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Sobre o trinômio E-S-G 

É importante ressaltar que sou pesquisador do campo da Comunicação atuante 

como professor numa escola de Administração e Ciências Contábeis

Falo a partir de minha experiência vivida – na UERJ não paramos, já estamos no 

quarto semestre com ensino remoto regular – com alunos em estágio avançado,              

entre o 6o. e 8o. períodos

E venho vocalizar algumas preocupações relativas à formação de quadros
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Sobre o trinômio E-S-G 

Concluí, em dezembro último, um projeto CNPq que durou 11 semestres e envolveu 
mais 20 pesquisadores, coletando informações junto a                                                      

252 executivos nos níveis de supervisão e média gerência

Tal pesquisa, junto ao CNPq, foi uma parceria entre a UERJ e a Sociedade Educativa 
Observatório da Comunicação Institucional, entidade sem fins econômicos            

que atua na esfera da Comunicação Pública
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Sobre o trinômio E-S-G 
Os achados da pesquisa fundamentaram a criação de um novo indicador: o             

Índice de Transparência Ativa 5R-INDEX
obtido por meio da aplicação de um novo exame – que nomeamos                      

Auditoria Funcional da Comunicação Organizacional (AFCO)

O conceito de transparência ativa – advindo na pesquisa – e que inclui o               
trinômio E-S-G, constata uma situação de vir-a-ser;                                                                                 

pois o que temos hoje é transparência passiva
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Sobre o trinômio E-S-G 

O trinômio E-S-G, a exemplo do Triple Bottom Line (TBL), 
Total Quality Control (TQC), Balanced Score Card (BSC) e a                     

Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSE), é mais um jargão   

Quer responder a uma crise, o que nos faz lembrar de outras crises, 
como as da reengenharia, do downsizing e da terceirização

A ideia de inflação – algo presente em todas as correntes de pensamento  
econômico vigentes – entra em choque com a ideia ESG de zero growth
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Sobre o trinômio E-S-G 
Em 2019, uma aluna, Denise Rugani Töpke, inovou, em tese de doutorado aprovada na UFRJ,    

e provocou-nos com o conceito inovador de Responsabilidade $ocial Compartilhada           
(R$C), em que um cifrão substitui o “S” da palavra “Social”, alertando-nos para o                     

muito presente processo de brandwashing

Em 2022, um aluno indaga: – Professor, por que agora o termo ‘ESG’ foi adotado?                          
O senhor diria que foi uma decisão ou consenso majoritariamente de marketing ou                 

do mercado financeiro, algo ligado a uma lógica de mais acesso a informação, 
desenvolvimento da internet e alta competitividade do mercado? Seria ‘ESG’, então, uma 
vantagem competitiva e não uma questão de preocupação real com as futuras gerações?
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Sobre o trinômio E-S-G 

No momento em que o Observatório da Comunicação Institucional lança o    
Sistema 5R-INDEX, uma nova métrica, um indicador e pioneira NORMA baseada  

nas Melhores Práticas de Comunicação Corporativa para uma transparência ativa
(na atual, passiva, a responsabilidade pela obtenção da informação recai sobre 

quem demanda), torna-se inevitável rever o propósito e o alcance do            
trinômio E-S-G, chamando a atenção para questões que – hoje – repousam        

MAIS sobre a Comunicação (imagem e reputação)                                                           
que sobre a Gestão propriamente dita
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Sobre o trinômio E-S-G 
PREOCUPAÇÃO

Propósito

popularização, massificação, conformação de profissionais entrantes

Alcance

média gerência e propaganda institucional

o C-Level adota no discurso institucional. E os demais?
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Sobre o trinômio E-S-G 
PREOCUPAÇÃO

Faltariam as externalidades – como lembra Danilo Maeda, sócio-diretor 

de ESG no grupo FSB,        

Faltariam, também, as vulnerabilidades – como ressalta                                 

Mario Cordeiro, professor da FAF/UERJ
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Sobre o trinômio E-S-G 
PREOCUPAÇÃO

O trinômio E-S-G coloca em linha elementos de diferentes níveis: ora, Governança
deve sempre estar um nível acima, englobando o Social e a Sustentabilidade

Nossa pesquisa parte de um composto mais complexo e abrangente.                                                
E inova, colocando a Comunicação no mesmo nível de relevância do                                                             

Direito e das Finanças para obtenção de ativos intangíveis como transparência ativa,     
accountability (responsabilização) e public trust (confiança, fé pública).
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Sobre o trinômio E-S-G 
CONCLUSÃO

Minha preocupação refere-se a recém-graduados em                                                             
Administração e Ciências Contábeis e a executivos entrantes de                                      

Controladoria, Marketing e Public Affairs (Relações Institucionais)

Há lacunas graves na base – falta leitura de autores fundamentais e                                   
conhecimento de teorias; das fundadoras do management às mais atuais                               

(num contexto pré-pandemia, bem entendido). É preciso atacar este problema

Talvez, se deva alongar o tempo para uma adoção efetiva do trinômio E-S-Gômio E-S-G
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