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Práticas corporativas sustentáveis e mais responsáveis estão diretamente
ligadas ao desempenho dos negócios, à geração de valor e, consequentemente,
à atração de investimentos. Por essa razão, questões Ambientais, Sociais e de
Governança (Environment, Social and Governance - ESG, em inglês) têm
desempenhado um papel cada vez mais importante no processo de tomada de
decisões das companhias e no seu posicionamento no mercado.
Todos os sinais indicam que as empresas e corporações que abraçarem os
valores ESG como parte integrante do seu dia a dia, especialmente em um
mundo marcado pela COVID-19, estarão melhor posicionadas para prosperar.
Questões de ESG e sustentabilidade atraem melhores investimentos,
transformando a relação entre pessoas.
Nesse cenário, há muitas oportunidades, mas os desafios também são inúmeros
e a não-observância da responsabilidade social, ambiental e corporativa pode
gerar consequências legais, prejuízos financeiros e danos à reputação, bem
como perda de confiança dos consumidores e de outras partes envolvidas nos
negócios.
A equipe multidisciplinar do grupo Environmental, Social and Governance - ESG
de Trench Rossi Watanabe, formada por especialistas em todos os assuntos
relacionados ao tema, tem apoiado e orientado nossos clientes para que
possam agir positiva e proativamente frente às inúmeras mudanças e às novas
exigências nacionais e globais, considerando os riscos e as oportunidades em
todos os aspectos que compõem a política ESG.

ASPECTOS QUE COMPÕEM A POLÍTICA ESG
Fatores Ambientais
Utilização de energia de forma eficiente;
Utilização de fontes de energia renováveis que emitam menos gases de efeito estufa e sejam menos
poluentes;
Controle dos gases de efeito estufa e dos efeitos das mudanças climáticas;
Implementação de projetos com novas tecnologias, como a captura e estocagem de carbono;
Gerenciamento de resíduos e efluentes, com responsabilidades relacionadas à adoção de princípios da
economia circular;
Controle, investigação e remediação de poluição no ar, água e solo;
Adoção de práticas responsáveis em toda a cadeia de suprimentos, evitando desmatamento e
considerando o bem-estar animal;
Preservação das florestas e da biodiversidade;
Divulgação de informações sobre políticas e iniciativas de educação e conscientização ambiental;
Definição de matriz de materialidade em relatórios de sustentabilidade;
Financiamentos verdes e sustentáveis.

Fatores Sociais
Adoção de políticas de diversidade e inclusão, que repudiem qualquer forma de discriminação;
Adoção de condições de trabalho seguras e saudáveis;
Implementação de padrões de trabalho nas cadeias de fornecimento que garantam bem-estar, salários
justos e equidade de gênero;
Proteção e defesa dos direitos humanos;
Incentivo e amplo acesso à educação;
Desenvolvimento de bom relacionamento com as comunidades locais.

Governança
Políticas responsáveis e transparentes;
Governança corporativa;
Ética e compliance;
Estratégia e planejamento tributário;
Gestão de riscos;
Remuneração de executivos;
Doações e lobby político;
Anticorrupção;
Estrutura de diretoria e/ou conselho;
Proteção dos interesses dos acionistas e dos stakeholders.

COMO PODEMOS AJUDAR
Nosso grupo de profissionais focado em ESG atua em todos os assuntos jurídicos
referentes à responsabilidade/sustentabilidade corporativa, com destaque para
alguns macro tópicos:
Governança Corporativa;
Cadeia de Suprimentos;
Meio Ambiente e Mudanças Climáticas;
Finanças Sustentáveis;
Regulação para instituições financeiras;
Questões de Diversidade;
Relações com Stakeholders;
Relatórios de Sustentabilidade;
O papel do Departamento Jurídico;
Investimentos Responsáveis;
Inteligência Artificial na Governança Corporativa;
Greenwashing;
Brand activism;
Gerenciamento de crises e riscos;
Direitos Humanos e Relações trabalhistas;
Responsabilidade social dos negócios.

ESTAMOS PRONTOS PARA ATUAR
Na avaliação de riscos
Análises direcionadas aos riscos ESG;
Aconselhamento sobre os processos relacionados a ESG.

Na definição de Políticas e Procedimentos
Definição de estratégias e estruturas operacionais práticas alinhadas aos principais padrões e
orientações globais de ESG;
Assessoria para definição de políticas e procedimentos, considerando o propósito e os padrões da
indústria do cliente;
Identificação e aconselhamento sobre as diferenças entre os padrões globais e a abordagem localmente
exigida para questões ESG.

No Monitoramento e na Auditoria
Assessoria para elaboração de projetos customizados de compliance ESG;
Análise da integridade e responsabilidade das cadeias de suprimento;
Atuação direta nos processos de remediação.

Gerenciamento de Crise
Elaboração e implementação de planos de gestão de crise relacionada a ESG;
Aconselhamento sobre formas de comunicação com os stakeholders.

Investigações
Condução de investigações internas;
Aconselhamento sobre riscos criminais, regulatórios e cíveis relacionados a questões ESG;
Coordenação de esforços de engajamento em questões regulatórias.

Litígios
Defesa em litígios de naturezas diversas, decorrentes de questões ESG e considerando os valores e o
propósito da empresa.

PONTOS DE ATENÇÃO
O link entre o desempenho e métricas de sustentabilidade e o retorno financeiro levou a
discussão ESG para o Conselho de Administração;
Stakeholders (empregados, investidores, acionistas, consumidores, ONGs) vêm exigindo
ações e mais transparência;
Ao deixar de atentar e desenvolver processos ESG nas empresas, diretores e administradores
podem estar expondo seus acionistas e investidores a riscos;
Alterações na governança interna podem ser
cada vez mais necessárias para transformar
as contribuições dos stakeholders em políticas
corporativas efetivas;
O jurídico passa a ser visto como agente de
mudanças e de mitigação de riscos,
passando a ter uma função cada vez mais
estratégica na aplicação de políticas de ESG.
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Sobre Trench Rossi Watanabe
Considerado um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, Trench Rossi
Watanabe possui uma atuação abrangente e conceituada, com excelência em
todas as áreas do direito. Fundado em 1959, o escritório oferece serviços legais
para clientes nacionais e internacionais, dos mais diversos mercados, colaborando
cooperação estratégica com Baker McKenzie, Trench Rossi Watanabe oferece
aos seus clientes acesso a uma perspectiva global, com uma das maiores e mais
sólidas redes de escritórios de advocacia do mundo.
Visite trenchrossi.com para saber mais
ou envie um e-mail para contato@trenchrossi.com
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