
1

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESG E 

SUSTENTABILIDADE:
FORMAÇÃO ACADÊMICA,

MERCADO DE TRABALHO E

ROTINA PROFISSIONAL



2

Índice

Introdução

Afinal, o que é ESG?

Qual é a relação entre o cooperativismo e o ESG?

Quais são as principais atribuições de um especialista em ESG?

Características de um bom profissional de ESG

Como está o mercado de trabalho?

Conheça a pós-graduação em ESG e Sustentabilidade da FU

Por que estudar com a Faculdade Unimed?

Conclusão

03

04

06

07

09

11

12

15

21



3

Introdução

A preocupação com o meio ambiente, as questões sociais e a ética corporativa está se tornando um 
ponto cada vez mais importante para o sucesso das empresas de todos os ramos. Isso pode ser 

percebido com a crescente valorização das políticas de ESG, que são, inclusive, uma das principais 

tendências de mercado para 2022.

Assim, trabalhar para reduzir e mitigar os impactos ambientais de um negócio, bem como contribuir 

para o avanço de pautas sociais importantes na sociedade já é uma necessidade para empresas que 

desejam se destacar no mercado.

Quem não se adapta às transformações pode ficar para trás, pois inovar é uma questão de 

sobrevivência. Ao avaliarmos as empresas inovadoras, vemos que elas costumam ter uma 
característica em comum: alto padrão de governança e preocupação em solucionar questões sociais 

e ambientais,  isso significa que elas possuem diretrizes claras em relação à relevância do ESG para o 

negócio. 

No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que significa esta sigla e como aplicá-la na 

prática. Neste ebook iremos abordar a definição de ESG, por que ela tem ganhado destaque, motivos 

para implantá-la em sua empresa e exemplos de ações que podem ser aplicadas para alavancar o 

impacto ambiental, social e de governança de uma empresa.

Boa leitura!
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Afinal, o que é ESG?

ESG é uma sigla em inglês para as palavras environmental, social and governance, que podem ser 

traduzidas como “ambiental, social e governança”. Ela é usada para descrever as ações de uma 

companhia para reduzir seu impacto ambiental, colaborar para a melhoria dos índices sociais e para 

a adoção de práticas que permitam um bom governo das organizações. A sigla também é utilizada 

como parâmetro e avaliação da segurança em se investir em mercados e ações, além de considerar 
índices financeiros, como critérios de qualidade da gestão e segurança dos negócios.

As práticas e processos fomentados pelo grande reconhecimento do ESG no 

mercado visam a uma maior consciência ambiental, o desenvolvimento social e às 

ações organizacionais que permitam a perenidade e sustentabilidade da sua ação, 

além da transparência e geração de valor às partes interessadas”, explica Cíntia 

Campos, coordenadora da pós-graduação em ESG e Sustentabilidade da Faculdade 

Unimed. 
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Qual a relação entre cooperativismo e 

ESG?

As cooperativas são organizações fundamentalmente conectadas com ações de desenvolvimento 

social, não só pela natureza jurídica, mas também pelos princípios de intercooperação e interesse 

pela comunidade e, dessa forma, estão diretamente relacionadas com as ações propostas pelo 

avanço do ESG.

Helton Freitas, presidente da Fundação Unimed, da Seguros Unimed e diretor-geral 

da Faculdade Unimed, em artigo para o Correio Braziliense destacou que: “No 

cooperativismo, essas premissas [de ESG] já são bastante enraizadas e fazem parte 

do seu modelo societário, no qual o foco está no indivíduo e não no capital 

internalizado de cada associado na cooperativa. Ou seja, valoriza-se as pessoas e o 

trabalho. Já as práticas exploratórias ou predatórias não são estimuladas”.
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A principal atribuição desses profissionais é incutir na estratégia da empresa os preceitos da 

sustentabilidade e garantir que eles integrem toda a organização de forma sistêmica. 

Como ações práticas, podemos citar: minimizar os impactos sociais e ambientais internos e da cadeia 

produtiva; disseminar a política de sustentabilidade para público interno e os públicos de relacionamento 

da organização, ter objetivos estratégicos que considerem as melhores práticas de ESG, além de 

acompanhar indicadores de desempenho atrelados ao planejamento estratégico sustentável. 

Quais são as principais atribuições de um 

especialista em ESG?



Aplicar práticas de ESG dentro de uma 

organização exige uma mudança na cultura da 

empresa, pois elas devem permear todo o 

negócio, o que vai muito além de ações 

pontuais e alguns indicadores.

Para tal, é preciso que todos os integrantes da 

instituição, desde a diretoria até os 

colaboradores, compreendam a importância do 

ESG e estejam abertos para torná-lo parte das 

suas rotinas de trabalho, da tomada de 

decisões e do planejamento estratégico.

Cíntia Campos conta que um dos grandes 

desafios da implementação de ações de ESG é 

justamente “estimular todas as práticas da 

organização a serem socialmente responsáveis 

e ambientalmente sustentáveis. Estas práticas 

devem fazer parte do dia a dia das atividades 

da cooperativa e ser orientadora  dos processos 

direcionadores e finalísticos”.

“Gerar um olhar estratégico 

sobre as ações do ESG nas 

organizações, despertando 

todas as partes interessadas 

para o valor e o retorno que 

eles geram tanto para a 

organização quanto para a 

sociedade é um dos grandes 

desafios da aplicação prática 

desse processo”, complementa 

Cíntia Campos. 

Desafios da implantação das práticas 

de ESG
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O ESG é um tema amplo e que exige uma série de 

características importantes para quem deseja se 

destacar na área.  Vamos falar sobre algumas delas?

✔ Atualização constante

O profissional deve estar em constante atualização, 

uma vez que se trata de uma área dinâmica e que 

exige bastante conhecimento teórico, boa 

capacidade de interpretação e análise de 

informações.

É preciso estar a par das principais tendências e 

inovações nas áreas de meio ambiente, sociedade e 

governança e entender como elas se relacionam com 

o desenvolvimento de um planejamento estratégico

que estimule a visão da necessidade contínua de

desenvolvimento desses aspectos.

“ESG é mais do que apoiar 

uma determinada causa nas 

redes sociais ou atender um 

requisito legal. A 

organização precisa incluir 

esses valores dentro da sua 

estratégia e agir ativamente 

para desenvolvê-los e torná-

los parte da sua cultura 

interna e da sua forma de 

trabalhar”, explica Vivian 

Andrade.

Características de um bom profissional

de ESG
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✔ Gestão do negócio

Para um Programa de ESG ter sucesso é preciso um 

planejamento abrangendo as necessidades do mercado de 

atuação, conhecer as expectativas das partes interessadas 

e traçar objetivos socioambientais relevantes para o 

negócio.

Além de estabelecer os mecanismos adequados de 

implantação, com análise dos riscos e oportunidades, 

definir quais são as fases dos projetos, produtos e 

processos, bem como os responsáveis por cada uma delas e 

o monitoramento contínuo dos resultados e impactos

gerados. Dessa forma, ter conhecimento sobre governança

e gestão, além da visão integrada e sistêmica, é

fundamental para o profissional com foco em ESG.

✔ Boa capacidade de comunicação

Outro ponto importante é tornar os projetos ESG 

conhecidos por toda a organização. O profissional 

responsável pela implantação das diretrizes de 

sustentabilidade deve, portanto, ser capaz de comunicar a 

importância do projeto, as oportunidades de melhoria dos 

processos e buscar, continuamente, o aprimoramento dos 

produtos para que estimulem o desenvolvimento 

sustentável.  Transformar a cultura da organização e 

envolver colaboradores e os públcos de relacionamento é 

essencial para a perenidade das ações de ESG.
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Como está o mercado de trabalho?

Os especialistas em ESG/Sustentabilidade são responsáveis por desenvolver e disseminar as ações 

ambientais e sociais por toda a cooperativa, bem como viabilizar o amadurecimento contínuo das 

práticas de governança. Qualquer que seja o setor de atuação do especializando, é possível que ele atue 

na consolidação da cultura de sustentabilidade e engaje a cooperativa com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável mundial.

No contexto mundial, as organizações que engajaram com as ações sociais e ambientais, além da 

governança corporativa estruturada e fortalecida têm sido mais reconhecidas pelo valor que agregam à 

sociedade. Assim, foram abertas diversas oportunidades de mercado, desde companhias listadas na 

bolsa, até as menores empresas, todas incentivadas a adotar tais práticas. É um mercado em ascensão, 

que tende a continuar crescendo nos próximos anos, principalmente devido à atual falta de especialistas 

no assunto. 

“O ESG está cada vez mais ganhando espaço na pautas estratégicas das organizações 

e a busca por profissionais capazes de assegurar e gerir o ESG também aumentou”, 

explica Cíntia Campos.
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A Faculdade Unimed oferece uma pós-

graduação em ESG e Sustentabilidade

voltada para profissionais que atuam em 

cooperativas de todos os ramos, com ensino

superior completo.

O curso é formado por um corpo docente 

multidisciplinar, altamente experiente e 

totalmente preparado para formar 

profissionais capacitados para o mercado de 

trabalho, com foco no desenvolvimento 

teórico, mas principalmente com olhar 

prático.

Conheça a pós-graduação em ESG e 
Sustentabilidade da Faculdade Unimed

Para se tornar um especialista em ESG é preciso ter uma formação adequada que una os 

conhecimentos teóricos e práticos em Sustentabilidade, Governança e Gestão.



13

O curso conta com a parceria

da DNV, organização de grande

renome e experiência mundial, que

opera em mais de 100 países,

capacitando as organizações de

diversos setores a avançar na

segurança e sustentabilidade de seus

negócios.

Conheça a pós-graduação em ESG e 
Sustentabilidade da Faculdade Unimed
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Objetivos do curso

• Proporcionar a formação dos profissionais e 
lideranças das cooperativas nos temas 
ambientais, sociais e de governança – ASG/

ESG.

• Compartilhar o conhecimento dos alunos sobre 
as práticas cooperativistas, alinhar conceitos e 
identificar atuação prévia nos temas 
ambientais, sociais e de governança – ASG/

ESG.

• Desenvolver o conhecimento sobre aspectos 
técnicos, legais, boas práticas e melhoria 
contínua dos temas correlatos à 
sustentabilidade, de modo que sejam 
aprofundadas as competências dos alunos.

• Estimular que conhecimentos prévios e as 
técnicas adquiridas na estruturação de 
programas, processos e práticas ambientais, 
sociais e de governança sejam aplicáveis às 
cooperativas.

Matriz curricular

Com carga horária de 360 horas, o curso é dividido em 

três módulos que abordam a experiência prévia dos 

alunos com ESG e o contexto do ESG no Brasil e no 

mundo. O segundo módulo aprofunda aspectos legais e 

técnicos e o terceiro trata da parte estratégica das 

ações de ESG. Dentre seus diferenciais, está o 

desenvolvimento da visão sistêmica dos processos do 

ESG/Sustentabilidade, alinhado à aplicação prática 

dessas ações.

Confira algumas das disciplinas da estrutura curricular:

● Governança e valorização do cooperado como

estratégia de sustentabilidade

● Planejamento Estratégico no contexto ESG

● Mapeamento de riscos no contexto ESG

● Ações sociais no mercado e nas cooperativas

● Ações ambientais no mercado e nas cooperativas

● Aspectos legais e boas práticas

● Normas de referência

● Aspectos tributários no contexto do ESG

● Prestação de contas e relatório de

sustentabilidade

Ao final do curso, o aluno deve apresentar o TCC 

(Trabalho de Conclusão de Curso) — que será

desenvolvido ao longo dos períodos — para demonstrar

os conhecimentos acadêmicos obtidos e a aplicação 

prática em sua organização. 
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Por que estudar com a Faculdade Unimed?

Escolher a instituição certa é fundamental para ter 

uma boa experiência acadêmica e, 

consequentemente, adquirir o conhecimento 

necessário para atuar no mercado de trabalho. 

Por isso, separamos informações importantes para 

ajudar você a conhecer melhor a Faculdade Unimed, 

seus diferenciais e infraestrutura.  
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Qualidade no ensino a distância

Com um ensino a distância de qualidade, a 

Faculdade Unimed possui alunos de todas as regiões

do país. 

A tecnologia possibilita que o aluno faça os seus

próprios horários e adapte a rotina de estudos ao seu

cotidiano. Essa praticidade é essencial para quem

possui um dia a dia bem agitado e não consegue

estudar presencialmente.

A instituição conta com um ambiente virtual de 

aprendizagem moderno, prático e intuitivo. Além

disso, em caso de dúvidas, a Rafa, a assistente

virtual da Faculdade Unimed, está à disposição para 

auxiliar os alunos pelos canais oficiais da instituição.

Aulas ao vivo com docentes

O curso ainda prevê aulas ao vivo para 

potencializar a interação do aluno com os 

professores e colegas. 

As aulas ficam gravadas, o que proporciona 

mais uma opção para os alunos acessarem o 

conteúdo e realizarem consultas 

posteriormente.
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História da Instituição 

A Instituição de Ensino Superior do Sistema Unimed é credenciada pelo Ministério da Educação desde 

2016. Com atuação nacional, oferece cursos nas modalidades de graduação tecnológica, pós-graduação, 

curta duração e assessorias de gestão, sejam presenciais ou em EAD. 

É mantida financeiramente e representada legalmente pela Fundação Unimed, instituição sem fins 

lucrativos fundada em 1995 para promover o desenvolvimento e manutenção de serviços educacionais 

do Sistema Unimed.

Além de atender ao público em geral, a instituição trabalha com turmas in company, com soluções 

educacionais personalizadas e exclusivas para cooperativas do Sistema Unimed. 

Mais de 150 mil pessoas já foram capacitadas nas áreas de gestão, saúde e cooperativismo. E esse 

número tem aumentado cada dia mais.

Afinal, a Faculdade Unimed acredita no conhecimento como ferramenta para a transformar o mundo. 

Não por acaso, o slogan da instituição é: “Conhecimento para Ir Mais Longe”. 
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Tradição e credibilidade 

A Faculdade Unimed é a Instituição de Ensino 

Superior do Sistema Unimed e, como não poderia 

ser diferente, carrega em seu DNA a essência do 

cooperativismo. 

Para se ter uma ideia da tradição e credibilidade 

da Unimed, basta olhar para os números: o 

sistema é composto por 345 cooperativas, 

conta com mais 116 mil médicos cooperados e 

17 milhões de beneficiários.

Cursos autorizados pelo MEC

Todos os cursos da Faculdade Unimed são 

autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), 

de forma que todos os diplomas e certificados 

são emitidos pela própria instituição.

Corpo docente qualificado

O corpo docente da Faculdade Unimed é 

composto por profissionais extremamente 

qualificados. São doutores, mestres e 

especialistas com ampla experiência no setor da 

saúde, cooperativismo e gestão.

Melhoria contínua

A Faculdade Unimed, assim como a Fundação e o 

Sistema Unimed, tem um real compromisso com 

a melhoria contínua dos seus processos, 

metodologias e projetos.

Por conta disso, a instituição possui certificação 

internacional de padronização ISO 9001 —

sistema de gestão que otimiza processos e 

melhora a qualidade de organizações.
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Ampla Biblioteca Digital

A comunidade acadêmica da Faculdade Unimed 

tem acesso livre e gratuito a mais de 2 mil 

títulos (sendo mais de mil digitais e o restante 

físicos) nas áreas de saúde, cooperativismo e 

gestão. São livros, artigos, teses e dissertações, 

entre outros tipos de conteúdos diversos.

Os alunos podem acessar a Biblioteca Virtual da 

Faculdade Unimed para realizar suas pesquisas 

de forma autônoma e sistematizada. 

A biblioteca é atualizada diariamente e os 

estudantes podem solicitar apoio de um 

bibliotecário para tirar dúvidas ou encontrar o 

que precisam.

Estrutura curricular otimizada

A Faculdade Unimed preza pela qualidade e 

relevância dos seus cursos. Por esse motivo, a 

matriz curricular de cada um deles é construída 

para promover o aprendizado de forma dinâmica e 

complete. 

Teoria e prática são reunidas de forma estratégica, 

nos conteúdos das disciplinas, para facilitar e 

impulsionar o processo de aprendizagem de cada 

aluno. 
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Excelente infraestrutura

A sede da Faculdade Unimed fica na Rua Grão Pará, número 379, no bairro Santa Efigênia, em Belo 

Horizonte/MG. A localização é estratégica, o que facilita o acesso dos alunos de todas as regiões da 

capital e região metropolitana. 

Além disso, a instituição oferece aos alunos uma infraestrutura completa: salas de aula com 

equipamentos multimídia, biblioteca com acervo físico e virtual, auditório e laboratório de 

informática.
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Conclusão

Não restam dúvidas de que o mercado de trabalho em ESG e Sustentabilidade está 
ganhando espaço no mundo corporativo e demanda profissionais capacitados para 
administrar e impulsionar o crescimento do setor.

Como vimos, para conquistar espaços e fazer uma gestão de qualidade é preciso ter uma 

formação específica. Afinal, trata-se de um profissional “chave” para a 

sustentabilidade nas instituições.

Se você quer se capacitar para atuar como profissional de ESG, não perca tempo! Faça a 

sua inscrição na Pós em ESG e Sustentabilidade da Faculdade Unimed! 

E-mail: matriculas@faculdadeunimed.edu.br

Site: https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao/esg-e-

sustentabilidade?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=esgpos

https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao/esg-e-sustentabilidade?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=esgpos
mailto:matriculas@faculdadeunimed.edu.br
https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao/esg-e-sustentabilidade?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=esgpos


23




