21 perguntas práticas, agrupadas em quatro tópicos: (i) sobre a ferramenta; (ii) 

questões práticas iniciais; (iii) questões práticas durante a aplicação; e (iv) questões 

práticas na interpretação dos resultados. Para facilidade de uso, as perguntas são 
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apresentadas na forma de uma lista, cada pergunta com um link para sua resposta e link 

de retorno. 

Registro Tabela contendo instruções e campos (células) para registro das evidências coletadas e 

das observações do analista. A área disponível para preenchimento contém nove linhas 

(uma para cada critério), e três colunas: observações sobre evidências negativas, 

observações sobre evidências positivas e conclusão. Para apoio ao usuário, além das 

instruções contidas no próprio quadro, há também um link para o “Guia para atribuição 

de notas”: uma área da planilha com explicações detalhadas e exemplos sobre como 

classificar as evidências encontradas, nos termos da escala utilizada. 

Matriz e Mapa Tabela contendo instruções e campos (células) para registro das notas atribuídas ao 

instrumento, com base nas evidências coletadas e nas observações do analista. A área 

disponível para preenchimento contém nove linhas (uma para cada critério, apresentado 

juntamente com suas perguntas orientadoras), e sete colunas, uma para cada possível 

valor da escala baseada em evidências. O analista deve assinalar sua avaliação marcando 

uma célula em cada linha. Para apoio ao usuário, além das instruções contidas no próprio 

quadro, há também um link para o “Guia para atribuição de notas” (o mesmo acessado 

pela aba “Registro”. Essa aba contém também o gráfico “teia de aranha”, que se ajusta 

automaticamente conforme a célula assinalada em cada linha (indicação da nota 

atribuída pelo analista a cada critério).  

Relatório Apresentação de comentários e orientações para o usuário, montada automaticamente 

pela ferramenta, pela combinação de pequenos textos padronizados, selecionados de 

acordo com as notas atribuídas a cada critério. Esse “banco de textos padronizados” (que 

corresponde à “chave para interpretação dos resultados” prevista nos componentes 

iniciais do artefato), encontra-se em uma aba oculta da planilha, invisível para o usuário. 

Para cada critério são mostrados dois parágrafos: um com um comentário geral sobre 

aspectos desejáveis e indesejáveis relativos ao critério, outro com orientações 

correspondentes à nota atribuída ao critério. 

Saiba mais Apresentação de explicações mais detalhadas sobre cada um dos critérios, contendo uma 

breve explanação sobre cada umas das três perspectivas (Impactos, Integração e 

Implementação), e dois parágrafos sobre cada critério: um esclarecendo-o 

conceitualmente e outro tangibilizando-o, por meio de um comentário geral sobre seus 

aspectos desejáveis ou indesejáveis. 

Interpretação (aba 

oculta) 

“Banco de textos padronizados”, de onde o sistema extrai os parágrafos apresentados 

nas abas “Relatório” e “Saiba mais”. Contém nove linhas (uma para cada critério) e 

quatro colunas (um com os comentários gerais e outra com as orientações conforme a 

escala de evidências: positiva, negativa ou neutra. Foi prevista, mas não implementada 

nessa fase, uma maior customização nas orientações, refletindo todas as gradações da 

escala (três níveis para a seção: positiva, e três níveis para a negativa). 

Fonte: elaboração própria  

 

Destaco o conteúdo produzido nesta etapa do processo, tanto pela sua importância como 

expressão do valor que pretendo gerar com o artefato, quanto por sua extensão e pela linguagem 

utilizada. Esse conteúdo pode ser dividido em dois grandes blocos: os textos funcionais 

(instruções para uso da ferramenta), e os textos substantivos (descrições e orientações sobre os 

critérios e comentários padronizados, a partir das evidências avaliadas). 

Os textos funcionais encontram-se principalmente nas abas 1, 2 e 3, destinadas à 

orientação do usuário no uso da ferramenta. Considerando essa função e, também, o perfil dos 

usuários esperados (público empresarial), busquei uma linguagem simples, direta e em tom 

prático. Busquei, igualmente, incluir apenas as mensagens essenciais, e com um texto tão breve 

quanto possível. O conteúdo transmitido, sendo de caráter instrumental e específico para a 
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ferramenta, não requereu pesquisas ou fundamentação além daquele referente à boa transmissão 

das informações geradas durante o próprio desenvolvimento do artefato. 

As abas 4 e 5 contém relativamente pouco texto, pois trazem os quadros a serem 

preenchidos pelo analista. O texto existente é de natureza mista: parte se refere às instruções 

para uso da ferramenta, parte se refere à explicação conceitual dos critérios e da escala, também 

necessária para que o usuário entenda o que está sendo buscado e como analisar o que for 

encontrado. Do mesmo modo aqui as mensagens foram reduzidas ao essencial, com cuidado 

para uso de linguagem simples, direta, prática e concisa. 

Finalmente, as abas 6, 7 e 8 trazem o conteúdo substantivo, composto, de uma parte, por 

descrições conceituais e exemplos dos critérios e da escala e, em outra parte, por orientações 

quanto ao que é esperado dos negócios em relação a cada critério, e comentários sobre o que 

podem indicar sobre isso as evidências positivas ou negativas encontradas nas análises sobre o 

instrumento estudado. Pelo tipo de utilização e de contexto (ferramenta prática, para orientação 

do usuário) utilizei um estilo fortemente normativo, prescindindo deliberadamente de 

justificativas, reflexões e argumentações de qualquer natureza.  

Como no restante da ferramenta, e pelas mesmas razões, procurei manter no conteúdo 

substantivo a linguagem simples, direta e prática. Busquei também a concisão, porém, 

subordinada à prioridade de serem transmitidas adequadamente as mensagens essenciais em 

relação a cada critério e situação. Esse foi um importante desafio no desenvolvimento do 

artefato, pois requereu do pesquisador uma atitude muito assertiva na identificação, seleção e 

formulação do que considerar em cada caso. Nesse sentido, não caberia aqui a justificativa de 

cada um dos pequenos textos produzidos. Cabe todavia esclarecer, em relação ao conjunto 

desses textos, que as mensagens neles contidas estão ancoradas, por um lado, na interpretação 

da Agenda 2030 e, por outro, na combinação entre a experiência do pesquisador e o conjunto 

da literatura sobre negócios e sustentabilidade compilada neste processo de pesquisa.  

4.5.7 Teste externo 2: apresentação da ferramenta a um especialista independente 

Dando sequência ao desenvolvimento do artefato, foi realizado um segundo teste 

externo, que consistiu na revisão da primeira versão da ferramenta por um especialista 

independente. Para essa finalidade foi convidado um profissional não envolvido na pesquisa e 

atuante há mais de 15 anos no campo da sustentabilidade empresarial, com experiência tanto 

na gestão de empresas quanto no desenvolvimento e aplicação de instrumentos de avaliação ou 

orientação de negócios por essa perspectiva.  
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Visando uma avaliação oriunda exclusivamente do conteúdo existente no artefato, a 

orientação ao especialista limitou-se à informação de que se tratava do protótipo de uma 

ferramenta relacionada à avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da 

sustentabilidade e ao pedido para que este a examinasse e apresentasse seus comentários e 

sugestões de melhoria. 

Com esse procedimento, a expectativa foi avaliar não só as questões práticas e 

conceituais da ferramenta, mas, também, a compreensão de aspectos como a sua 

“autoexplicabilidade” (se o usuário entendia sua proposta e a forma de utilizá-la, sem 

necessidade de auxílio ou esclarecimentos) e o entendimento do usuário sobre sua 

aplicabilidade (possibilidades de uso e limitações).  

A resposta do examinador veio sob a forma de um breve relatório escrito e de anotações 

na própria ferramenta. Em seguida, foi feita uma entrevista aberta, para complementação e 

melhor entendimento do feedback, na qual foram examinados todos os pontos levantados. 

As principais conclusões e ajustes resultantes desse processo constam no Quadro 12. 

Quadro 12 – Resultados da avaliação externa da versão 1 da ferramenta CIDI 

Comentários Conclusões/encaminhamentos 

Boa consistência conceitual e relevância. Sem restrições sobre a conceituação e a abordagem. 

Bom conteúdo e utilidade da aba “Guia do 

Usuário”, com a ressalva de que textos poderiam 

ser mais enxutos e poderia haver menos perguntas. 

Aproveitar os aspectos positivos do texto, priorizando a 

abordagem presente no “Guia do Usuário”, mas buscando 

um formato melhor, e um texto ainda mais conciso e 

objetivo.  

Reorganizar a forma de apresentação, remanejando 

conteúdos, de modo a reduzir o volume e a sensação de 

repetições. 

Testar a separação da ferramenta em dois objetos 

(arquivos): um Excel, com as planilhas de registro e 

geração dos outputs (relatório e gráfico), e um arquivo de 

texto (PDF) com as orientações para o usuário e a oferta 

de conteúdos substantivos suplementares, para os 

eventualmente interessados.  

Informações aparentemente repetidas, ou muito 

parecidas, nas diversas abas, especialmente 

“Aplicabilidade”, “Guia do Usuário”, “Relatório” 

e “Saiba Mais”. 

Navegabilidade entre as abas não é intuitiva: o 

usuário “se perde” nos conteúdos. Sugerido que a 

separação entre “Guia do Usuário” e planilhas 

poderia ajudar a usabilidade. 

Na aba “Registro”, para facilitar o uso, deveria 

haver explicação sobre o que é cada critério. Nessa 

mesma aba, não foi notado o link para o “Guia para 

atribuição de notas”. 

Incluir link interno para explicações sobre os critérios.  

Destacar mais o link com o Guia para atribuição de notas” 

A aba “Matriz e Mapa” deveria vir antes da 

“Registro” → mesmo que essa seja a sequência de 

uso, é melhor para o usuário ter uma visão geral, 

mais prática, antes de partir para as observações. 

Inverter a ordem, conforme sugerido. (Em relação a este 

ponto, cumpre notar que, em uma revisão posterior, por 

outros especialistas, foi apresentada – mas não 

incorporada – a sugestão oposta, com o argumento de que 

assim seria respeitada a sequência de uso...) 

Fonte: elaboração própria.  
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Um ponto amplo a ser destacado em relação ao conjunto de comentários recebidos no 

feedback escrito é que estes dizem respeito somente à forma e à usabilidade, não ao conteúdo. 

Essa constatação suscita duas considerações importantes. A primeira delas é que a 

aceitabilidade da ferramenta é muito impactada pela plataforma tecnológica disponível, e que 

a utilização de uma plataforma on-line ou aplicativo viabilizaria soluções bem mais amigáveis 

e eficazes para navegabilidade e apresentação de informações. A segunda é sobre o que indica 

o silêncio do avaliador em relação ao conteúdo substantivo: trata-se da ausência de 

discordâncias significativas, ou simplesmente que o mesmo não se atentou a esses aspectos? 

Esse foi um ponto abordado na entrevista, tendo o avaliador esclarecido que não fez uma análise 

sistemática desse conteúdo, mas que ele foi lido com atenção, e nada lhe chamou negativamente 

a atenção. 

4.5.8 Ajustes na ferramenta e componentes, com elaboração de um “protótipo funcional” 

Passando à produção do primeiro protótipo funcional do artefato, procedi à reforma da 

ferramenta usada na seção anterior, incorporando os aprendizados do último teste realizado, 

bem como alguns ajustes adicionais. O produto final desse processo – o protótipo funcional 

utilizado no teste com usuários potenciais – é disponibilizado juntamente com esta tese, sendo 

que seus componentes principais são também apresentados no Apêndice A.  

Para registro do processo, reporto brevemente no Quadro 13 as modificações realizadas, 

em comparação com o conteúdo da primeira versão da ferramenta. 

Quadro 13 – Contraste entre versão 1 e protótipo funcional da Ferramenta CIDI 

Aba  

na versão 1 

ferramenta 

Aba 

no protótipo 

funcional 

Ajustes realizados 

Start Início Edição e simplificação do texto. Inclusão de figura ilustrativa, com visão 

geral das abas e inclusão de um código cromático sobre a utilização de cada 

uma: cinza=consultar; verde= preencher, amarelo=analisar.  

Aplicabilidade - Eliminada -  Conteúdo editado e transferido para o “Guia de uso”, um documento à parte, 

complementar, em formato de texto. Mantido como base o formato 

“perguntas e respostas”. 
Guia do 

Usuário 

- Eliminada - 

Registro Registro Invertida ordem das abas “Registro” e “Matriz de Avaliação”. Dado maior 

destaque aos links para o “Guia para atribuição de notas” e incluído link 

para explicações sobre os critérios, direcionando ao conteúdo da aba 

“Critérios”. Removido o gráfico “teia de aranha”, que passou para a aba 

“Relatório”.  

Matriz e Mapa Matriz de 

avaliação 

Relatório Relatório Recebeu o gráfico “teia de aranha”, de modo a manter na mesma peça os 

dois outputs gerados para o usuário. 

Saiba mais Critérios Mudado o título, para refletir melhor seu efetivo conteúdo. 

Interpretação 

(aba oculta) 

Interpretação 

(aba oculta) 

Mantida sem modificações. 

Fonte: elaboração própria 
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Além dos ajustes aba a aba apresentados no Quadro 12, realizei também uma revisão 

geral dos textos, buscando uma linguagem ainda mais concisa e direta. Idealmente, o protótipo 

funcional deveria já ter utilizado uma diferente plataforma tecnológica (website ou aplicativo), 

de modo que houvesse menos ruído causado pelas limitações do Excel, permitindo o foco dos 

usuários nos aspectos substantivos da ferramenta. O retorno recebido nas fases seguintes 

mostrou que, apesar dessa condição, foi possível aos usuários fazer uso dos recursos e 

conteúdos oferecidos, provendo respostas aparentemente pouco afetadas pelas limitações da 

plataforma. 

4.5.9 Teste externo 3: apresentação do protótipo ao painel de especialistas 

Estando pronto o protótipo funcional, foram realizados dois testes externos, 

independentes e simultâneos: a apresentação do artefato aos especialistas que participaram do 

primeiro teste externo e sua utilização prática, mesmo que experimental, por alguns usuários 

potenciais. 

No primeiro destes testes externos, o protótipo foi enviado por e-mail aos seis 

especialistas, com breve descrição da evolução dos trabalhos e do produto enviado, e com 

pedido de resposta a algumas perguntas orientadoras.  

Foram recebidas respostas de quatro dos seis especialistas consultados (P1, P2, P3 e 

P6): duas por escrito e duas verbais. O retorno das respostas foi positivo, com destaques 

elencados no Quadro 14. 

Quadro 14 – Destaques da avaliação do protótipo funcional por especialistas 

Perguntas orientadoras e respostas dos especialistas 

Geral: comentários gerais, espontâneos, pelos especialistas. 

• Framework será útil para esclarecer conceitos e ajudar a organizar o campo, ainda um tanto anuviado. 

• Muitas metodologias/instrumentos são fechadas, “caixas-pretas”. Isso pode ser um obstáculo ao uso 

da ferramenta. 

• A qualificação de quem vai aplicar é outro obstáculo: mesmo com linguagem clara, os conceitos e 

práticas envolvidos exigem bagagem. 

• A falta de tempo e a relação custo/benefício para usuários finais (empresas e investidores) pode ser um 

obstáculo. 

• Uma possível alternativa é a de ser um “uso coletivo”, por exemplo como base para uma pesquisa, 

fazendo diagnóstico do assunto. Publicar um guia. Criar um “observatório do ESG”. 

• Isso ajuda também no aspecto de desafio que o framework traz: chamar atenção para as limitações do 

que há no mercado, frente aos ODS. 

• Uso como base para certificação é também uma ideia, mas parece menos viável, pelo desafio de 

visibilidade e endosso institucional: quem daria? 

Clareza: o material está compreensível, tanto do ponto de vista conceitual quanto de uso prático? 

• Está mais claro conceitualmente, mas poderia ser ainda mais, com a melhoria dos textos e o uso de 

recursos visuais. 

• Exemplos de instrumentos que podem ser avaliados poderiam vir logo no início do Manual. Também 

evidenciar que é para análises individuais, não para comparação direta ou compartilhamento. 
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• A forma de apresentação do manual (Q&A) talvez não seja a melhor: seria mais eficaz um “passo a 

passo”. (uma só pessoa disse isso). 

• Seria útil ter um “como usar cada aba”, logo no início do manual. 

• O nome/sigla (CIDI) não comunica a proposta, nem o conteúdo (mesmo pensando nas palavras que 

compõem a sigla). Pensar outro nome? 

Consistência: os conceitos, propostas e recomendações contidos na ferramenta fazem sentido, do ponto 

de vista da sustentabilidade empresarial? 

• Percepção bem positiva: todos acharam muito consistente. 

• Sugestão de incluir no manual uma introdução mais didática, sobre ESG e seus aspectos, frente aos 

ODS. Cuidado para não ficar pesado demais. 

Metodologia: os critérios e a escala de avaliação propostos são compreensíveis e fazem sentido para o 

usuário? 

• Dois feedbacks favoráveis, achando claro e sugerindo apenas dar mais visibilidade para a escala. 

• Um comentário (profissional do mercado financeiro) reconhece o valor da proposta, mas, pensando 

em usuário corporativo, considera a escala complexa e a quantidade de aspectos avaliados excessiva. 

• Sugestão de avaliar a possibilidade de duas versões: uma para academia, e outra, mais simples, para o 

mercado. 

Produtos: os produtos resultantes do uso da ferramenta parecem consistentes e úteis para o usuário? 

• Produtos de fácil entendimento e consistentes. 

• Sugestões sobre as informações de apoio nas abas “registro” e “matriz de avaliação”: facilitação de 

acesso e inclusão de exemplos no próprio corpo do registro (que sumiria quando o analista fosse usar). 

• Opiniões divergentes sobre efetividade/utilidade dos produtos: 

• “Mesmo que sejam claros, para onde levam, que consequências têm? Não vi capacidade na ferramenta 

para me dar os próximos passos. Apenas diagnosticar se é consistente com ESG ou não”. (profissional 

de sustentabilidade em empresa). 

• “Uma coisa que gostei muito nos Produtos é a dupla abordagem: (1) recomendações de apontar para o 

usuário as limitações dos instrumentos e (2) sinalizar oportunidades de melhoria. É um ponto crucial, 

pois cada metodologia (os instrumentos) vai evoluindo com o tempo. (profissional do mercado 

financeiro)”. 

Aplicabilidade: a ferramenta lhe parece interessante e aplicável, do ponto de vista prático? Deveria ser 

preferencialmente aplicada pelo próprio interessado ou por meio de consultores ou especialistas? 

• Consenso sobre ser interessante e aplicável. Consenso, também, que o assunto e o material são 

complexos e que demandam muito do analista. Aplicabilidade depende da existência e disponibilidade 

de profissionais com esse perfil na organização usuária. 

• A ideia de um “selo CIDI” aparece como forma de avançar nesse lado. Igualmente o uso por 

consultorias, como forma de comprovar a qualificação das metodologias que usam. 

• Apontado que a limitação de uso pelo setor financeiro seria a falta de um olhar sobre riscos e 

oportunidades, do ponto de vista do investidor. Esse é um aspecto sempre presente nas decisões desses 

atores, e que a ferramenta não aborda, como já ressalvado e justificado na Introdução da tese. 

Uso real: que outros ajustes você proporia, visando o preparo de uma versão finalizada da ferramenta?  

• Sugeridos diretamente a empresa MSCI e o ISE B3.  

• Consideração que está muito focada para os ODS, e que alguns usuários poderiam querer um escopo 

mais amplo. “No uso real, talvez exista a necessidade de não focar só no lado do Desenvolvimento 

Sustentável, mas avaliar nas metodologias e rankings outros pontos importantes para o investidor, 

como os riscos do negócio”. (profissional do mercado financeiro). 

Fonte: elaboração própria. 

 

O desdobramento dos comentários recebidos neste teste é tratado mais adiante, nos 

capítulos sobre avaliação do artefato e discussão dos resultados.  

4.5.10 Teste externo 4: utilização do protótipo funcional por usuários potenciais 

No segundo dos testes externos, diversos usuários, tanto especialistas como não 

especialistas, foram convidados a fazer uso do protótipo em casos reais, compartilhando tanto 
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os materiais produzidos (Excel preenchido) quanto seus comentários sobre a ferramenta e a 

experiência de utilizá-la. Seguindo a mesma lógica do segundo teste externo realizado, também 

neste caso a opção foi por oferecer aos usuários envolvidos no teste apenas uma breve 

explicação sobre a pesquisa realizada e o convite à sua participação. Todo o restante da 

informação, espera-se, deveria vir da própria ferramenta.  

Para essa atividade foram convidados participantes, representando atores do mercado, 

com diferentes perfis, que se prontificaram a realizar um uso experimental e a reportar sua 

experiência. Foram recebidos os feedbacks de três deles (dois homens e uma mulher), 

identificados pela letra U de usuário: U1, profissional de consultoria em sustentabilidade 

empresarial; U2, profissional de consultoria empresarial experiente, porém com conhecimentos 

apenas básicos no tema da sustentabilidade; e U3, profissional de consultoria e integrante de 

conselhos de empresas, com grande experiência em sustentabilidade.  

O resultado dessas experiências práticas é reportado aqui de duas formas: um quadro 

resumo das avaliações práticas realizadas (Quadro 14) e uma síntese das opiniões e 

recomendações dos usuários, orientadas pelas mesmas perguntas feitas aos especialistas 

(Quadro 15). Apesar de serem as mesmas perguntas feitas aos especialistas e reportadas na 

seção anterior, apresento, em separado, a síntese deste grupo, por ser fruto de uma experiência 

de uso concreta, diferentemente dos demais, que examinaram a ferramenta, mas não a 

aplicaram. A compilação de respostas dos dois grupos encontra-se nos Apêndices D e E.  

Os usuários experimentais não foram direcionados a instrumentos específicos: lhes foi 

solicitado apenas que escolhessem, dentro de sua experiência, instrumentos que lhes parecesse 

interessante analisar com o auxílio da ferramenta. O usuário não especialista recebeu a lista 

completa de instrumentos identificados na revisão da literatura (Apêndice B), mas, sem 

obrigação de limitar-se à lista ou sem nenhuma indicação sobre quais instrumentos escolher. 

No conjunto de usuários experimentais, os instrumentos por eles escolhidos e analisados 

com a ferramenta foram os seguintes: 

• Diretrizes do Pacto Global em: https://pactoglobal.org.br/10-principios/ 

• Normas GRI em: https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/  

• SDG Impact Standards for Enterprises em: https://sdgimpact.undp.org/enterprise.html 

• Impact Lab em: https://impactlab.businesscalltoaction.org/  

• Fitch ESG Ratings em: https://www.sustainablefitch.com/products/esg-ratings/ 

https://pactoglobal.org.br/10-principios/
https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/
https://sdgimpact.undp.org/enterprise.html
https://impactlab.businesscalltoaction.org/
https://www.sustainablefitch.com/products/esg-ratings/
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Além desses, outros três instrumentos foram examinados, mas sem possibilidade de 

aplicação da ferramenta, de acordo com a avaliação do usuário experimental (consultor não 

especialista em sustentabilidade): 

• Cambridge Impact Framework12: “Metodologia disponível apenas para clientes”. 

• Future-Fit Business Benchmark13: “É um guia para a transição de negócios 

convencionais para negócios com impacto social. Não é um instrumento que mede o 

nível de impacto de um negócio no presente”. 

• S&P Global ESG Scores14: “Material disponível não descreve a ponderação e os 

critérios”.  

Examinando os resultados dos cinco testes de aplicação da ferramenta CIDI sobre os 

instrumentos, destaco os seguintes pontos no Quadro 15. 

Quadro 15 ‒ Síntese de observações sobre uso experimental (Teste externo 4) 

Foco Descrição 

Uso dos campos Os campos disponíveis para preenchimento pelos usuários nas abas “Registro” e “Matriz de 

Evidências” foram utilizados como esperado. 

Atribuição de 

notas 

Foram atribuídas notas usando toda a escala, com preponderância dos valores positivos.  

Apontamentos na 

aba “Registros” 

Em quatro dos cinco casos, os apontamentos na aba “registros” foram bastante sintéticos, 

contendo comentários do usuário sobre o instrumento, mas sem indicação específica das 

evidências localizadas ou das pesquisas nesse sentido. 

Indicação de 

evidências 

Em um dos casos (“Diretrizes do Pacto Global”) o usuário (consultor especializado em 

sustentabilidade) transcreveu trechos do instrumento estudado ou indicações mais 

específicas, como links ou títulos de publicação. Não obstante, as avaliações desse 

instrumento mostram que foram encontradas poucas evidências fortes de incorporação dos 

critérios CIDI: atribuídas seis notas 1, uma nota 3, uma 2 e uma 0.  

Objeto de análise 

(caso de uso em 

vez de 

instrumento) 

O usuário (U3) que analisou o instrumento “Normas GRI” atribuiu nota 0 a cinco critérios, 

nota 1 a três outros e nota 2 ao critério restante. Nesse caso, pelas observações do usuário, 

houve um entendimento diferente dos demais em relação ao objeto de análise: foi analisado 

o específico caso de uso (o processo em andamento na empresa) e não o instrumento em si 

mesmo. Isso fica claro na medida em que o usuário preencheu a coluna de evidências 

positivas com práticas da empresa relacionadas ao uso do instrumento, e não ao próprio 

instrumento. Na coluna “Conclusão”, preencheu com uma consideração denotando o mesmo 

olhar: práticas da empresa no uso do instrumento. 

Julgamento de 

mérito (e não da 

força da 

evidência) 

Em um dos casos (Fitch ESG Ratings) o usuário (U2) atribuiu uma nota negativa (-2) ao 

critério Dimensão, justificando que o instrumento contraria o esperado nesse critério, ao 

estabelecer como referência a comparabilidade com outras empresas do setor, e não com 

metas dos ODS em escala global ou nacional. Ressalva apenas que “pode haver na 

metodologia efetivamente aplicada algum tipo de comparabilidade em escala nacional ou 

global” (aparentemente para justificar não ter atribuído nota -3). 

 
12 Disponível em: https://home.kpmg/nl/en/home/services/audit-and-non-financial-assurance/non-

financial-assurance/sustainability/sustainable-finance/sustainable-investment.html 
13 Disponível em: https://futurefitbusiness.org/explore-the-benchmark/ 
14 Disponível em: https://www.spglobal.com/esg/solutions/data-intelligence-esg-scores 

https://home.kpmg/nl/en/home/services/audit-and-non-financial-assurance/non-financial-assurance/sustainability/sustainable-finance/sustainable-investment.html
https://home.kpmg/nl/en/home/services/audit-and-non-financial-assurance/non-financial-assurance/sustainability/sustainable-finance/sustainable-investment.html
https://futurefitbusiness.org/explore-the-benchmark/
https://www.spglobal.com/esg/solutions/data-intelligence-esg-scores
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Uso dos campos 

da aba 

“Registros” 

Nesse caso citado, em termos de forma, noto que o registro foi feito na coluna de evidências 

positivas, e não na de negativas. Isso pode indicar a conveniência de se usar apenas uma 

coluna, do ponto de vista do usuário. Mas, dificultaria a visualização da aba registros, e o 

tratamento/uso desses registros, para fins de incorporação automática nos relatórios. 

Aplicabilidade O usuário (U2) indicou três casos que considerou não terem sido passíveis de análise pela 

ferramenta. As razões apresentadas são a indisponibilidade de acesso à metodologia (só para 

clientes) e/ou a avaliação sobre a finalidade do instrumento. Isso aparentemente corrobora a 

importância das explicações sobre aplicabilidade, disponibilizadas no Guia de Uso.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação às respostas desses usuários experimentais às perguntas orientadoras para 

feedback, a opinião também foi de modo geral positiva, com os destaques apresentados no 

Quadro 16. 

Quadro 16 – Destaques da avaliação do protótipo funcional por usuários experimentais 

Perguntas orientadoras e respostas dos especialistas 

Geral: comentários gerais, espontâneos, pelos especialistas. 

• A perspectiva CIDI é positiva, ao jogar luz nas questões de interdependência e visão sistêmica. Ajuda 

a provocar o usuário para ampliar seu entendimento sobre sustentabilidade empresarial. 

• Cuidado para que o nível de ambição e sofisticação conceitual não afugente potenciais usuários, por 

ser excessiva/irrealmente exigente. Oferecer aprofundamento conforme o usuário demande. 

• Não se tem notícia de outra ferramenta/metodologia que se proponha a fazer o mesmo que o CIDI: 

apoiar a análise da consistência de instrumentos com o Desenvolvimento Sustentável/sustentabilidade. 

• O uso da Agenda 2030/ODS como referência é um desafio, tanto pela dificuldade de adequação da 

escala quanto pelo fato de que muitos instrumentos não foram concebidos pensando nisso. 

Clareza: o material está compreensível, tanto do ponto de vista conceitual quanto de uso prático? 

• O consenso é de que está claro. Mas, com uma ressalva (U1) de que “é para iniciados”: demanda 

bagagem do usuário. 

Consistência: os conceitos, propostas e recomendações contidos na ferramenta fazem sentido, do ponto 

de vista da sustentabilidade empresarial? 

• De modo geral, sim. 

• Possíveis melhorias: agregar nos critérios materialidade e centralidade considerações sobre 

engajamento, escutas de partes interessadas, verificação externa, transparência do processo e dos 

resultados. 

• Avaliar se está clara a distinção entre os critérios centralidade e materialidade: houve dúvidas. 

• Estudar a criação de um critério de confiabilidade/verificabilidade do uso do instrumento analisado e 

dos resultados de sua aplicação. 

• Estudar a criação de um critério de desempenho/geração de valor do próprio negócio (se o instrumento 

dá atenção a esse aspecto). 

• Estudar a criação de um critério de temporalidade: uma avaliação sobre a clareza e a capacidade do 

instrumento analisado considerar o período de investimento e sua sustentabilidade no tempo. 

Metodologia: os critérios e a escala de avaliação propostos são compreensíveis e fazem sentido para o 

usuário? 

• Um ponto de atenção é a complexidade inerente aos critérios trabalhados: dão margem a 

questionamentos maiores, conforme o usuário se aprofunde. P. ex. interdependência e dimensão. 

• A escala é um assunto desafiante: exige atenção e prática para seu uso consistente. 

• A disponibilidade de referências ancoradas nos ODS para escala dos negócios parece ser um desafio, 

tanto conceitual (não foram formuladas) quanto em disponibilidade de dados. 

• Mesmo a ancoragem nos ODS, por si mesma, não garante a aderência do nível de ambição indicado 

por métricas científicas, como ecological footprint, planetary boundaries, science based targets. 

• Critérios poderiam mencionar circularidade (modelos de negócio que acolhem a interdependência) e 

colaboração com não-humanos (outros integrantes da biosfera e artefatos tecnológicos). 

• Exemplos de indicadores, casos sobre inclusividade/impactos do negócio sobre as desigualdades. 
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Produtos: os produtos resultantes do uso da ferramenta parecem consistentes e úteis para o usuário? 

• Há consenso que são úteis, e o grau de satisfação depende do uso/expectativas do usuário. 

• Para uso específico em instrumentos de análise de investimentos ESG, um usuário (U2) se disse 100% 

atendido. Contudo, outros usuários, que utilizaram para apoio a planejamento, reportam que produtos 

ajudam, mas, sozinhos, não atendem todas suas necessidades.  

Aplicabilidade: a ferramenta lhe parece interessante e aplicável, do ponto de vista prático? Deveria ser 

preferencialmente aplicada pelo próprio interessado ou por meio de consultores ou especialistas? 

• Aplicável com facilidade: o Guia de Uso foi visto mais como apoio, pois dá para usar direto a 

ferramenta com as instruções nas abas (U2). Pode ter melhorias para autouso (U3) 

• Analista pode ser interno ou externo (consultor). O fator-chave é que a complexidade inerente tanto 

aos critérios do CIDI quanto aos instrumentos analisados requer bom conhecimento/bagagem do 

analista, bem como a disponibilidade de tempo/atenção. 

• Aplicação pelo próprio usuário pode ser menos adequada, por causa de vieses/interesses internos. Isso 

se refere à análise tanto no contexto de investimentos quanto de gestão/planejamento. 

• É preciso cuidado ao distinguir entre a análise do instrumento e o resultado da sua aplicação. Um 

instrumento pode ser avaliado como robusto pelo CIDI, mas isso não garante que sua aplicação o seja.  

• Uso do CIDI poderia ajudar no avanço de instrumentos como DJSI, SASB, GRI e, também, 

instrumentos setoriais, como Responsible Care e selos ou guias similares. 

• Também poderia ajudar consultorias e empresas a selecionarem, avaliarem e/ou justificarem os 

instrumentos próprios ou de terceiros que utilizam/recomendam. 

• Pode ser útil para apoiar decisões em processos de planejamento em sustentabilidade. P. ex. (caso de 

U3): mapear stakeholders, definir a matriz de materialidade, escolher indicadores e, em um segundo 

momento, gerar um relatório.  

• Poderia ser útil para comparar dados dos respondentes e benchmark interno da empresa, caso esta use 

mais de um instrumento. 

Uso real: com base em seu uso ou simulação de uso da ferramenta em um caso concreto, que outros 

ajustes você proporia sobre ela? 

• Sugestões de ajuste decorrem das respostas anteriores. Nada específico além disso. 

• Simplificação como ideia geral. Um glossário pode ajudar, assim como um guia rápido. Vídeos 

(tutorial), treinamento e, eventualmente, apoio direto externo (consultoria) (U3). 

• No protótipo testado, faltou espaço para identificação do instrumento analisado, do analista e do 

contexto de uso (motivação, circunstâncias, recursos, expectativas do usuário). 

Fonte: elaboração própria. 

 

O desdobramento dos comentários recebidos neste teste é tratado mais adiante, nos 

capítulos sobre avaliação do artefato e discussão dos resultados.  

4.5.11 Compilação dos feedbacks recebidos e elaboração de pauta para produção de uma versão 

operacional da ferramenta 

Concretamente, o produto final submetido à avaliação dos especialistas e dos usuários 

experimentais consiste no protótipo funcional de uma ferramenta para analisar em que medida 

um instrumento de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva ESG ou de 

sustentabilidade empresarial é alinhado com o conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

conforme a Agenda 2030 e os ODS. Sua intenção é auxiliar empresários, gestores e investidores 

preocupados com a consistência dos instrumentos utilizados para avaliar por essas perspectivas 

os negócios de seu interesse. No Apêndice A, são reproduzidos, da melhor forma possível, os 

conteúdos relevantes desses módulos. 
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Na condução da presente pesquisa, a fase final no processo de desenvolvimento do 

artefato – reportado neste capítulo – foi mesclada com a fase de avaliação do artefato e a 

discussão dos resultados. Entendo que, apesar do avanço até a fase de teste do protótipo 

funcional ter atendido aos objetivos desta pesquisa e esgotado seu escopo, o desenvolvimento 

do artefato ainda deverá prosseguir. Por esse motivo, as fases de avaliação do artefato e de 

explicitação das aprendizagens – previstas no protocolo DSR que orientou toda esta pesquisa – 

terão como objeto os aspectos que poderiam, também, ser considerados parte do 

desenvolvimento, caso seja dado prosseguimento ao desenvolvimento do artefato aqui 

concebido e testado preliminarmente. Assim, passo já ao capítulo 5, no qual é feita a avaliação 

do artefato em seu estágio atual de “protótipo funcional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

5 AVALIAÇÃO DO ARTEFATO 

Neste capítulo, seguindo o protocolo DSR adotado, apresento uma avaliação do artefato 

produzido e testado. Não se trata de um julgamento definitivo da solução desenvolvida, mas de 

uma avaliação do seu estado atual, como base para a explicitação de aprendizados possíveis até 

o momento e para o planejamento de próximos ciclos de desenvolvimento. Retomando o 

diagrama representativo da pergunta de pesquisa (Figura 5) e incorporando a ele o artefato 

produzido, é possível visualizar o resultado obtido com o processo aqui descrito, conforme 

mostra a Figura 17. 

Figura 17 – Diagrama representativo da resposta à pergunta de pesquisa, por meio do artefato 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Para a avaliação do artefato tomo como referência, além da sua capacidade de responder 

a pergunta de pesquisa, as diretrizes estabelecidas no início do processo aqui relatado, descritas 

nas seções 4.1 e 4.4, e que podem ser assim resumidas: 

• Traduzir em um pequeno conjunto de critérios as características essenciais da 

Agenda 2030/ODS aplicáveis a empresas e investimentos, sem restrições quanto a setores ou 

temas específicos. 

• Reconhecer que esses critérios dificilmente poderiam ser quantificados, por se 

referirem a atributos que são, em geral, multifacetados, dependentes de contexto, difusos e 

imensuráveis. 
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• Evitar processos de avaliação excessivamente complexos ou onerosos. 

• Apresentar esses critérios de forma clara, compreensível e relevante para o público 

interessado na gestão de empresas e investimentos. 

• Produzir análises práticas, objetivas e comparáveis sobre os instrumentos avaliados. 

• Considerar a aplicabilidade do método, de acordo com sua adequação às 

necessidades do usuário. 

• Considerar a aplicabilidade do método frente às características do instrumento a ser 

analisado, quer intrínsecas (técnicas), quer contextuais (origem, disponibilização, uso). 

A avaliação aqui apresentada consiste na comparação entre as diretrizes supracitadas 

(sintetizadas em quatro aspectos, conforme as subseções em que se divide este capítulo) e as 

observações do pesquisador sobre: (i) as opiniões dos participantes dos vários testes realizados 

e (ii) os processos e produtos desses testes.  

Pela natureza do artefato e dos aspectos avaliados, e pelo estágio dos trabalhos de seu 

desenvolvimento (uso experimental de um protótipo funcional, por um pequeno número de 

potenciais usuários), não foi proposta a avaliação mediante mensuração direta ou indireta de 

indicadores associados a essas diretrizes. Assim, as comparações a seguir consistem nas 

reflexões do pesquisador sobre os resultados obtidos frente às diretrizes estabelecidas, com base 

nas observações realizadas ao longo do projeto.  

Ao reportar essa comparação, procuro não só avaliar a situação presente do artefato, 

mas, também, destacar situações em que ajustes e melhorias foram realizados ao longo do 

processo de desenvolvimento. Ao proceder assim, busco contribuir para o compartilhamento 

de aprendizados tanto sobre o artefato e seu contexto, quanto sobre o processo de sua 

construção.  

Nesse sentido, é importante destacar que essa construção foi um processo criativo, 

alimentado por múltiplas fontes: leituras acadêmicas e não acadêmicas, experiência prática do 

autor e interlocuções estruturadas (nos testes realizados) e não estruturadas (em situações não 

planejadas, nos ambientes profissional, acadêmico e pessoal). Consequentemente, o caminho 

entre os desafios enfrentados (representados pelas diretrizes citadas) e as soluções encontradas 

(materializadas no artefato) não é expresso em termos lógico-dedutivos, mas, como resultado 

do encadeamento e aplicação prática de insights, sistematicamente provocados e capturados 

pela aplicação de heurísticas, no contexto do método DSR. Importante frisar aqui que, como já 

mencionado anteriormente, essa combinação de diferentes formas de raciocínio (dedutivo, 

indutivo e abdutivo) é parte integrante desse método de construção de conhecimento. 
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Também como já mencionado anteriormente, lembro que as observações com base nos 

testes realizados foram orientadas por um conjunto de perguntas, enfocando os tópicos “clareza, 

consistência, metodologia, produtos, aplicabilidade e uso real” do protótipo funcional. Nas 

seções 4.5.3 a 4.5.10, ao reportar o processo de desenvolvimento do artefato, foram já 

apresentadas diversas dessas observações, de certa forma antecipando parte do processo de 

avaliação. Essa situação reflete a natureza iterativa do processo criativo, no qual, em certas 

fases, desenvolvimento e avaliação são atividades imbricadas, inseparáveis. Na prática, a 

criação do artefato envolveu sucessivos movimentos de proposição/aplicação de soluções, logo 

avaliadas, e servindo para ajustes que, aplicados ao artefato, abrem um novo ciclo no processo 

de criação. Assim, as reflexões sintetizadas no Quadro 17 e nas seções a seguir resumem o que 

se pode perceber no estágio atingido até o momento. 

Quadro 17 ‒ Síntese da avaliação do artefato  

Objetivos específicos 

Destaques positivos 
Oportunidades de melhoria 

Objetivo específico 1: Traduzir a Agenda 2030 para o contexto de negócios. 

- Concepção e formulação das três perspectivas e nove 

critérios que traduzem a Agenda 2030 (estruturam a 

Ferramenta e incorporam o Framework CIDI). 

- Uso de linguagem curta, direta, normativa e focada 

nos negócios. 

- Tangibilização dos conceitos, por meio de perguntas 

orientadoras. 

- Tornar ainda mais diretas e tangíveis as demandas 

para os negócios: mesmo sintetizadas, a complexidade 

e a magnitude da Agenda 2030 ainda representam um 

problema para incorporação a esses atores. 

- Obter maior clareza na comunicação e utilização da 

Ferramenta, para evitar divergências na interpretação 

dos critérios pelos diferentes usuários. 

Objetivo específico 2: Avaliar de forma prática e viável atributos complexos e “não quantificáveis” 

relacionando negócios e sustentabilidade. 

- Eficácia no uso da escala baseada em evidências, 

com possibilidade de aplicação a diferentes situações, 

dando flexibilidade ao uso da ferramenta. 

- Olhar estruturado e fundamentado para análise dos 

instrumentos permite contornar as dificuldades 

representadas pela falta de dados mensuráveis. 

- Obter maior clareza na comunicação e utilização da 

Ferramenta, para evitar divergências na interpretação 

dos critérios pelos diferentes usuários. 

- Evitar que, ao fazer uso da escala, o usuário 

incorpore vieses pessoais ou seu julgamento de mérito 

sobre o instrumento. 

- Dar mais clareza sobre o tipo de objeto a ser avaliado: 

apesar das orientações quanto ao foco exclusivo no 

instrumento, há risco de usuários enfocarem o negócio 

ou o “caso de uso” do instrumento. 

Objetivo específico 3: Produzir análises práticas, objetivas e comparáveis sobre os instrumentos avaliados. 

- Clareza, pertinência e adequação das orientações 

oferecidas, permitindo compreensão dos potenciais e 

limitações do instrumento analisado, frente a critérios 

de Desenvolvimento Sustentável 

- Boa receptividade à apresentação da síntese da 

avaliação por meio de um gráfico tipo “teia de aranha”  

- Atender a expectativa dos usuários sobre implicações 

práticas das análises realizadas (mesmo indo além do 

escopo da Ferramenta, os usuários esperam que 

propostas de ação sejam sugeridas, a partir das 

conclusões obtidas com o uso da Ferramenta) 

 

Objetivo específico 4: Adequar a aplicabilidade do método frente às necessidades do usuário e às 

características e contexto do instrumento avaliado. 

- Reconhecimento da consistência conceitual e 

convergência com a necessidade de entendimento que 

- Incluir considerações mais específicas sobre o caso 

de cada usuário (“maior customização do relatório”) 
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os usuários têm em relação aos instrumentos a eles 

oferecidos no mercado 

- Usabilidade adequada, considerando a complexidade 

do tema envolvido e dos objetos analisados 

- Desenvolver “modelos de negócio” e/ou formas de 

utilização que permitam tanto a “autoaplicação” da 

ferramenta quanto a aplicação por especialistas, em 

uso individual ou coletivo 

Fonte: elaboração própria. 

 

As seções a seguir detalham os aspectos sintetizados no Quadro 17. 

5.1 Traduzir a Agenda 2030 para o contexto de negócios 

A busca deste objetivo específico teve como principal foco a definição dos critérios de 

análise incorporados ao artefato. É em torno deles que se estruturam tanto a matriz de avaliação, 

quanto o quadro de registro das análises e os produtos finais apresentados aos usuários. Pelo 

tipo de linguagem requerido pela ferramenta (curto, direto, normativo e focado nos negócios), 

a conexão entre esses critérios e a Agenda 2030/ODS foi apresentada de forma explícita, sem 

justificativas para cada afirmativa ou recomendação. O entendimento de que a Agenda 2030 e 

os ODS são uma expressão válida do que se compreende hoje como concretização do 

Desenvolvimento Sustentável é o ponto de partida expressamente assumido na ferramenta, que 

se limita a apresentar essa decisão e justificá-la brevemente.  

Conforme já explicado, os critérios propostos foram orientados pelo framework CIDI e 

buscaram traduzir uma convergência entre as perspectivas dos negócios e do Desenvolvimento 

Sustentável, conforme expresso na Agenda 2030 e nos ODS. A heurística de sua criação é 

descrita na seção 4.5.1 e sintetizada no Quadro 8. Por esse motivo, não será repetida aqui, 

bastando lembrar que são nove critérios, agrupados em três perspectivas (ou tópicos): 

• Impactos, com os critérios “centralidade, materialidade e conexão”. 

• Integração, com os critérios “interdependência, dimensão e inclusividade”. 

• Implementação, com os critérios “recursos, colaboração e efetividade”. 

Na primeira rodada de testes (seções 4.5.3 e 4.5.4) o conjunto de critérios não recebeu 

críticas quanto à sua consistência com a Agenda 2030, mas, vários deles foram questionados 

quanto à sua clareza e a aspectos que poderiam afetar sua aplicabilidade aos negócios. Uma 

compilação desses comentários encontra-se no Apêndice C e, dentre eles, destaco dois 

exemplos. O primeiro, de forma, sobre a denominação do critério “Meios”, que de início não 

foi compreendido com exatidão, e foi renomeado para “Recursos”. O segundo, de conteúdo, 

sobre o uso do termo “...contribuição do negócio para a Agenda 2030...”, em que foi 

questionado (P1) de que haveria nessa expressão uma expectativa, implícita, de que os negócios 
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subordinassem suas decisões a essa agenda, em vez de buscar os caminhos de convergência, 

em que se fundamenta o “business case da sustentabilidade”. 

Com os ajustes realizados, na segunda rodada de testes (seções 4.5.7 a 4.5.10) foram 

registrados comentários apenas sobre detalhes dos critérios, sem questionamentos sobre seu 

conteúdo ou consistência com a Agenda 2030. Nessa rodada, tanto os comentários gerais quanto 

as respostas dos avaliadores às perguntas sobre clareza e consistência da ferramenta foram 

positivas, afirmando não haver reservas quanto ao alinhamento dos critérios com o proposto 

pela Agenda 2030 e sua aplicação aos negócios. Por exemplo, a expansão de critérios, sugerida 

neste comentário: 

Reflexões adicionais que poderiam (talvez) estar nos critérios: circularidade (como 

modelo de negócio que acolhe a interdependência) e colaboração com não-humanos 

(entendo que cabe tanto para outros integrantes da biosfera quanto para artefatos 

tecnológicos) (U1). 

Por outro lado, como se vê pelos exemplos subsequentes, alguns comentários apontaram 

preocupações de fundo, tanto em relação a serem excessivas as expectativas sobre os negócios, 

quanto sobre limitações da própria Agenda 2030: 

Os ODS são um pouco grandes e com larga abrangência, o que dificulta seu uso por 

empresas para balizarem de fato suas decisões e fazerem acompanhamento. Por outro 

lado, não há alternativas com o mesmo grau de consenso (U3). 

Na questão da interdependência, apenas, ficam dúvidas. Na hora de preencher o 

material em excel fiquei em dúvida sobre o que analisar. Quando penso na efetividade 

de efeitos cruzados e interdependentes me vêm mais um trabalho como das planetary 

boundaries e aí tenderia a responder que não existe essa visão nos índices e nem sei 

como ela se expressa nos próprios ODS (U1). 

Importante notar que esses comentários, mesmo colocando algumas ressalvas, não 

invalidam ou questionam a consistência na incorporação dos aspectos essenciais da Agenda 

2030 ao artefato. O ponto levantado é anterior, apontando os desafios representados por essa 

agenda e sua aplicação aos negócios. Nesse sentido, o comentário de outro avaliador sugere a 

inclusão de conteúdo mais “didático”, visando contextualizar a ferramenta e seu uso. 

Na minha visão os conceitos, propostas e recomendações fazem bastante sentido sim. 

Senti falta, no manual, de uma introdução um pouco mais completa sobre ESG e seus 

aspectos, acho que poderia ter uma contribuição “didática”. Entendo que uma reflexão 

profunda e complexa sobre as conexões ESG e ODS ficaria pesado, não caberia, mas 

acho que seria interessante, se possível, comentar brevemente (P6). 

Quanto à explicação dos critérios na matriz de avaliação – feita por meio de perguntas 

orientadoras – não houve comentários diretos. Considerando: (i) que vários outros aspectos 

foram criticados ou questionados, e (ii) que os demais comentários e ações dos usuários indicam 
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que estes compreenderam adequadamente os critérios, entendendo que a avaliação sob esse 

aspecto pode também ser considerada positiva. 

No entanto, como um ponto de cuidado e possível melhoria, é preciso notar que, mesmo 

com as explicações dadas por meio dos conceitos e perguntas orientadoras, existem indícios de 

que critérios podem ter sido interpretados de forma diferente da esperada. Por exemplo, em um 

dos casos de uso experimental, o analista comenta que: 

Não há qualquer indicação sobre a centralidade ou não dos ODS como central ou 

resultado das atividades da empresa/negócio (U2).  

Por esse comentário, o analista parece ter entendido que o critério “centralidade” 

significa que a contribuição para os ODS deve ser central para a empresa, e não o inverso: que 

os impactos considerados devem ser aqueles decorrentes da atividade central da empresa. 

Buscando dar maior embasamento à avaliação do artefato – para além dos comentários 

dos participantes dos testes – entendo que outra possível base seria a comparação entre os 

critérios nele propostos e outras abordagens visando a conexão da Agenda 2030 com os 

negócios. Do mesmo modo, compreendo que esse caminho não seria o ideal, pois esse tipo de 

comparação é, em essência, o que se pretende com a própria ferramenta criada. Adotar esse tipo 

de alinhamento como referência para avaliação da ferramenta seria, portanto, uma 

circularidade. Mesmo com essa ressalva, porém, assumi que poderia ser válida a comparação, 

excepcional, com a abordagem presente na iniciativa SDG Ambition, lançada em 2020 pelo 

Pacto Global da ONU15. Essa excepcionalidade se justifica, principalmente, pela origem e 

objetivo da iniciativa, visto que foi produzida por uma organização ligada diretamente à ONU, 

com o objetivo explícito de conectar a Agenda 2030 aos negócios. Me parece também aceitável 

metodologicamente, visto que se trata de uma comparação realizada somente após o conjunto 

de critérios por mim proposto ter sido formulado e submetido aos testes.  

O resultado dessa comparação é positivo, mostrando grande alinhamento entre os 

critérios e recomendações presentes na ferramenta CIDI e o conteúdo proposto na SDG 

Ambition, como exemplificado no Quadro 18. 

 

 
15 Pacto Global da Organização das Nações Unidas. Disponível em: https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-

ambition  

https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition
https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition
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Quadro 18 ‒ Critérios da Ferramenta CIDI x orientações da iniciativa UNGC SDG Ambition  

Critérios Trechos de publicações relacionadas à iniciativa SDG Ambition (UNGC, 2020) 

Centralidade: Foco nos impactos das atividades 

inerentes ao negócio, e não ações pontuais ou práticas 

transitórias, como campanhas ou projetos voluntários. 

In our one-on-one conversations, business leaders emphasized that first and foremost, companies need to think 

about the things they can move through their core business (UNGC, Accenture, 2019, p.45). 

Materialidade: Priorização de aspectos relacionados aos 

ODS com base em uma avaliação dos mais relevantes 

impactos (positivos e negativos) das atividades inerentes 

ao negócio. 

Embedding purpose into strategy begins with reshaping the company’s competitive positioning, business model, 

and product offerings to the market in ways that create entirely new forms of business value. Identifying and 

prioritizing specific actions and goals to drive these new business objectives that advance the SDGs will require 

impact assessment and prioritization across the value chain and broader ecosystem (UNGC, 2020a, p.10). 

Conexão: Mapeamento explícito das conexões entre os 

impactos da empresa ou investimento e as metas contidas 

nos ODS e/ou nas suas metas equivalentes para o país em 

que se situa o negócio. 

Business integration is about approaching sustainability management differently: moving from simple, and static 

data collection to intelligent systems of record, insight and action that can hardwire the SDGs into core business 

decision making (UNGC, 2020b, p.8). 

Interdependência: Análise cruzada/transversal dos 

impactos que as práticas do negócio visando aos seus 

ODS prioritários podem ter sobre os demais ODS. 

Finally, it is important that trade-offs and unintended consequences are considered across actions. The Global 

Goals are purposely interconnected and progress on one Goal may advance or impede progress on another. 

Proactively managing these connection points aids in building holistic platforms and solutions that accelerate 

progress while reducing negative impacts (UNGC, 2020a, p.11). 

Dimensão: Expectativa de que os impactos positivos 

gerados e/ou os impactos negativos reduzidos pelas ações 

no âmbito do negócio sejam equivalentes (em sua escala 

de atuação) no nível de ambição das metas contidas nos 

ODS para a escala global ou nacional. 

First and foremost, to seriously attempt to address the SDGs, companies must Anchor Ambition in Strategy & 

Governance — redefining the Purpose, Governance, and Strategy & Goals of the business towards a bold mission 

driven by purpose, ensuring key decisions about the future direction of the company are made to scale impact 

for the SDG (UNGC, 2020a, p.8). 

Inclusividade: Consideração do objetivo de inclusão 

social contido na Agenda 2030 e dos impactos do negócio 

sobre os direitos humanos e a desigualdade em seus 

múltiplos aspectos, como gênero, etnia, renda etc. 

The challenge posed to the global community: how can we grow with equity, while protecting our planet? The 

good news is that it is still possible to shift the world onto a 1.5°C trajectory, reduce global inequalities, and 

achieve the SDGs by 2030. However, this will require bold leadership to transform business models and 

economies so the SDGs are achieved, leaving no one behind (UNGC, 2020a, p.4) 

Recursos: Consideração dos meios que o negócio está 

comprometendo para efetivamente gerar a contribuição 

esperada. 

To direct financial resource toward product and organizational transformation, it is important to integrate SDG-

related business priorities into the flow of capital and budget within an organization. From investments toward 

research and development to capital allocations for new facilities and equipment, these decisions are a critical 

factor for progress on any strategic initiative. Financial tracking should capture data on contribution to the 

SDGs to factor into ongoing investment and capital decisions (UNGC, 2020a, p.12) 
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Colaboração: Consideração de como (e se) o negócio 

pode cooperar com outros atores, privados ou públicos, 

com vistas a gerar sua contribuição esperada e, 

possivelmente, criar sinergias para aumentar os impactos 

positivos de todo o conjunto. 

For CEOs, the kind of systems transformation required is beyond the scope of any one company or industry. New 

forms of collaboration are essential to driving broad-scale action: 

 • Shaping realistic, collective solutions: key actors must come together in honest dialogue on the challenges and 

trade-offs, particularly business and government, to create the right market conditions.  

• Levelling the playing field: in some cases, even where the right policy framework is not forthcoming, industry 

leaders need to step up non-competitively in coordination and exchange.  

• Driving localized action and results: businesses have to elevate the role of effective, local partnership moving 

seamlessly between global and local (UNGC, Accenture, 2019, p.15). 

Efetividade: Consideração de formas para avaliar a 

efetividade das ações do negócio visando às contribuições 

esperadas, especialmente por meio de métricas e 

indicadores (diretos ou indiretos) que sejam específicos, 

objetivos, mensuráveis e relevantes. 

Truly integrating SDG Ambition will require much more robust processes and systems for measuring and 

tracking KPIs that will both drive internal management and support external reporting. Therefore, it is 

fundamental to hardwire SDG-related business goals and outcomes into core processes and information flows 

within the organization and the core management of business, to materially accelerate progress toward the SDGs 

(UNGC, 2020a, p. 15). 
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5.2 Avaliar de forma prática e viável atributos complexos e “não quantificáveis” 

relacionando negócios e sustentabilidade 

A busca deste objetivo específico teve como principal foco superar o desafio de avaliar, 

de forma prática e economicamente viável, critérios referentes a atributos que são, em geral, 

multifacetados, dependentes de contexto, difusos e dificilmente mensuráveis. O 

reconhecimento desse desafio foi um aspecto estruturante da ferramenta, ao impor limites 

quanto ao que se poderia esperar como resultado da avaliação pretendida. Frente à inviabilidade 

de se estabelecer indicadores representativos e escalas mensuráveis de cada um dos critérios 

estabelecidos (em função tanto da diversidade de aspectos e contextos, quanto do custo e da 

indisponibilidade de métricas adequadas a cada caso), ficou claro que a ferramenta não poderia 

almejar ir além da estruturação e orientação das análises a serem feitas pelos usuários, de modo 

a torná-las mais objetivas, consistentes e comparáveis.  

Com esse contorno, foi assumido que a ferramenta deveria se propor não a julgar a 

qualidade ou os resultados produzidos por cada instrumento analisado, mas, sim, indicar em 

que medida seus conceitos e métodos incorporam cada um dos nove critérios estabelecidos. O 

resultado, consequentemente, não seria um veredicto sobre a qualidade ou eficácia do 

instrumento, mas uma orientação para seus potenciais usuários, à luz da Agenda 2030 e dos 

ODS. A partir dessas premissas propõe-se: (i) que a avaliação tenha como base a identificação 

de evidências de que o instrumento incorpora (ou não) tais critérios, e (ii) que se adote uma 

gradação indicativa da força dessas evidências. O resultado foi a escala baseada em evidências 

incorporada à ferramenta e testada pelos usuários (ver Apêndice A e seção 4.5.1.2). 

Na primeira rodada de testes, (seções 4.5.3 e 4.5.4) a escala não gerou questionamentos 

conceituais, tendo sido aparentemente entendida e bem aceita pelos entrevistados a escolha 

quanto ao foco e ao resultado esperado das avaliações. Houve, porém, dúvidas sobre aspectos 

práticos, especialmente (i) uma certa insegurança sobre o entendimento da escala, e a sugestão 

de que exemplos seriam importantes para dar mais segurança ao usuário, bem como (ii) 

dificuldade no entendimento sobre o que seriam evidências negativas, tanto por ser uma 

expressão pouco usual, quanto pelo formato da apresentação visual utilizado na entrevista. 

Na segunda rodada de testes (seções 4.5.7 a 4.5.10) os resultados mostraram que, de 

modo geral, não houve maiores problemas na compreensão da escala pelos usuários. Isso fica 

aparente tanto pelas suas respostas positivas às perguntas orientadoras, quanto pelos resultados 
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do seu uso nos casos reais analisados. Entretanto, alguns pontos de melhoria puderam ser 

identificados a partir das observações realizadas. 

Em suas respostas referentes à avaliação do protótipo, um dos avaliadores especialistas 

afirma que:  

No mundo prático, me preocupa a quantidade de critérios que precisa ser considerado 

para avaliar cada um dos pontos. Seria possível simplificar um pouco? Colocar três 

escalas? Esse pode ser um ponto a ser reavaliado quando for para aplicação por um 

investidor. Poderia haver duas versões: uma para a academia, outra para atores do 

mercado (P2). 

Considero esse um ponto de alerta, especialmente levando em conta que a ferramenta 

tem como objetivo a utilização ampla por agentes de mercado. A sugestão de se trabalhar com 

diferentes versões (“mercado” e “academia”) não me parece atraente, visto que fugiria ao 

propósito original da ferramenta. No entanto, essa colocação, combinada a outras manifestações 

dos avaliadores, relatando preocupação com a complexidade dos temas e da ferramenta de 

análise, pode ser um indicativo de que a aplicação desse framework deve ser preferencialmente 

feita por profissionais especializados. 

Outro ponto de alerta diz respeito à clareza quanto ao objeto analisado, que pode ter 

implicações em termos de comparabilidade. Como reportado na seção 4.5.10, foi possível 

observar uma situação em que o objeto de análise não foi o instrumento em si mesmo, mas, 

sim, o caso específico de aplicação: como o instrumento foi aplicado em uma dada empresa. 

Essa é uma interpretação possível, mas seria importante que o olhar aplicado em cada uso da 

ferramenta fosse perceptível tanto para quem a aplica quanto para quem vê seus produtos finais. 

Outro ponto de cuidado, a ser observado para possível melhoria na forma de 

comunicação, é o risco de que, na atribuição de notas com base nas evidências, o analista resvale 

para o julgamento do “mérito”, ou da qualidade, do que é proposto pelo instrumento. Como 

ilustra o comentário subsequente, há indícios de que, pelo menos em um caso, o analista foi 

influenciado por esse olhar, em vez de se focar na “força da evidência”, como esperado pela 

ferramenta CIDI, e explicado tanto no Guia de Uso quanto na planilha de coleta de dados. 

Há menção à inclusividade, mas está claro que a principal preocupação é com 

stakeholders externos, mais que internos. Atribui nota 2 porque não me pareceu haver 

uma preocupação explícita com ações afirmativas internas (U2). 

Finalmente, em relação ao outro aspecto englobado pela diretriz discutida nesta seção 

(a viabilidade de se realizar a avaliação proposta), o resultado da avaliação pode também ser 

considerado positivo. Apesar de alguns comentários indicarem que o uso da ferramenta 

demanda tempo e capacitação de quem a aplica, entendo que esse ponto pode ter implicações 
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sobre seus modelos de oferta e usabilidade, mas não se constitui, de fato, como indicação de 

inviabilidade da solução proposta para o desafio de avaliar os atributos complexos e não 

quantificáveis trazidos pelos critérios adotados. 

5.3 Produzir análises práticas, objetivas e comparáveis sobre os instrumentos avaliados 

A busca deste objetivo específico teve como principais focos: (i) a formulação – a partir 

dos critérios e da escala adotados – de análises práticas, úteis e comparáveis, e (ii) a produção 

de relatórios, tendo como base as análises e registros feitos pelos usuários e contendo 

recomendações úteis, semipadronizadas. A superação deste desafio tem como ponto de partida 

as soluções encontradas para os dois desafios anteriores: o conjunto de critérios (devidamente 

conceituados e exemplificados) e a escala baseada em evidências. Também vale lembrar, que é 

um desafio de tripla natureza: conceitual (a definição da recomendação a ser passada), 

comunicativa (a forma de expressar essa recomendação) e tecnológica (a maneira de produzir 

e apresentar relatórios customizados, de forma automática, ou semiautomática). 

Em relação à questão tecnológica, como já explicado, foi até aqui utilizado como 

plataforma o MS Excel, que – mesmo como limitações – permite a produção de relatórios 

padronizados, mas customizáveis. Nesse aspecto, há relativamente pouco a dizer com base nos 

testes realizados, haja vista que a solução a ser finalmente adotada (aplicativo e/ou plataforma 

online) teria bem mais recursos que o Excel. Esse recurso permitiria melhorias em relação a 

pontos destacados por alguns usuários, que apontaram a necessidade de maior clareza visual na 

ferramenta, e formas mais dinâmicas de apresentação das orientações, melhorando a 

experiência do usuário e a efetividade na transmissão de conhecimentos. 

Em relação às perspectivas conceitual e comunicativa, o retorno recebido dos usuários 

nos testes foi, de modo geral positivo, porém, com indicação de algumas limitações e 

oportunidades de melhoria. A apresentação do gráfico-síntese, em formato de “teia de aranha”, 

foi bem aceita por todos os consultados, em todos os testes, desde o início. O relatório escrito 

não foi incluído na primeira rodada de testes, em função do processo de desenvolvimento da 

ferramenta. Na segunda rodada pôde ser examinado pelos vários avaliadores, e não foram 

registradas críticas sobre seu conteúdo, o que entendo como um aspecto positivo. Também 

considero positivos os comentários apontando contribuições percebidas com o uso da 

ferramenta, conforme exemplo que segue: 

Uma coisa que gostei muito nos Produtos é a dupla abordagem: (1) recomendações e 

apontar para o usuário as limitações dos instrumentos e (2) sinalizar oportunidades de 
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melhoria. É um ponto crucial, pois cada metodologia (os instrumentos) vai evoluindo 

com o tempo. Como no caso do Fundo “x”, que começou x anos atrás, e foi se 

aperfeiçoando ao longo dos anos, trazendo aspectos novos e, também, abandonando 

outros, conforme a evolução da agenda. A ferramenta pode ajudar nessa evolução 

(P2).  

Em relação às oportunidades de melhoria no âmbito dos produtos oferecidos aos 

usuários, pode-se notar que, apesar da percepção de utilidade e consistência do que foi entregue, 

algumas expectativas ficam frustradas, como evidenciam os comentários a seguir: 

Pré-estabeleci que usaria a ferramenta para planejamento. E tirei como conclusão 

pelos produtos que ela ajudaria, mas não seria suficiente (U1). 

Sim, os produtos são de fácil entendimento, e consistentes. Fiquei com dúvida a 

respeito da utilidade para o usuário, por exemplo: eu, investidora, avalio uma 

ferramenta de rating ESG com o instrumento, e identifico falhas. Não vejo 

desdobramentos para este momento. Não vi capacidade na ferramenta para me dar 

próximos passos. Apenas diagnosticar se é consistente com ESG ou não (P1). 

Como se pode observar, existe demanda (e expectativa) por algo além do diagnóstico 

quanto a se instrumentos disponíveis no mercado são ou não congruentes com a Agenda 2030 

e os ODS: há demanda por orientações sobre caminhos a seguir, tanto em relação à orientação 

das atividades empresariais quando à alocação de investimentos. Por mais que sejam 

justificáveis essas demandas, é preciso considerar que elas vão além do escopo previsto para o 

artefato, e que a tentativa de atendê-las traria grandes complexidades adicionais, talvez 

inviabilizando a própria ferramenta. Uma possível solução seria a combinação dessa ferramenta 

(focada em diagnóstico) com outros instrumentos e/ou serviços, que poderiam complementá-

la, indo ao encontro das demandas por soluções mais completas. 

Finalmente, ainda no tocante aos feedbacks recebidos sobre os produtos, parece existir, 

também, uma expectativa não declarada, do que mais possa ser feito em relação ao desafio 

representado pela aplicação da Agenda 2030 e dos ODS aos negócios: 

A ‘ponte’ entre o uso das ferramentas e os ODS é um desafio. O Relatório (no Excel) 

ajuda, mas deixa muito do esforço para os instrumentos (que, em geral, foram 

desenhados sem os SDG em mente, embora ofereçam um ‘de – para’) e para os 

gestores das empresas (U3),  

Apesar de originada no contexto de avaliação do relatório, essa manifestação do usuário 

pode também ser relacionada ao contexto mais amplo da ferramenta, já discutido anteriormente: 

existe, indubitavelmente, uma enorme lacuna entre o olhar empresarial sobre a sustentabilidade 

(atualmente empacotada sob a sigla ESG) e o conceito mais amplo de Desenvolvimento 

Sustentável, pensado em termos planetários. Mesmo não sendo ambição da ferramenta CIDI 

fechar sozinha essa lacuna, a provocação do Usuário 3 levanta a questão sobre o que mais 
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poderia ser feito para contribuir nesse sentido. Uma possível resposta, seria o oferecimento de 

informações mais aprofundadas e “didáticas” para os usuários que desejarem conhecer mais 

sobre o tema. 

5.4 Considerar a aplicabilidade do método frente às necessidades do usuário e às 

características e contexto do instrumento avaliado 

A busca deste objetivo específico teve como principais focos: (i) a busca de 

entendimento prévio sobre as possíveis necessidades dos usuários e as situações de potencial 

aplicabilidade do método; (ii) a configuração da ferramenta em função de suas potenciais 

aplicabilidades; e (iii) o oferecimento de orientações para que os usuários avaliem 

preliminarmente a aplicabilidade da ferramenta às suas necessidades. 

Como já mencionado, uma das etapas iniciais deste projeto foi o mapeamento e 

classificação de instrumentos voltados à avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva 

da sustentabilidade. Com base na análise dos 65 instrumentos examinados nesse exercício 

(Apêndice B), identifiquei um conjunto de características aparentemente úteis para avaliação 

de sua viabilidade como objeto de análise pelo framework CIDI, conforme descrito na seção 

4.4. Nesse sentido, é importante notar que existe grande variabilidade nesses instrumentos, tanto 

em termos de formato, nomenclatura e forma de apresentação de resultados, quanto em relação 

a seus focos de aplicação, à sua lógica de funcionamento e à sua fundamentação teórica e 

conceitual. Levando em conta essa variabilidade, busquei configurar a ferramenta de aplicação 

do framework CIDI de modo a atender a maior diversidade possível de casos, dentro do escopo 

geral pensado para os instrumentos. Finalmente, pensando que os potenciais usuários 

necessitariam fazer uma análise prévia da aplicabilidade da ferramenta às suas necessidades 

específicas, orientações sobre isso foram incorporadas logo no início do Guia da Aplicação. 

No processo de testes do artefato esses aspectos foram considerados tanto na primeira 

rodada (entrevistas com especialistas) quanto na segunda (uso experimental e avaliação do 

protótipo funcional). Como já reportado na seção 4.5.4, na primeira rodada, a ideia geral foi 

bem recebida, reforçando a percepção de que há, de fato, uma necessidade a ser atendida. Foram 

também enfatizados pontos para melhoria, como um “diálogo” mais explícito com a 

terminologia e a lógica ESG e a necessidade de maior clareza na comunicação de que os objetos 

de análise são os instrumentos de avaliação e orientação dos negócios, e não os negócios 

propriamente ditos. Na segunda rodada, reportada nas seções 4.5.7 a 4.5.10, esses aspectos não 

foram mais apontados como oportunidades de melhoria, o que me parece ser uma indicação de 
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que foram devidamente contemplados no protótipo funcional. No entanto, persistiram alguns 

outros aspectos relacionados à diretriz aqui avaliada, conforme destacadas na sequência. 

Em relação ao entendimento da aplicabilidade, um importante ponto de melhoria diz 

respeito a uma variação no tipo de objeto de estudo, que não havia sido ainda detectada. Trata-

se da distinção entre: 

- Analisar “o instrumento” a partir de evidências coletadas no seu uso. 

- Analisar “o caso de uso do instrumento”, ou seja, uma situação específica. 

Apesar de no “Guia de Uso” o item “Instrumento a ser avaliado” mencionar 

especificamente que o objeto de análise da ferramenta CIDI é “um instrumento utilizado para 

avaliar negócios com base em seus atributos ESG ou de sustentabilidade empresarial”, um dos 

usuários (U3) tomou como objeto de análise o caso de uso, e não o instrumento utilizado. Isso 

pode ter ocorrido devido a sua interpretação do item seguinte do Guia, que menciona o “Caso 

de aplicação” como um elemento essencial para uso da ferramenta. O texto busca explicar que, 

para coleta de evidências sobre o funcionamento de um instrumento, o ideal é que se possa 

contar com um ou mais casos documentados em que ele tenha sido aplicado. 

O ponto de melhoria, nesse caso, parece ser o esclarecimento de que essas são duas 

possíveis formas de aplicação da ferramenta, mas, cujos resultados não podem ser comparados, 

pois são voltadas a diferentes objetos. Há que se ressalvar, ainda, que os relatórios produzidos 

e toda a lógica da metodologia contida na ferramenta CIDI se referem à avaliação dos 

instrumentos, e não dos casos específicos de aplicação. Essa distinção é importante na medida 

que se reconhece, por exemplo, que as orientações em relação a casos específicos deveriam, 

evidentemente, ser diferentes das aplicáveis ao instrumento em si mesmo. 

Sobre tipos de uso não atendidos, como mencionado na seção 4.5.10, foram recebidos 

comentários apontando expectativas variadas, relacionadas à inclusão de critérios sob diversos 

aspectos:  

• Confiabilidade/verificabilidade do uso do instrumento analisado e dos resultados da 

sua aplicação.  

• Desempenho/geração de valor do próprio negócio, avaliando se o instrumento dá 

atenção a esse aspecto. 

• Temporalidade, sobre a clareza e a capacidade do instrumento analisado considerar 

o período de investimento e sua sustentabilidade no tempo. 
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• Riscos e oportunidades, sobre como o instrumento analisado incorpora a análise de 

riscos e gera informações aplicáveis pelos agentes do mercado financeiro. 

O comentário que segue ilustra essa última demanda: 

Me parece interessante, mas sinto falta de uma visão de riscos e oportunidades, muito 

usual no setor financeiro. A ferramenta poderia ajudar a responder como é que as 

metodologias (instrumentos) estão vendo os riscos potenciais? Quando usamos uma 

metodologia do setor financeiro, ela no final te dá um número, um ranking: uma forma 

de parametrizar o negócio, para poder calcular riscos, juros, taxas, retorno (P2). 

Esses pontos remetem a escolhas estruturantes do framework CIDI, tanto em relação à 

sua aplicabilidade (item i) quanto a seu escopo (itens ii a iv). Em relação ao escopo, trata-se da 

escolha por manter o foco apenas nos aspectos de sustentabilidade, não avaliando os 

instrumentos quanto à sua capacidade ou qualidade no apoio à geração de valor econômico-

financeiro para seus usuários. Em relação à aplicabilidade, trata-se da escolha por incluir como 

objeto de análise o instrumento em si mesmo, e não o seu caso de aplicação. A discussão sobre 

as possibilidades e implicações do atendimento a essas expectativas encontra-se no próximo 

capítulo, onde discuto os resultados desta pesquisa e seus possíveis desdobramentos.  

Outro destaque foi para os obstáculos na aplicação da ferramenta por usuários finais. 

Nesse sentido, pesam tanto a questão da necessidade de qualificação do analista, já mencionada 

anteriormente, quanto a disposição do interessado final em investir no processo de 

conhecimento mais profundo dos instrumentos que utiliza. Vários comentários ilustram essa 

questão, e a combinam com sugestões, exemplos e considerações contextuais: 

Pensando em meio, recursos, acesso, um ponto é a relação custo-benefício. Pensando 

pelo lado de investimentos, normalmente o tempo é escasso. Isso pode ser um entrave, 

o usuário pode não fazer o uso integral da ferramenta por não ter tempo/pessoas para 

aplicar nisso (P2). 

Vejo que do ponto de vista prático, depende do interessado. Se eles tiverem um corpo 

técnico dedicado a ferramentas, faz sentido. Entretanto, vejo que no universo de 

investimentos, o instrumento talvez seja usado apenas por empresas que têm suas 

próprias ferramentas. Eu, caso contrate uma consultoria para avaliar meus reports, 

não vou aplicar a ferramenta na consultoria, mas, posso exigir o “selo CIDI” de 

adequação ao ESG. Esse pode ser um produto de verificação que agregue valor ao 

ferramental disponível em mercado (P1). 

A minha questão é na aplicabilidade e uso real. As empresas, especialmente de grande 

porte, estão super sobrecarregadas com demandas de questionários e ferramentas. 

Ainda há muitas ferramentas, mesmo a coisa tendo se afunilado por um lado (GRI, 

SASB...), ainda tem os ratings, e outras... E os próprios bancos têm suas ‘análises 

proprietárias’ (P3). 

Os aspectos levantados são muito relevantes do ponto de vista da efetiva utilização da 

ferramenta CIDI, na medida em que apontam para obstáculos concretos detectados pelos 
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especialistas consultados. Aparentemente, não se trata de algo que possa ser resolvido com 

maior simplificação da ferramenta, haja vista que os mesmos especialistas convergiram na 

avaliação de que esta já tem linguagem e forma de uso bastante claras. Mesmo com possíveis 

melhorias, também sugeridas, não parece que o ganho seria de ordem tal que superasse as 

questões aqui levantadas.  

Conforme já comentado, existe uma complexidade inerente ao tema da sustentabilidade, 

decorrente da multiplicidade, diversidade e fluidez dos elementos e relações que precisam ser 

considerados. Essa complexidade é inevitavelmente transmitida para os instrumentos que o 

CIDI se propõe a analisar, acompanhada de um pacote de conceitos, perspectivas e termos 

necessários para lidar com a questão da aplicação da sustentabilidade aos negócios.  

A aplicação da ferramenta CIDI, assim, pode de fato requerer de seu usuário uma certa 

bagagem e disponibilidade, pouco usuais em empresas que não se dedicam especialmente ao 

tema. Nesse sentido, parece provável que a expansão no uso dessa ferramenta dependerá de um 

modelo de negócio envolvendo especialistas na sua aplicação e mecanismos práticos para 

transmissão dos resultados ao público final.  

Também vai a favor da aplicação da ferramenta CIDI por profissionais especializados, 

externos à organização usuária do(s) instrumento(s) analisados, um outro aspecto lembrado 

pelos avaliadores: os potenciais conflitos de interesses que poderiam enviesar os resultados 

obtidos pela autoaplicação do diagnóstico. Os comentários a seguir são bem claros nesse 

sentido, sendo o primeiro diretamente dirigido à ferramenta CIDI, e o segundo relativo a um 

dos instrumentos avaliados, mas, revelando o mesmo tipo de preocupação:  

Um ponto também a considerar, favorável à aplicação da ferramenta por consultorias, 

é a questão dos vieses e/ou interesses internos (U1). 

Porém, eu, particularmente, não acredito que as empresas ou emissores de ativos 

sejam suficientemente transparentes para responder de maneira ‘sincera’ àquele 

questionário do instrumento SDG Impact Standards. Se eu fosse um investidor, eu 

contrataria uma empresa de consultoria para utilizar esse instrumento, por exemplo. 

Não deixaria por conta da empresa (U2). 

Por outro lado, como ilustrado no próximo destaque, a simplificação obtida até aqui 

parece abrir espaço também para um uso mais “leve” da ferramenta, permitindo que mesmo 

usuários com pouco conhecimento específico de sustentabilidade possam utilizá-la e, assim, 

melhor compreender as ofertas do mercado e se situar nesse campo. 

Em que pesem as ressalvas e oportunidades de melhoria apontadas em relação à 

diretriz avaliada nesta seção, merece destaque o comentário recebido de um dos usuários 

experimentais:  
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Quanto a este ponto (consistência dos produtos e utilidade para o usuário) não há 

dúvidas. Ele atende plenamente o objetivo de avaliar as ferramentas de identificação 

de investimentos ESG. Os resultados são muito claros quando comparamos, por 

exemplo, o Impact Lab e o SDG Impacts Standards. A superioridade deste último fica 

evidente quando comparamos os resultados obtidos pelos dois na aplicação do CIDI 

(U2).  

Considerando que esse comentário vem de um usuário não especializado no tema e que 

não recebeu nenhuma outra orientação além da existente no protótipo funcional, chama atenção 

o fato deste ter sido bem-sucedido no uso da ferramenta CIDI tanto para realizar o screening de 

sua aplicabilidade (examinou cinco instrumentos e decidiu se aprofundar em dois deles), quanto 

para efetivar análises dos instrumentos que selecionou, obtendo produtos úteis a partir desse 

processo. 

Mesmo reconhecendo que a experiência de um único usuário não me permite 

generalizar conclusões, entendo que esse caso indica a possibilidade de uso da ferramenta CIDI 

também por analistas não especializados. Essa, portanto, é uma possibilidade que não deve ser 

descartada, quer na continuação do processo de desenvolvimento do artefato, quer na concepção 

de seu modelo de negócio e das formas de utilização pelo público a que se destina. 

Tendo concluído a avaliação do protótipo funcional da ferramenta CIDI à luz dos testes 

realizados, passo agora à discussão dos resultados obtidos, visando a explicitação das 

aprendizagens e a exploração das possibilidades de compartilhamento e generalização do 

conhecimento produzido. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, seguindo o protocolo de pesquisa adotado, apresento e discuto os 

resultados obtidos na pesquisa realizada, de forma a consolidar e compartilhar as conclusões e 

aprendizados cabíveis. Nesse sentido, organizo o conteúdo em três seções, seguindo da menor 

para a maior generalização: sobre aprendizados específicos, sobre aprendizados generalizáveis 

e sobre a generalização dos aprendizados para as classes de problemas identificadas. Como 

referência para essas discussões, retomo aqui, brevemente, o contexto da pesquisa realizada, 

lembrando as motivações para sua realização, bem como seu objetivo e pergunta orientadora. 

Em termos amplos, esta pesquisa teve como motivação original a percepção de um 

problema relativo à ampliação da contribuição do setor empresarial para o avanço na agenda 

do Desenvolvimento Sustentável. Essa contribuição – apesar de reconhecida como 

absolutamente essencial para que os desafios da sustentabilidade possam ser atingidos no tempo 

e na escala requeridos – tem ficado muito aquém do necessário. Em 2015, a publicação da 

Agenda 2030 e dos ODS, pela ONU, deu grande ênfase a esse papel, ao mesmo tempo em que 

estabeleceu claras diretrizes, objetivos e prazos para avanço no Desenvolvimento Sustentável, 

em escala global. Nos últimos anos, por uma série de motivos, tem sido observado um 

expressivo aumento no discurso de empresas e investidores em prol da sustentabilidade, 

especialmente embalado pela perspectiva ESG. Nessa perspectiva, busca-se apontar a 

convergência entre os interesses do negócio e a atenção a aspectos sociais, ambientais e de 

governança corporativa associados à sua atividade. 

Respondendo a esse quadro, vem ocorrendo, já há alguns anos, uma verdadeira 

proliferação de instrumentos que se propõem a avaliar e orientar negócios em termos de 

sustentabilidade. Porém, na ausência de definições claras e de padrões sobre as relações entre 

negócios e sustentabilidade, o aumento na oferta dessas “soluções” tem gerado confusão e 

inquietação entre empresas e investidores, que encontram dificuldade em avaliar até que ponto 

determinado instrumento é ou não capaz de orientá-lo nessa agenda. A complexidade das 

questões da sustentabilidade e a falta de familiaridade de muitos atores empresariais com o tema 

agrava essa desorientação. Como resultado, a essencial contribuição do setor empresarial para 

o avanço do Desenvolvimento Sustentável pode acabar reduzida ou desperdiçada em soluções 

pouco eficazes ou menos prioritárias, com graves consequências tanto para os negócios quanto 

para a sociedade como um todo.  
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Buscando contribuir para a solução desse problema, coloquei como objetivo de minha 

pesquisa ajudar os atores envolvidos a avaliarem a qualidade dos instrumentos que lhes 

oferecem informações ou métodos de gestão ESG ou de sustentabilidade empresarial. 

Concretamente, me propus a criar um artefato intelectual – um método e sua respectiva 

ferramenta de aplicação – que ajudasse o usuário a saber em que medida um instrumento 

destinado à avaliação ou orientação de negócios em termos de sustentabilidade é consistente 

com a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É nesse contexto que 

busco, nos próximos tópicos, situar os aprendizados e contribuições da pesquisa realizada. 

6.1 Aprendizados específicos 

6.1.1 Sobre o artefato produzido 

Como resultado da pesquisa aqui relatada foi produzido um método (artefato 

intelectual), composto por três componentes interligados: uma referência conceitual 

(Framework CIDI), uma combinação de planilhas Excel para coleta e processamento de dados 

(Ferramenta de aplicação CIDI) e um caderno com orientações para uso da planilha (Guia de 

Uso da ferramenta de aplicação CIDI). Para simplificação, ao longo do texto utilizo tanto a 

expressão “ferramenta” quanto a expressão “protótipo funcional” para me referir ao “kit” 

efetivamente testado, composto pela planilha e pelo guia de uso, aplicados sempre 

conjuntamente. 

A expectativa é que, com o avanço no desenvolvimento do projeto aqui iniciado, a 

Ferramenta de Aplicação e o Guia de Uso sejam substituídos por uma plataforma online ou 

aplicativo, integrando em um único componente os seus conteúdos e funções. Espera-se que, 

além de ajudar a resolver vários problemas de usabilidade detectados nos testes realizados, essa 

configuração unificada irá potencializar o alcance da Ferramenta, tanto pela maior facilidade 

de uso e de acesso quanto pelas possibilidades adicionais de interatividade e conectividade 

abertas pela presença online.  

É importante notar que a perspectiva supracitada evidencia um aspecto que vai além dos 

desdobramentos esperados para a atual Ferramenta: ela mostra que existe uma separação entre 

o Framework CIDI (referência conceitual) e a Ferramenta (aplicação prática para um fim 

específico e em um dado formato). Esse reconhecimento traz como implicação a ideia de que a 

Ferramenta aqui testada é uma possível aplicação do Framework CIDI, mas não a única. Esta 

constatação pode ser destacada como um aprendizado deste projeto, assim formulado: 
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A1: A perspectiva sobre aspectos essenciais da Agenda 2030 aplicáveis aos 

negócios, sintetizada no Framework CIDI, pode ser utilizada para outros fins, além da 

análise de instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da 

sustentabilidade.  

Esse aprendizado deriva da observação de que, para atender aos requisitos de 

usabilidade e consistência necessários ao seu uso pelo público-alvo e com a finalidade 

escolhida, a Ferramenta deixa de enfocar várias outras situações envolvendo negócios e 

sustentabilidade. Essa limitação – necessária na Ferramenta – não é inerente ao Framework 

CIDI, que pode potencialmente ser utilizado como base para diversas outras finalidades. Por 

exemplo, como explicado no capítulo 5, a Ferramenta é voltada exclusivamente à análise de 

“instrumentos”, não à avaliação ou orientação de negócios específicos ou de casos de aplicação 

dos instrumentos. A mesma restrição não cabe em relação ao Framework CIDI, que poderia ser 

adotado como base para o desenvolvimento de outras ferramentas ou métodos, voltados 

especificamente a esses fins. 

Pensando agora em um nível mais imediato, especificamente sobre o protótipo funcional 

testado, alguns aprendizados podem ser destacados. Pela sua especificidade, vejo-os 

diretamente como oportunidades de melhoria, a serem implementadas em próximas fases do 

processo de desenvolvimento. São eles: 

A2: É necessário incluir na “Ferramenta” campos para que o usuário identifique 

o instrumento investigado e o contexto da análise, registrando dados como denominação 

e localização do instrumento, pessoa/equipe responsável pelo trabalho, caso(s) de 

aplicação considerados, procedimentos adotados e referências de data e local. 

Essa providência responde diretamente a comentários recebidos durante o processo de 

testes, desde o início. Deveria ter sido implementada já no protótipo funcional, mas não o foi 

por uma falha de processo. A disponibilidade dessas informações é essencial para o bom 

aproveitamento e registro das análises realizadas, necessários ao compartilhamento das 

informações e à construção coletiva do conhecimento. Adicionalmente, acredito que o 

fornecimento dessas informações deve funcionar como um fator de maior envolvimento e 

comprometimento da equipe responsável pela análise, melhorando a qualidade do processo.  

Nesse mesmo sentido, outro aprendizado específico pode ser assim formulado: 

A3: Seria recomendável agregar considerações e conclusões do analista aos 

produtos (relatório e gráfico) gerados pela “Ferramenta”. Por exemplo, o conteúdo da 
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coluna “Conclusões” (aba registro) poderia ser automaticamente incorporado ao 

relatório. 

A expectativa é que a implementação desta melhoria, além de ampliar o envolvimento 

e senso de responsabilidade do analista (decorrente da inclusão de suas próprias palavras no 

produto a ser compartilhado, também enriqueceria o relatório final, com maior customização, 

detalhamento e aderência a cada caso. Trata-se de um ajuste tecnicamente pouco complexo, 

apesar de demandar algumas modificações estruturais nos componentes criados. O desafio 

maior, ao que parece, seria na orientação do usuário quanto à forma e conteúdo da linguagem 

esperada para suas contribuições, tendo em vista que elas serão incorporadas ao relatório da 

ferramenta. 

O desafio representado pela orientação do usuário é em si um ponto de atenção e 

aprendizado: 

A4: É necessário dar mais efetividade à transmissão de orientações aos usuários, 

especialmente considerando a complexidade do tema em pauta e a necessidade de 

compreensão, pelo analista, de diferenciações importantes para a metodologia, mas nem 

sempre percebidas com facilidade. 

Como reportado no processo de avaliação, conforme capítulo 5, desafios no 

entendimento de conceitos importantes para aplicação da “Ferramenta” foram identificados, 

tanto por meio de comentários diretos dos avaliadores quanto por indícios perceptíveis nas 

análises que apresentaram. Isso ocorreu tanto no entendimento da alguns critérios quanto na 

aplicação da escala baseada em evidências. Foi detectado também o comportamento – já parte 

do senso comum – em que o usuário prefere “aprender fazendo”, confiando que as ferramentas 

serão “intuitivas” e “autoexplicativas”. Aparentemente, o usuário com esse perfil espera que 

instruções pontuais e dicas lhe serão apresentadas automaticamente pela Ferramenta. Considera 

também que o Guia de Uso é um apoio, para uso apenas quando ele mesmo se perceba em 

dúvida (com a evidente implicação de que erros insuspeitos pelo usuário não serão detectados 

nem corrigidos). 

A maior efetividade desejada pode ser obtida pela combinação de várias medidas, já 

presentes no protótipo testado, mas, ainda limitadas tanto pela plataforma tecnológica 

disponível quanto pelo estágio de desenvolvimento do artefato. Dentre essas medidas, destaco: 
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(i) a identificação e eliminação de quaisquer sutilezas na apresentação/descrição dos 

componentes do método (mesmo reconhecendo que isso nem sempre será possível, pelas 

características intrínsecas do método e do seu objeto);  

(ii) a disponibilização de instruções diretamente nos pontos de provável surgimento de 

erros ou dúvidas (existente na versão testada, mas ainda muito limitada);  

(iii)  a organização do Guia de Uso em formato que estimule sua utilização pelo usuário, 

seja ajustando a estrutura da publicação (por exemplo, testar um passo-a-passo, em vez de 

perguntas e respostas), seja disponibilizando partes de seu conteúdo sob demanda do usuário, 

na própria interface de uso. 

Concluindo esta seção, ressalvo que as medidas supradescritas pressupõem a utilização 

por usuários não-treinados, em uma plataforma online, de autoaplicação. Essa premissa é 

consistente com a perspectiva de desenvolvimento vislumbrada para a Ferramenta, mas implica 

em investimentos ainda apenas hipotéticos. Uma outra forma de abordar esse problema seria 

limitar o uso da Ferramenta a usuários devidamente treinados, previamente alertados e 

capacitados a detectar e contornar os possíveis problemas de entendimento. 

6.1.2 Sobre as demandas percebidas 

Outra perspectiva considerada na sistematização dos aprendizados resultantes desta 

pesquisa foi quanto à existência de demandas relativas à análise de instrumentos voltados à 

avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade. Nesse sentido, com 

base tanto na revisão da literatura quanto nos comentários recebidos dos avaliadores, alguns 

aprendizados podem ser formulados: 

A5: A recente proliferação de instrumentos voltados à avaliação ou orientação de 

negócios pela perspectiva da sustentabilidade, frequentemente qualificados pela sigla 

ESG, tem gerado insegurança em atores do mercado, especialmente pela falta de padrões 

que lhes permitam saber a consistência desses instrumentos. Frente à percebida ausência 

de ferramentas ou serviços voltados a suprir essa necessidade, constata-se que há uma 

demanda não atendida, uma lacuna a ser preenchida nesse campo. 

Frente a essa constatação, parece confirmar-se a existência de uma lacuna não atendida 

no mercado, resultante do não atendimento de uma relevante necessidade de gestores, 

investidores e outras partes interessadas na contribuição dos negócios para o Desenvolvimento 
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Sustentável. A apresentação da “Ferramenta CIDI” como possível contribuição para atender a 

essa necessidade foi bem recebida, tanto por sua intenção quanto pelos produtos que ofereceu.  

No entanto, esses produtos não foram considerados plenamente satisfatórios, sendo 

apontado que partes da demanda existente permaneceriam desatendidas. Possível razão para 

isso foi o fato de que, por escolha metodológica, a “Ferramenta CIDI” é focalizada apenas nos 

instrumentos e nos aspectos de sustentabilidade, e não nos negócios em si, nem em seus 

aspectos econômico-financeiros. Apesar de essas serem escolhas estruturantes da ferramenta e, 

portanto, dificilmente modificáveis, me parece importante registrar essa constatação, 

especialmente pensando no direcionamento de futuros desdobramentos desta pesquisa. Dessa 

forma, entendo que um aprendizado pode assim ser formulado: 

A6: A simples avaliação da consistência que os instrumentos analisados têm com o 

Desenvolvimento Sustentável é insuficiente para atender as necessidades dos atores do 

mercado. Estes demandam, também, orientações práticas sobre aspectos relacionados a 

possíveis impactos sobre os resultados econômico-financeiros dos negócios ou sobre como 

proceder frente às eventuais limitações constatadas nos instrumentos que utilizam. 

Considerando a demanda claramente expressada por vários avaliadores e, também, por 

outro lado, as características metodológicas inerentes à “Ferramenta CIDI”, coloca-se uma 

discussão sobre as possibilidades e limitações do artefato produzido. Pelos já constatados 

aspectos positivos do artefato, e pela boa receptividade que este obteve, entendo que o caminho 

mais promissor a ser explorado nessa discussão é a busca de clareza sobre as expectativas dos 

potenciais usuários e sobre possíveis formas de atendê-las, em sinergia com o atual produto. 

6.1.3 Sobre formas de utilização da “Ferramenta CIDI”  

A questão das formas de uso do artefato desenvolvido nesta pesquisa foi explorada 

diretamente junto aos avaliadores, que se manifestaram sobre o assunto tanto em resposta a 

perguntas orientadoras quanto espontaneamente, por meio de seus comentários. Sobre essa 

questão, também foram considerados os exemplos de diversos instrumentos disponíveis no 

mercado, que, mesmo não tratando do mesmo tema ou objeto de estudo, têm pontos em comum 

com o artefato aqui discutido: métodos e ferramentas destinados à coleta e tratamento 

sistemático de informações sobre o funcionamento de um negócio ou instrumento de gestão, 

visando a produção de diagnósticos e orientações.  
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Exemplos mencionados são as diretrizes para produção de relatos de sustentabilidade 

ou ESG (como a GRI, SASB e Relato Integrado) e de indicadores ou ratings (como Indicadores 

Ethos, ISE B3, DJSI e MSCI). Além de lidarem com temas relacionados à sustentabilidade 

empresarial, um ponto em comum entre esses exemplos é a possibilidade de que a sua aplicação 

para coleta e tratamento de informações pode ser feita tanto por equipes do próprio negócio 

estudado, quanto por consultorias especializadas, contratadas para isso. Modalidades mistas, 

combinando equipe internas e consultorias externas também são encontradas. 

Na reflexão sobre a “Ferramenta CIDI”, ficou claro que as expectativas quanto às suas 

formas de utilização não fogem a essa regra. Ficou claro, também, que há um rol de 

possibilidades a serem exploradas, resultando em diferentes arranjos técnico-operacionais, ou 

modelos de negócio. Essa constatação pode ser formulada como o seguinte aprendizado: 

A7: Há possível demanda para utilização da “Ferramenta CIDI” tanto em 

autoaplicação, quanto por meio de modalidades assistidas, quer individuais – como o uso 

por consultorias – quer coletivas, como em sistemas estruturados para oferta de 

certificações e elaborações de guias, ou alimentação de plataformas públicas, como 

observatórios. 

A incorporação desse aprendizado ao processo de desenvolvimento reportado nesta 

pesquisa abre múltiplas possibilidades, com implicações tanto sobre o modelo de negócio em 

que poderia ser apresentado ao mercado, quanto sobre as características construtivas do artefato 

a ser produzido (ou mesmo o seu desdobramento, em mais de uma versão). As escolhas nesse 

sentido dependerão de estudos adicionais, mas subsídios colhidos na pesquisa até aqui 

permitem um primeiro planejamento desse processo, com base tanto em demandas já apontadas 

(ver Aprendizados 4 a 6 supramencionados) quanto em insights produzidos no processo. Dentre 

esses, destaco:  

(i) a possibilidade de uso para orientação/apoio tanto de usuários finais (os negócios 

que utilizam os instrumentos), quanto de desenvolvedores (as organizações responsáveis pela 

criação e oferta dos instrumentos), inclusive com um sentido didático, oferecendo sínteses de 

fundamentações conceituais e indicando fontes para um conhecimento mais aprofundado; 

(ii) a possibilidade de uso em sistemas de geração de confiança, na medida em que a 

avaliação dos instrumentos (e, talvez, também de sua aplicação) possa ser feita de forma 

padronizada, transparente e isenta de conflitos de interesses;  
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(iii) a possibilidade de utilização como ponto de partida para processos customizados, 

voltados ao atendimento de demandas específicas dos negócios ou casos de aplicação (caso de 

demandas suscitadas pelo olhar da “Ferramenta CIDI” sobre os instrumentos utilizados, não 

mais resolvidas por ela). 

Encerrando este primeiro bloco, focalizado em aprendizados diretamente relacionados 

ao artefato produzido, considero importante lembrar que este é um resultado intermediário – 

uma janela para avaliação aberta em um processo de desenvolvimento que, espera-se, ainda 

prosseguirá. Os testes realizados até o momento são limitados, tanto em quantidade (número 

reduzido de usuários experimentais e de instrumentos avaliados) quanto em profundidade 

(ausência de revisão detalhada dos processos e resultados das aplicações experimentais), e em 

diversidade (ausência da confrontação de avaliações do mesmo objeto por diferentes usuários). 

A continuidade do processo de desenvolvimento deverá incorporar os aprendizados até aqui, 

seja por meio de ajustes ao protótipo testado, seja considerando-os para o planejamento dos 

próximos passos. 

6.2 Aprendizados generalizáveis 

Dando continuidade à discussão dos resultados de minha pesquisa, neste bloco busco 

um nível maior de generalização dos aprendizados, descolando as análises do artefato 

propriamente dito. Me baseio, principalmente, em insights gerados ao longo do processo de 

pesquisa, pela combinação entre os conhecimentos reunidos na revisão de literatura, nas minhas 

experiências anteriores e nas observações ao longo da criação e testes do artefato pesquisado. 

Como previsto no método DSR que adotei, esta é uma fase da pesquisa marcada pelo raciocínio 

indutivo, abrindo espaço para maior criatividade e saltos além dos possibilitados por processos 

puramente dedutivos.  

Com essas considerações, passo ao reporte dos aprendizados considerados 

generalizáveis. 

6.2.1 Sobre Sustentabilidade Empresarial, ODS e ESG 

A motivação inicial desta tese foi a preocupação com a recente proliferação de 

instrumentos voltados a orientar e avaliar negócios pela perspectiva da sustentabilidade, 

especialmente a partir de 2015, na esteira do lançamento dos ODS pela ONU. Como já 

demonstrado, a partir de 2020, a atenção do mundo dos negócios se volta para outra sigla, e o 
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olhar ESG passa a ser predominante. Esse movimento é acompanhando por uma ainda maior 

proliferação de instrumentos voltados a empresas e investidores que desejam associar seus 

negócios a essa tendência. A forte convergência entre a perspectiva ESG e o “business case da 

sustentabilidade” certamente contribui para essa expansão, como ilustra a pregação de que a 

proposta, em síntese, é “se dar bem, fazendo o bem” (Betti, Consolandi & Eccles, 2018). 

O encontro dessas duas ondas, ODS e ESG, suscita – tanto na academia quanto em 

consultorias e organizações do mundo empresarial – movimentos em busca de sua possível 

sinergia. Tangibilizando essa ideia, diversas abordagens e ferramentas são propostas com a 

promessa de, alavancando-se na perspectiva ESG, ampliar a contribuição dos negócios para os 

ODS. Como já demonstrado (Quadro 4, seção 4.2), apesar de potencial sinergia – com base na 

coincidência quanto aos temas abordados e na relação com a agenda do Desenvolvimento 

Sustentável – as perspectivas ESG e ODS têm importantes diferenças. Essa constatação pode 

ser formulada como um aprendizado desta pesquisa, da seguinte forma: 

A8: Apesar da coincidência quanto aos temas e à relação com o Desenvolvimento 

Sustentável, a contribuição da perspectiva ESG para os ODS não é automática, devido a 

diferenças quanto à motivação, integralidade, governança, ambição, escala e velocidade. 

Para que essa contribuição aconteça, é necessário que a perspectiva ESG vá além de seus 

elementos básicos, incorporando os atributos essenciais dos ODS. 

Um ponto a ser notado nessa argumentação é a menção ao conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, e não de sustentabilidade empresarial. Esse fato decorre do foco nos ODS, que têm 

como fundamento a busca pelo Desenvolvimento Sustentável, entendido como uma estratégia 

global, concebida e buscada com vistas à sobrevivência e bem-estar da humanidade como um 

todo. Esse é o âmbito da ONU e o contexto da Agenda 2030: 

Sustainable development recognizes that eradicating poverty in all its forms and 

dimensions, combating inequality within and among countries, preserving the planet, 

creating sustained, inclusive and sustainable economic growth and fostering social 

inclusion are linked to each other and are interdependent (UN, 2015, p. 5). 

Já a sustentabilidade empresarial, como discutido na revisão da literatura, tem origem e 

dinâmica próprias. Sua gênese e formas de manifestação se relacionam ao Desenvolvimento 

Sustentável, mas não são subordinadas a esse conceito. Não obstante, dada a evidente conexão, 

a sustentabilidade empresarial pode, sim, ser pensada como uma das formas pelas quais é 

possível efetivar a macroestratégia representada pelo Desenvolvimento Sustentável.  
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A criação do Pacto Global, articulando atores empresariais no âmbito da ONU, coloca-

se como expressão concreta dessa postura, inclusive gerando frutos relevantes. Essa iniciativa 

é um caso emblemático do esforço para traduzir em linguagem de negócios expectativas e 

recomendações vindas de fontes e lógicas bastante distintas. Seus posicionamentos mesclam 

argumentos de racionalidade empresarial (mostrando vantagens que os negócios teriam ao 

adotar certas atitudes) com expectativas morais (endossando compromissos politicamente 

negociados na ONU e em outros fóruns) e preocupações baseadas na ciência (resultantes de 

estudos técnicos, de variadas fontes). 

Por exemplo, foi no âmbito do Pacto Global que se cunhou a expressão ESG (UNGC, 

2004) e é notória sua influência na concepção e formulação dos ODS. Uma expressão mais 

recente dessa atuação é a iniciativa SDG Ambition (UNGC, 2020a-b-c-d) que busca 

potencializar e acelerar a contribuição das empresas para atingimento dos ODS. Ao fazer isso, 

essa iniciativa explicita pontos centrais da diferenciação entre o ESG básico (limitado ao 

“business case da sustentabilidade” e sem efetivo olhar de longo prazo) e as expectativas quanto 

ao potencial papel da sustentabilidade empresarial na urgente implementação do 

Desenvolvimento Sustentável. Isso fica claro, por exemplo, no seu SDG Implementation 

Framework (UNGC, 2020a), que oferece um roteiro detalhado para: (i) ancoragem da ambição 

pelos ODS na estratégia e na governança; (ii) aprofundamento da integração, permeando as 

operações empresariais; e (iii) ampliando o engajamento com os stakeholders. Esse roteiro 

utiliza linguagem aderente à prática empresarial e traz argumentos baseados nos benefícios para 

o negócio. No entanto, parte de um pressuposto ousado, como ilustra a citação: 

The elements across the (SDG Ambition Implementation) Framework are highly 

interdependent and provide a roadmap to a strategic and integrated approach to the 

SDGs. First and foremost, to seriously attempt to address the SDGs, companies must 

Anchor Ambition in Strategy & Governance — redefining the Purpose, Governance, 

and Strategy & Goals of the business towards a bold mission driven by purpose, 

ensuring key decisions about the future direction of the company are made to scale 

impact for the SDGs (UNGC, 2020a, p.8 – SDG Ambition, grifo nosso). 

Como o trecho destacado evidencia, a contribuição para os ODS (...impact for the SDGs) 

é uma condição determinante para a redefinição de todo o direcionamento da empresa: 

...redefining the Purpose, Governance, and Strategy & Goals of the business.... Importante 

destacar que esse posicionamento não está presente apenas nessa frase: a ideia de que o 

propósito do negócio inclui a contribuição significativa para os ODS permeia todos os 

documentos da iniciativa. Desde que aceito pelos seus acionistas ou cotistas, esse 

direcionamento do negócio é cabível, e muitos irão considerá-lo até meritório. O que chama a 
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atenção, no entanto, é que se trata de um pressuposto diametralmente oposto ao assumido pelo 

ESG básico, que toma como ponto de partida o negócio existente – “a priori” concebido para 

atender os interesses de seus proprietários ou investidores – e, “a partir daí”, busca pontos de 

convergência, onde poderá “se dar bem, fazendo o bem”. 

Essa constatação ilustra mais um aprendizado desta pesquisa, que pode ser assim 

formulado: 

A9: O reconhecimento da convergência entre interesses dos negócios (estratégia 

empresarial) e o Desenvolvimento Sustentável (macroestratégia coletiva) não torna 

irrelevantes as diferenças entre as três vertentes que alimentam a busca pela 

sustentabilidade empresarial. Apesar de se mesclarem na prática, há importantes 

implicações conforme ela seja orientada por razões econômicas, científicas ou morais. 

Esse aprendizado é apoiado não só pela constatação prática de que certas proposituras, 

mesmo em linguagem de negócios, dependem de um convencimento prévio (científico ou 

moral) dos atores envolvidos, mas, também, pelo que se observa na literatura acadêmica e não 

acadêmica. É interessante notar que essas mesmas três vertentes parecem estar presentes dentre 

os autores que explícita ou implicitamente reconhecem o “business case da sustentabilidade” 

como uma abordagem válida (ou necessária) para tratar da sustentabilidade empresarial.  

Extrapolando o mapeamento realizado na revisão da literatura, e sem a pretensão de 

exaurir a questão, pode-se pensar aqui, de um lado, em autores com um olhar mais pragmático, 

próximos ao ESG básico e, de outro, em autores que partem de um racional fundado em um 

olhar sistêmico, baseado nas ciências naturais e sociais. Há ainda, de um terceiro lado, autores 

e atores – como os próprios organismos vinculados à ONU – que dialogam com essas duas 

primeiras vertentes, mas as colocam também sob uma perspectiva moral, normativa, 

representada, via de regra, pelos acordos globais para o Desenvolvimento Sustentável, hoje 

sintetizados na Agenda 2030 e nos ODS.  

Interessante notar, finalmente, que além de adotarem, em certa medida, a linguagem e 

o racional do “business case da sustentabilidade”, todos também reconhecem os ODS como 

importante referência. Essa concordância na aparência, mas com discrepância nos fundamentos, 

parece um reflexo da busca pela “convergência possível” em torno de um verdadeiro 

emaranhado de wicked problems (Tulder, 2018): o tema complexo e desafiador da 

sustentabilidade empresarial, que tem profundas implicações para toda a sociedade, e que 

precisa ser endereçado coletivamente. 
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6.2.2 Sobre avaliação da Sustentabilidade Empresarial 

É no contexto de complexidade descrito na seção anterior que se insere o desafio da 

avaliação da Sustentabilidade Empresarial. “O que você não pode medir, você não pode 

gerenciar” é uma máxima frequentemente repetida em textos sobre administração e negócios. 

Por mais que possa haver questionamentos a essa premissa, o fato é que inúmeros atores do 

mundo dos negócios e da sociedade em geral demandam métricas que lhes permitam afirmar 

“quão sustentável” é certo negócio ou investimento. Ou, pelo menos, fazer comparações, para 

saber, dentre vários negócios, qual é mais sustentável. Ou avaliar se, ao longo do tempo, um 

determinado negócio está ou não avançando, em termos de sustentabilidade. 

Esses questionamentos são cruciais, e absolutamente necessários para que os negócios 

transicionem para modelos mais sustentáveis na escala e na velocidade necessárias, face à 

magnitude dos desafios e riscos envolvidos. Como discutido na revisão da literatura, a busca 

por respostas a essas perguntas existe há várias décadas, e vem se intensificando, à medida que 

se dissemina a percepção do problema e aumenta a preocupação face à escalada dos impactos 

negativos do atual modelo de produção e consumo.  

Como resultado desse processo, dezenas de instrumentos foram criados, procurando 

oferecer soluções a partir de diferentes abordagens. O leque de opções, amplo e diversificado, 

começa em abordagens “fundamentalistas” (como The Natural Step, Economia Doughnut, 

Economia Circular, Ethical Investment...) passa por modelos estruturados de autodiagnóstico, 

reporte e transparência (como GRI, CDP, Relato Integrado, SASB framework, ...), por ratings 

e índices do mercado de capitais (como DJSI, MSCI, Sustainalytics, ISE B3...), por modelos 

analíticos (como Trucost, Arabesque, RepRisk, Datamaran...) e chega a selos, normalização e 

regulação (como normas ISO, certificação Lead, B Corp, EU Taxonomy...). Mesmo sendo de 

diferentes naturezas e visando atender diferentes propósitos, todos esses instrumentos têm em 

comum o desafio de produzir indicações comparáveis para que as partes interessadas possam 

se posicionar em relação a negócios, pela perspectiva da sustentabilidade empresarial. 

Frente a esse cenário – com tantos e tão diversos instrumentos, além dos muitos serviços 

e subprodutos criados a partir ou em torno deles – surgem problemas e críticas, dentre os quais 

se destacam: (i) resultados conflitantes, como conclusões divergentes sobre os mesmos 

negócios; (ii) inconsistência, como conclusões incongruentes com os fundamentos da 

sustentabilidade; (iii) confusão, decorrente do uso de múltiplos instrumentos, não comparáveis 

entre si, e da falta de clareza sobre que instrumentos utilizar; e (iv) complexidade, especialmente 



153 

 

 

 

em função da quantidade e diversidade das informações requeridas, além da dificuldade para 

sua obtenção ou mensuração. 

Essas constatações embasam outro aprendizado desta pesquisa, assim formulado: 

A10: A complexidade inerente ao tema da sustentabilidade empresarial – 

decorrente da multiplicidade, diversidade e fluidez dos elementos e relações que precisam 

ser considerados – parece inevitavelmente se refletir nos instrumentos criados para sua 

análise e dificultar seu uso pelas empresas e demais partes interessadas. Há iniciativas 

procurando superar essa dificuldade, mas a falta de clareza sobre os trade-offs impostos 

por abordagens simples e padronizadas gera preocupação quanto às suas consequências. 

Além da percepção advinda da literatura e da experiência no campo, este último 

aprendizado é corroborado por frequentes manifestações dos avaliadores que participaram nos 

testes do artefato produzido nesta pesquisa. Foram comuns os comentários expressando o 

desejo por soluções menos complexas e demandantes, e que produzissem resultados sintéticos 

e focalizados. No entendimento desses atores, isso permitiria maior disseminação das 

considerações sobre a sustentabilidade empresarial, e maior penetração nos processos 

decisórios das empresas e investimentos. Esses mesmos avaliadores, porém, reconhecem o 

desafio e os riscos sintetizados nesse aprendizado citado. 

Dentre os caminhos pensados para enfrentamento desses desafios e mitigação dos riscos 

apontados, três parecem mais viáveis e promissores:  

(i) o investimento na qualificação de profissionais e equipes capazes de traduzir para 

o âmbito de cada negócio os aspectos mais relevantes da sustentabilidade empresarial, de modo 

a capacitá-los para entender, selecionar e aplicar os instrumentos de gestão mais adequados para 

cada caso e contexto;  

(ii) o aprimoramento de critérios e métodos para compreensão dos potenciais e 

limitações dos instrumentos de orientação e avaliação da sustentabilidade empresarial, de modo 

que se possa ter clareza quanto às implicações do seu uso; 

(iii) a ampliação e disseminação de conhecimentos sobre o campo da avaliação da 

sustentabilidade empresarial, de modo que gestores, investidores e demais partes interessadas 

possam melhor conviver com os desafios existentes, utilizar as soluções disponíveis e precaver-

se quanto a propostas falhas ou inconsistentes. 

Com o avanço nesses três caminhos, espera-se a obtenção de maior clareza em um 

campo que tem avançado rapidamente, mas cuja efervescência pode colocar em risco sua 
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própria credibilidade, dificultando a distinção entre propostas, que vão desde simples 

incorporação de alguns objetivos socias, ambientais ou de governança (como no caso de Green 

bonds, Sustainability linked bonds e de alguns fundos ou selos) até transformações radicais no 

propósito ou no modelo de negócios (como no caso da SDG Ambiton, dos SDG Impact 

Standards e da certificação B Corp). 

Concluindo esta seção, o Quadro 19 apresenta os aprendizados destacados até aqui, e 

abre a discussão sobre a conexão entre eles e as classes de problemas a que podem ser 

conectados. 

Quadro 19 – Principais aprendizados 

Aprendizados específicos  

A1: A perspectiva sobre aspectos essenciais da Agenda 2030 aplicáveis aos negócios, sintetizada no Framework 

CIDI, pode ser utilizada para outros fins, além da análise de instrumentos de avaliação ou orientação de negócios 

pela perspectiva da sustentabilidade. 

A2: É necessário incluir na Ferramenta campos para que o usuário identifique o instrumento investigado e o 

contexto da análise, registrando dados como denominação e localização do instrumento, pessoa/equipe 

responsável pelo trabalho a caso(s) de aplicação considerados, procedimentos adotados e referências de data e 

local.  

A3: Seria recomendável agregar considerações e conclusões do analista aos produtos (relatório e gráfico) 

gerados pela Ferramenta. Por exemplo, o conteúdo da coluna “Conclusões” (aba registro) poderia ser 

automaticamente incorporado ao relatório. 

A4: É necessário dar mais efetividade à transmissão de orientações aos usuários, especialmente considerando a 

complexidade do tema em pauta e a necessidade de compreensão, pelo analista, de diferenciações importantes 

para a metodologia, mas, nem sempre percebidas com facilidade. 

A5: A recente proliferação de instrumentos voltados à avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da 

sustentabilidade, frequentemente qualificados pela sigla ESG, tem gerado insegurança em atores do mercado, 

especialmente pela falta de padrões que lhes permitam saber a consistência desses instrumentos. Frente à 

percebida ausência de ferramentas ou serviços voltados a suprir essa necessidade, constata-se que há uma 

demanda não atendida, uma lacuna a ser preenchida nesse campo. 

A6: A simples avaliação da consistência que os instrumentos analisados têm com o Desenvolvimento 

Sustentável é insuficiente para atender as necessidades dos atores do mercado. Estes demandam, também, 

orientações práticas sobre aspectos relacionados a possíveis impactos sobre os resultados econômico-

financeiros dos negócios ou sobre como proceder frente às eventuais limitações constatadas nos instrumentos 

que utilizam. 

A7: Há possível demanda para utilização da Ferramenta CIDI tanto em autoaplicação, quanto por meio de 

modalidades assistidas, quer individuais – como o uso por consultorias – quer coletivas, como em sistemas 

estruturados para oferta de certificações e elaborações de guias, ou alimentação de plataformas públicas, como 

observatórios. 

Aprendizados generalizáveis 

A8: Apesar da coincidência quanto aos temas e à relação com o Desenvolvimento Sustentável, a contribuição 

da perspectiva ESG para os ODS não é automática, devido a diferenças quanto à motivação, integralidade, 

governança, ambição, escala e velocidade. Para que essa contribuição aconteça, é necessário que a perspectiva 

ESG vá além de seus elementos básicos, incorporando os atributos essenciais dos ODS. 

A9: O reconhecimento da convergência entre interesses dos negócios (estratégia empresarial) e o 

Desenvolvimento Sustentável (macroestratégia coletiva) não torna irrelevantes as diferenças entre as três 

vertentes que alimentam a busca pela sustentabilidade empresarial. Apesar de se mesclarem na prática, há 

importantes implicações conforme ela seja orientada por razões econômicas, científicas ou morais. 

A10: A complexidade inerente ao tema da sustentabilidade empresarial – decorrente da multiplicidade, 

diversidade, imbricamento e fluidez dos elementos e relações que precisam ser considerados – parece 

inevitavelmente se refletir nos instrumentos criados para sua análise e dificultar seu uso pelas empresas e demais 
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partes interessadas. Há iniciativas procurando superar essa dificuldade, mas a falta de clareza sobre os trade-

offs impostos por abordagens simples e padronizadas gera preocupação quanto às suas consequências. 

Fonte: elaboração própria.  

6.3 Conexão com classes de problemas 

No marco da Design Science Research, o método adotado nesta pesquisa indica que um 

aspecto de grande importância para que o conhecimento produzido se coloque como uma 

contribuição científica é sua conexão a “classes de problemas”. Como já explicado no capítulo 

sobre procedimentos metodológicos, classes de problemas são aqui entendidas como “a 

organização de um conjunto de problemas práticos ou teóricos que contenha artefatos úteis para 

a ação nas organizações” (Dresch, Lacerda & Antunes, 2015). Como exemplo de “classes de 

problemas” no campo da gestão de operações os autores citam, dentre outros, a classe do 

“alinhamento estratégico”, na qual se inclui um artefato como o Balanced Scorecard, de Kaplan 

e Norton (1992). 

Um aspecto essencial para o entendimento da abordagem por meio de classes é a 

compreensão do tipo de conhecimento gerado por meio da DSR. Nesse sentido, diversos autores 

(Gibbons et al., 1994; Dresch, Lacerda & Antunes, 2015; Veit et al., 2017 e outros) classificam 

o conhecimento científico em dois tipos: Tipo 1 e Tipo 2. Por essa perspectiva, o conhecimento 

Tipo 1 é entendido como monodisciplinar e puramente acadêmico, enquanto o Tipo 2 é 

multidisciplinar e voltado à solução de complexos problemas de campo. Como já mencionado, 

o conhecimento produzido na presente pesquisa é do Tipo 2 e, conforme explicado por Veit et 

al. (2017), mais bem compartilhado por meio de classes de problemas do que pela segregação 

em disciplinas apartadas:  

Mode 2 knowledge, in turn, is transdisciplinary, focused on problem solving and 

usually occurs in the application context (Gibbons et al., 1994). Thus, there seems to 

be a lack of integration of disciplines, which implies a fragmented vision, and that 

distances the produced knowledge from its practical usefulness (relevance). 

Therefore, instead of silos, the research could be organized into classes of problems 

regardless of the disciplines. The classes of problems would direct studies to the 

same focus, and this could occur in several areas of research, or in different silos. 

Also, in this line, the type of knowledge generated will be transdisciplinary and the 

resulting research will be directed to the solving of relevant problems and taking into 

account the context where they will be applied (Veit et al., 2017, p. 2950, grifo nosso). 

Aplicando essa perspectiva a um extenso levantamento (213 artigos publicados entre 

2007 e 2012 no Business Process Management Journal), estes autores identificam, por meio de 

análise sistemática, uma série de classes de problemas. Dentre elas uma que denominam 

“Indicadores e Medidas de Desempenho”, e descrevem como contendo artefato que se “propõe 
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a investigar problemas sobre como medir a eficiência de projetos, processos, equipamentos e 

pessoas, e sobre como definir as variáveis a serem controladas, dentre outros” (Veit et al., 2017, 

p. 308, tradução nossa). 

Além da compreensão do conceito e o uso das classes de problemas na DSR, um outro 

aspecto importante a ser enfatizado é que trata-se de uma indicação de categoria, não de uma 

classificação rígida. Cabe ao pesquisador, com base em seus conhecimentos e aprendizados 

específicos, indicar a conexão de seu trabalho com classes de problemas existentes ou, sendo o 

caso, descrever a classe que melhor ajude no compartilhamento dos seus aprendizados e dos 

artefatos produzidos. 

Com essas bases, visando a generalização do conhecimento produzido nesta pesquisa, 

investiguei as possibilidades de sua conexão com classes de problemas. Como ponto de partida, 

lembro que na seção 4.3, ao tratar das perspectivas de generalização do conhecimento a ser 

produzido, registrei minha expectativa inicial. Lá declaro esperar que os problemas aqui 

discutidos poderiam ser enquadrados em duas classes: 

(i) a “necessidade de avaliação de fenômenos complexos” tendo como referência 

atributos que podem ser descritos/conceitualizados de forma genérica, mas cuja mensuração é 

difícil ou muito custosa, especialmente se a intenção é fazer comparações entre diferentes 

manifestações do mesmo fenômeno;  

(ii) o “uso inadequado de métodos ou instrumentos de análise”, associado à 

interpretação superficial ou imprecisa de algumas expressões e/ou conceitos-chave.  

O passo seguinte foi a busca por classes de problemas já descritas e com essas 

características elencadas. Nessa busca, até onde me foi possível pesquisar não encontrei no 

campo da administração classes compatíveis. Frente a isso, uma possibilidade poderia ser a 

descrição, em termos originais, das classes de problemas inicialmente esperadas. Caminhar 

nessa direção seria possível, na medida em que os aprendizados colhidos e as observações 

sistematizadas neste trabalho efetivamente dizem respeito aos problemas descritos nessas duas 

classes. No entanto, considero que são insuficientes para configurar classes tão abrangentes 

quanto as vislumbradas de início. Frente a essa conclusão, entendi ser mais adequado não partir 

da pré-concepção inicial, mas, sim, usá-las apenas como orientação, e buscar a máxima 

generalização possível a partir das observações, pesquisas e leituras realizadas. 

Como resultado, em relação à segunda classe vislumbrada (uso inadequado de métodos 

ou instrumentos de análise), considerei que, apesar de ser um problema tocado em vários pontos 
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da pesquisa realizada, os aprendizados ainda são insuficientes para uma proposta de 

generalização. Nesse sentido, é um tema que fica apontado como oportunidade para futuras 

pesquisas, contudo, sem proposta de generalização neste momento. 

Em relação à primeira das classes vislumbradas (avaliação de fenômenos complexos), 

considerei possível descrever uma classe de problemas mais focalizada que, possivelmente, 

seria parte da classe mais abrangente pensada de início. Para isso, explorei a proximidade dos 

aprendizados aqui produzidos com as duas classes de problemas mencionadas nos exemplos 

descritos anteriormente. Como se pode ver no Quadro 20, apesar de haver similaridades, há 

distinções importantes, que justificam a proposição de uma classe de problemas específica: 

Quadro 20 ‒ Comparação com classes de problemas já encontradas 

Exemplos de classes de 

problemas encontradas 

Comparação com Framework e Ferramenta CIDI 

Semelhanças Diferenças 

“Alinhamento Estratégico”: 

- articular componentes da 

organização empresarial rumo a 

objetivos comuns. 

- orientar a alocação de recursos. 

Enfoca problemas no campo da 

estratégia. 

Inclui a proposição de artefatos para 

tratamento de desafios complexos. 

Não enfoca as questões da 

sustentabilidade empresarial como 

elemento central. 

Não contempla diretamente os 

instrumentos de avaliação. 

“Indicadores e Medidas de 

Desempenho”: 

- medir a eficiência de projetos, 

processos, equipamentos e 

pessoas. 

- definir as variáveis a serem 

controladas. 

Contempla diretamente os 

instrumentos de avaliação. 

Enfoca o desafio da mensuração de 

fenômenos complexos. 

Enfoca os problemas na perspectiva 

operacional, não estratégica. 

Não contempla as questões da 

sustentabilidade empresarial como 

elemento central. 

 

Frente às limitações observadas para o enquadramento do problema desta pesquisa nas 

classes já encontradas, propõe-se a descrição de uma classe específica, assim descrita: 

 

Título: Avaliação e orientação de empresas com base em critérios de 

sustentabilidade 

Descrição: Contempla a análise e avaliação estratégica da sustentabilidade empresarial, 

por critérios ambientais, sociais e de governança corporativa, considerados de forma integrada, 

interdependente e no curto, médio e longo prazo. Inclui, nesse sentido, problemas específicos, 

como a análise de instrumentos como princípios, referenciais, diretrizes, frameworks, guias, 

normas, certificações, indicadores, índices, ratings, rankings e outras formas de mensuração do 

desempenho e orientação de negócios pelos critérios mencionados. 
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Exemplos de utilização: Além dos aprendizados já descritos como generalizáveis na 

seção anterior (6.2.2), outros insights podem ser destacados como aprendizados práticos, 

potencialmente generalizáveis sob esta classe de problemas: 

• O uso inadequado de terminologia se mostrou fonte de confusão, de ceticismo em 

relação a propostas e instrumentos voltados à Sustentabilidade Empresarial e, potencialmente, 

de dispersão de esforços e de atenção. No caso específico deste estudo, por exemplo, se 

constatou que o uso da expressão ESG em substituição ao conceito de Sustentabilidade 

Empresarial – apesar de ajudar na maior expansão no uso do termo e na maior penetração da 

pauta – tem levado a entendimentos incorretos sobre a profundidade e implicações do 

direcionamento da empresa nesse sentido. 

• O uso de perguntas orientadoras se mostrou eficaz para tangibilizar e transmitir 

conceitos complexos associados a critérios de análise, mas, exemplos se mostram também 

necessários para apoiar essa compreensão. No entanto, no caso específico deste estudo, mesmo 

com uso desses recursos foram detectados indícios de que critérios podem ter sido interpretados 

de forma diferente da esperada.  

• O uso de uma escala baseada em evidências, como forma de contornar o problema 

da avaliação de um objeto complexo e não mensurável se mostrou eficaz para organizar o olhar 

dos analistas, contudo, não resolve totalmente o problema, visto que deixa para julgamento 

destes a avaliação de cada caso. Na ausência de critérios objetivamente compartilháveis, há 

risco de que a avaliação do analista resvale para um julgamento subjetivo do mérito do objeto 

avaliado, e não dos atributos que se busca evidenciar. No caso específico deste estudo, há 

indícios de que, em alguns casos, analistas atribuíram notas com base no seu entendimento do 

mérito (ou qualidade) que viu no instrumento avaliado, e não na “força da evidência”, como 

proposto/esperado pela Ferramenta CIDI.  

Como mencionado, trata-se aqui da descrição ad hoc de uma classe de problemas, 

proposta a partir do caso específico deste estudo, e enquadrada com base em uma pesquisa 

limitada sobre a existência de proposições semelhantes no campo da sustentabilidade e da 

estratégia empresarial. Um levantamento nesse sentido seria recomendável, como apresentado 

no capítulo das Considerações Finais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Encerrando este relato, trago neste capítulo final uma breve recapitulação das 

motivações e dos resultados do trabalho reportado nesta tese, acompanhadas de reflexões, 

também breves, sobre o atingimento dos objetivos propostos, as limitações encontradas e as 

oportunidades que se abrem a partir desse conjunto. 

O desejo de realizar este trabalho surgiu da percepção de que compreender e avaliar as 

relações entre as atividades de um negócio e os impactos positivos e negativos que ele gera no 

meio ambiente e na sociedade é uma necessidade cada vez mais premente para o enfrentamento 

eficaz de um crucial desafio enfrentado pela Humanidade: o Desenvolvimento Sustentável, 

conforme representado pela Agenda 2030. Mesmo com eventuais divergências, parece hoje 

predominar entre empresários, investidores, gestores públicos, ativistas, acadêmicos e demais 

cidadãos um certo entendimento: o de que os benefícios financeiros e econômicos para os 

proprietários de um negócio não devem ser obtidos pela erosão de capitais comuns ou pela 

transferência de ônus para a sociedade, nas gerações presentes ou futuras. Essa situação tem 

relevantes implicações para a estratégia empresarial, tanto no campo prático como acadêmico. 

Inversamente, é cada vez mais reconhecido que negócios capazes de produzir benefícios 

para os proprietários e, ao mesmo tempo, criar valor compartilhado para todos os seus 

stakeholders e para a sociedade em geral terão maiores chances de prosperar no longo prazo, 

além de desfrutar de outras vantagens competitivas. Para atender às necessidades das partes 

interessadas, várias iniciativas têm sido tomadas nos últimos anos com o objetivo de criar 

métodos eficazes para, nesses termos, avaliar o desempenho esperado de um negócio. 

À medida que mais atores despertam para a importância do tema, mais urgente é o 

esclarecimento das possibilidades e limites dos atuais métodos de avaliação da Sustentabilidade 

Empresarial. No entanto, para além da macroestratégia representada pelo Desenvolvimento 

Sustentável (traduzido na Agenda 2030 e nos ODS), e da compreensão de que essa avaliação 

envolve a consideração dos atributos ESG (ambientais, sociais e de governança corporativa) 

mais relevantes (materiais) em cada caso, há pouco acordo sobre critérios e métodos para essa 

finalidade. Existem relevantes diferenças entre os instrumentos oferecidos no mercado para 

avaliar e orientar negócios pela perspectiva da sustentabilidade. 

Considerando esse cenário e a preocupação quanto às consequências do desalinhamento 

existente, esta pesquisa propôs o objetivo de ajudar os atores envolvidos a analisar os 

instrumentos que lhes oferecem soluções para avaliação ou orientação de negócios pela 
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perspectiva da sustentabilidade, ou “do ESG”, como também se tem falado mais recentemente. 

Concretamente, foi proposta a criação de um método visando ajudar usuários a saberem em que 

medida um instrumento oferecido com essa finalidade é consistente com a Agenda 2030 e os 

ODS. Para isso, me propus a gerar contribuições tanto para a prática, quanto para o avanço do 

conhecimento científico no campo da Administração, especialmente na Estratégia Empresarial. 

Como procedimento para esse trabalho, adotei o método Design Science Research 

(DSR), especialmente a pesquisa aprofundada de relevantes fontes práticas e teóricas, a busca 

metódica e intencional de aprendizados generalizáveis (indo além da mera solução empírica) e 

a combinação de rigor metodológico com o exercício da criatividade e da inventividade do 

pesquisador, por meio da iteratividade e do uso de diferentes tipos de raciocínio (dedutivo, 

indutivo e abdutivo).  

Como resultado, propus nesta pesquisa um referencial teórico (framework CIDI – 

Conexão, Integração, Dimensão e Inclusão); construí um protótipo funcional de ferramenta para 

análise da congruência entre instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela 

perspectiva da sustentabilidade empresarial/ESG e a Agenda 2030/ODS; e testei esse protótipo 

junto a usuários potenciais, especializados e não especializados. A continuidade no 

desenvolvimento do artefato, para além do protótipo funcional, não coube no escopo e nas 

possibilidades deste estudo.  

7.1 Avaliação crítica do artefato 

O capítulo 5 desta tese foi dedicado à avaliação do artefato produzido, e não cabe aqui 

repeti-la em detalhes. No contexto destas considerações finais, destaco apenas os elementos 

essenciais desse processo de avaliação e das conclusões obtidas. 

Conforme previsto pelo método DSR, a avaliação ocorreu tanto ao longo do processo 

de desenvolvimento do artefato – como parte do processo iterativo descrito no capítulo 4 e 

sintetizado na Figura 14 – quanto no estágio de reflexões sobre os resultados de todo o processo 

e do teste do produto (protótipo funcional) que delimita os escopos desta tese. Em todas essas 

ocasiões foram mantidas como referência as diretrizes estabelecidas no início do processo 

(seções 4.1 e 4.4), tanto no que diz respeito aos objetivos do projeto, quanto à busca de respostas 

para a pergunta de pesquisa e à criação de um artefato com os atributos desejados, resumidos 

em quatro objetivos específicos, conforme sintetizado no Quadro 16 (capítulo 5). 

Indo ao encontro desses objetivos, a avaliação do artefato foi pautada por um conjunto 

de perguntas orientadoras enfocando os tópicos “clareza, consistência, metodologia, produtos, 
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aplicabilidade e uso real”. Essas perguntas estruturaram tanto os feedbacks recebidos de atores 

externos quando as reflexões do pesquisador.  

Em relação ao primeiro objetivo específico, a tradução da Agenda 2030 para o contexto 

de negócios (seção 5.1), um ponto positivamente destacado foi a concepção e formulação das 

três perspectivas e dos nove critérios que estruturam a Ferramenta e incorporam o Framework 

CIDI (Figura 15): Impactos, com os critérios “centralidade, materialidade e conexão”; 

Integração, com os critérios “interdependência, dimensão e inclusividade”, e Implementação, 

com os critérios “recursos, colaboração e efetividade”. Outro ponto positivo foi a linguagem 

utilizada na Ferramenta: curta, direta, normativa e focada nos negócios. A tangibilização dos 

conceitos, por meio de perguntas orientadoras, também foi um ponto positivo destacado. Como 

desafios para melhoria futura, destacam-se a própria complexidade e magnitude da Agenda 

2030 (que, mesmo sintetizada, é considerada por demais complexa e ambiciosa para 

incorporação aos negócios) e a necessidade de ainda maior clareza na comunicação e utilização 

da Ferramenta, para evitar divergências na interpretação dos critérios pelos diferentes usuários.  

Em relação ao segundo objetivo específico, a avaliação prática e viável de atributos 

complexos e “não quantificáveis” relacionando negócios e sustentabilidade (seção 5.2), o 

principal foco foi o uso da escala baseada em evidências, que contempla sete níveis: três 

negativos, um neutro e três positivos, correspondendo a evidências fortes, regulares ou fracas, 

indicando a incorporação ou não incorporação dos critérios. Um ponto positivamente destacado 

foi a possibilidade de aplicação da escala a diferentes situações, dando flexibilidade ao uso da 

ferramenta. Outro ponto positivo foi que, ao oferecer um olhar estruturado e fundamentado para 

a análise dos instrumentos, a ferramenta permite contornar as dificuldades representadas pela 

falta de dados mensuráveis. Dentre os desafios que persistem e os pontos a serem melhorados 

destaca-se, como em relação ao primeiro objetivo específico, a necessidade de ainda maior 

clareza, para evitar divergências na interpretação da escala pelos diferentes usuários. Outro 

desafio é evitar que, ao fazer uso da escala, o usuário não incorpore vieses pessoais ou seu 

julgamento de mérito sobre o instrumento, mas atenha-se, apenas, à força das evidências. Um 

terceiro ponto para atenção é a clareza sobre o objeto avaliado: apesar das orientações quanto 

ao foco exclusivo no “instrumento”, foi notado o risco de usuários, em vez disso, enfocarem o 

“negócio” ou, até mesmo, o “caso de uso” do instrumento. 

Em relação ao terceiro objetivo específico, a produção de análises práticas, objetivas e 

comparáveis sobre os instrumentos avaliados (seção 5.3), os focos foram: (i) a formulação – a 

partir dos critérios e da escala adotados – de análises práticas, úteis e comparáveis, e (ii) a 
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produção de relatórios, tendo como base as análises e registros feitos pelos usuários e contendo 

recomendações úteis, semipadronizadas. Este foi um desafio de tripla natureza: - conceitual (a 

definição da recomendação a ser passada), - comunicativa (a forma de expressar essa 

recomendação) e - tecnológica (a maneira de produzir e apresentar relatórios customizados, de 

forma automática, ou semiautomática). Em relação ao aspecto tecnológico, é preciso 

considerar, na avaliação, que a plataforma utilizada para o protótipo (Microsoft Office, Excel e 

Word) impôs limitações quanto à interatividade e ao dinamismo na apresentação das mensagens 

ao usuário.  

Na avaliação quanto a este objetivo específico, destaca-se positivamente a receptividade 

dos usuários às orientações oferecidas, que foram consideradas claras, pertinentes e adequadas 

ao uso proposto, ou seja, compreensão dos potenciais e limitações do instrumento analisado 

frente a critérios de Desenvolvimento Sustentável. Outro destaque positivo foi a boa 

receptividade à apresentação da síntese da avaliação por meio de um gráfico tipo “teia de 

aranha”. Como pontos a serem melhorados, um destaque é a expectativa dos usuários quanto 

aos desdobramentos e às implicações práticas da análise realizada. Foi percebida a expectativa 

de que propostas de ação fossem sugeridas, a partir das conclusões obtidas com o uso da 

ferramenta. Trata-se de uma demanda que vai além do escopo da ferramenta, visto que 

recomendações desse tipo, voltadas a casos específicos, são incompatíveis com a proposta de 

uso geral. O atendimento a essa demanda se coloca como uma oportunidade de 

desenvolvimento não tanto da ferramenta, mas, sim, da forma com que será oferecida, do seu 

modelo de negócio. 

Finalmente, em relação ao quarto objetivo específico, a aplicabilidade do método frente 

às necessidades do usuário e às características e contexto do instrumento avaliado (seção 5.4), 

é importante notar que este consiste na própria síntese da aceitação e utilidade da ferramenta 

criada. Para atendê-lo, foi trabalhado o conjunto da ferramenta, com três principais focos: (i) a 

busca de entendimento prévio sobre as possíveis necessidades dos usuários e as situações de 

potencial aplicabilidade do método; (ii) a configuração da ferramenta em função de suas 

potenciais aplicabilidades; e (iii) o oferecimento de orientações para que os usuários avaliem 

preliminarmente a aplicabilidade da ferramenta às suas necessidades. Especificamente em 

relação às perspectivas de aplicação prática do método representado pela Ferramenta CIDI, 

destaca-se positivamente a reação dos usuários quanto à sua consistência conceitual e 

convergência com a real necessidade de entendimento que estes têm em relação aos 

instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade 
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disponíveis no mercado. Outro destaque positivo foi a usabilidade, vista como adequada, apesar 

dos desafios inerentes à complexidade do tema envolvido e dos objetos analisados.  

Em suma, a avaliação do artefato mostra diversos aspectos positivos, indo ao encontro 

dos objetivos propostos e ajudando a responder a pergunta de pesquisa. Em termos práticos, 

parece promissora a utilização da Ferramenta CIDI por usuários individuais, uma vez se 

avançando do protótipo funcional para uma plataforma tecnológica mais adequada, que permita 

incorporar alguns ajustes nas mensagens e na forma de comunicação com o usuário. Um desafio 

que persiste – e que é também uma importante oportunidade de desenvolvimento – diz respeito 

à complementação dos produtos gerados por essa Ferramenta, atendendo as demandas mais 

específicas dos usuários, customizadas. Nesse sentido, foram identificados como possíveis 

caminhos à frente a aplicação do método e da ferramenta por profissionais especializados, 

assegurando análises mais robustas e aprofundadas, e a proposição de ações concretas, a partir 

das análises realizadas. Também foram identificadas possibilidades de utilização coletiva, tanto 

por meio de sistemas de certificação, quanto por meio de avaliações sistemáticas, alimentando, 

por exemplo, pesquisas, publicações ou observatórios. 

7.2 Aprendizados e atingimento dos objetivos 

Como relatado no capítulo 6, a construção e avaliação crítica do artefato desenvolvido 

nesta pesquisa propiciou não só a criação de um produto em condições de utilização, mas, 

também, um conjunto de aprendizados compartilháveis, tanto específicos quanto 

generalizáveis. Desta forma, atendeu aos objetivos inicialmente propostos, trouxe uma resposta 

satisfatória para a pergunta de pesquisa e gerou contribuições para a construção coletiva do 

conhecimento prático e da ciência no campo da administração. 

Em relação aos aprendizados específicos – mais voltados à contribuição para o 

conhecimento prático e aplicado – destaca-se a constatação de que o referencial teórico criado 

como base para a ferramenta finalmente desenvolvida – o Framework CIDI – pode ser utilizado 

também para outros fins, além da análise de instrumentos de avaliação ou orientação de 

negócios pela perspectiva da sustentabilidade. Pode, por exemplo, ser aplicado na avaliação ou 

orientação de negócios específicos, ou mesmo de políticas públicas ou projetos que desejem se 

alinhar com a Agenda 2030 e o ODS. 

Ainda em relação aos aprendizados específicos, foram identificados vários aspectos que, 

mesmo referidos diretamente à ferramenta CIDI, são úteis também para outros pesquisadores e 

profissionais que necessitem lidar com a avaliação de objetos complexos, especialmente 



164 

 

 

 

relacionados à sustentabilidade empresarial. Dizem respeito, por exemplo, à configuração da 

ferramenta e à comunicação com o usuário, envolvendo recursos de customização, 

comunicação e análise, proposição e aplicação de escala e cuidados na linguagem. 

Outros aprendizados ressaltados levam à compreensão tanto das demandas de diversos 

atores relacionados à sustentabilidade empresarial quanto aos instrumentos de avaliação e 

orientação existentes. Foi constatado que existe uma demanda não só para entendimento e 

seleção desses instrumentos, mas, também, para apoio mais aprofundado e customizado, 

voltado também à ação prática, incluindo tanto soluções individuais como coletivas. 

Em relação aos aprendizados generalizáveis – que contribuem mais diretamente para a 

construção do conhecimento teórico e acadêmico – destacam-se três aprendizados. 

O primeiro, relativo à constatação de que, apesar da coincidência quanto aos temas e à 

relação com o Desenvolvimento Sustentável, a contribuição da perspectiva ESG para os ODS 

não é automática. Existem entre essas duas perspectivas relevantes diferenças quanto a 

motivação, integralidade, governança, ambição, escala e velocidade. Uma perspectiva ESG 

“básica” – que se limita ao “business case da sustentabilidade” e não incorpora uma efetiva 

visão sistêmica e de longo prazo – é insuficiente para qualificar um negócio como alinhado à 

Agenda 2030 e aos ODS. 

O segundo aprendizado generalizável aqui destacado é relativo à constatação de que – 

apesar de pensadores práticos e acadêmicos com diferentes abordagens apontarem a 

convergência entre o Desenvolvimento Sustentável e os interesses dos negócios – há 

importantes implicações substantivas derivadas das razões que regem cada abordagem. 

Tipicamente, três motivações e racionalidades podem ser identificadas: econômicas, morais e 

científicas. Apesar de se mesclarem na prática, a adoção dessas várias razões é perceptível na 

argumentação de diferentes autores e atores, gerando expectativas bem distintas em relação aos 

negócios e ao seu papel na busca do Desenvolvimento Sustentável. Expressões disso se 

encontram, por exemplo, no contraste entre as perspectivas fundadas, respectivamente, no ESG, 

nos ODS ou no reconhecimento dos limites planetários. 

Finalmente, um terceiro aprendizado generalizável diz respeito a, aparentemente, ser 

inevitável que a complexidade inerente ao tema da sustentabilidade empresarial se reflita nos 

instrumentos criados para sua análise. Características indissociáveis desse tema – como 

multiplicidade, diversidade, imbricamento e fluidez dos elementos e relações que precisam ser 

considerados – devem ser levadas em conta, e dificultam o uso das ferramentas pelas empresas 

e demais partes interessadas. A demanda desses atores por soluções semelhantes às utilizadas 
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em análises econômico-financeiras – relativamente mais simples e padronizadas – motiva o 

surgimento de iniciativas procurando oferecer alternativas nesse sentido. Entretanto, é 

perceptível que isso implicará em trade-offs – na perda de algumas qualidades ou 

entendimentos, em decorrência da simplificação. A falta de clareza sobre as possíveis perdas 

de consistência é uma fonte de preocupação, que exigirá contínuos esforços de pesquisa e 

geração de conhecimento. 

Concluindo esta seção, com base nos procedimentos reportados e nos resultados obtidos, 

considero afirmar que, ao buscar uma solução satisfatória para a pergunta de pesquisa este 

estudo avançou significativamente rumo ao objetivo de ajudar as partes interessadas a melhor 

compreender e analisar em que medida são consistentes com a Agenda 2030/ODS os 

instrumentos que se propõem a avaliar ou orientar negócios em termos de sustentabilidade. 

7.3 Limitações e oportunidades para estudos futuros 

Uma importante limitação desta pesquisa foi o desenvolvimento do artefato apenas até 

o estágio de protótipo funcional, não sendo possível o avanço para o estágio seguinte, de uma 

primeira versão do produto propriamente dito. No estágio atingido, a plataforma tecnológica 

utilizada foi limitada ao Microsoft Office (Excel e Word) que, apesar de permitirem uma 

apresentação adequada e o uso experimental desejado, têm recursos aquém do ideal, 

considerando a interatividade inerente a um artefato como o idealizado.  

O avanço para uma plataforma com mais flexibilidade e possibilidades de interação 

(website ou aplicativo) exigiria recursos além dos disponíveis para esta pesquisa, contudo, ao 

que tudo indica, poderia gerar ricos resultados, tanto do ponto de vista específico (a análise dos 

instrumentos disponíveis no mercado) quanto geral (o conhecimento sobre objetos complexos 

relacionados à gestão da sustentabilidade empresarial).  

Outra limitação relevante foi a pequena quantidade de aplicações experimentais do 

artefato. O protótipo funcional foi utilizado por três usuários, que analisaram um total de cinco 

instrumentos diferentes. Não houve dupla avaliação: cada instrumento foi analisado por apenas 

um usuário, não sendo possível uma análise cruzada. Esse procedimento poderia gerar 

importantes insights adicionais, ajudando a identificar pontos de melhoria, especialmente os 

relacionados aos vieses e diferentes características dos usuários. 

Nesse sentido, mesmo que ainda se utilizando apenas o protótipo funcional já existente, 

parece promissor o caminho da expansão da base de usos experimentais da Ferramenta CIDI. 

Essa expansão poderia ser realizada de forma sistemática, por meio, por exemplo, de um painel 
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estruturado, incluindo usuários experimentais com diferentes perfis e com testes planejados, de 

modo que cada instrumento fosse analisado por usuários com mais de um perfil. O resultado 

desse experimento poderia revelar aspectos importantes tanto sobre o framework e a ferramenta 

CIDI, quanto sobre aspectos mais amplos relativos aos instrumentos analisados e à 

compreensão dos usuários sobre as questões da sustentabilidade empresarial. 

Uma terceira limitação se refere à conexão deste estudo com o corpo de conhecimento 

existente sobre a avaliação da sustentabilidade empresarial, no marco da DSR. A pesquisa para 

identificação das classes de problemas às quais o conhecimento aqui produzido poderia se 

agregar foi limitada, por questões de escopo e disponibilidade de recursos. Uma possível classe 

de problemas, vislumbrada no início deste projeto de pesquisa, relacionou-se ao “uso 

inadequado de métodos ou instrumentos de análise”, associado à interpretação superficial ou 

imprecisa de algumas expressões e/ou conceitos-chave. Pelas limitações mencionadas, não foi 

possível explorar essa possibilidade, que permanece como um caminho para futuros estudos.  

Nesse sentido, noto que a utilização da DSR no campo da administração parece ainda 

pouco difundida no Brasil e, ao que se pode perceber, mais concentrada na área de Gestão de 

Operações. A busca sistemática de classes de problemas em estudos na área da Estratégia 

Empresarial poderia revelar interessantes oportunidades para conexão da classe de problemas 

aqui proposta e descrita (avaliação ou orientação de negócios com base em critérios de 

sustentabilidade), avançando na construção de conhecimento aplicado e teórico, expandindo a 

utilização da DSR e contribuindo tanto para a prática quanto para a ciência da administração.  

Encerrando, fica a expectativa de que os estudos aqui reportados contribuam para o 

enfrentamento dos urgentes desafios da sustentabilidade empresarial e para o avanço da ciência 

da administração. E que as limitações apontadas não sejam obstáculos, mas, sim, motivações e 

caminhos para futuros avanços.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – FERRAMENTA DE APLICAÇÃO DO CIDI 

Para fins de registro e para facilitação de consultas, neste apêndice são apresentados em 

dois módulos os componentes Protótipo Funcional da Ferramenta de aplicação CIDI, 

exatamente como testado (inclusive com quaisquer erros e omissões). O primeiro módulo, 

contém as telas e textos do módulo de coleta de dados (originalmente em plataforma MS Excel) 

e o segundo, contém os textos do Guia de Aplicação (originalmente em plataforma MS Word). 

A reprodução no corpo desta tese tem limitações, devido às diferenças de plataforma e formato. 

Para uma visão mais adequada desses conteúdos, recomenda-se a consulta aos arquivos do 

protótipo funcional, apensados a este documento, e também disponíveis para download em 

www.abca.com.br.  

O conteúdo deste apêndice está assim organizado: 

 

Módulo 1: Telas e textos do arquivo MS Excel 

  Aba “Início” 

  Aba “Matriz de Avaliação” 

  Aba “Registro” 

  Aba “Relatório” 

  Aba “Critérios” 

Módulo 2: Conteúdo do Guia de Aplicação 

  APRESENTAÇÃO 

  ORIENTAÇÕES SOBRE APLICABILIDADE 

  PERGUNTAS E RESPOSTAS 

   Questões gerais 

   Questões práticas iniciais 

   Questões práticas durante a aplicação 

   Questões práticas na interpretação dos resultados 

  CRITÉRIOS ADOTADOS 

  GUIA PARA AVALIAÇÃO DE EVIDÊNCIAS 

  

http://www.abca.com.br/
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Módulo 1: Telas e textos do arquivo MS Excel (reprodução no formato original) 

Aba “Início” 
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Aba “Matriz de Avaliação” 

 

 

 

Obs 1: o link “Guia para atribuição de notas” leva a conteúdo idêntico ao apresentado no Guia de 

Aplicação, com esse mesmo título. Para facilitar a navegação e consulta pelo usuário, foi decidido 

disponibilizar esse conteúdo no próprio arquivo Excel. Outros hiperlinks internos facilitam o retorno do 

usuário ao ponto de partida. 

Obs 2: o link “Critérios”, leva ao conteúdo disponível na aba “Critérios”, que é idêntico ao apresentado 

no Guia de Aplicação, com o título “Critérios adotados”. Para facilitar a navegação e consulta pelo 

usuário, foi decidido disponibilizar esse conteúdo no próprio arquivo Excel. Outros hiperlinks internos 

facilitam o retorno do usuário ao ponto de partida. 
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Aba “Registro” 

 

 

Obs 1: o link “Guia para atribuição de notas” leva a conteúdo idêntico ao apresentado no Guia de 

Aplicação, com esse mesmo título. Para facilitar a navegação e consulta pelo usuário, foi decidido 

disponibilizar esse conteúdo no próprio arquivo Excel. Outros hiperlinks internos facilitam o retorno do 

usuário ao ponto de partida. 

 

Obs 2: o link “clique aqui para explicações”, na coluna “Critérios”, leva ao conteúdo disponível na aba 

“Critérios”, que é idêntico ao apresentado no Guia de Aplicação, com o título “Critérios adotados”. Para 

facilitar a navegação e consulta pelo usuário, foi decidido disponibilizar esse conteúdo no próprio arquivo 

Excel. Outros hiperlinks internos facilitam o retorno do usuário ao ponto de partida. 
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Aba “Relatório” 

 

 

Obs: na planilha Excel, este gráfico é apresentado no alto da página, à direita do texto do relatório. Os 

pontos do gráfico refletem as células assinaladas na aba “Matriz de Avaliação” 
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Obs: em cada bloco, o primeiro parágrafo contém um texto fixo, com uma explicação resumida do critério, 

e o segundo parágrafo contém um comentário padronizado, que varia conforme as células assinaladas na 

aba “Matriz de Avaliação”. 
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Aba “Critérios” 

 

 

Obs: esta aba contém texto idêntico ao disponibilizado no “Guia de Aplicação”. É apresentada também 

na planilha Excel para conveniência do usuário, com acesso tanto direto quanto por meio dos hiperlinks 

existentes nas outras abas. 
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APRESENTAÇÃO 

Este documento é um guia para orientação dos usuários da ferramenta para aplicação 

do framework CIDI – Conexão, Integração, Dimensão e Inclusão, disponível em 

www.abca.com.br. 

Trata-se de um método para analisar em que medida instrumentos de avaliação de 

negócios por critérios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) ou de 

sustentabilidade empresarial (SE) estão alinhados com os princípios e diretrizes do 

Desenvolvimento Sustentável, conforme estabelecido pela ONU em 2015, com a Agenda 2030 

e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

No CIDI, o termo negócio designa tanto empresas quanto projetos, investimentos ou 

portfólios de ativos. Importante notar que os objetos de análise do CIDI não são os negócios 

em si mesmos, mas, sim, os instrumentos utilizados para avalia-los com base em atributos ESG 

ou de sustentabilidade empresarial. 

A ferramenta CIDI, em sua versão beta, é uma planilha Excel contendo três abas: Matriz, 

Registro e Relatório. Uma vez preenchidas as informações das duas primeiras, a última aba 

apresentará resultados destinados a ajudar o usuário compreender os potenciais e limitações do 

instrumento analisado. 

Recomendamos que este guia seja lido antes da utilização da ferramenta, e também 

consultado sempre que surgirem dúvidas na aplicação da mesma, ou na interpretação de seus 

resultados. 

ORIENTAÇÕES SOBRE APLICABILIDADE 

Finalidade: para que o usuário deseja avaliar um instrumento de análise de SE/ESG? 

O uso da ferramenta CIDI é recomendado para situações em que o usuário deseja saber 

se a avaliação da “sustentabilidade” ou dos “atributos ESG” de um negócio foi realizada com 

base em critérios e/ou métodos alinhados com o que é preconizado pela Agenda 2030 e seus 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acordados pela ONU em 2015.  

Frente a declarações sobre atributos de sustentabilidade ou ESG de um negócio, 

investidores, gestores, agentes públicos e outras partes interessadas precisam saber em que 

medida essas declarações podem ser consideradas como base para suas decisões. 

http://www.abca.com.br/
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Aferir a consistência dos critérios e/ou métodos que embasam essas declarações é o 

primeiro passo, atendido pela ferramenta CIDI. Importante notar que, além desse aspecto, 

outras avaliações também são necessárias, como a avaliação da qualificação dos responsáveis 

pela aplicação do método e a qualidade da sua aplicação ao negócio em questão.  

Apesar da ferramenta CIDI não produzir diretamente essas avaliações, a sua aplicação 

fornece importantes elementos para que o usuário possa fazê-las. Isso ocorre na medida em que, 

ao utilizá-la sobre um caso específico, serão coletadas e sistematicamente analisadas evidências 

que mostram não só características da metodologia utilizada, mas, também, da qualidade de sua 

aplicação. 

Importante notar que análises relacionadas a aspectos comerciais e econômico-

financeiros do negócio e da perspectiva ESG adotada não são contempladas por esta ferramenta. 

Viabilidade: o usuário tem tudo que é necessário para utilizar esta ferramenta? 

Para utilizar a ferramenta CIDI alguns elementos são essenciais. Por isso, antes de 

começar a utilizá-la, o usuário deve certificar-se de que tem, ou que poderá reunir, os seguintes 

itens: 

1) Instrumento a ser avaliado: é o objeto de análise da ferramenta CIDI, ou seja, um 

instrumento utilizado para avaliar negócios com base em seus atributos ESG ou de 

sustentabilidade empresarial.  

A prática mostra que os instrumentos disponíveis no mercado com essa finalidade têm 

grande variabilidade em termos de formato, nomenclatura e forma de apresentação de 

resultados. Variam muito, também, quanto ao seus focos de aplicação, à sua lógica de 

funcionamento e à sua fundamentação teórica e conceitual. 

Em termos práticos, para ser considerado como instrumento analisável pela ferramenta 

CIDI, basta apenas que se trate de um conjunto de critérios e processos de análise com essa 

finalidade, e que esteja documentado de modo que permita sua consulta e análise. São exemplos 

desses instrumentos: rankings, sistemas de rating, questionários, guias, indicadores de 

desempenho, mapas e todas outras formas de orientação, avaliação ou classificação com base 

ESG ou de sustentabilidade. 

2) Caso de aplicação: é um exemplo de uso real do instrumento, necessário tanto 

para a melhor compreensão sobre seu funcionamento quanto para a coleta de 

evidências que serão necessárias para sua avaliação pela ferramenta CIDI.  
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É importante que o caso de aplicação esteja documentado, ou seja, que haja registros 

(ou, pelo menos, testemunhos) sobre como foram a aplicação do instrumento e a produção 

de suas conclusões sobre o negócio analisado. 

Havendo recursos e disponibilidade de informações, é recomendável a análise de 

mais de um caso de aplicação do mesmo instrumento. Recomendável também que esses 

casos sejam bastante diversos, tanto em relação ao tipo de negócio analisado quanto em 

relação à sua autoria (pessoa ou empresa responsável pela aplicação). Essa variabilidade é 

útil para reduzir eventuais vieses de cada caso analisado, reforçando o foco no instrumento 

e melhorando o entendimento sobre ele. 

3) Meios: são o conjunto de recursos necessários para aplicação da ferramenta CIDI. 

Além das fontes de informação mencionadas nos itens anteriores, o processo de 

avaliação irá requerer que os responsáveis por realizá-lo disponham de: 

 • conhecimento (sobre a temática de métricas ESG e sustentabilidade empresarial),  

 • acesso (às pessoas e fontes de informação relevantes e necessárias), 

 • tempo (horas de trabalho que possam ser dedicadas ao processo) e  

 • prazo (extensão de tempo necessária para que o processo seja bem realizado). 

Esses recursos podem ser da própria empresa usuária, de consultorias contratadas para 

essa finalidade, ou uma combinação dos dois. O dimensionamento prévio desses recursos não 

é padronizável, mas algumas sugestões são fornecidas na seção “Perguntas e Respostas”. 

É importante lembrar que o usuário deve estar atento à relação custo-benefício do uso 

desta ferramenta, dimensionando os recursos dedicados proporcionalmente à sua necessidade e 

aos benefícios esperados. 

Passo a passo: como é a aplicação desta ferramenta?  

Os passos recomendados para aplicação da ferramenta CIDI são os seguintes: 

1. Identificação do instrumento a ser analisado, e de uma ou mais situações reais de 

aplicação do instrumento (“caso”) 

2. Leitura completa da ferramenta e do guia, para entendimento do processo e 

planejamento 

3. Avaliação da aplicabilidade da ferramenta CIDI ao instrumento e ao caso 

4. Coleta de documentação sobre o instrumento e o caso (esse conjunto de materiais 

será a base para a avaliação e identificação de evidências) 

5. Preenchimento da “Matriz de Avaliação” e do “Registro de Evidências” 



190 

 

 

 

6. Consulta à interpretação padronizada dos resultados (aba “Relatório”) 

7. Produção, pelo analista, de conclusões e recomendações específicas para o usuário, 

com base na discussão do Relatório frente às suas necessidades e ao(s) caso(s) analisado(s)  

8. Validação e compartilhamento das conclusões e recomendações 

Naturalmente, o analista (profissional responsável pela aplicação) tem autonomia para 

adequar esses passos conforme seu processo de trabalho e situação específica. No entanto, 

recomenda-se que as atividades envolvendo o preenchimento de informações na ferramenta 

CIDI sejam executadas integralmente, e na ordem recomendada acima.   

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Questões gerais 

1. Para que serve esta ferramenta?  

Esta ferramenta se destina à aplicação do framework CIDI, que é um método para 

analisar a consistência de metodologias, referenciais, frameworks e outros instrumentos que 

implicam na avaliação de um negócio por critérios ESG ou de sustentabilidade empresarial.  

Sua função não é avaliar negócios específicos, mas sim as bases pelas quais um negócio 

foi considerado mais ou menos sustentável, ou alinhado com critérios ESG. O termo negócio, 

aqui, inclui tanto empresas quanto projetos e portfólios de investimento. 

Por exemplo, serve para ajudar um investidor a avaliar se as afirmações sobre os 

atributos ESG de uma empresa são baseadas em critérios sólidos ou se, pelo contrário, têm uma 

fundamentação frágil ou superficial.  

A ferramenta CIDI não vai avaliar a empresa, mas vai indicar se a avaliação dela é ou 

não bem fundamentada e alinhada com os princípios e requisitos da sustentabilidade 

empresarial.  

Importante notar que, sendo a sustentabilidade empresarial um tema complexo e 

multifacetado, os resultados da ferramenta CIDI devem ser considerados indicativos, ficando 

as análises e conclusões finais a critério de cada usuário, conforme suas necessidades e 

especificidades. 
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2. Por que ela foi criada, e a quem se destina?  

A ferramenta CIDI foi criada para atender a inquietação de investidores, gestores e de 

todos aqueles que têm dúvidas quando se defrontam com negócios que se apresentam como 

“sustentáveis”, “alinhados com o ESG” ou algo semelhante.  

A necessidade de qualificar afirmações desse tipo é antiga, mas se torna cada vez mais 

urgente, frente ao enorme crescimento na popularidade do termo ESG e no reconhecimento da 

importância da sustentabilidade empresarial para os negócios. 

A ferramenta CIDI é indicada para uso profissional na gestão de empresas, 

investimentos e políticas públicas. Também serve para fins acadêmicos e investigações por 

organizações da sociedade civil e órgãos de comunicação. Não se destina a consumidores e ao 

uso pessoal.   

3. O que será produzido?  

A ferramenta CIDI produz um diagnóstico da consistência entre o instrumento analisado 

e nove critérios relativos à sustentabilidade empresarial. Esse diagnóstico é apresentado na 

forma de um gráfico e de um conjunto de comentários padronizados, contendo observações, 

recomendações e cuidados para uso do instrumento. 

A aplicação da CIDI é uma forma de melhor conhecer o instrumento analisado, e produz, 

também, um registro do seu processo de aplicação e um conjunto de evidências para respaldar 

seu entendimento. 

O termo instrumento, aqui, se refere à metodologia, referencial, framework ou qualquer 

outro conjunto de critérios ESG ou de sustentabilidade empresarial utilizados para análise de 

um negócio.  

4. Quais são os critérios utilizados na análise?  

Os nove critérios incorporados na ferramenta CIDI são interpretações do autor do 

framework e da ferramenta, realizadas com base na literatura prática e acadêmica sobre as 

relações entre sustentabilidade empresarial, análise ESG e o Desenvolvimento Sustentável, 

conforme estabelecido pela ONU em 2015, por meio da Agenda 2030 e de seus Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Em seu conjunto, visam refletir os aspectos essenciais das 

contribuições esperadas das empresas para se concretizar o modelo de desenvolvimento ali 

delineado. 
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A seção “Critérios adotados” traz mais detalhes sobre cada um dos tópicos e critérios, 

abaixo enumerados: 

Tópico Impactos: se refere aos impactos positivos e negativos que a atividade gera ou 

pode gerar, quer em sua operação usual, quer em eventos críticos. Inclui três critérios: 

centralidade, materialidade e conexão. 

Tópico Integração: se refere à incorporação, no instrumento, de uma perspectiva 

integrada à da Agenda 2030. Inclui três critérios: Interdependência, Dimensão e 

Inclusividade. 

Tópico Implementação: se refere à consideração, pelo instrumento, das condições 

objetivas que as atividades do negócio dispõem para concretizar as ações relacionadas ao 

avanço em linha com a Agenda 2030 e rumo aos ODS. Inclui três critérios: Recursos, 

Colaboração e Efetividade. 

5. Como pode ser utilizado o material produzido?  

O material produzido pela aplicação da ferramenta CIDI – gráfico, comentários, registro 

do processo e evidências – pode ser utilizado tanto para apoiar decisões do usuário quanto para 

orientar a melhoria do instrumento. 

Como apoio às decisões do usuário, os produtos da CIDI podem recomendar ou não o 

uso de um instrumento, ou fornecer orientações para que o usuário tenha mais consciência dos 

potenciais e limitações do instrumento, utilizando melhor e com mais segurança seus resultados. 

Como orientação para melhoria, os produtos ao CIDI podem colocar em evidência 

aspectos em que os instrumentos analisados são incompletos ou pouco consistentes com as 

diretrizes e expectativas sobre sustentabilidade empresarial, nos termos da Agenda 2030 e dos 

ODS.   

6. O que garante a qualidade desse material?  

A qualidade do material produzido pela aplicação da ferramenta CIDI é resultado de 

dois fatores: a consistência da ferramenta e o cuidado na sua aplicação. 

Em relação à consistência da ferramenta, sua qualidade é respaldada por sólida 

fundamentação teórica e prática. Sua criação é resultado de pesquisas realizadas no âmbito do 

programa de doutorado da EAESP/FGV. 
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Em relação aos cuidados na sua aplicação, a CIDI orienta detalhadamente o usuário 

quanto aos procedimentos para pesquisa de evidências e registro do processo, de modo que as 

conclusões sejam baseadas em fatos possíveis de verificação por terceiros. Essa verificação 

pode ser realizada em diferentes níveis de formalidade, conforme a necessidade do usuário. 

Questões práticas iniciais  

1. O que preciso ter e saber para usar esta ferramenta?  

Para usar a ferramenta CIDI o usuário precisa:  

• identificar com clareza o instrumento a ser analisado, ou seja, uma metodologia, 

referencial, framework ou similar, utilizado na avaliação de um negócio por critérios ESG ou 

de sustentabilidade empresarial; 

• compreender os nove critérios que compõe a matriz de avaliação da ferramenta CIDI; 

• ter acesso a pelo menos um caso de aplicação prática do instrumento a ser analisado, 

e acesso às pessoas e/ou registros necessários à coleta de evidências.  

2. Quem pode aplicá-la? Precisa uma qualificação especial?  

A ferramenta CIDI foi desenhada para que usuários com diferentes formações e graus 

de especialização possam aplicá-la. Nesse sentido, não requer nenhum tipo de habilitação ou 

formação específica.  

No entanto, é essencial que o usuário tenha bom domínio dos conceitos e práticas 

envolvidos na aplicação dos critérios utilizados na avaliação, e que tenha disponibilidade para 

as atividades de pesquisa e análise requeridas para aplicação da ferramenta. Conforme a 

situação, pode ser recomendável a contratação de uma consultoria especializada. 

3. Qual o investimento envolvido?  

O uso offline da ferramenta CIDI é gratuito, visto se tratar de um método gerado no 

âmbito de pesquisa acadêmica, de conhecimento público. Está prevista a criação de uma 

ferramenta online, que facilitará a aplicação do método e o registro de seus resultados. Nesse 

caso, haverá uma taxa, a ser informada no próprio website. 

Outro investimento a ser considerado é o tempo para aplicação da ferramenta, e para 

pesquisa e análise dos resultados. Esse investimento pode ou não envolver a contratação de 
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consultoria especializada, assim como horas de dedicação do profissional ou equipe da própria 

empresa usuária.   

4. Quanto tempo demora a aplicação? E os resultados?  

O tempo necessário para aplicação da ferramenta CIDI varia conforme a complexidade 

de cada situação, a disponibilidade de dados e o aprofundamento desejado nas pesquisas. 

Tipicamente, a aplicação inicial da ferramenta demanda de XX16 a XX horas de um profissional 

sênior, e mais XX a XX horas de um profissional júnior.  

Horas também deverão ser alocadas para análise dos produtos gerados e 

compartilhamento e/ou validação interna dos resultados e conclusões. Como estimativa pode-

se considerar que essas etapas demandem de XX a XX horas da dupla de profissionais 

responsáveis análise, mais XX a XX horas de cada profissional envolvido nas atividades de 

compartilhamento e validação. 

Como estimativa, pode-se considerar que essa carga horária seja distribuída ao longo de 

X a Y dias, a depender da quantidade de horas despendidas diariamente pela equipe do projeto 

e pela disponibilidade de informações/documentação para pesquisa e coleta de evidências. 

Questões práticas durante a aplicação  

1. Como entender melhor cada critério de avaliação?  

Os critérios de avaliação são brevemente explicados na própria ferramenta, por meio de 

descrições e perguntas orientadoras. Explicações adicionais estão disponíveis na seção 

“Critérios adotados” deste Guia, juntamente com indicações de bibliografia para 

aprofundamento. 

Importante notar que, na avaliação baseada em evidências, não cabe ao avaliador julgar 

se a proposta do instrumento é boa ou ruim, frente a cada um dos critérios. O seu papel, nessa 

parte do processo, é apenas identificar e apresentar evidências – tão robustas quanto possível – 

de que o instrumento contempla ou não os critérios da ferramenta CIDI. 

Não obstante, além do papel descrito acima, espera-se que o avaliador compartilhe e 

registre suas considerações e opiniões sobre o instrumento. Isso deve feito da forma mais 

suscinta e objetiva possível, na aba “Registro” da ferramenta CIDI. Esses apontamentos são de 

 
16 No protótipo funcional testado, estes trechos estavam mesmo com essa indicação “XX”. 
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grande importância para os passos finais do processo, que envolvem a produção de conclusões 

e recomendações. 

2. O que são evidências, e como encontrá-las?  

No contexto da ferramenta CIDI, evidências são registros (documentos ou testemunhos) 

que demonstram em que medida o instrumento que está sendo analisado atende (ou não) aos 

critérios abordados na ferramenta, e que devem ser apontados na aba “Matriz de Avaliação”. 

As evidências podem ser entendidas como fatos ou exemplos práticos que apoiam a resposta às 

perguntas orientadoras que explicam os critérios de avaliação. 

As evidências podem ser, por exemplo, trechos de textos que explicam as bases e/ou o 

funcionamento do instrumento que está sendo avaliado. Podem ser também produtos obtidos 

com a aplicação do instrumento (como scores, diagnósticos ou relatórios) ou registros 

produzidos no processo (como avaliações ou compilações de documentos). 

É esperado que as evidências necessárias possam ser todas encontradas na 

documentação compilada sobre o instrumento e o(s) caso(s) prático(s) de sua aplicação, como 

mencionado mais acima, no item 4 da seção “Passo a passo: como é a aplicação desta 

ferramenta?”.  

3. Até onde procurar evidências? Quando parar?  

As evidências são uma parte muito importante na aplicação da ferramenta CIDI, pois 

garantem que as avaliações e conclusões serão baseadas em observações concretas e tão 

objetivas quanto possível. Isso deve reforçar a validade das recomendações e diminuir o risco 

de orientações equivocadas. 

Para se obter boas evidências é essencial uma boa compilação de documentação sobre 

o instrumento e o(s) caso(s) de aplicação. Não sendo encontradas evidências na documentação 

inicialmente compilada, recomenda-se uma busca suplementar, focalizada nos aspectos 

faltantes, e incluindo não só documentação, mas, também, o testemunho de profissionais 

envolvidos no caso de aplicação do instrumento. 

O esforço despendido na procura de evidências não deve ser um impeditivo para o uso 

da ferramenta ou um ônus excessivo para o usuário. Se, após a busca suplementar, não for 

possível encontrar evidências adequadas a algum critério da ferramenta CIDI, recomenda-se 

que seja feito registro nesse sentido, e marcado o nível 0 (zero) na escala de avaliação.  
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4. Como avaliar a robustez de uma evidência?  

Na ferramenta CIDI, o nível de atendimento dos critérios utilizados na avaliação dos 

instrumentos analisados é dado pela robustez das evidências encontradas, e não por um 

julgamento da qualidade do instrumento frente a esses critérios. Ou seja, não cabe ao avaliador 

decidir se a proposta do instrumento é boa ou ruim: o seu papel é identificar evidências robustas 

de que o instrumento contempla ou não cada um dos critérios. 

A escala baseada em evidências adotada pela ferramenta CIDI contempla três níveis de 

robustez: fraca, regular e forte. Para classificar uma evidência é preciso considerar: (i) sua 

conexão com o critério e, (ii) sua tangibilidade.  

Em termos práticos, abaixo está a escala sugerida. Para mais detalhes, consulte a seção 

“Avaliação de evidências”. 

• Nível 0 indica ausência de qualquer evidência ou declaração em relação ao critério. 

• Nível 1 indica evidências fracas (encontradas apenas declarações genéricas ou 

menções vagas, sem fatos concretos). 

• Nível 2 indica evidências regulares (encontrados argumentos sólidos, explicações 

bem articuladas e/ou fatos indiretamente relacionados ao critério). 

• Nível 3 indica evidências fortes (encontrados fatos concretos e diretamente 

relacionados ao critério). 

Finalmente, é importante lembrar que as evidências podem ter tanto valor positivo 

(evidência indica que o instrumento atende ao critério) quanto valores negativos (evidência 

indica que ele não atende ao critério).  

5. Como registrar as evidências encontradas e suas análises?  

O registro de evidências é essencial para que a aplicação da ferramenta CIDI tenha efeito 

duradouro, útil e compartilhável. A aba “Registro” da ferramenta CIDO tem essa finalidade, e 

contém campos tanto para registro de evidências positivas, quanto negativas, além das 

conclusões do analista. 

Importante notar que, para um mesmo critério, podem ser encontradas evidências mais 

ou menos robustas, e mesmo contraditórias: algumas apontando para o atendimento do critério 
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(positivas) outras para o seu não atendimento (negativas). É importante que, para cada critério, 

o analista registre todas as evidências relevantes que encontrar. 

Não sendo encontradas evidências, registrar "não encontrada", deixando claro que a 

busca foi feita e resultou nula. Sempre que possível, indicar por meio de links ou anexos 

onde/como a evidência pode ser encontrada. 

Na coluna "Conclusão" da aba “Registro”, utilizando a escala baseada em evidências 

adotada pela ferramenta CIDI, o analista deve indicar o nível de avaliação atribuído a cada 

critério, e as razões para essa decisão.   

Questões práticas na interpretação dos resultados   

1. Como interpretar os resultados encontrados?  

Como mencionado, os resultados de aplicação da ferramenta CIDI devem ser 

considerados indicativos, ficando as análises e conclusões finais a critério de cada usuário, 

conforme suas necessidades e especificidades. Isso decorre tanto da natureza complexa e 

multifacetada da sustentabilidade empresarial, quanto das limitações na avaliação dos critérios 

adotados. 

Uma primeira instância de resultados é a avaliação automática, composta por um gráfico 

e um conjunto de comentários padronizados, contendo observações, recomendações e cuidados 

para uso do instrumento analisado. 

Uma segunda instância de resultados é a avaliação customizada, a ser feita caso a caso, 

com base no material produzido pela aplicação da ferramenta CIDI: gráfico, comentários, 

registro do processo e evidências. 

2. Os resultados parecem subjetivos ou inconclusivos, e agora?  

Texto a ser desenvolvido17   

3. Os resultados parecem incorretos, e agora?  

Texto a ser desenvolvido17   

 
17 No protótipo funcional testado, estes trechos estavam mesmo como “Texto a ser desenvolvido” 
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4. Os resultados são desfavoráveis ao instrumento que utilizo, e agora?  

Texto a ser desenvolvido17   

 

5. Os resultados são parte positivos, parte negativos, e agora?  

Texto a ser desenvolvido17   

 6. Os resultados são favoráveis, e agora?  

Texto a ser desenvolvido17  

 

CRITÉRIOS ADOTADOS 

Esta seção apresenta breves explicações sobre cada um dos critérios utilizados na 

ferramenta CIDI. 

São interpretações do autor do framework e da ferramenta, realizadas com base na 

literatura prática e acadêmica sobre as relações entre sustentabilidade empresarial, análise ESG 

e o Desenvolvimento Sustentável, conforme estabelecido pela ONU em 2015, por meio da 

Agenda 2030 e de seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Para maiores informações, consulte: www.abca.com.br 

IMPACTOS 

Este tópico se refere aos impactos positivos e negativos que a atividade gera ou pode 

gerar, quer em sua operação usual, quer em eventos críticos. Inclui três critérios:  

Centralidade 

Este critério considera se os impactos são relativos à operação central da atividade, 

aquelas indissociáveis do seu modelo de negócios. É importante que o instrumento focalize os 

impactos relacionados às operações usuais da atividade (incluindo eventos críticos relacionados 

a elas), evitando que impactos de operações marginais (como campanhas ou projetos pontuais) 

distorçam o resultado da análise. 
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É desejável que sejam considerados apenas os impactos relativos às atividades que são 

parte indissociável do modelo de negócios, o seu core business. É desejável, também, que sejam 

considerados os impactos tanto das atividades usuais do negócio quanto de eventos críticos 

relacionados a elas. Mas é indesejável que sejam incluídos na análise os impactos de operações 

eventuais ou marginais (como campanhas, doações, compromissos assistenciais ou projetos 

pontuais). 

Materialidade 

Este critério considera a relevância dos impactos gerados pela atividade. É importante 

que o instrumento focalize os impactos mais relevantes da atividade, evitando que impactos de 

pouca relevância ou marginais tenham destaque excessivo e distorçam o resultado da análise. 

É desejável que os critérios de análise e/ou priorização adotados pelo instrumento 

incluam a consideração da relevância (ou “materialidade”) dos impactos positivos e negativos 

gerados sobre os ODS pelo negócio, tanto em sua operação usual quanto em eventos críticos. 

É desejável que essa análise leve em consideração o contexto (social, ambiental, econômico e 

institucional) em que o negócio opera, refletindo-o na priorização dos impactos mais relevantes. 

É desejável que impactos marginais ou de pouca relevância não tenham maior destaque, 

evitando distorcer o resultado da avaliação. 

Conexão 

Este critério considera se os impactos da atividade são direta e objetivamente conectados 

aos ODS. É importante que o instrumento vá além da conexão genérica dos impactos com o 

ODS, e busque identificar as metas específicas que serão afetados pelos impactos da atividade. 

É desejável que os critérios de análise e/ou priorização adotados pelo instrumento 

considerem a conexão direta e objetiva entre os impactos gerados pelas atividades usuais do 

negócio e os ODS, inclusive com o mapeamento explícito das conexões entre esses impactos e 

as 169 metas contidas nos ODS. É desejável que o instrumento requeira a identificação das 

metas específicas que serão afetadas pelos impactos da atividade. Havendo metas estabelecidas 

ao nível do país ou região em que o negócio opera, é desejável que estas sejam consideradas, 

adicionalmente às metas definidas ao nível global. É indesejável que essa conexão não seja 

feita, ou que enfoque as questões apenas ao nível dos 17 ODS, desconsiderando suas metas. 
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INTEGRAÇÃO 

Este tópico se refere à incorporação, no instrumento, de uma perspectiva integrada à da 

Agenda 2030. Inclui três critérios: 

Interdependência 

Este critério considera que o instrumento deve incorporar o princípio de que os ODS 

são interdependentes, ou seja, que o avanço em relação a um ODS não pode ser feito em 

detrimento de outros ODS. Por isso, as análises devem considerar não só os ODS diretamente 

relacionados aos impactos identificados como prioritários pelo negócio, mas, também, os 

impactos positivos ou negativos gerados em relação aos demais ODS. 

Considerando que os ODS foram estabelecidos em nível global e nacional, é esperado 

que o instrumento incorpore orientações ou critérios para traduzi-los ao nível e alcance das 

atividades do negócio analisado. É esperado que o instrumento reconheça a importância da 

priorização e focalização de alguns objetivos pelo negócio. Ao mesmo tempo, é desejável que 

o instrumento incorpore o princípio de que os ODS são interdependentes, alertando para que 

avanços em relação a um objetivo não ocorram em detrimento de outros objetivos.  

Nesse sentido, é desejável que o instrumento inclua a análise cruzada dos impactos que 

as atividades do negócio visando os seus ODS prioritários podem ter sobre as metas relativas 

aos demais ODS. É desejável que as análises considerem não só os impactos esperados como 

resultado das atividades usuais do negócio, mas também impactos gerados em casos 

excepcionais, especialmente os negativos. 

Dimensão 

Este critério considera que o instrumento deve incorporar o nível de ambição presente 

na Agenda 2030 e nos ODS, que são caracterizados por metas ambiciosas e urgentes tanto em 

termos de escala (tamanho das transformações pretendidas) quanto de velocidade (prazo para 

que essas transformações ocorram). Como as metas dos ODS foram estabelecidas em nível 

global e nacional, traduzi-las para o nível da atividade analisada é um desafio metodológico e 

conceitual, mas que precisa ser enfrentado, evitando que avanços tímidos rumo aos ODS sejam 

indevidamente considerados como atendimento da Agenda 2030. 

É desejável que os critérios de análise adotados pelo instrumento considerem em que 

medida os impactos esperados das atividades do negócio são equivalentes, em sua escala de 
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atuação, ao nível de ambição das metas dos ODS para a escala global ou nacional. “Impactos 

esperados” se refere tanto à ampliação dos impactos positivos quanto à redução dos impactos 

negativos. É desejável que a relevância dos impactos esperados leve em conta o nível de 

ambição e urgência existente na Agenda 2030 e nos ODS, tanto em termos de escala (tamanho 

das transformações pretendidas) quanto de velocidade (prazo para que essas transformações 

ocorram). 

É desejável, nesse contexto, que o instrumento reconheça a necessidade de focalização, 

devidamente fundamentada: não se espera que um negócio possa contribuir para todos os ODS, 

mas a escolha dos objetivos priorizados deve ser justificada por critérios coerentes com as 

diretrizes da Agenda 2030. 

Inclusividade 

Este critério considera que o instrumento deve incorporar o princípio de “não deixar 

ninguém para trás”, que orienta a Agenda 2030. Significa que o atingimento dos ODS deve ser 

feito de forma que os benefícios do desenvolvimento econômico e do acesso a bens e serviços 

incluam também os mais pobres. A sustentabilidade ambiental e econômica não pode ser obtida 

à custa de privações impostas ou mantidas sobre parte da população. 

É desejável que os critérios de análise adotados pelo instrumento considerem o princípio 

de “não deixar ninguém para trás”, que orienta a Agenda 2030. É desejável que sejam 

considerados os impactos das atividades do negócio sobre a desigualdade, em seus múltiplos 

aspectos, como gênero, etnia e renda, dentre outros. É indesejável que a busca da 

sustentabilidade ambiental e econômica implique em privações impostas ou mantidas sobre 

parte da população. 

IMPLEMENTAÇÃO 

Este tópico se refere à consideração, pelo instrumento, das condições objetivas que as 

atividades do negócio dispõem para concretizar as ações relacionadas ao avanço em linha com 

a Agenda 2030 e rumo aos ODS. Inclui três critérios: 

Recursos 

Este critério considera que o instrumento deve levar em conta os meios disponibilizados 

pela atividade para concretizar as práticas relacionadas à melhoria dos impactos gerados pelas 
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atividades do negócio sobre a Agenda 2030 e os ODS. Esses meios – que incluem recursos 

financeiros, humanos, materiais, tecnológicos e de outras naturezas – devem ser de fato 

disponíveis, e em volume compatível com o nível de ambição e tamanho dos impactos visados 

pela atividade.  

É desejável que os critérios de análise adotados pelo instrumento considerem se os 

recursos comprometidos pelo negócio para geração dos impactos planejados são condizentes 

com a magnitude (escala) e o prazo esperados. Devem ser considerados tanto recursos 

financeiros quanto não financeiros, tais como pessoas, infraestrutura, conhecimento, 

informações e tempo, dentre outros.  

Colaboração 

Este critério considera que o instrumento deve levar em conta se a atividade inclui 

formas de cooperação com outras organizações, buscando sinergia e potencialização dos 

impactos positivos desejados. É reconhecido que a complexidade e magnitude dos desafios 

enfrentados pela Agenda 2030 e os ODS torna imprescindível a colaboração de diferentes 

atores, incluindo, por exemplo, empresas de uma mesma cadeia de valor ou segmento 

produtivo, ou organizações públicas e privadas que atuam em um mesmo território ou 

população. 

A complexidade e magnitude dos desafios enfrentados pela Agenda 2030 e os ODS 

torna imprescindível a colaboração de diferentes atores, incluindo, por exemplo, empresas de 

uma mesma cadeia de valor ou segmento produtivo, ou organizações públicas e privadas que 

atuam junto a um mesmo território ou população. É desejável que os critérios de análise 

adotados pelo instrumento considerem se e como o negócio incorpora a cooperação com outros 

atores, privados ou públicos, com vistas a gerar os impactos desejados e, possivelmente, criar 

sinergias para aumentar os impactos positivos de todo o conjunto.  

Efetividade 

Este critério considera que o instrumento deve levar em conta se o negócio avalia e 

monitora a efetiva realização das atividades a que se propõe, bem como a concretização dos 

impactos delas esperados. Se o atingimento real dos ODS é um imperativo, a avaliação de uma 

atividade pelos critérios da Agenda 2030 precisa incluir não só os esforços e compromissos 
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nesse sentido, mas, também, a efetiva obtenção dos avanços desejados, no tempo e na escala 

planejados 

É desejável que os critérios de análise adotados pelo instrumento considerem a 

necessidade de avaliação não só da realização das atividades adotadas pelo negócio visando a 

geração dos impactos esperados, mas, também, a sua efetividade, na escala e na velocidade 

planejadas. É desejável que essa avaliação se dê por meio de métricas e indicadores (diretos ou 

indiretos) que sejam específicos, objetivos, mensuráveis e relevantes. 

 

GUIA PARA AVALIAÇÃO DE EVIDÊNCIAS    

Para analisar um instrumento de avaliação SE/ESG com a ferramenta CIDI, o analista 

deve considerar a existência de evidências sobre cada critério indicado na matriz de avaliação. 

Evidências são fatos ou declarações que indicam se o instrumento atende ao critério. 

Importante: as notas na matriz de avaliação se referem à força das evidências 

encontradas. Elas não são um julgamento da qualidade com que o instrumento atende a cada 

critério. As considerações do analista sobre a qualidade do instrumento devem ser anotadas na 

aba “Registro” da ferramenta CIDO, mas não devem influenciar as notas dadas na matriz de 

avaliação. Para saber mais sobre os critérios, consulte a seção “Critérios adotados” deste Guia. 

Visão Geral    

A escala baseada em evidências adotada pela ferramenta CIDI contempla três níveis de 

robustez: fraca, regular e forte. Para classificar uma evidência é preciso considerar: (i) sua 

conexão com o critério e, (ii) sua tangibilidade.  

A conexão com o critério pode ser vaga (quando há menção a algo relativo ao critério, 

mas de forma genérica ou sem aprofundamento), indireta (quando a evidência é específica, mas 

não focaliza diretamente o critério) ou direta (quando a evidência é específica e focaliza 

diretamente o critério). 

Quanto à tangibilidade, a evidência pode ser implícita (quando não menciona 

diretamente o critério, mas pode ser associada a ele); explícita (quando menciona diretamente 

o critério ou os atributos nele incluídos) ou factual (quando, além de mencionar diretamente o 

critério, inclui práticas ou produtos que demonstram por fatos a sua conexão com o critério)." 
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Nota (+3)    

Há evidências fortes de que o critério é atendido, ou seja, foram encontrados fatos 

concretos e/ou referências explícitas diretamente relacionados ao critério, indicando que o 

instrumento é alinhado a ele. 

Por exemplo, no caso do critério “interdependência”, fatos assim seriam orientações, na 

documentação do instrumento, explicando como deve ser feita a análise transversal dos 

impactos gerados pelas atividades do negócio, visando não só os impactos esperados (por 

exemplo, sobre objetivos priorizados pela empresa) mas, também, sobre outros aspectos 

contemplados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pela Agenda 2030. 

Também seriam uma evidência factual forte, registros feitos em alguma ocasião de uso 

do instrumento avaliado, e nos quais se possa identificar análises transversais, com indicação 

de que seguiram procedimentos fornecidos ou indicados pelo instrumento."   

Nota (+2)    

Há evidências regulares de que o critério é atendido, ou seja, não foram encontrados 

fatos concretos ou referências explícitas indicando que o instrumento é alinhado ao critério, 

mas foram encontradas referências indiretas, declarações e/ou explicações, lógicas e bem 

articuladas/fundamentadas nesse sentido.  

Por exemplo, também no caso do critério “interdependência”, seria um caso em que a 

documentação do instrumento indica que deve ser feita a análise transversal dos impactos 

gerados pelas atividades do negócio, mas não dá orientações concretas nesse sentido.  

Uma evidência factual de força regular poderia ser composta por registros feitos em 

alguma ocasião de uso do instrumento avaliado, nos quais se possa identificar análises 

transversais, mas sem indicação de que seguiram procedimentos fornecidos ou indicados pelo 

instrumento.  

Nota (+1)    

Há evidências fracas de que o critério é atendido, ou seja, não há evidências factuais, e 

foram encontradas apenas declarações e/ou explicações vagas, ou pouco articuladas e 

fundamentadas, indicando que o critério é satisfeito.  

Por exemplo, ainda no caso do critério “interdependência”, seria um caso em que a 

documentação do instrumento apenas menciona a importância de ser feita a análise transversal 



205 

 

 

 

dos impactos gerados pelas atividades do negócio, mas não dá indicações, explicações ou 

orientações concretas nesse sentido.    

Nota 0 (nula)    

Não há evidências nem de que o critério é atendido, nem de que há orientações 

incompatíveis com ele, ou seja, não é possível fazer uma avaliação das evidências. 

De modo geral, essa situação pode ocorrer por duas possíveis causas: (i) não foram 

encontrados fatos, declarações ou explicações que possam indicar a satisfação ou não do 

critério, ou (ii) foram encontradas evidências contraditórias, indicando tanto a satisfação quanto 

a não-satisfação do critério. 

Seguindo com o exemplo do critério “interdependência”, seria um caso em que a 

documentação do instrumento menciona, em um trecho, a importância de ser feita a análise 

transversal dos impactos gerados pelas atividades do negócio, mas, em outro, ao dar orientações 

práticas, se focaliza apenas nos impactos esperados das atividades priorizadas pelo negócio, 

ignorando a questão da transversalidade.    

Nota (-1)    

Há evidências fracas de desalinhamento com o critério, ou seja, não há evidências 

factuais, mas foram encontradas declarações e/ou explicações, mesmo vagas, ou pouco 

articuladas e fundamentadas, indicando que o instrumento tem abordagem conflitante ou 

incompatível com o critério.  

É pouco provável que um instrumento contenha posicionamentos explicitamente 

contrários aos critérios adotados pela ferramenta CIDI. Por exemplo, pensando ainda no critério 

“interdependência”, dificilmente um instrumento conterá orientações para que não sejam 

realizadas análises transversais, ou recomendando que não seja dada atenção a impactos 

diferentes dos esperados como resultado das atividades do negócio.  

Por isso, as evidências negativas tendem a ser resultado de orientações que, mesmo não 

contradizendo diretamente um critério, indicam procedimentos ou análises incompatíveis com 

ele. Um exemplo disso, em relação ao critério “interdependência”, seria um instrumento que, 

em todas as suas orientações, focalizasse apenas os impactos esperados das atividades 

priorizadas pelo negócio, não mencionando, de nenhuma forma, a importância de análises 

transversais.  
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Nota (-2)   

Há evidências regulares de desalinhamento com o critério, ou seja, não foram 

encontrados fatos concretos ou referências explícitas indicando que o instrumento tem 

abordagem conflitante ou incompatível com o critério, mas foram encontradas referências 

indiretas, declarações e/ou explicações, lógicas e bem articuladas/fundamentadas nesse sentido.  

Também no caso do critério “interdependência”, um exemplo seria o caso em que a 

documentação do instrumento desenvolve um racional que, indiretamente, desestimula ou 

inviabiliza a realização de análises transversais sobre os impactos das atividades do negócio.  

Uma evidência factual de força regular poderia ser composta por registros feitos em 

alguma ocasião de uso do instrumento avaliado. Por exemplo, casos em que se possa identificar 

situações onde as atividades têm relevantes impactos além dos esperados, mas estes não foram 

considerados, possivelmente devido às orientações do instrumento para que o foco fosse 

mantido apenas nos impactos esperados das atividades priorizadas pelo negócio.   

Nota (-3)    

Há evidências fortes de desalinhamento com o critério, ou seja, foram encontrados fatos 

concretos e/ou referências explícitas diretamente relacionados ao critério, indicando que o 

instrumento tem abordagem conflitante ou incompatível com o critério.  

Também no caso do critério “interdependência”, um exemplo seria o caso em que a 

documentação do instrumento desenvolve um racional que, concretamente, desestimula ou 

inviabiliza a realização de análises transversais sobre os impactos das atividades do negócio.  

Uma forte evidência factual poderia ser composta por registros feitos em alguma ocasião 

de uso do instrumento avaliado em que se possa identificar situações onde as atividades têm 

relevantes impactos além dos esperados, e onde estes comprovadamente não foram 

considerados devido às orientações do instrumento para que o foco fosse mantido apenas nos 

impactos esperados das atividades priorizadas pelo negócio. 
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APÊNDICE B – PESQUISA DE INSTRUMENTOS EXISTENTES 

Neste apêndice é apresentada a lista inicial de instrumentos para avaliação ou orientação 

de negócios pela perspectiva da sustentabilidade, e respectivos comentários. Trata-se da lista 

levantada em janeiro de 2021, por meio de busca sistemática em bases acadêmicas e não 

acadêmicas. É um material de trabalho, não revisado para fins de publicação. A busca teve 

como parâmetros iniciais a ocorrência conjunta das expressões SDG, Sustainability e 

Assessment. Os materiais resultantes foram examinados, sendo selecionados apenas os que se 

apresentavam como algum tipo de guia ou ferramenta para avaliação. A lista foi complementada 

por materiais que chegaram ao conhecimento do pesquisador de modo não sistemático, em 

função de suas atividades profissionais e acadêmicas. Importante notar que a menção aos ODS 

(SDGs) como referência foi uma condição imposta nesta busca. O processo todo resultou na 

identificação de 65 documentos e plataformas on-line que se referem a instrumentos para 

avaliação ou orientação de empresas que atendem aos critérios para análise. Desse total, 42 

itens têm como proposta substantiva frameworks ou métodos para essa finalidade, sendo 16 

deles classificados como de grande interesse para esta pesquisa (AAA).
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LEVANTAMENTO DE INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO E/OU ORIENTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES COM VISTAS À AGENDA 2030/ODS 

(10/JAN/2021) 

Class. Autor Título Data Tipo 
Proposta 

substantiva 
Observações 

AAA Adams, Druckman e 

Picot (para <IR>, WBA, 

ACCA, ICAS e outros) 

Sustainable 

Development Goals 

Disclosure (SDGD) 

- Recommendations 

jan/20 Guia Framework ou 

método 

 (ver conexão com publicação do SDG Impact) As such, we 

welcome the SDGD Recommendations to help reporting 

organisations: 

• develop their SDG Disclosures aligned with the other 

reporting frameworks that they use; 

• enhance the credibility of their SDG Disclosures; and 

• embed SDG considerations into their strategic business 

decisions to make sure we leave a better planet for future 

generations 

AAA B3 ISE B3 

EXPERIENCE 

WITH THE 2030 

AGENDA AND 

ITS SDGS 

dec/2019 Whitepaper Framework ou 

método 

Apresenta como o ISE B3 incluiu a avaliação da contribuição 

das empresas para os ODS em seu questionário. 

AAA BCtAImpact Lab (United 

Nations) 

Business Call to 

Action - Impact 

Lab 

2020 Plataforma Framework ou 

método 

Plataforma no âmbito da ONU: "The Business Call to Action 

Impact Lab is the leading platform for inclusive businesses 

to better measure and manage their impact on the Sustainable 

Development Goals. It covers the full impact management 

process to support companies in understanding, proving, and 

improving their impact." 

AAA Cambridge Impact 

Framework (University 

of Cambridge Investment 

Leaders Group) 

In search of impact: 

Measuring the full 

value of capital | 

Update: Sustainable 

Investment 

Framework 

aug/19 Guia Framework ou 

método 

Propõe um referencial para investidores baseado em impacto 

positivo, usando o ODS como referência. 

AAA Future-Fit Business 

Benchmark (Future-Fit 

Foundation) 

Release 2.2 of the 

Future-Fit Business 

Benchmark (vários 

docs) 

apr/2020 Guia e 

Plataforma 

Framework ou 

método 

Abordagem action-oriented para negócios, com visão 

sistêmica sobre DS. Conectada com os ODS. 

AAA GRI/UNGC/WBSCD Guia dos ODS para 

as Empresas 

2017? Guia Framework ou 

método 

Guia para que empresas incluam os ODS na estratégia de 

negócios. Publicação pioneira, genérica, mas relevante. 
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AAA Grow Inclusive 

(International 

Development Research 

Center) 

Grow Inclusive 

Framework + 

Plataforma 

2020 Plataforma Framework ou 

método 

Iniciativa do WEF, Banco Mundial e International 

Development Research Center. "Our platform provides 

actionable pathways to enable companies to increase their 

social impact and find relevant partners to scale their 

contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs)." 

AAA IIRC/ICAS (Adams, 

2017) 

The Sustainable 

Development 

Goals, integrated 

thinking and the 

integrated report 

2017 Whitepaper Framework ou 

método 

Estudo discutindo diretamente a conexão entre as base do 

Relato Integrado e os ODS, pela perspectiva sistêmica 

AAA SDG Impact / UNDP SDG IMPACT 

STANDARDS - 

Bonds | Impact 

management for 

Bond Issuers 

committed to 

contributing 

positively to 

sustainable 

development and 

the SDGs 

nov/20 Standard 

(draft) 

Framework ou 

método 

"These UNDP SDG Impact Standards for Bonds are a 

practical contribution to provide a common language and a 

clear system to fully integrate the SDGs into all business and 

investment decision making processes." 

AAA SDG Impact / UNDP SDG IMPACT 

STANDARDS - 

PRIVATE 

EQUITY FUNDS 

may/2020 Standard 

(draft) 

Framework ou 

método 

These SDG Impact Standards provide a clear system for 

integrating sustainable developmentand impact into business 

and investment decision making, providing a common 

language thatconnects and informs actions, decisions and, 

engagement and consultation."They bring logic, clarity and 

transparency to understanding, measuring, managing and 

reporting on the nature and depth of SDG impacts of 

businesses and investments. They describe and encourage 

best practice, promote better decision making, and improve 

accountability and transparency about the positive, negative, 

intended and unintended economic, social and environmental 

impacts of businesses and investments on people and the 

planet. They provide the necessary context for selecting and 

applying impact and sustainability metrics and emerging 

taxonomies to best effect." 
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AAA SDG Impact / UNDP SDG IMPACT 

STANDARDS - 

Enterprises | Impact 

management for 

Enterprises 

committed to 

contributing 

positively to 

sustainable 

development and 

the SDGs 

oct/2020 Standard 

(draft) 

Framework ou 

método 

"These SDG Impact Standards for Enterprises are impact 

management standards designed to promote sustainable 

development and advance Enterprises’ contributions towards 

the SDGs. We hope Enterprises of all types, sizes and focus 

will begin to integrate the processes embedded in the 

Standards into their practice." 

AAA SDSN / TWI2050 / 

Rockstrom, 2015 

The World in 2050: 

The Project 

Concept 

mar/15 PPT/Manifesto Framework ou 

método 

Apresentação do conceito do projeto. Perspectiva macro mas 

importante, pela explicitação da dimensão sistêmica entre os 

ODS, levando ao Donut x ODS framework 

AAA The Trucost SDG 

Evaluation Tool (S&P 

Global) 

Discovering 

Business Value in 

the United Nations 

Sustainable 

Development Goals 

(SDGs): Insights 

from the Inaugural 

Application of the 

Trucost SDG 

Evaluation Tool 

nov/18 Report Framework ou 

método 

Serviço privado que oferece Corporate SDG Performance 

Evaluation. Pertence agora à S&P. Relatório dá a visão geral 

da metologia e exemplos de aplicação 

AAA UNGC/B Lab SDG Action 

Manager 

2020? Plataforma Framework ou 

método 

 Plataforma voltada a avaliar e orientar empresas para 

maximizar sua contribuição para os ODS. Não há muito 

material escrito, mas é uma ferramenta muito importante para 

meu estudo. https://bcorporation.net/welcome-sdg-action-

manager 

AAA World Benchmarking 

Alliance 

Benchmarking 

Companies Across 

Seven Systems 

Transformations 

jul/19 Plano de ação Framework ou 

método 

Explica método e estratégia da WBA para avançar ação de 

grandes empresas globais rumo aos ODS. " There is a perfect 

storm brewing with growing pressure to deliver on the 

Sustainable Development Goals (SDGs) under the United 

Nation’s 2030 Agenda, and the 

clock is ticking. The private sector has enormous potential to 

drive change. But there is currently no global accountability 

mechanism to understand where companies are today and 

where they need to get to. The World Benchmarking Alliance 
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(WBA) has setout to develop a range of free and publicly 

available benchmarks by 2023 to assess the progress of 2,000 

keystone companies against the SDGs." 

AAA WEF e Boston 

Consulting Group 

Embracing the New 

Age of Materiality: 

Harnessing the 

Pace of Change in 

ESG 

mar/20 Whitepaper Framework ou 

método (só 

ESG) 

Trabalha o conceito de "Dynamic Materiality" e propõe um 

roteiro prático para investidores e empresas. Abordagem 

100% ESG: não menciona SDG ou Agenda 2030. "One area 

in which investors have begun initial explorations is 

anticipating how issues might become financially material 

either across an entire industry, or for 

a specific company. What is financially immaterial to a 

company or industry today can become material tomorrow, a 

process called “dynamic materiality”. This paper argues that, 

in the coming decade, identifying the issues that are not 

material today that could become so tomorrow will be a 

capability investors cannot do without." 

AA Gap Frame (Gap Frame) THE GAPFRAME 

REPORT 2018 + 

Dois artigos 

acadêmicos + 

Visual-comparison-

SDGs-and-Gap-

Frame_final-1 

jul/18 Guia e 

Plataforma 

Framework ou 

método 

Foca macro mas também business. "The GF is a normative 

framework designed to give practical support to everyone 

working towards a sustainable and safe future. The GF 

translates the 17 Global Goals into relevant and measurable 

issues for each nation. It introduces a target ‘safe space’ 

where we can all live well within the limits of the planet and 

maps the current state of the world against the ideal state, 

highlighting the gap which needs to be closed in order to 

bring the world to a safe space." 

AA IIASA / TWI2050 Transformations to 

Achieve the 

Sustainable 

Development 

Goals: Report 

prepared by The 

World in 2050 

initiative 

jul/18 Report Framework ou 

método 

Posicionamento do TWI2050, de nível macro mas 

explicitando uma visão sistêmica do ODS importante para 

minha análise. 
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AA ISAR/UNCTAD Guidance on core 

indicators for entity 

reporting on 

contribution 

towards 

implementation of 

the Sustainable 

Development Goals 

may/2019 Guide Framework ou 

método 

Propõe um conjunto de indicadores mensuráveis e os mapeia 

em relação aos ODS. Contextualização em 

https://unctad.org/news/tool-equips-companies-report-

contributions-global-goals 

AA Kleinfeld et al., 2020 SDG VOYAGER – 

A PRACTICAL 

GUIDE TO 

ALIGNING 

BUSINESS 

EXCELLENCE 

WITH 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

GOALS 

mar/19 Guia Framework ou 

método 

Reflete sobre a relação entre CSR (ISO 26000) e SDGs, em 

contexto prático, com intenção de orientar as empresas em 

seu auto-diagnóstico e ação. 

AA PRI - PWC The SDG 

Investment Case 

2017 Report Framework ou 

método 

Usa SDGs como referência para riscos e oportunidades em 

nível macro e micro. 

AA Social Progress Index 

(Social Progress 

Imperative) 

Progress against the 

Sustainable 

Development Goals 

+ Calibrating the 

2018 Social 

Progress Index to 

the Sustainable 

Development 

Goals: 

Methodology Note 

2018 PPT e 

Whitepaper 

Framework ou 

método 

Não focaliza empresas, mas tem metodologia de downscaling 

dos ODS que pode ser interessante. 

AA TIIP/IRRC (Burckart et 

al., 2018a e 2018b) 

Measuring 

effectiveness: 

Roadmap to 

Assessing System-

level and SDG 

Investing 

mar/18 Whitepaper 

(Inclui tools 

assessment) 

Framework ou 

método 

Proposta de roadmap para visão do impacto de investimentos 

em nível sistêmico. Ideia próxima ao que estou pensando. 

"helps answer the following question: How can I measure 

whether I, as a longterm institutional investor, have 

contributed to promoting the long-term wealth-creating 

potential of the environment, society, or the financial 

system?" 
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AA Tulder, 2018 (RSM) BUSINESS & THE 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

GOALS - A 

FRAMEWORK 

FOR EFFECTIVE 

CORPORATE 

INVOLVEMENT 

2018 Book/brochure Framework ou 

método 

Estudo detalhado sobre conexão entre negócios e SDGs. 

Propõe um framework e ferramentas 

AA UNCTAD Reporting on the 

SDGs: A Survey of 

Reporting 

Indicators 

2018 Research 

paper 

Framework ou 

método 

Exemplo de derivação de ESG para SDGs: propõe um 

conjunto de "Core SDG Indicators", por meio de um 

procedimento sistemático conectando indicadores ESG 

reportados por grandes empresas, analisados por grandes 

consultorias e explicitamente conectados as SDGs. 

AA WEF + 

EY/KPMG/PwC/Deloitte 

Measuring 

Stakeholder 

Capitalism: 

Towards Common 

Metrics and 

Consistent 

Reporting of 

Sustainable Value 

Creation 

sep/2020 Whitepaper Framework ou 

método 

Propõe um conjunto de métricas (temas, indicadores, 

critérios...) para o capitalismo de stakeholders, em conexão 

com os ODS. 

AA GIIN ACHIEVING THE 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

GOALS: THE 

ROLE OF 

IMPACT 

INVESTING 

sep/2016 Whitepaper Framework ou 

método 

implícito 

Posicionamento do GIIN sobre o tema, explicitando sua 

perspectiva e dando exemplos concretos 

AA KPMG How to report on 

the SDGs : what 

good looks like and 

why it matters 

feb/2018 Guia Framework ou 

método 

implícito 

Publicação orientando empresas para reportar performance 

relativa aos ODS 

AA True Value Labs 

(Phadke et al., 2017) 

Investing with the 

SDGs 

sep/2017 Whitepaper Framework ou 

método 

implícito 

Usa conexão SDG/SASB Issues e alinha argumentos para 

isso, relacionado a investimentos. 
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A B Lab / Accenture B Lab UN SDGs 

Product for 

Business - 

Alignement 

workshop  

03/05/2019 PPT (registro 

de estudo) 

Bases para 

framework ou 

método 

Examina 27 plataformas e ferramentas voltadas para 

mensuração de impacto e contribuição às SDGs. Registro de 

co-criação do B Lab no processo de criação do SDG Action 

Manager. 

A CFA Institute CONSULTATION 

PAPER ON THE 

DEVELOPMENT 

OF THE CFA 

INSTITUTE ESG 

DISCLOSURE 

STANDARDS 

FOR 

INVESTMENT 

PRODUCTS 

aug/2020 Consultation 

paper 

Draft Standard Importante: organiza conceitos e terminologia sobre ESG e 

produtos derivados 

A GRI/UNGC +Shift e 

PWC 

Business Reporting 

on the SDGs | 

Integrating the 

SDGs into 

corporate reporting: 

a practical guide 

aug/2018 Guia Framework ou 

método 

Contextualiza o business case dos SDGs e oferece um passo 

a passo para reporting 

A SDG Impact Assessment 

(South Pole) 

Website SouthPole 2020 Serviço Framework ou 

método 

Serviço privado que oferece "SDG Impact Assessments 

combine qualitative and quantitative analysis to help 

companies and investors understand to what extent portfolios 

are aligned with the SDGs. It includes the following services: 

Quantitative and qualitative assessment of SDG impacts; 

Identification of the most relevant SDGs based on your 

current and potential impacts, locations, sectors and SDGs' 

relevance to your activities or organisational or investment 

goals. Support to develop frameworks to monitor current 

performance and future progress, selecting from an 

internationally-recognised series of metrics, parameters, & 

sub-targets for each SDG. Advice on design of SDG-aligned 

investment strategies, including effective communication of 

investments' positive contributions to sustainable 

development. Benchmark your performance against peers 

with SDG Impact Assessments" 
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A UNGC com Accenture e 

SAP 

AMBIÇÃO PELOS 

ODS - 

EXPANDINDO O 

IMPACTO SOBRE 

OS NEGÓCIOS 

NA DÉCADA DE 

AÇÃO 

2020 Manifesto Framework ou 

método 

Lança iniciativa "Ambição pelos ODS", dando largada à 

"Década da Ação". Propõe um framework para isso e oferece 

"serviços" de orientação para as empresas 

A Itaú AssetManagement Investimento 

Responsável pela 

lente dos ODS: A 

abordagem da Itaú 

AssetManagement 

2018 Whitepaper Framework ou 

método (uso 

próprio) 

Apresenta a perspectiva e metodologia do Itaú 

AssetManagement para investimento com critérios de ODS) 

A Better Business 

Benchmark Tool 

(Corporate Citizenship) 

Accelerating 

Corporate 

Leadership on the 

Global Goals + 

Getting on the right 

track: How to 

demonstrate the 

value of sustainable 

business to 

investors 

2016 / 

2017 

Reports Framework ou 

método 

implícito 

Consultoria, que promete orientação para negócios com 

vistas a SDGs. Pode interessar como exemplo de mistura 

entre conceitos (CSR, CC, SDG...) 

A Business for 2030 (US 

Council for International 

Business) 

Website Business 

for 2030 

2020 Plataforma Framework ou 

método 

implícito 

Plataforma de exemplos. Abordagem por SDG e empresa. 

Parece fragementada. 

A Global Goals Business 

Navigator (PWC) 

Make it your 

business: Engaging 

with the 

Sustainable 

Development Goals 

+ Working in na 

SDG economy: 

Aligning business 

activity to the 

Global Goals 

2015 + 

2017 

Report / 

Whitepaper 

Framework ou 

método 

implícito 

Várias publicações e hub da PwC relacionando negócios e 

SDGs, e oferecendo serviços para isso. 
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A Impact Cloud (Sopact) Step By Step Guide 

to SDG Reporting: 

Best Practices in 

SDG Tracking and 

SDG Reporting 

2020 Plataforma Framework ou 

método 

implícito 

Serviço privado. Oferece ferramenta de "alinhamento e 

reporting" com ODS: " If you are a corporate entity, an 

impact investor, an international development agency, or a 

philanthropicorganization and you need to align your metrics 

to SDG goals and targets you need metrics mapping. A SaaS 

Platform like the one SoPact has built has 2,500+ metrics 

which help make this process seamless and cost-effective." 

A SDG Assessment Tool 

(Ramboll Group) 

Website Ramboll 

Group 

2020 Plataforma Framework ou 

método 

implícito 

Serviço privado, com conteúdo fechado para clientes, mas 

tem um trial. No site, delara: "New SDG tool to help progress 

sustainable business: Ramboll unveils a new digital impact 

assessment tool. The tool is designed to help private sector 

companies gain a first overview of how they impact UN’s 

Sustainable Development Goals (SDG) and where to unfold 

the potential. 

A SDG Impact Explorer 

(GSMA) 

2020 Mobile 

Industry Impact 

Report: Sustainable 

Development Goals 

Sep/2020 Report e 

plataforma 

Framework ou 

método 

implícito 

GSMA é um iniciativa da indústria global de telefonia móvel, 

e neste relatório e plataforma agrega/reporta as contribuições 

da indústria para os ODS. 

A Sustainability Solutions 

Assessment (ISS) 

Sustainability 

Solutions 

Assessment 

(website) 

2020 Brochure Framework ou 

método 

implícito 

Serviço privado que oferece análise de portfolio pela 

perspectiva dos ODS: "As the UN SDGs primarily target 

states and the public sector, not all of the goals are relevant 

for companies. For this reason, ISS-oekom defined a total of 

15 sustainability objectives which are closely aligned with 

the SDGs. They are used to assess companies’ product 

portfolios in terms of their contribution towards sustainable 

development. 

A UNCTAD UNCTAD: 

Investing in 

Sustainable 

Development Goals 

| Action Plan for 

Private Investments 

in SDGs 

2015 Plano de ação Macro Apresenta um framework estratégico, em nível macro, para 

aumento do investimento privado nas SDGs. É mais voltado 

a políticas do que a avaliação ou orientação ao nível de 

empresa. 
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A SDG Impact / UNDP SDG Impact 

Standards: 

Mapping Document 

| Mapping the 

Sustainable 

Development Goals 

Disclosure (SDGD) 

Recommendations 

to the UNDP SDG 

Impact Standards 

for Enterprises 

2020 Guia Mapa Tabela correlacionando conceitos do SDGD com indicadores 

do SDG Impact Std for Enterprises 

A ISO ISO 26000 and the 

SDGs 

2018 Brochure Não sinaliza 

framework ou 

método 

Faz conexões entre ISSO 26000 e SDGs de forma superficial. 

Bom exemplo de abordagem limitada. 

A SDG Business 

Dashboard (Earth 

Security Group) 

The Earth Security 

Report 2017: 

Sustainable 

Development Goals 

for Business 

Diplomacy and 

Growth 

2017 Report Não sinaliza 

framework ou 

método 

Report focado em indústrias. Parece mais macro, mas pode 

interessar pela lógica que usa, como exemplo. "The 

Sustainable Development Goals are the new political 

framework for development and for business. They signal the 

sustainable growth imperatives of the next decade. This 

report provides the blueprints for global business to navigate 

the risks and the impact opportunities." 

A SDG Impact / UNDP SDG Impact 

Standards : 

Frequently Asked 

Questions 

2019 Brochure Não sinaliza 

framework ou 

método 

Perguntas e respostas explicando os SDG Impact Standards 

A SDG Impact / UNDP SDG Impact 

Standards: Glossary 

| Glossary of terms 

to support the SDG 

Impact Standards 

for Enterprises, 

Private Equity 

Funds and SDG 

Bonds 

2020 Glossário Não sinaliza 

framework ou 

método 

Lista e descreve termos-chave para entendimento dos SDG 

Impact Standards 
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A SDG Philanthropy 

Platform (Rockefeller 

Philanthropy Advisors) 

PHILANTHROPY 

AND THE SDGs: 

Practical Tools For 

Alignment 

2018 (?) Guia Não sinaliza 

framework ou 

método 

Orientação para fundações e donnors, mas que pode 

interessar pelo conceito de alinhamento que aplica. "For 

foundations that are moving forward on the 

SDGs or are ready to start, this guide gives stepby-step tips 

on how to join with this international effort. You’ll learn how 

to better plan, assess progress, and report on the work you do 

in service of your mission and the SDGs." 

A The GIIN A Guide For 

Impact Investment 

Fund Managers: A 

Step-By-Step 

Resource To 

Creating And 

Managing A 

Private Equity 

Impact Fund 

2020 Plataforma / 

Guia 

Não sinaliza 

framework ou 

método 

Orientações para investidores de impacto. Cita SDGs como 

framework de referência para 42% dos fundos. 

A UNGC / PRI  SDG Investment 

Forum - Meeting 

Summary 

mar/19 Report Não sinaliza 

framework ou 

método 

Reporte de fórum ocorrido em São Paulo. Tem exemplos que 

podem interessar. 

A WBSCD SDGs - The 

Business Case for 

Action 

abr/18 PPT Não sinaliza 

framework ou 

método 

Dá uma visão geral do business sector em relação às SDGs e 

defende o business case para isso. Se apóia no relatório Better 

Business, Better World. 

A WBSCD SDG Business Hub 2020 Hub Não sinaliza 

framework ou 

método 

https://sdghub.com/ 

A WEF (Schwab, 2019) Davos Manifesto 

2020: The 

Universal Purpose 

of a Company in 

the Fourth 

Industrial 

Revolution 

dec/2019 Manifesto Não sinaliza 

framework ou 

método 

Explicita de forma sintética e estruturada as expectativas 

sobre as empresas no contexto do Stakeholder Capitalism. 

A PWC Navigating the 

SDGs: a business 

guide to engaging 

with the UN Global 

Goals 

2016 Guia Orientações 

gerais 

Guia para empresas, explicando os ODS e apresentando 

riscos, oportunidades e exemplos de atuação. 
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A UNGC (CFO 

TASKFORCE FOR THE 

SDGS) 

CFO PRINCIPLES 

ON INTEGRATED 

SDG 

INVESTMENTS 

AND FINANCE 

2020 Manifesto Princípios Primeiro produto da UNGC CFO Task Force for the SFGs, 

declara as intenções e princípios para fomentar conexão entre 

negócios/finanças corporativas e SDGs 

A EY Why SDGs should 

be in your business 

plan 

mar/17 Artigo Recomendações Apresenta o "business case" dos ODS e recomenda ações que 

as empresas deveriam adotar. 

B IAASB GUIDANCE ON 

EXTENDED 

EXTERNAL 

REPORTING 

(EER) 

ASSURANCE 

mar/20 Guia Bases para 

asseguração em 

reportes 

ESG/SE 

Projeto em andamento para definição de normas para 

asseguração de EER. Não está diretamente ligado ao meu 

ponto, mas tem relação, pelo lado dos critérios de reporting 

http://www.iaasb.org/consultations-projects/extended-

external-reporting-eer-assurance 

B UNGC MAKING 

GLOBAL GOALS 

LOCAL 

BUSINESS: 

Responsible 

business in the era 

of the Sustainable 

Development Goals 

2019 Brochure Frame genérico Divulgação light do posicionamento do UNGC em relação às 

SDGs 

B PWC Total Impact 

Measurement & 

Management AND 

PwC’s Impact 

Explorer: A new 

tool for measuring 

and valuing your 

global impacts 

2020 Plataforma Framework ou 

método 

Metodologia proprietária da PwC, anunciada em: 

https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-

change/total-impact/impact-explorer.html e em 

https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/total-

impact-measurement-management.html 

B UNGC / KPMG SDG Industry 

Matrix 

2015 Report Framework ou 

método 

implícito 

Serie de publicações da KPMG com UNGC, mostrando 

oportunidades por setor "SDG Industry Matrix: Showcases 

industry-specific examples and ideas for corporate action 

related to the SDGs. Presented in a series of publications, 

each matrix highlights bold pursuits and decisions made by 

diverse companies for each SDG" 



220 

 

 

 

B SSE - Sustainable Stock 

Exchanges 

SSE 2016 Report 

on Progress 

2016 Report Não sinaliza 

framework ou 

método 

Relatório sobre práticas das Bolsas (enquanto empresas) para 

promover sustentabilidade e contribuir com os ODS. Destaca 

práticas voltadas aos ODS 5,8,12,13 e 17. 

B UN / Business & 

Sustainable 

Development 

Commission 

BETTER 

BUSINESS, 

BETTER WORLD: 

The report of the 

Business & 

Sustainable 

Development 

Commission 

jan/17 Report Não sinaliza 

framework ou 

método 

Estudo sobre o papel dos negócios no DS. Inclui menções aos 

ODS 

B UNCTAD SDG Investment 

Trends Monitor 

2019 Report Não sinaliza 

framework ou 

método 

Monitoramento em alto nível de investimentos privados em 

setores econômicos/industries relacionados fortemente com 

ODS priorizados pelos critérios da UNCTAD. 

C OECD/HEC/SnO (orgs) Measuring the 

Impacts of 

Business on Well-

Being and 

Sustainability 

jul/17 Compêndio Não sinaliza 

framework ou 

método 

Vários papers sobre o tema, mas muito específicos, pontuais. 

Só um (Betti et al.) interessa, mas já está na bibliografia como 

artigo acadêmico) 
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS (TESTE EXTERNO 1) 

Neste apêndice são apresentados o roteiro das entrevistas com especialistas e a 

compilação das principais observações realizadas. 

Roteiro das entrevistas semiestruturadas – realizadas em março/2021, via Zoom 

Objetivos da entrevista:  

• Coletar percepções/entendimentos do entrevistado sobre o problema representado 

pela proliferação de instrumentos que se propõe a avaliar e orientar negócios considerando seu 

“alinhamento” com os ODS (ou contribuição a eles). 

• Consultar o entrevistado sobre a necessidade de (e demanda por) uma ferramenta que 

ajudasse os usuários a analisar a consistência desses instrumentos. 

• Colher a percepção do entrevistado sobre a abordagem e as linhas gerais do método 

que estou desenvolvendo (se possível, também sobre a ferramenta para sua aplicação). 

Roteiro: 

1. Abertura (autorização para gravação, apresentação formal dos participantes e dos 

objetivos da entrevista) 

2. Contextualização (apresentar minha motivação para a pesquisa em curso): 

“Desde o lançamento dos ODS venho observando o aumento na oferta de ferramentas, 

publicações e serviços que se propõe a avaliar e/ou orientar empresas para os ODS. Você 

percebe esse fenômeno? Qual sua opinião sobre ele? Quais os lados positivos? Quais os 

negativos? Poderia dar alguns exemplos de bons instrumentos? E de instrumentos pouco 

consistentes?” 

3. Percepção de necessidade:  

“Considerando esse contexto, você acredita que seria pertinente/necessária a criação de 

um método/ferramenta para analisar a consistência de instrumentos como esses? Acredita que 

haveria demanda para algo assim?” (Explorar diferença que faria ser algo de uso livre versus 

um serviço/uso pago) 

“Quem seriam potenciais usuários? Para que finalidades, especificamente? Que 

atributos e outputs tornariam mais útil e/ou atraente uma ferramenta assim? O que poderia 

afastar potenciais usuários?” 
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4. Percepção sobre minha proposta: 

“Vou lhe mostrar agora as linhas gerais de um método/ferramenta que estou 

desenvolvendo para atender essa demanda de que estivemos falando. Gostaria de ouvir suas 

opiniões e sugestões sobre essa proposta”. 

Apresentar slides mostrando os principais conceitos e componentes do método. Deixar 

claro que se trata de um esboço inicial, de modo a deixar o entrevistado confortável para críticas 

ou propostas de melhoria. (Mostrar algo pronto poderia retrair o entrevistado, pela preocupação 

em não “demolir o trabalho que fiz”). 

(Conduzir a conversa levando em conta as posições já expostas pelo entrevistado: se foi 

cético/negativo, deixar claro que isso não é um problema, fazendo o entrevistado confortável e 

explorando em que medida a minha proposta atenua ou reforça esse ceticismo. Se foi 

otimista/positivo, reconhecer esse fato e explorar oportunidades de melhoria na proposta, 

instigando a crítica construtiva). 

5. Encerramento: pensando no conjunto da entrevista, desde seu início, perguntar se o 

entrevistado teria algumas considerações finais, se deseja retomar algum ponto abordado ou 

acrescentar algo.  

Consultar sobre interesse disponibilidade para testar a ferramenta quando estiver pronta 

e/ou se pode indicar quem teria esse interesse. 

Terminando, agradecer o tempo e as contribuições. 
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Compilação dos insights do painel de especialistas (teste externo 1) 

Aspecto Insight/comentário 

Demanda por 

instrumento de 

avaliação ODS 

- Existe, mas também mistura com ESG (P6) 

- Há necessidade, mas talvez não demanda (P6).  

- Há grande demanda das empresas por orientação/apoio: Pacto Global estimulou demanda, mas não ofereceu depois a orientação ou apoio 

prático (P1) 

- Há demanda para algo como o CIDI (P2) 

- Como analista, tem frequente necessidade de avaliar se um negócio é alinhado com o ODS. (P2) 

- Em geral são títulos (“Green bonds”, “SDG bonds”...) emitidos por empresas para captar recursos para finalidades específicas (P2) 

- Houve movimento para “bonds ODS”, no começo. E isso seria pior: não tem como um bond só pegar todos os ODS. Por isso tem que 

separar, e deixar claro para qual ODS contribui. E usar os ODS no conjunto apenas como um Norte, uma referência macro, geral. (P4) 

- A escolha do avaliador se dá mais pela sua reputação e experiências bem-sucedidas (track record) do que pela análise sistemática de sua 

metodologia, ou forma como opera (P2) 

- A verificação pelo CIDI pode ser um diferencial para desempate, dando credibilidade ao produto no seu claim de contribuir para os ODS 

(P4) 

- Entende que o CIDI pode ajudar negócios financeiros que não sabiam que contribuíam para os ODS descobrirem que contribuem. (P4) 

- Seria importante o usuário ter claro desde o início o que estará avaliando: emissão, emitente ou avaliador e sua metodologia. (Uma 

implicação disso é que talvez o olhar do CIDI deva ser diferente conforme esses objetos) (P2) 

- Focalizar potenciais usuários: empresas? Conselhos? Assets? (P3) 

- Uso superficial dos ODS: apenas para mapear o que a empresa já fazia, sem nada de novo (P6) 

- Consultorias fazem trabalho raso sobre ODS (P1) 

- Interesse nos ODS existe mas é limitado (P3) 

- Não tem como cobrar do mercado, de um produto, a entrega de todos os ODS: tem que ser granularizado: tal negócio/produto contribui para 

uma parte de um ODS. (P4) 

- Investidores teriam mais interesse no CIDI, pois qualidade de metodologia é central para eles, que precisam comprovar suas teses de 

investimento (P3) 

- Empresas requerem algo com resultado mais tangível e aplicável. (P3) 

- É frustrante/insuficiente analisar só a metodologia, não a empresa/projeto/portfólio (P3, P1 indiretamente) 

- ODS são o centro de gravidade da agenda de sustentabilidade das empresas, via Pacto Global (P1) 

- Como o CIDI poderia ajudar na comunicação sobre os resultados e conclusões das análises realizadas? (essa aparentemente é uma 

necessidade dos analistas: como comunicar aos demais envolvidos as suas conclusões/ressalvas) (P2) 

- Faz paralelo com o Relato Integrado. Vê com frustração o modo como foram/estão sendo incorporados pelas empresas/mercado. Geraram 

grandes expectativas no campo dos sustentabilistas, mas acabam sendo simplificados/reduzidos/distorcidos pelo mercado, que tem 

dificuldade com uma agenda tão ampla (P4) 

- ODS são uma agenda de Estado e, dentro disso, outros atores desempenham seus papéis, mais limitados. (P4) 
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Percepção sobre 

ESG 

- “Prático para empresas” (P6) 

- Hábito de mapear ODS pelas três letras reforça fragmentação (P6) 

- Falta à ESG conexão com modelo de negócio, propósito (P3) 

- Conexão de ESG com ODS poderia suprir essa lacuna do ESG (P3) 

- Fazer essa conexão seria uma contribuição importante do CIDI (P3) 

- ESG não é nada mais que o olhar financeiro sobre sustentabilidade. Acha bom que atores desse campo finalmente estejam entendendo o 

assunto, agora em seus próprios termos. ESG não dá conta de tudo, e é preciso cuidado com isso. (P1)  

- Sobre o ganho de tração que vemos na agenda ESG, ela atribui ao fato de ESG ser “a agenda do dinheiro”, uma forma de gestão de risco. 

Não é pra salvar o mundo. Fenômeno não só no Brasil, mas global (P4) 

- Entende os ODS como a expressão concreta da agenda da sustentabilidade. Usa/recomenda como pauta para quem vai aplicar uma análise 

ESG. (P2) 

- Para muitos, os ODS ainda são vistos como muito abrangentes, “holísticos demais”, “descolados da realidade das empresas e investidores”. 

(P2) 

- “Muitos ainda não aceitam/não querem entender que sustentabilidade é mais complicado que simplesmente um conjunto de indicadores. 

Querem que tudo se resuma a uns poucos números” (P2) 

- A perspectiva ESG traz embutida/implícita uma ideia de “agenda positiva”, na medida em que está focando em oportunidades de 

melhoria/metas para o negócio analisado. Ao passo que a perspectiva “sustentabilista” tradicional (GRI, Ethos, CDP, ISE....) tem um olhar 

pautado pela prescrição de medidas para contenção/remediação de danos ou práticas indesejáveis. (P2) 

- Onda ESG está minando interesse das empresas pelos ODS (P5) 

- Inclusão do ESG no discurso das empresas e consultorias vem ocorrendo sem maiores cuidados (P5) 

- “ESG é a evolução da sustentabilidade”: título de artigo do Fábio Barbosa é exemplo do erro na percepção do ESG (P5) 

- Sobre relação ESG/ODS, entende que o ODS é a grande agenda, e o ESG uma forma de simplificar mais a sua aplicação, a compreensão 

pelas empresas e outros atores do mercado. (P4) 

- Todo os produtos que se apresentam como ESG contribuem de alguma forma para os ODS, mas não sabem nem divulgam isso. (P4) 

Lembra de 

instrumentos 

existentes 

- Ferramenta do Pacto Global (P6) 

- Ferramenta/orientação das IEs (FGVces, 2018/19) (P6) 

- Serviço prestado pelo CEBDS (P6) 

- B Impact Assessment (P5) 

- SDG Action Manager (P5, lembrando que não funciona bem) 

- SDG Compass (P5) 

- Serviços prestado pela Way Carbon (P6) 

- Lembra só que consultorias falam superficialmente de ODS (P3 menciona indiretamente Gestão Origami e Societá) 

- Perguntada sobre que certificadores conhece/utiliza, mencionou Sitawi, SGS e KPMG (P2) 

- Lembrou de orientações do PRI sobre o assunto (há uma publicação, ficou de me confirmar o nome) e um relatório do Pacto Global. (P2) 

- Menciona a CBI – Climate Bonds Initiative, como exemplo de metodologia que pode não ter o olhar social, pois é muito focalizada. Assim 

como muitas outras o são. (P4) 
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- Lembra que já existem algumas plataformas de ratings ou scores ESG que dão um mapeamento de quanto um produto está conectado a 

cada ODS ou indicador deles. Especialmente voltadas a investidores: há muitas mapeando produtos a ODS. (P4) 

- Ver ferramenta chamada “Pacta - Paris Agreement Capital Transition Assessment”, usada para certificar metodologias de bonds climáticos. 

(P4) 

Geral sobre o CIDI - Risco de usuário não entender que o objeto de análise são as metodologias, não as empresas ou portfólios (P1) 

- Este é um ponto de cuidado: como comunicar isso de forma simples e clara para os potenciais usuários? Talvez começando com uma 

pergunta, tipo “O seu espelho é fiel?” “A sua régua está correta?” “Como você sabe se a avaliação que recebeu sobre os ODS é válida?” 

(P1) 

- CIDI pode ter um papel de facilitação de processos, e que isso é algo muito importante: “a facilitação faz toda diferença para que os 

avanços aconteçam na prática. Mesmo que as empresas/pessoas estejam motivadas para fazer certas reflexões ou mudanças, elas muitas 

vezes não tem tempo/condição de se dedicar a isso. Por isso, a facilitação é essencial: sem ela, as coisas não acontecem”. (P1) 

- Há interesse/utilidade para uma ferramenta assim. (P5) Como forma de ajudar quem não sabe bem o que ODS a se encontrar, saber se está 

na agenda. (P4) 

- Cuidado para foco no ODS: será necessário, de alguma forma, fazer o CIDI “dialogar” com o frame ESG, de modo que (a) se beneficie 

dessa onda e (b) não seja descartado a priori por ter como foco algo “ultrapassado”, como os ODS. (autor, com base em P5) 

- Minha abordagem crítica ESG x ODS tende a ser vista como oposição ao ESG, não como complementação: como resolver isso no discurso 

e na prática? (autor) 

- Sugere que aplicabilidade do CIDI poderia não se limitar a metodologias que se denominam alinhadas aos ODS, mas qualquer uma que se 

designe como “sustentável”. (P4) 

- Se – sem dar muito trabalho adicional – o CIDI trouxer um diferencial para a emissora (o olhar ODS), ela pode se interessar, por ser “um 

plus a mais”. E que à medida que algumas empresas façam isso, os investidores vão se acostumar a pedir, e cria-se um círculo virtuoso. (P4) 

- Menciona a divisão de papéis no business de bonds e títulos financeiros: emissor/captador, estruturador, second opinion, investidor. Nota 

que uma ferramenta como o CIDI poderia ser boa para uso pelo atores que vêm antes do “investidor”. Vir desde o início da cadeia ajudaria 

a provocar/elevar a barra dos elos seguintes, até a ponta. (P4) 

- Recomenda que estudos mostrando a relação entre os que se faz em ESG/bonds e os ODS seria muito educativo, ajudaria o mercado a 

entender a relação entre essas agendas. Ou seja, partir do que já compraram – o ESG, pela simplicidade e pragmatismo – e usar como porta 

de entrada para os ODS – percebidos/descartados como muito complexos e distantes das empresas, vistos como “coisa da ONU, das 

ONGs”. (P4) 

Oferta às empresas - Entende como ferramenta aberta, que pode ser usada por conta própria, (P6) mas, na prática, precisa de expert para ajudar na aplicação (P6: 

há espaço para as duas modalidades) (P5) 

- CIDI mais como um serviço do que como ferramenta aberta/publicação (P2, P3, P5) 

- Usuários mais prováveis são as consultorias, não empresas (P1) 

- Consultorias podem ter interesse em se qualificar/certificar (P1) 

- Um modelo como a GRI seria o mais interessante: a metodologia/ferramenta estaria disponível para quem quisesse, mas um serviço 

profissional para sua aplicação por profissionais qualificados ajudaria muito e ampliaria seu uso. A ideia por trás é que os profissionais das 

empresas em geral teriam pouco tempo ou disposição para aprender a usar uma ferramenta nova. (P5) 
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- Entende que uso do CIDI pode ser atraente para as empresas se diferenciarem “já que agora todo mundo se diz ‘ESG sustentável’” (P4) O 

uso do CIDI pode ser interessante para as empresas, que vão ter um ponto positivo adicional no que estão fazendo na lógica ESG 

- Haverá um desafio de comunicação e engajamento. Os primeiros usuários podem precisar de algum incentivo. (P4) 

- Pergunta se o resultado da análise será público, e pondera que se for público, pode ser um obstáculo. (P4) 

Uso na certificação 

de consultores ou 

metodologias 

- Ok, mas sem entusiasmo (P6) 

- Precisaria de endosso de uma organização (P1, P6: Pacto Global) 

- Haveria demanda por parte de consultorias? Teriam interesse se houvesse demanda de seus clientes (P3) 

- “Rate the raters” foi iniciativa nesse direção. Ver o que Carlos Brandão pensa disso, visto que participou (P3) 

- Criar um “prêmio de ferramentas” poderia ser uma forma de estimular o olhar sobre metodologias e validar CIDI como critério de análise 

(P3) 

- Foco de atenção da entrevistada era a “consultoria que está apoiando a empresa”, e não tanto “a metodologia utilizada por essa consultoria”. 

P1 e P2 viam o CIDI sendo aplicado para avaliar (e, no final, certificar) as consultorias, e nem tanto a metodologia por elas utilizada em 

relação aos ODS. 

- Metodologias analisáveis pelo CIDI são coisas como Green bond principles, sustainable bond principles, SDG linked bonds, Guia da 

Febraban (P4) 

- Bonds verdes não são ODS Bonds: tipicamente eles enfocam apenas dois ou três aspectos, com metas bem tangíveis e específicas. (P4) 

- Percebe um distanciamento entre a demanda/uso desse mercado específico (finanças) e a perspectiva ampla do CIDI: mesmo que o CIDI 

seja fácil de fazer e “dê um selinho” para o emissor, tem que ver quem se interessaria pelo tal selinho... (P4) 

- Nesses termos, uma certificação da metodologia usada na origem da emissão (certificação das metas, second opinion) poderia ser mais 

viável: o CIDI qualificaria a metodologia (ou o aplicador dela) e isso agregaria valor ao produto no qual ela foi aplicada (P4) 

Usuários para teste 

prático 

- Leroy Merlin e Itaú (P6) 

- Grupo Ultra (P1 diz que gostaria de análise CIDI sobre metodologia usada no estudo que encomendaram) 

- Pacto Global (P5 gostaria de aplicar em ferramentas próprias, ou que recomendam) 

- Menciona que “a Suzano fez o ESG linked loan com a menor taxa histórica no follow on também. As metas do linked loan dela são  de 

emissões, etc. Ela não falou em ODS ali nessa emissão, mas lá no relatório de sustentabilidade ela fala que, como empresa, faz ODS”. (P4) 

Outras fontes e/ou 

interessados 

- Santander Research ESG (P3: passou relatório, devo ler. Indicou falar com Maria Paula e, acima dela, Carine Bueno) 

- JGP, Fama, Vox, Constellation (P3) 

Sobre a ferramenta propriamente dita: 

Geral - Bem recebida e entendida (P1, P2, P3, P6) 

- Um critério adicional poderia ser a relação esforço (custo) x resultado (benefício) dos instrumentos avaliados (P5). 

- Pensar se cabe no módulo de aplicabilidade do CIDI. Visto que esse módulo está pensado para análise preliminar dos instrumentos, uma 

solução seria ter dois blocos nesse módulo: um ANTES da avaliação e outro DEPOIS. Outra solução seria incluir esse critério como um 

item para reflexão nas conclusões. (autor) 

- Questão de aplicabilidade (pergunta preliminar que precisaria ser considerada): qual a finalidade da empresa ao tratar dos ODS? O que ela 

quer com isso e/ou o que a motiva a pensar nos ODS? Curiosidade/modismo? Reputação/imagem? Demanda externa? Preocupação 

real/pensamento estratégico? (P5) 



227 

 

 

 

 

- Levar em conta que os potenciais usuários consideram ao mesmo tempo a consistência/qualidade conceitual e a adequação às suas 

necessidades (P5) 

Gráfico síntese - Claro, adequado (P1, P3, P4, P6) 

Matriz de critérios 

e perguntas 

orientadoras 

- Adequada e clara (P6, última versão; P1, P3, P4) 

- É bom o equilíbrio 3 perspectivas x 3 critérios (P6) 

- Os critérios fazem sentido, mas vão muito além do que as empresas pensam/consideram ao decidir sobre instrumentos financeiros mais 

sustentáveis. (P4) 

Linguagem - Clara e compreensível (P6) 

Critério 

“Inclusividade” 

- Critério mistura duas coisas diferentes: questões de pobreza e questões de diversidade/minorias/direitos humanos. Seria o caso de desdobrar 

o critério? Ou apenas explicar melhor? (P1) 

- Destacou a importância deste critério, se auto-exemplificando que o emissor de um “Green bond” deveria também se perguntar, pelo 

menos, qual o efeito do que está propondo em termos de “não deixar ninguém para trás”. (P4) 

Critério “Meios” - Não entendeu o que eu queria dizer com esse termo. Depois que expliquei, sugeriu que eu trocasse por “capitais”, “capital alocado” ou 

“recursos”. (P1) 

Critério 

“Colaboração” 

- Estranhou a expressão “contribuição esperada”. Como melhorar a expressão dessa ideia? Simplesmente remover o adjetivo “esperada” pode 

perder a noção de que se trata de uma ambição, não da contribuição corrente. Ver com cuidado, entrevistada poderia estar pensando no uso 

para um objeto “empresa” e não “instrumento”. (P1) 

Critério 

“Dimensão” 
- Estranhou o termo “contribuição esperada”. Entende que gera imprecisão, incerteza, pois é uma expectativa, uma coisa futura. Sugere focar 

mais no “aqui e agora”. Eliminar a palavra “esperada” poderia resolver. (P1) 

Critério 

“Interdependência” 

- Ressalva sobre o uso do termo “ODS prioritários”: Que ODS são esses? Como foram definidos? Expliquei que vinham da análise de 

materialidade. Algo a ajustar nas perguntas orientadoras? (P1) 

Critério 

“Centralidade” 

- Poderia ser mais clara a info de que se refere à conexão com o core business da empresa (P6) 

- A palavra “inerente” pode não ser compreendida corretamente, em geral confundem com “usual” (P6) 

- CIDI deveria incorporar uma perspectiva setorial, variando conforme o contexto da empresa em que é aplicado (P3) 

- Essa característica seria do CIDI, ou algo que o CIDI deveria focalizar na análise dos instrumentos? Ou ambas as coisas? (P3) 

- “Centralidade” não está bem claro a que se refere. Deveria deixar claro que se refere ao foco no modelo de negócio. Talvez até mudar o 

nome do critério nesse sentido. Deveria ser o primeiro critério, antes da materialidade. (P3) 

Critério 

“Materialidade” 

- Deve incluir percepção de brasilidade, de contexto local (P3) 

- Nota que o critério “materialidade”, como nomenclatura, tem alguns (poucos) críticos, que preferem usar “relevância”. Pode ser o caso de 

mencionar na tabela. (P4) 

Evidências - Lógica adequada (P3, P4, P6) 

- Deveria ter exemplos de cada nível (P3, P4, P6) 

- Dificuldade em ver/entender a parte negativa da escala (P6) 

- Explicitar que os níveis se referem tanto à parte negativa quanto positiva da escala, mesmo que pareça repetitivo (P6) 

- Vai ser difícil encontrar/validar as evidências. Quais os critérios para isso? Exemplos “for dummies” (P4) 
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- Investidores podem ter medo do termo “evidência” por gerar uma expectativa mais rígida sobre o atributo que declara: como são regulados 

pela CVM, isso pode ser um gancho para futuras cobranças, inclusive pelo Ministério Público. (P4) 

Escala - Interpretação de cada um sobre os níveis pode ser um problema, devido à subjetividade. Chamei atenção para o que é exemplificado em 

cada nível, e dei um exemplo: “Imagine uma consultoria que, na proposta, diz que vai analisar a contribuição de sua empresa para a 

inclusão social, mas não explica como. Seria um nível 1, positivo. Agora imagine que ela dissesse, explicitamente, que inclusão social não é 

um aspecto a ser analisado, pois foge ao foco de responsabilidade das empresas. Seria um nível 1, negativo. Se o assunto simplesmente não 

fosse mencionado, seria um zero.” Essa explicação, via exemplo, foi eficaz. Incorporar no CIDI? No FAQ/manual, ou no corpo da  matriz 

(ao lado dela). (P1) 

- Comentou que poderia ter alguma dificuldade em entender, na prática, o que seria “critério” e o que seria “evidência”. Se auto-explicou 

dizendo que “os critérios são os ganchos para avaliação, e as evidências os fatos observados que encaixam nesses ganchos”. (P1) 

- Dificuldade no entendimento (P5, antes do ajuste que fiz) 
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APÊNDICE D – COMPILAÇÃO DOS FEEDBACKS DE ESPECIALISTAS (TESTE 

EXTERNO 3) 

Neste apêndice é apresentada a compilação das principais observações realizadas sobre 

a avaliação do protótipo funcional por especialistas.
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Compilação dos feedbacks dos especialistas (teste externo 3) 

Aspectos Comentários 

Geral 

 
• Não consegui avaliar de maneira “crua”, pois já tinha em mente o registro de nossa primeira conversa, portanto eu sei do que se trata a 

ferramenta. Não consegui avaliar se está claro para quem nunca ouviu falar. (P1) 

• Obrigada pela oportunidade de conhecer a ferramenta e o manual! E parabéns pelo trabalho! Muito bom ver a coisa nascer e tomar uma 

forma própria, né? Gostei muito de ver os dois produtos lembrando da conversa que tivemos há alguns meses. Penso que framework será 

bem útil, ajuda a esclarecer e organizar conceitos e o que os instrumentos de avaliação ESG deveriam entregar/apontar. Uma contribuição 

importante para esse campo que ainda está um tanto anuviado. (P6) 

• Lembrando que é uma ferramenta de avaliação de ratings, rankings, e pensando pelo lado do investidor, precisa considerar que muitas da 

metodologias não são 100% abertas. São “caixa-preta”, ou difíceis de entender. Essa pode ser um dificuldade para acessar avaliar as 

metodologias de interesse. (P2) 

• Outro ponto é a qualificação de quem vai aplicar. A ferramenta tem muitos pontos e conceitos importantes. A pessoa que vai aplicar 

precisa ter base conceitual, condições de entender e utilizar isso. Precisa entender as nuances. (P2) 

• Pensando em meio, recursos, acesso, um ponto é a relação custo-benefício. Pensando pelo lado de investimentos, normalmente o tempo é 

escasso. Isso pode ser um entrave, o usuário pode não fazer o uso integral da ferramenta por não ter tempo/pessoas para aplicar nisso. (P2) 

• Achei bem claro, suscinto, bacana. A minha questão é na aplicabilidade e uso real. As empresas, especialmente de grande porte, estão 

super sobrecarregadas com demandas de questionários e ferramentas (menciona CSA, Ecovadis). Ainda há muitas ferramentas, mesmo a 

coisa tendo se afunilado por um lado (GRI, CDP, TCFD, SASB), ainda tem os ratings, e outras como Sistema B, SDG Action Manager, 

IFRS.... E os próprios bancos têm suas “análises proprietárias”. (P3) 

• Entende que o CIDI não é uma ferramenta para cada um usar, mas para ser base de um estudo geral, amplo. A metodologia é robusta, isso 

daria força a um estudo assim. Não vê um banco usando essa metodologia para fazer um estudo comparativo das alternativas que tem. 

Pode ser, mas acha difícil. é dar luz a esse fato que não consideram os ODS? Chamar atenção para o impacto? Para isso, seria legal mesmo 

fazer algo aberto, como um debate, uma publicação. Assim pode influenciar mais atores, como IFRS, bancos, agências de rating... Poderia 

ser algo como um observatório ESG, tipo observatório do clima. Lembra de estudiosos que têm uma visão mais ampla que o ESG básico: 

John Elkington, como uma referência, que vai a fundo (contrasta com Bob Eccles, mais prático, pragmático). Rebeca Henderson 

(“Reimagining Capitalism in a World on Fire”). Cita tbm Centro de Sustentabilidade de Cambridge. Otto Scharmer (MIT), que fala em 

três grandes crises atuais da humanidade: desconexão com o outro (crise social), com a natureza (crise ambiental) e com si mesmo (crise 

espiritual). (P3)  

Clareza 

o material está 

compreensível, tanto do 

ponto de vista conceitual 

quanto de uso prático? 

• Vejo que está mais claro do ponto de vista conceitual. Tenho dúvidas se para uma utilização prática, o conteúdo deva ser mais direto e 

visual. Talvez seja difícil seguir com o uso da ferramenta de maneira autodidata. (P1) 

• Os critérios estão bem claros, com explicações objetivas e sucintas. Para que se torne mais clara, logo de início, a aplicação da ferramenta 

sugiro trazer no manual exemplos de instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva ESG. Em relação ao manual, 

eu acho que a organização do miolo do conteúdo em perguntas e respostas não funciona bem para o leitor se encontrar no material; minha 

sugestão é uma organização na linha de “como começar”, “inserção dos dados”, etc - seguindo as etapas de uso da ferramenta. Acho que 

vale deixar claro também que a ferramenta não se volta a compartir instrumentos, mas à avaliação de um instrumentos por vez, ou de um 
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instrumento específico. Na ferramenta, acho importante trazer no “início” mais informações sobre como usar cada aba. Um parênteses, 

fiquei pensando no nome do framework, os termos que formam a sigla não comunicam claramente o que é/para que é o framework. (P6) 

• Está compreensível. Tomei um tempo razoável para ler tudo. Dediquei um tempo, li com calma e atenção. Tenho base no assunto, e 

percebo que a pessoa precisa ter base conceitual. (P2) 

Consistência 

os conceitos, propostas e 

recomendações contidos 

na ferramenta fazem 

sentido, do ponto de vista 

da sustentabilidade 

empresarial? 

• Sim, conteúdo consistente e alinhado com o praticado. (P1) 

• Na minha visão fazem bastante sentido sim. Senti falta no manual de uma introdução um pouco mais completa sobre ESG e seus aspectos, 

acho que poderia ter uma contribuição “didática”. Entendo que uma reflexão profunda e complexa sobre as conexões ESG e ODS ficaria 

pesado, não caberia, mas acho que seria interessante, se possível, comentar brevemente. (P6) 

• Em relação a conceitos, tranquilo: acho que está muito consistente em todos os conceitos e alinhamentos dos critérios. (P2) 

Metodologia 

os critérios e a escala de 

avaliação propostos são 

compreensíveis e fazem 

sentido para o usuário? 

• Sim, fazem sentido. É de fácil entendimento e sempre acho bom as escalas naõ serem impares. Para não ter “peso neutro”. É como está. 

(P1) 

• Sim! Uma sugestão é apresentar a escala de avaliação em um quadro sintético, tanto no manual quanto na ferramenta. (P6) 

• Acho que isso está bastante complexo. Eu entendo que dentro da academia isso é muito importante. Mas no mundo prático, me preocupa 

a quantidade de critérios que precisa ser considerado para avaliar cada um dos pontos. Seria possível simplificar um pouco? Colocar três 

escalas? (na: não entendi isso). Esse pode ser um ponto a ser reavaliado quando for para aplicação por um investidor. Poderia haver duas 

versões: uma para a academia, outra para atores do mercado. (P2) 

Produtos 

os produtos resultantes do 

uso da ferramenta parecem 

consistentes e úteis para o 

usuário? 

• Sim, os produtos são de fácil entendimento, e consistentes. Fiquei com dúvida a respeito da utilidade para o usuário, por exemplo: eu, 

investidora, avalio uma ferramenta de rating ESG com o instrumento, e identifico falhas. Não vejo desdobramentos para este momento. 

Não vi capacidade na ferramenta para me dar próximos passos. Apenas diagnosticar se é consistente com ESG ou não. (P1) 

• Sim! Sobre a ferramenta, fiquei pensando se a aba “Registro” não vem antes de “Matriz de avaliação” - primeiro o usuário deve registrar 

as evidências para depois conseguir dar notas, não é? Ajudaria inserir exemplos no quadro em que as evidências devem ser registradas - 

a ser apagado pelo usuário quando for ele ou ela preencher. O “Guia para atribuição de notas às evidências” aparece na aba “Registro”, 

talvez faça mais sentido estar na “Matriz”. Será que não vale um espaço na própria ferramenta para que o usuário preencha com sua análise 

customizada? (P6) 

• Uma coisa que gostei muito nos Produtos é a dupla abordagem: (1) recomendações e apontar para o usuário as limitações dos instrumentos 

e (2) sinalizar oportunidades de melhoria. É um ponto crucial, pois cada metodologia (os instrumentos) vai evoluindo com o tempo. Como 

no caso do Fundo Ethical, que começou vinte anos atrás, e foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, trazendo aspectos novos, e também 

abandonando outros, conforme a evolução da agenda. A ferramenta pode ajudar nessa evolução. (P2) 

Aplicabilidade 

a ferramenta lhe parece 

interessante e aplicável, do 

ponto de vista prático? 

Deveria ser 

preferencialmente aplicada 

• Acho que sim, é interessante e aplicável. Vejo que do ponto de vista prático, depende do interessado. Se eles tiverem um corpo técnico 

dedicado a ferramentas, faz sentido. Entretanto, vejo que no universo de investimentos, o instrumento talvez seja usado apenas por 

empresas que tem suas próprias ferramentas. Eu, caso contrate uma consultoria pra avaliar meus reports, não vou aplicar a ferramenta na 

consultoria, mas posso exigir o “selo CIDI” de adequação ao ESG. Esse pode ser um produto de verificação que agregue valor ao 

ferramental disponível em mercado. Tem um material feito pela TSC/ McKinsey que mostra o ESG Acronym, um mar de certificações 

que só tende a aumentar. (anexo) (P1) 
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pelo próprio interessado ou 

por meio de consultores ou 

especialistas? 

• Eu vejo aplicável pelo próprio interessado, mas penso que seria importante, nesse caso, ter um exemplo preenchido para que seja entendido 

qual o nível de detalhe da informação. Se a ideia é ter uma plataforma, depois, penso que será ainda mais acessível para os próprios 

investidores e gestores. De qualquer forma, eu vejo que empresas de consultoria que trabalham na área também são um público interessado. 

O uso da ferramenta poderia qualificar e agregar valor ao serviço que oferecem. (P6) 

• Me parece interessante, mas sinto falta de uma visão de riscos e oportunidades, muito usual no setor financeiro. A ferramenta poderia 

ajudar a responder como é que as metodologias (instrumentos) estão vendo os riscos potenciais? Quando usamos uma metodologia do 

setor financeiro, ela no final de dá um número, um ranking: uma forma de parametrizar o negócio, para poder calcular riscos, juros, taxas, 

retorno. (P2) 

Uso real 

que outros ajustes você 

proporia, visando o 

preparo de uma versão 

finalizado da ferramenta? 

• Aplicaria no MSCI. É uma ferramenta que estamos colocando muito foco estratégico para melhorar nossa gestão de ESG. (P1) 

• Me veio o ISE mesmo:) Fazer uma análise a partir do questionário respondido por uma empresa. (P6) 

• Como está, é muito focada para os ODS: talvez alguns usuários queiram ampliar esse escopo. No uso real, talvez exista a necessidade de 

não focar só no lado do Desenvolvimento Sustentável, mas avaliar nas metodologias e rankings outros pontos importantes para o 

investidor, como os riscos do negócio. (P2) 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE E – COMPILAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES SOBRE USO 

EXPERIMENTAL (TESTE EXTERNO 4)  

Neste apêndice é apresentada a compilação das principais observações realizadas com 

base no uso do protótipo funcional por usuários experimentais.
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Compilação das observações sobre uso experimental (teste externo 4) 

Analista Instrumento Aba Matriz (notas, 

escala) 

Aba Registros (comentários meus sobre registros do analista) 

U1 Diretrizes do Pacto Global 

https://pactoglobal.org.br/10-principios/  

3,1,1,1,1,1,0,1,2 • Indicou a iniciativa na coluna de evidências, primeira linha. 

Preencheu a coluna de evidências positivas com trechos extraídos do 

site do instrumento. Registrou conclusões de forma sintética, mas 

que denota reflexão, na coluna “Conclusão”. 

• Insight: o conteúdo dessa coluna poderia ser incorporado ao 

relatório, associado à nota atribuída a cada critério (talvez abaixo do 

gráfico?). A nota e essa conclusão/comentário do analista poderia 

também constar no relatório escrito, logo no início de cada bloco. 

U3 Usou o caso de uma construtora no interior de SP. 

(Comentou que não há campo para identificar o 

instrumento analisado) Esclarece que o instrumento 

foram Normas GRI.  

 

2,0,0,0,0,0,1,1,1 • Preencheu a coluna de evidências positivas com práticas da 

empresa relacionadas ao uso do instrumento, e não do instrumento 

em si mesmo. Na coluna “Conclusão”, preencheu com uma 

consideração denotando o mesmo olhar: práticas da empresa no uso 

do instrumento. P. ex. “Embora o instrumento não requeira 

explicitamente, há clara intenção da administração da empresa em 

viabilizar a adoção do mesmo.” 

• Esclarece que foi contratada consultoria especializada. “Só 

tenho, como evidência, meu depoimento (respostas) e atas de 

reuniões de conselho que mostram que o tema está evoluindo - na 

próxima, por exemplo, os indicadores serão apresentados. Na 

semana passada me reuni com profissionais da equipe executiva para 

atualização - estas reuniões não têm ata”.  

 

U2 SDG Impact Standards for Enterprises 

https://sdgimpact.undp.org/enterprise.html  

3,3,1,2,3,2,3,0,3 • Preencheu a coluna de evidências positivas com observações 

sobre o que encontrou no instrumento, mas não trouxe evidências 

concretas, ou link para elas. Registrou conclusões de forma muito 

sintética, apenas apontando a nota dada, ou um breve comentário 

justificando a nota. 

• Insight: falta campos não só para identificar o instrumento, mas 

para contextualizá-lo, do mesmo modo que fiz no screening. É uma 

info relevante, que o analista mandou em comentários à parte. Esse 

dado também poderia estar no relatório. 

• Insight 2: Pelo que comentou, o analista (i) parece que não 

entendeu bem o critério de inclusividade, e (ii) pode ser que tenha 

https://pactoglobal.org.br/10-principios/
https://sdgimpact.undp.org/enterprise.html
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dado sua nota considerando o mérito do que o instrumento 

recomenda, e não apenas a existência (ou não) de evidências de que 

o critério é atendido pelo instrumento. Comentou: “Há menção à 

inclusividade, mas está claro que a principal preocupação é com 

stakeholders externos, mais que internos. Atribui nota 2 porque não 

me pareceu haver uma preocupação explícita com ações afirmativas 

internas”. 

U2 Impact Lab 

https://impactlab.businesscalltoaction.org/  

“Não é, na minha opinião, propriamente uma ferramenta 

de avaliação. Funciona mais como um dashbord para 

planejamento de ações ESG. Ele é muito didático neste 

sentido, pois enumera todos os ODS e a empresa vai 

clicando naqueles que vai atuar, pode fixar metas, etc. 

Porém, não sumariza com uma pontuação ou grau de 

adesão ou nada quantitativo, pelo menos eu fiz uma 

simulação e não apareceu nada assim. Sinaliza mais 

intenções (objetivos ou metas) do que ações efetivas. 

0,3,1,0,2,1,(1),(1),2 

(evidências negativas) 
• Preencheu as colunas de evidências positivas e negativas com 

observações sobre o que encontrou no instrumento, mas não trouxe 

evidências concretas, ou link para elas. Registrou conclusões de 

forma muito sintética, apenas apontando a nota dada, ou um breve 

comentário justificando a nota. 

• Alguns comentários dão a impressão de que critérios não foram 

totalmente entendidos. Por exemplo, “Centralidade”, onde o analista 

parece entender que a contribuição para os ODS deve ser central para 

a empresa, e não o inverso: que os impactos considerados devem ser 

aqueles decorrentes da atividade central da empresa. “Não há 

qualquer indicação sobre a centralidade ou não dos ODS como 

central ou resultado das atividades da empresa/negócio”. 

Notar que este analista, apesar de experiente e bem formado, não é 

especialista em sustentabilidade empresarial. Além disso, parece não 

ter dado grande atenção ao Guia, pois comentou: “É mais fácil ir 

direto para o CIDI e aplicá-lo do que ler o “manual”. O “manual” 

serve mais como apoio durante o uso”. 

 

U2 Fitch ESG Ratings 

“É mais detalhado, mas também fiquei em dúvidas se 

vale a pena. Até fiz um ensaio da pontuação, mas at the 

end of the day as descrições são baseadas em exemplos 

de companhias fictícias e não detalham, por exemplo, os 

critérios que o CIDI enumera para pontuar a 

centralidade. A mim pareceu que eles só consideram 

"atividade" da empresa, mas... não está escrito.” 

https://www.sustainablefitch.com/products/esg-ratings/  

3,3,0,1,(2),3,3,0,1 • Preencheu a colunas de evidências positivas com observações 

sobre o que encontrou no instrumento, mas não trouxe evidências 

concretas, ou link para elas. Registrou conclusões de forma muito 

sintética, apenas apontando a nota dada, ou um breve comentário 

justificando a nota. Atribuiu uma nota negativa (-2) ao critério 

Dimensão, justificando que o instrumento contraria o esperado nesse 

critério, ao estabelecer como referência a comparabilidade com 

outras empresas do setor, e não com metas dos ODS em escala global 

ou nacional. Ressalva apenas (aparentemente para justificar não ter 

atribuído nota -3), que “pode haver na metodologia efetivamente 

https://impactlab.businesscalltoaction.org/
https://www.sustainablefitch.com/products/esg-ratings/
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aplicada algum tipo de comparabilidade em escala nacional ou 

global”. 

• Insight: para não especialistas, parece mesmo haver um desafio 

de entendimento dos critérios e da escala baseada em evidências. Isso 

reforça a ideia de uso do CIDI por meio de especialistas, não tanto 

auto-aplicação. 

• Insight 2: Isso pode indicar a conveniência de se usar apenas uma 

coluna, do ponto de vista do usuário. Mas dificultaria a visualização 

da aba registros, e o tratamento/uso desses registros, para fins de 

incorporação automática nos relatórios. 

U2 • Cambridge Impact Framework (University of Cambridge Investment Leaders Group) não é público. “Tem um monte de documentos, cartilhas, bla,bla 

bla, mas a ferramenta online mesmo foi desenvolvida pela KPMG e SÓ PARA CLIENTES”. 

• https://home.kpmg/nl/en/home/services/audit-and-non-financial-assurance/non-financial-assurance/sustainability/sustainable-finance/sustainable-

investment.html  

U2 • Future-Fit Business Benchmark (Future-Fit Foundation). “Também é um guia para a transição de negócios convencionais para negócios com impacto 

social. Não é um instrumento que mede o nível de impacto de um negócio no presente”. 

• https://futurefitbusiness.org/explore-the-benchmark/  

U2 • S&P Global ESG Scores. “O da S&P não descreve a ponderação e os critérios. Na verdade o Guia deles apenas é uma propaganda dizendo que 90% 

do market cap do mundo é cliente deste indicador deles e bla bla bla” 

• https://www.spglobal.com/esg/solutions/data-intelligence-esg-scores 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

https://home.kpmg/nl/en/home/services/audit-and-non-financial-assurance/non-financial-assurance/sustainability/sustainable-finance/sustainable-investment.html
https://home.kpmg/nl/en/home/services/audit-and-non-financial-assurance/non-financial-assurance/sustainability/sustainable-finance/sustainable-investment.html
https://futurefitbusiness.org/explore-the-benchmark/
https://www.spglobal.com/esg/solutions/data-intelligence-esg-scores
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Compilação dos feedbacks (usuários experimentais, teste externo 4) 

Aspectos Comentários 

Geral Sobre a sigla CIDI: o fortalecimento da interdependência e visão ecossistêmica ou reticular vem forte aqui, o que é muito bom. Me parece que 

não muitas diretrizes terão essa base ne? o que tarz um bom espaço de melhoria pós analise para os responsáveis por elas.... Na conexão com ODS 

fico pensando na disponibilidade de dados regionais para as organizações fazerem essas associações e correlações mesmo se o índice ou diretriz 

pedir. Temos essas informações disponíveis? Ainda, como esse passo das metas dso ODS se associa a medição técnico-científica de impacto 

global? tem algo no estilo das planetary boundaries para embasar ações? como isso é feito? desconhecimento meu. (U1) 

De modo geral, se mostrou bem positiva em relação à ferramenta. (U1) 

Um insight da conversa é a necessidade de, na tese, reconhecer a superficialidade com que a própria Agenda 2030 trata a questão da 

interdependência, e a ausência da discussão sobre limites planetários. U1 bateu bastante no ponto de que “como vamos cobrar dos instrumentos 

uma abordagem de interdependência, se nem a própria Agenda 2030/ODS dá orientações/subsídios sobre como fazer isso?” Meu argumento sobre 

isso é que, mesmo sem aprofundar, esses critérios são claramente colocados como princípios, e sua inclusão no CIDI é exatamente para provocar 

a reflexão e evidenciar essa importante lacuna. Isso deve constar na tese e, eventualmente, tbm na ferramenta, para evitar impasses/tranquilizar 

os usuários sobre a dimensão desse desafio. Um cuidado, na ferramenta, é não minar a credibilidade dela, dando a entender que é fantasiosa, ou 

inatingivelmente fundamentalista/idealista. (U1) 

Reflexões adicionais que poderiam (talvez) estar nos critérios: circularidade (como modelo de negócio que acolhe a interdependência) e 

colaboração com não-humanos (entendo que cabe tanto para outros integrantes da biosfera quanto para artefatos tecnológicos). (U1) 

Um ponto que surgiu foi a ideia de que a CIDI poderia também oferecer dicas de leitura para quem quiser se aprofundar em algum critério. (U1) 

U1 também enfatizou – e perguntei de novo, diretamente – que não conhece outras ferramentas que se propõe a fazer o que a CIDI faz (analisar 

consistência de instrumentos). Acredita que pode ser muito útil especialmente para uso pelos próprios responsáveis pelos instrumentos, ajudando 

a mostrar suas limitações e a promover avanços. Como instrumentos ela citou, como exemplos: DJSI, SASB, GRI e também, outros instrumentos 

setoriais, como Responsible Care e selos/guias similares. (U1) 

Declarou que, em sua consultoria, frequentemente ajudam empresas a escolherem quais instrumentos devem utilizar para seu autodiagnóstico e 

orientação. Diz que para isso constroem uma “matriz de sinergia”, onde mapeiam as convergências, divergências, prós/contras dos vários 

instrumentos potencialmente aplicáveis à empresa em questão e, com base nisso, escolher quais aplicarão. Declarou que a CIDI pode ser uma 

ferramenta útil para orientar um olhar mais sistemático nesse exercício. (U1) 

Um ponto prático, a ajustar na ferramenta: incluir na aba Registro campos para indicação do instrumento analisado, e de como o usuário o utiliza 

(ou seja, disso decorre o objetivo do usuário ao aplicar a CIDI). (U1) 

Usei o caso de uma construtora no interior de SP. Talvez valha a pena o questionário demandar o preenchimento do nome do instrumento / 

ferramenta sendo analisada. Se já solicita isso, me perdoe. (U3) 

Clareza 

o material está 

compreensível, tanto 

do ponto de vista 

Sim, achei que está bem claro, mas acho que é para iniciados. Na questão da interdependência apenas ficam dúvidas. Na hora de preencher o 

material em excel fiquei em dúvida sobre o que analisar. Quando penso na efetividade de efeitos cruzados e interdependentes me veem mais um 

trabalho como das planetary boundaries e aí tenderia a responder que não existe essa visão nos índices e nem sei como ela se expressa nos próprios 

ODS. Mas do jeito que está no excel, me pareceu que a correlação existe. Fiquei com essa dúvida nesse ponto. (U1) 

Sim, não tive nenhum problema para compreender o seu uso. (U2) 
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conceitual quanto de 

uso prático? 

Sim. (U3) 

Consistência 

os conceitos, 

propostas e 

recomendações 

contidos na 

ferramenta fazem 

sentido, do ponto de 

vista da 

sustentabilidade 

empresarial? 

Sim, acho que talvez incluir algo sobre consultas, engajamento e escutas? Faz sentido? Junto com materialidade e centralidade. Ainda avaliar 

incluir se índice ou diretriz prevê verificação externa e publicação transparente de seus achados e medidas também poderia ser interessante? Ou 

falar em algum lugar sobre transparência e consistência do que é publicado pelo negócio usando esse índice. Avalie se faz sentido. O intuito seria 

avaliar se o índice ou diretriz traz bases para garantir que seus resultados são confiáveis e verificáveis. (U1) 

Sobre Q&A-qg1.3: Aron, o investidor saberá se o critério é sólido, mas como saberá se a aplicação tb foi sólida? Isso não é previsto pela ferramenta 

e não está em seu escopo, certo? (U1) 

Sobre Q&A-qg3.2: pela minha experiência esta analise de ferramentas serviria para tb iniciar um processo de planejamento em sustentabilidade 

para utilizar que métricas usar, por exemplo, com base em critérios mais claros e objetivos? 

Q&A-qpi2.2: a questão da consultoria tb pode ter a ver com vieses e ou interesses internos ne? 

Creio que sim, mas não é minha especialidade. Portanto não sou capaz de dar 100% de certeza neste aspecto. (U2) 

Sim, trata-se de uma abordagem coerente e consistente. Os ODS são um pouco grandes e com larga abrangência, o que dificulta seu uso por 

empresas para balisarem de fato suas decisões e fazerem acompanhamento. Por outro lado, não há alternativas com o mesmo grau de consenso. 

Senti falta da dimensão desempenho / valor do próprio negócio. Embora não seja suficiente para uma avaliação mais holística dos impactos da 

empresa, me parece necessária para estimular o uso da ferramenta. (U3) 

Metodologia 

os critérios e a escala 

de avaliação 

propostos são 

compreensíveis e 

fazem sentido para o 

usuário? 

Achei que faz sentido, mas acho que tive dificuldades com ela, precisaria de trabalhar mais tempo para ter certeza. Ponto sempre muito difícil 

escala ne? Talvez usando mais vezes a ferramenta ficaria mais fácil lidar com a escala… (U1) 

Q&A-ca- Centralidade não entraria em materialidade? 

Q&A-ca- Interdependência: bem legal, muito importante para mudanças climáticas por exemplo... Também: como se dará o feedback aos índices, 

diretrizes analisados pela ferramenta? 

Q&A-ca (conexão do instrumento com metas dos ODS ao nível nacional): aqui acho que terá muita falha nos instrumentos ne? Será que existem 

metas e análise regional disponível e suficiente para a execução dessa conexão com ODS? 

Q&A-ca (Dimensão/nível de ambição): ponto bem crítico esse, mas não entendi como as diretrizes de modo geral conseguiriam endereça-lo sem 

uma ação de governança global anterior. com metas globais, avaliação interdependente de fatores de impacto, com uma abordagem tipo planetary 

boundaries como base por exemplo. Ou melhor, ter uma base técnica referenciando como estas metas seriam alcançaveis e seus impactos, ou algo 

assim. 

Q&A-ca (Inclusividade/impactos do negócio sobre as desiguladades): tem exemplos desse tipo de indicador? 

Sim. Aliás, é mais fácil ir direto para o CIDI e aplicá-lo do que ler o “manual”. O “manual” serve mais como apoio durante o uso. (U2) 

São abrangentes e consistentes. Não me lembro de ter encontrado a solicitação pelo nome / categoria do instrumento. No caso, o uso desejado foi 

mapear stakeholders, definir a matriz de materialidade, escolher indicadores e, em um segundo momento, gerar um relatório. Poderia ser útil para 

comparar dados dos respondentes e benchmark interno da empresa, caso esta use mais de um instrumento. O formato, linguagem estão adequados 

para uma pesquisa. (U3) 

Produtos 

os produtos 

resultantes do uso da 

Acho que sim. Pré-estabeleci que usaria a ferramenta para planejamento. E tirei como conclusão pelos produtos que ela ajudaria mas não seria 

suficiente. (U1) 
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ferramenta parecem 

consistentes e úteis 

para o usuário? 

Quanto a este ponto não há dúvidas. Ele atende plenamente o objetivo de avaliar as ferramentas de identificação de investimentos ESG. Os 

resultados são muito claros quando comparamos por exemplo o IMPACT LAB e o SDG IMPACT STANDARDS. A superioridade deste último 

fica evidente quando comparamos os resultados obtidos pelos dois na aplicação do CIDI. (U2) 

A "ponte" entre o uso das ferramentas e os ODS é um desafio. O Relatório (no Excel) ajuda, mas deixa muito do esforço para os instrumentos 

(que, em geral, foram desenhados sem os SDG em mente, embora ofereçam um "de - para") e para os gestores das empresas. (U3) 

Aplicabilidade 

a ferramenta lhe 

parece interessante e 

aplicável, do ponto 

de vista prático? 

Deveria ser 

preferencialmente 

aplicada pelo próprio 

interessado ou por 

meio de consultores 

ou especialistas? 

Achei bem prática sim. Acho no entanto que para aplicar um índice ou diretriz complexa como GRI e DJSI, por exemplo, o usuário teria que ter 

bastante conhecimento/experiência dela, ou teria muita dificuldade e gastaria muito tempo no processo. Quanto a ser interno ou por especialista 

acho que depende muito do caso, da qualificação de quem está na empresa, do uso que se pretende. Não definiria um ou outro apenas. Mas acho 

que dependendo da complexidade do material analisado quem não conhecer bem o material terá que investir bastante tempo para se aprofundar 

no preenchimento para ser bem-feito. (U1) 

O CIDI é útil, a meu ver, para assetmanagers interessados em escolher uma ferramenta para seu uso na seleção de portfolios ESG. Não vejo 

necessidade de ser aplicado por um consultor ou especialista, o CIDI é suficientemente claro para ser utilizado pelo próprio usuário. É uma 

situação completamente diferente do uso da ferramenta escolhida em si. Por exemplo, o SDG Impact Standards (SIS) é auto-aplicável. Porém, eu 

particularmente não acredito que as empresas ou emissores de ativos sejam suficientemente transparentes para responder de maneira “sincera” 

aquele questionário. Se eu fosse um investidor, eu contrataria uma empresa de consultoria para utilizar o SIS por exemplo. Não deixaria por conta 

da empresa. (U2) 

A ferramenta ajuda a organizar o tratamento do tema ESG / sustentabilidade pelas empresas. Pode ser aperfeiçoada para melhor aplicação pelo 

próprio interessado. (U3) 

Uso real 

(comentários do 

usuário) 

que outros ajustes 

você proporia, 

visando o preparo de 

uma versão 

finalizado da 

ferramenta? 

Acho que avaliar essas questões ditas aqui já, as ponderações sobre interdependência e impacto de um ponto de vista tecnico-cientifico; avaliar 

itens sugeridos; fazer testes com pessoas não consultoras das áreas das empresas; rever escalas para ter certeza de sua efetividade (isso é muito 

complexo mesmo). (U1) 

acredito que o tempo de preenchimento deve variar muito com a complexidade da diretriz analisada, por exemplo imagino a diferença entre 

analisar diretrizes do pacto global e o GRI ou DJSI.... (U1) 

Minha única contribuição seria criar um critério a mais: INTERTEMPORALIDADE. Creio que falta uma avaliação sobre a clareza e a capacidade 

da ferramenta avaliada medir o período de investimento e, por definição, sua sustentabilidade no tempo. (U2) 

Simplificação como ideia geral. Um glossário pode ajudar, assim como um guia rápido. Vídeos (tutorial), treinamento e, eventualmente, apoio 

direto externo (consultoria). (U3) 

Fonte: elaboração própria. 
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Compilação dos resultados das análises sobre instrumentos, realizadas pelos usuários experimentais no teste externo 4 

 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE F – SOBRE O PROCESSO DE REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão de literatura realizada para esta pesquisa incluiu não apenas publicações 

acadêmicas (como periódicos e livros acadêmicos), mas também literatura não acadêmica, 

englobando revistas de negócios, relatórios, whitepapers, manuais e outras publicações 

produzidas por profissionais (como associações, consultores e órgãos governamentais) ou 

publicados por acadêmicos em veículos não acadêmicos. Este corpo de conhecimento é 

especialmente importante para este trabalho, uma vez que a prática atual é parte essencial do 

meu objetivo e pesquisa. 

Minha revisão da literatura acadêmica começou com uma pesquisa sistemática na base 

de dados EBSCO por meio da plataforma de pesquisa do Sistema de Bibliotecas da FGV, 

abrangendo um amplo conjunto de periódicos de gestão acadêmica, livros e revistas de 

negócios. A primeira etapa foi uma pesquisa de artigos publicados desde 2008, usando palavras-

chave combinadas no título e no resumo. Os termos de busca foram expressões booleanas 

baseadas em: “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”; ODS; “Agenda 2030”; ESG; 

“Ambiental, Social e Governança”; "Responsabilidade social corporativa"; RSE e 

Sustentabilidade Empresarial (tanto em inglês quanto em português). 

A segunda etapa foi uma revisão dos resumos de todos os artigos coletados 

(complementada pela consulta ao conteúdo completo de alguns artigos), excluindo aqueles com 

abordagens não relevantes para o foco de minha pesquisa. Nesse processo, os artigos 

selecionados também foram categorizados de acordo com sua aparente relevância para este 

estudo. A terceira etapa foi a leitura dos artigos selecionados como prioritários, quando as 

referências de interesse foram identificadas e coletadas para complementar meu corpo inicial 

de literatura acadêmica, que já incluía artigos selecionados e coletados durante os cursos e por 

indicação de professores, de colegas pesquisadores e de plataformas como Mendeley, 

Academia e os sites dos periódicos acadêmicos. 

A busca por literatura não acadêmica foi menos sistemática, compreendendo um misto 

de (i) publicações identificadas essencialmente com as mesmas palavras-chave no serviço de 

busca on-line da biblioteca da FGV; (ii) consulta nos sites de players relevantes na minha área 

de estudo; (iii) materiais que conheci na minha atividade profissional, como coordenador 

técnico do processo anual de seleção de empresas para integrar a carteira do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3). 
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Esse processo resultou em um corpo inicial de 113 documentos potencialmente 

relevantes para a pesquisa. Da análise desses documentos resultou a identificação de quatro 

linhas de discussão relacionadas ao objetivo inicial desta pesquisa: 

• A relevância da sustentabilidade e da CSR para o campo de estudos da Business 

Strategy. 

• A convergência entre CSR (Responsabilidade Social Corporativa) e Sustentabilidade 

Empresarial 

• A importância da análise ESG (Environmental, Social and Governance) no contexto 

de Business Strategy 

• A conexão entre análise ESG e Desenvolvimento Sustentável, nos termos da Agenda 

2030/ODS 

 

Ao longo do processo de pesquisa, e também em função das rápidas mudanças no 

cenário (“o tsunami ESG” e os resultados dos processos de consolidação entre alguns dos 

principais players do campo) documentação adicional foi compilada. O corpo de literatura final 

consiste em cerca de 350 documentos, analisados e classificados de acordo com critérios 

relevantes para o fenômeno em estudo. A gestão dessa extensa base foi realizada com uso de 

software de assistência à pesquisa qualitativa (Atlas.ti), combinado com planilhas em Excel. 


