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Percepção das pessoas que atuam no setor de energia e de
licenciamento ambiental sobre o status do ESG em suas empresas.

Como a educação ambiental pode contribuir para monitorar e melhorar
os indicadores ESG das empresas do setor de energia.

OBJETIVOS: 

Pesquisa ESG

+



150 respostas
31-10 a 18-11/22

Participantes

Energia
40.9%

Consultoria
34.2%

Outros
24.8%

Gestão
49.7%

Especialistas
33.6%

Outros
16.8%

setor cargo
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Como você avalia a atuação

de sua empresa em relação às

diretrizes ESG?



Ruim
Não atende, ou não cumpre
legislação ou padrões GRI

Pode melhorar
Está começando a atender, mas
ainda não cumpre legislação ou

padrões GRI

Satisfatória
Atende a legislação

Exemplar
Atende mais do que as

exigências legais, possui casos
de sucesso

Satisfatória
39.9%

Pode melhorar
29.1%

Exemplar
18.9%

Não se aplica
7.4%

Ruim
4.7%
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Para cada uma das esferas do ESG, escolha as alternativas

que melhor refletem a realidade atual de sua empresa: 

AMBIENTAL (Environmental)



70.3%

Resíduos

35.8%

Matérias-primas

43.2%

Gases de efeito
estufa

49.3%

Consumo de
energia

52%

Energia
renovável

41.9%

Consumo de
água

37.2%

Recursos
hídricos

44.6%

Biodiversidade



Apresentação e construção de novos conhecimentos sobre as práticas
sustentáveis na empresa e no território.

Valorização das ações de sustentabilidade da empresa e busca de
soluções viáveis em conjunto com o público.

Engajamento de colaboradoras e colaboradores nos processos de gestão
ambiental da empresa.

Participação da comunidade nas ações de conservação ambiental no
território.

Contribuição da educação ambiental para a área

AMBIENTAL



Exemplos de indicadores

Pessoas interessadas
conhecem e difundem as

práticas sustentáveis
ambientais em seus

círculos de
relacionamentos.

Pessoas adotam
práticas sustentáveis no

seu cotidiano
profissional e pessoal,
gerando melhorias nos
indicadores ambientais.

Pessoas participam da
elaboração e

fiscalização de políticas
públicas ambientais no

território.
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Para cada uma das esferas do ESG, escolha as alternativas

que melhor refletem a realidade atual de sua empresa:

 

SOCIAL



72.3%

Segurança do
trabalho

35.8%

Fornecedores
sustentáveis

49.3%

Comunicação
ambiental

61.5%

Evita
discriminação

40.5%

Contratações
com diversidade

43.9%

Programa de
Educação Ambiental

40.5%

Formações com
colaboradoras(es)

39.2%

Tecnologia com
comunidades



Mediação de conflitos pelo diálogo.

Valorização da diversidade no aprendizado de todas as pessoas.

Levantamento de temáticas relevantes para pessoas interessadas e
organização de grupos de trabalho para essas temáticas.

Inclusão de pessoas com deficiências nas ações de sustentabilidade.

Diagnóstico Socioambiental Participativo e Programa de Educação
Ambiental.

Contribuição da educação ambiental para a área

SOCIAL



Exemplos de indicadores

Espaços de diálogo
sobre questões sociais
existem na empresa e

são ocupados
voluntariamente pelas
pessoas interessadas.

Pessoas interessadas
valorizam a diversidade
em equipes de trabalho

e todas as pessoas se
sentem incluídas e

acolhidas.

Conflitos são encarados
com naturalidade,

respeito e diálogo com a
busca de soluções de

forma coletiva e
participativa.
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Para cada uma das esferas do ESG, escolha as alternativas

que melhor refletem a realidade atual de sua empresa:

 

GOVERNANÇA



68.9%

Combate à
corrupção

43.9%

Relatórios de
licenciamento

62.8%

LGPD

37.8%

ODS

37.8%

Relatórios de
sustentabilidade

37.8%

Políticas contra
violência

25%

Recebe investimento vinculados à
sustentabilidade



Promoção de relações éticas no ambiente de trabalho.

Clareza no relacionamento com as comunidades.

Apresentação e diálogo sobre relatórios de sustentabilidade da empresa.

Difusão dos ODS na empresa e com comunidades.

Contribuição da educação ambiental para a área

de GOVERNANÇA



Exemplos de indicadores

Pessoas reconhecem
boas práticas da

empresa que valorizam
a ética e a clareza na

comunicação.

Pessoas confiam, e  se
interessam pela

comunicação sobre
questões

socioambientais do
empreendimento. 

Relatórios de educação
ambiental validados
pelas comunidades e

aprovados pelos órgãos
licenciadores e por

investidores.



A educação ambiental pode ajudar a
monitorar e melhorar os indicadores

ESG com foco em gerar
transformação socioambiental e

minimizar conflitos.
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