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Movimento ESG

Salmos 139: 12-22

NewsLetter

O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei?
O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?

Salmos 27:1
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tornando mais necessário nas empresas.

Hoje, grandes companhias já possuem 
departamentos e profissionais habilitados 
para lidarem com este tema e, em breve, 
bancos e governos estarão exigindo, 
também, tais informações de médias 
empresas.

Assim é importante que cada um de 
nós, gestores de empresas, empresários, 
colaboradores, independentemente da sua 
profissão, identifiquemos qual é o nosso 
compromisso dentro desta mudança.

Fonte: https://administradores.com.br/
artigos/movimento-esg

 
Nem ainda as trevas me encobrem de ti; mas a noite resplandece 

como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa;
Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe.

Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui 
feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito 

bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e 

entretecido nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas 
estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, 

quando nem ainda uma delas havia.
E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes 

são as somas deles!
Se as contasse, seriam em maior número do que a areia; quando 

acordo ainda estou contigo.
Ó Deus, tu matarás decerto o ímpio; apartai-vos portanto de mim, 

homens de sangue.
Pois falam malvadamente contra ti; e os teus inimigos tomam o teu 

nome em vão.
Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por 

causa dos que se levantam contra ti?
Odeio-os com ódio perfeito; tenho-os por inimigos.

Salmos 139:12-22

#MARKETINGEDESIGN
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Movimento ESG: o caminho
das causas sociais.

Há alguns dias terminei a leitura do livro “A Era do Impacto”, do James Marins (e de quebra 
tive a oportunidade de participar de uma live com o autor). Um livro excepcional que relata 
sobre como a sociedade está caminhando (ou evoluindo) sobre as atuações nas causas sociais.

O autor mostra com clareza fatos que 
demonstram que estamos cada vez mais 
atuantes em deixarmos um mundo melhor 
para futuras gerações e para aqueles que 
insistirem em não colaborarem, sofrerão 
sanções do mercado.

Durante a pandemia, a sigla ESG, 
significado de desempenho social, 
ambiental e de governança, tornou-se 
muito popular (embora o conceito já exista 
há alguns anos), pois neste período houve 
um clamor no mundo pela consciência 
a vida, onde muitas empresas se 
voluntariaram (ou se sentiram obrigadas) 
a trabalharem em causas sociais, dada a 
situação de pandemia que se encontrava 
o mundo.

Desta forma, a pandemia acelerou a 
evolução da ESG onde, mesmo após a 
pandemia controlada, o movimento ESG 
está se tornando cada vez mais forte no 
mundo empresarial.

No livro “A Era do Impacto”, o autor James 
Marins explica que grandes investidores 
vêm diversificando seus recursos em 
empresas preocupadas com as causas 
sociais.

O autor cita em seu livro, por exemplo, 
que Larry Fink, CEO do BlackRock, 
o maior fundo de investimentos no 

mundo, divulgou uma carta em 2019 
informando que o fundo está a cada 
vez mais realizando investimentos em 
empresas com compromissos com a 
sustentabilidade.

Outra informação que o autor traz é que 
cerca de 24 trilhões de dólares está sendo 
passada da geração baby boomers para 
os millennials, e esta geração possui 
sentimentos mais inclinados para questões 
ambientais.

Com este movimento em ascensão, 
os resultados das empresas tornam-se 
significativos.

Conforme divulgado em pesquisas, 
enquanto as empresas do grupo S&P 
500 cresceram em desempenho em 
269%, empresas humanizadas dos EUA 
cresceram 2.077%.

Além disso, diversas pesquisas 
científicas apontam que empresas 
com comportamento socialmente 
responsáveis têm impacto positivo em seu 
desenvolvimento operacional. Isso obriga 
governos, bancos e empresas a alinharem 
suas operações para cumprirem com as 
obrigações sociais.

O movimento ESG vem crescendo 
silenciosamente, e a cada dia está se 
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AGPR5 nas mídias 
Você Sabia?

Nova Fachada

Acesse nosso Instagram: 
instagram.com/agpr5a5group

Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

05/09 - Dia da Amazônia

07/09 - Dia da Independência 
do Brasil

10/09 - Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio 

Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

Descartar pilhas de forma errada 
pode comprometer o meio 
ambiente, visto que são compostas 
por elementos muito poluentes, 
sendo absorvidos pelo solo e pelos 
lençóis freáticos, comprometendo o 
equilíbrio ecológico.

Além de poluir o ambiente, o contato 
com esses produtos pode acarretar 
em diversas doenças para os animais 
e para os seres humanos.

Faça a sua parte e ajude a preservar 
o meio ambiente!

As pilhas são produzidas por materiais de origem inorgânica e seu descarte 
correto é no lixo de cor laranja!



308 309
Edição 36 - W36 - Ano 22 - 05 a 11/09/2022 Edição 36 - W36 - Ano 22 - 05 a 11/09/2022

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Academy Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

ACADEMY AGPR5 - CONCLUSÃO DOS CURSOS

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Aniversariantes

06/09 08/09

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde 
e que seus sonhos se realizem sempre!”

William José Diaz CortezMarcelo Pereira Araújo

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

#SETEMBROAMARELO

Fatores de risco e sinais de alerta de suicídio (Parte II)

O suicídio é uma das principais causas de mortalidade 
no Brasil e no mundo. No entanto, o conhecimento 
dos fatores de risco e sinais de alerta pode auxiliar 
na sua prevenção.

1. Meios acessíveis para suicidar-se: Acesso a armas 
de fogo, locais elevados e medicação em grande 
quantidade aumenta a chance de que uma eventual 
tentativa de suicídio seja efetivada.

2. Impulsividade: O suicídio, por mais planejado 
que tenha sido, muitas vezes parte de um ato 
motivado por eventos negativos. O impulso para 
cometer o suicídio é geralmente transitório, com 
duração de alguns minutos ou horas e pode estar 
presente particularmente em jovens e adolescentes. 
À impulsividade pode ser acentuada na presença de 
abuso de substâncias.

3. Eventos adversos na infância e na adolescência: 
Ter sofrido maus tratos e abuso físico, sexual ou 
psicológico na infância, apresentar abuso ou 
dependência de substâncias lícitas ou ilícitas e 
falta de apoio social estão associados a maior 
risco de suicídio. É importante lembrar que queda 
no desempenho escolar pode ser reflexo de um 
transtorno psiquiátrico não diagnosticado.

4. Motivos aparentes ou ocultos: Algumas pessoas 
com pensamentos suicidas podem considerar a morte 
como um “meio de sair do sentimento momentâneo 
de infelicidade”, ‘acabar com a dor”, “encontrar 
descanso” ou “final mais rápido para os seus 
sofrimentos”. Comentários com esse tipo de conteúdo 
servem como sinal de alerta.

5. Presença de outras doenças: Doenças crônicas, 
incluindo neoplasias em fase terminal, são fatores de 
risco para suicídio. O acompanhamento de pacientes 
que apresentem condições médicas com essas 
características deve incluir atenção especial à sua 
saúde mental.

Fonte: https://www.setembroamarelo.com/_files/
ugd/26b667_97d86b25b3974012a44c58be08eeee56.pdf
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

Automação e Software

#PROJETOSESERVICE

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Eduardo Marques - eduardo.marques@agpr5.com

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C031 - JBS Dourados-MS
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C070 - Detroit Brasil Itajaí-SC
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C164 - Rivelli Barbacena-MG
C212 - CooperA1 Itapiranga-SC
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C313 - LAR Caarapo-MS

C002 - JBS Nuporanga-SP
C003 - JBS Criciúma-SC
C015 - BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
C031 - JBS Dourados-MS
C043 - Mantiqueira Primavera do Leste-MT
C051 - Macedo Campo Mourão-PR
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C065 - Frigorífico Nicolini Nova Araçá-RS
C066 - Vibra Sete Lagoas-MG
C073 - GT Foods Indianópolis-PR
C079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC

002 - JBS Nuporanga-SP
014 - BRF Brasil Foods Nova Mutum-MT
015 - BRF Brasil Foods Rio Verde-GO
043 - Mantiqueira Primavera do Leste-MT
051 - Macedo Campo Mourão-PR
053 - Cargill Quatro Pontes-PR
055 - GT Foods Paranavaí-PR
063 - Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
066 - Vibra Sete Lagoas-MG
073 - GT Foods Indianópolis-PR
079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088 - BRF Videira-SC

C319 - Yerbalatina Colombo-PR
C324 - JBS Seberi-RS
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C333 - Comil Cascavel-PR
C335 - GT FOODS Paraíso do Norte-PR
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC
C339 - Cooasgo São Gabriel do Oeste-MS

C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C088 - BRF Videira-SC
C091 - SCALA Sacramento-MG
C099 - Farben Içara-SC
C102 - BRF Faxinal dos Guedes-SC
C112 - JBS Brasilia-DF
C174 - Nutrisoma Patrocínio-MG
C178 - JBS Guapiaçú-SP
C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC

090 - BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094 - Frísia Carambeí-PR
095 - BRF Jataí-GO
099 - Farben Içara-SC
106 - Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
112 - JBS Brasilia-DF
178 - JBS Guapiaçú-SP
264 - Geraleite São Gotardo-MG
295 - Timac Agro Rio Grande-RS
310 - ADORO São Carlos-SP
317 - BRF Chapecó-SC
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


