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C E N Á R I O  G E R A L

O mercado financeiro lidera a discussão sobre ESG e seus especialistas são 

fontes recorrentes. A abordagem do tema nos principais veículos de 

imprensa ainda ocorre majoritariamente em iniciativas eventuais (especiais 

e lives) ou fica diluída na cobertura de negócios. No entanto, seções pró-

prias começam a ganhar terreno em algumas publicações tradicionais 

como a Exame e o Estadão. Já portais especializados, como o Capital 

Reset, cobrem o tema com profundidade. Segundo a Bytes, a Exame é a 

maior referência em ESG na imprensa brasileira.

De forma geral, as menções na imprensa podem ser divididas em:

• Cases empresariais e projetos aderentes ao conceito de ESG – Novos ges-

tores, criação e/ou reforço de divisões, intenções “verdes”, políticas de 

diversidade

• Novos produtos financeiros e políticas de investimento – Requisitos socio-

ambientais de grandes gestores, lançamento de fundos especializados, 

novas regulações

• Agenda de grandes economias e eventos internacionais – China e EUA

• Cenários socioambientais e mercadológicos – Pesquisas

• Discussões especializadas – Eventos promovidos pela Imprensa 

e/ou empresas
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I N I C I AT I VA S  E  C O B E R T U R A  AT U A L

Um Só Planeta

O projeto editorial, que é patrocinado, foi lançado em fevereiro de 2021, reu-

nindo as 19 marcas do portfólio das empresas Editora Globo, Globo Condé 

Nast e CBN para promover práticas sustentáveis. Com foco no enfrenta-

mento da crise climática global, a iniciativa tem um site próprio que reúne 

textos originais e colunas especializadas. Em maior volume, destaca maté-

rias dos veículos participantes, que têm metas de publicação e audiência. 

Além disso, o projeto promove lives sobre tema. 

• Diretora editorial da Editora Globo e responsável pelo projeto: Sandra 

Boccia

• Editora do “Um Só Planeta”: Elisa Campos (Época Negócios)

• Jornalistas recorrentes: Jacilio Saraiva, Jennifer Ann Thomas

• Live recente: “Empresas que ajudam a limpar o planeta”

• Informação de bastidor: veículos do grupo possuem metas de publicação 

no portal e há bastante espaço para pautas envolvendo pesquisas ou 

projetos inovadores

• Sugestões de pauta podem ser feitas diretamente para a 

editora Elisa Campos



Valor Econômico

O veículo participa do projeto “Um Só Planeta” e aborda o tema ESG princi-

palmente na editoria de empresas, mas de forma diluída. Os setoristas são 

os principais interlocutores para pautas. Outra janela de visibilidade tem 

sido dada pelos cadernos especiais sobre o tema.

• Especiais realizados em fevereiro de 2021 - “Negócios Sustentáveis”, com 

reportagens de Andrea Vialli, Sergio Adeodato, Roberto Rockmann; e 

“ESG”, com textos de Danylo Martins, Sergio Adeodato, Felipe Datt e 

Andrea Vialli

• Seção de Lives do Valor: Também destaca projetos empresariais

• Jornalistas que abordaram o tema ESG recentemente: Stella Fontes, Maria 

Luiza Filgueiras, Olívia Bulla (China)

O Estado de S. Paulo

O jornal lançou em 2020 o selo Retomada Verde, que vem identificando 

reportagens sobre sustentabilidade e ESG. Promoveu também desafios nas 

redes sociais, lançou um podcast temático e fez uma série de lives, mas não 

deu continuidade a essas últimas ações. No site, mantém uma seção sobre 

sustentabilidade. 



 • Jornalistas que abordaram o tema recentemente: Renée Pereira, 

Fernanda Guimarães, Denise Luna, Cleide Silva, André Borges (Brasília)

• Colunista que aborda o tema com recorrência: Paulo Hartung escreve 

mensalmente na seção Espaço Aberto. Ele é economista, presidente 

executivo da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), membro do conselho do 

Todos Pela Educação e ex-governador do ES

• Blog do Fausto Macedo: reproduz artigos de especialistas e tem dado 

espaço ao tema

• E-investidor: jornalista Jenne Andrade também produz reportagens 

aderentes ao conceito

Exame

O veículo tem uma editoria de ESG no portal Exame Invest, onde publica 

reportagens de agências de notícias e, de forma mais pontual, textos pró-

prios sobre o tema. Um dos principais editores é o Leo Branco, sempre em 

busca de histórias sobre empreendedorismo, carreiras, governança e sus-

tentabilidade. Além disso, tem um podcast e newsletter temáticos. Abriu 

em março/21 inscrições para uma edição especial do Guia de Sustentabili-

dade, que destacará empresas com práticas ESG. Segundo a Bytes, a 

Exame é a maior referência em ESG na imprensa brasileira.



• Plataforma Bússola – Realiza lives aderentes ao tema (ex: avanços e desa-

fios na busca por mais inclusão étnico-racial no mercado de trabalho e lide-

ranças femininas no ecossistema de inovação) e possui também a coluna 

semanal sobre ESG, assinada por Renato Krausz

• ESG de A a Z (podcast e newsletter) - Reúne especialmente entrevistas 

com gestores empresariais. Comandado pelo jornalista Rodrigo Caetano, 

repórter especializado em ESG e em empreendedorismo Consciente.

• Jornalista que também tem feito reportagens sobre o tema – Maria Clara 

Dias e Marina Filippe

•  Lançou em abril a edição Exame CEO com foco no “Novo Capitalismo”

• Prepara o lançamento da edição especial e do evento Melhores do ESG – 

Repensando o Valor de Tudo (antigo Guia de Sustentabilidade)

Folha de S. Paulo

O jornal realizou em março/2021 o webinar “Oportunidades Econômicas e 

Fluxos Financeiros da Retomada Verde”. Promovido em parceira com a em-

baixada britânica no Brasil, o evento foi mediado pelo jornalista Marcelo 

Leite, colunista da Folha especializado em ciência e ambiente.

• Destaques na cobertura sobre ESG: colunista Rodrigo Tavares, fundador e 

presidente do Granito Group e professor de Sustainable Finance na Nova 



School of Business and Economics. Ele foi nomeado Young Global Leader 

pelo Fórum Econômico Mundial em 2017; e o colunista Helio Mattar - Dire-

tor-presidente do Instituto Akatu, foi secretário de Desenvolvimento da 

Produção do Ministério da Indústria e Comércio Exterior (1999-2000)

• Seção que noticia cases aderentes ao tema: Empreendedor Social

• Jornalistas que eventualmente abordam o tema – Joana Cunha (Painel 

SA), Andrea Vialli 

Época Negócios

O veículo integra o projeto “Um Só Planeta”. Sua cobertura vem destacando 

ações corporativas de ESG e suas colunas recorrentemente tratam do tema. 

Além disso, o portal reproduz matérias de agências de notícias como a 

Agência Estado e a Reuters.

• Colunistas que têm abordado pautas de ESG – Ricardo Voltolini (CEO da 

consultoria Ideia Sustentável e da Plataforma Liderança com Valores) e 

Heiko Hosomi Spitzeck (diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Funda-

ção Dom Cabral)

• Repórteres que fizeram matérias sobre o tema recentemente – Ana Laura 

Stachewski, Carolina Unzelte e Nicole Gasparini



Isto É Dinheiro

Possui no portal um espaço reservado para Sustentabilidade, com uma 

cobertura basicamente focada em mudanças climáticas e metas do clima. 

Tem uma cobertura mais global do que local, trazendo temas relativos aos 

Estados Unidos, China e Europa, com pouca produção local.

• Aborda a questão Social na coluna “Empreendedorismo Social”, assinada 

por Carlos Wizard Martins, empresário, controlador do Grupo Sforza Hol-

ding, escritor e empreendedor social.

• Lana Pinheiro, que era colunista de sustentabilidade, assumiu em abril/21 a 

editora de ESG, ampliará os temas para cultura organizacional, gestão de 

pessoas, recursos humanos, diversidade e inclusão, mantendo o tema sus-

tentabilidade.



Capital Reset

O portal tem a cobertura mais abrangente sobre investimentos e negócios 

ligados a propostas de ESG. As reportagens destacam movimentos do 

mercado financeiro, além de ações e políticas corporativas: 

• Quem faz - Vanessa Adachi (Foi editora-executiva do Valor Econômico) e  

Natália Viri (Passou por Brazil Journal, Valor e Veja)

• Repórter recorrente: Peter Frontini

• Tem espaço para artigos, com avaliação prévia sobre adequação à linha 

editorial

• Tem cerca de 4.500 assinantes da newsletter e taxas de abertura 

próximas aos 40% - O mailing tem crescido de forma consistente, com mais 

de 100 novos inscritos por semana

• Público é formado pelo C-level de instituições financeiras e grandes 

empresas, advogados e gestores de recursos, além de profissionais da área 

de sustentabilidade e impacto

• O site estreou em maio/2020 e, em fev/21, foram cerca de 

20 mil visitantes únicos

DESTAQUES - MÍDIA SEGMENTADA
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É uma revista multimídia lançada em 2006 e dedicada ao tema da sustenta-

bilidade. Em 2015, a empresa também lançou o produto P22_ON (p22on.-

com.br), um portal que apresenta conceitos de sustentabilidade com 

linguagem fácil e acessível.

• Jornalista responsável: Amália Safatle

• Colaboradores: Sérgio Adeodato (especialista em sustentabilidade)

• Tem espaço para artigos

Plurale

Revista dirigida e editada pela jornalista Sônia Araripe, com longa experiên-

cia no segmento de Comunicação e conta com equipe também avalizada 

de repórteres no Brasil e correspondentes no exterior. Plurale completou 

dez anos em outubro de 2017, com ótima repercussão. Plurale em site com-

plementa o projeto, com atualização diária de notícias factuais, artigos, 

estudos, notas sobre consumo ético, social e blog.

• É uma publicação bimestral, toda em papel reciclado, com temas atuais, 

foco em Meio Ambiente e Terceiro Setor, voltada principalmente para 

empresas, especialistas da área e formadores de opinião.



• O projeto tem três prêmios jornalísticos: 1º lugar do Prêmio de Jornalismo 

da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas e Bicicletas (Abra-

ciclo); 1º lugar do Prêmio João Valiante, da Associação Brasileira de Alumí-

nio (ABAL) e 3º lugar do Prêmio Yara de Comunicação da Bacia PCJ pela 

Edição Especial Água.

• Perfil dos leitores: Público especializado, empresários, meio acadêmico, 

políticos, jornalistas, formadores de opinião e público em geral (estudantes, 

profissionais liberais, etc).

• Alguns grupos que já veicularam mídia em Plurale: AES, Alusa, Ambev, 

Arcelor Mittal, Ball, Banco do Brasil, Bayer, Casas Bahia, Coca-Cola, Embraer, 

Fecomércio-RJ, Fenasaúde, Fetranspor, Fiat, Fundação Itaú Social, Grupo 

AccorHotels, Grupo O Boticário, Itaú, Metrô-Rio, Ministério das Cidades, 

Ministério do Meio Ambiente, Odebrecht, Petrobras, PwC Brasil, Santander, 

Secom, Seguradora Líder-DPVAT, SESC-RJ, Tim, Unimed-Rio, Usiminas e 

Vale.



ALGUNS ASSUNTOS DE DESTAQUE NA IMPRENSA

• COP-26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) – 

Em novembro;

• Revisão da Instrução normativa nº 480 da CVM para incluir inciativas de 

ESG nos Formulários de Referência das empresas em processo de abertura 

de capital;

• Projeto de criação de novo título de ESG por parte do Tesouro Nacional;

• Nova estrutura do BNDES para emissão de bônus verdes, sociais e susten-

táveis, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

• Adesão das gestoras internacionais BlackRock e Vanguard à iniciativa Net 

Zero Asset Managers;

• Realização do evento Expert XP ESG 2021 e lançamento do fundo de ação 

XP Investor ESG, que marcou a estreia da XP na gestão ativa de produtos 

rotulados como ESG;

• Reformulação do site de Relações com Investidores da Petrobras e cria-

ção de nova seção ESG, que passou a apresentar indicadores consolidados 

de sustentabilidade.



FONTES ESPECIALIZADAS CITADAS 
OU CONSULTADAS RECENTEMENTE

• Pipe Social (Consultoria de investimentos de impacto);

• Climate Bonds Initiative para América Latina;

• Global Sustainable Investment Alliance;

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 

de Capitais (Anbima);

• Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto;

• Instituto de Cidadania Empresarial (ICE);

• Instituto Brasileiro de Governança Corporativa);

• Rodolfo Dourado Maia Gomes, diretor executivo do International Energy 

Initiative;

• Annelise Vendramini, coordenadora do programa de pesquisa em 

finanças sustentáveis do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(FGV-Easp);

• Bruno Yamanaka, analista de conteúdos e metodologias do Instituto 

Akatu;

• Filipe Lemos Monteiro, gerente de auditoria e sustentabilidade da 

consultoria ICTS; 

• Gustavo Pinheiro, coordenador do portfólio de economia carbono 

neutro Instituto Clima e Sociedade;

• Instituto Escolhas;



PESQUISAS CITADAS NA IMPRENSA

• Estudo do McKinsey Global Institute revelou que o avanço da igualdade 

de gênero poderia adicionar US$ 12 trilhões à economia global até 2025;

• Levantamento feito por Distrito, B2mamy e Endeavor mostrou que, no 

Brasil, 0,04% do volume investido em startups em 2020 foi para aquelas 

lideradas por mulheres;

• Estudo "A onda verde: oportunidades para empreender e investir com 

impacto ambiental positivo no Brasil", realizado pela plataforma de inova-

ção Climate Ventures e pelo think tank Pipe.Labo, sintetizou 29 exemplos 

em sete segmentos da economia;

• Estudo com 455 CEOS de quatro grandes economias da América Latina 

mostrou que 60% dos entrevistados acreditavam que a sustentabilidade 

(ambiental, social ou de governança) poderia trazer ganhos reais. O levan-

tamento foi realizado pela empresa de software de gestão SAP em parceria 

com a CIO Research e a Seekment;

• Pesquisa do Ibope Inteligência com 2,6 mil brasileiros mostrou que 77% 

dos entrevistados se mostraram-se preocupados com o aquecimento 

global e disseram não querer crescimento que leve a danos ambientais. O 

levantamento foi encomendado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade 

(ITS) em parceria com o Programa de Comunicação de Mudanças Climáti-

cas da Universidade de Yale;

• Pesquisa do EY Center for Board Matters (CBM) Latam South apontou o 

ESG entre os temas que devem nortear as discussões nas reuniões dos 

Conselhos de Administração das empresas em 2021.

Produção do conteúdo: Gustavo Coltri e Tales Ponce.
Edição: Rafaela Britto


