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Traduzir as questões ESG em valores 
empresariais sustentáveis 
As principais perspectivas para empresas e 
investidores  

 
Sumário executivo 
 
I. Antecedentes e contexto 
 
Na sequência da crise financeira global, os líderes empresariais e os 
profissionais do sector financeiro foram forçados a repensar os fundamentos da 
atribuição de preços de ativos de base e os modelos de negócios. A crise expôs 
a vulnerabilidade dos mercados de capitais globais e das economias nacionais a 
choques sistemáticos e o efeito devastador que estes têm sobre o crescimento 
econômico e a estabilidade. 
 
As instituições membro do Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) e a Iniciativa Financeira do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI) acreditam que a gestão 
que uma empresa faz dos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), 
bem como a liderança de uma empresa no desenvolvimento sustentável, está no 
centro dos negócios atuais e, portanto, precisam ser consideradas pelos 
mercados de capitais. As duas organizações acreditam que os fatores ESG 
podem ser financeiramente materiais e podem melhorar o valor da empresa 
sustentável a longo prazo. 
 
II. Escopo 
 
Este documento define as conclusões e as principais perspectivas de vários 
workshops globais na Europa, América do Norte, Ásia e África entre mais de 150 
empresas multinacionais, regionais e locais e investidores institucionais para 
abordar coletivamente o processo e as barreiras da comunicação na apreciação 
de aspectos ESG e de sustentabilidade na avaliação do desempenho da 
empresa e para traçar um percurso para a mudança. 
 
Os diálogos entre empresas e investidores confirmaram as suposições 
anteriores de que várias falhas de comunicação estão no centro da questão de 
valorização dos fatores ESG e de sustentabilidade. Também fornece 
perspectivas importantes para os gestores de empresas e os investidores sobre 
como o seu negócio, a filosofia e as práticas de investimento futuras podem 
abordar melhor o porquê, o quê e como comunicar o desempenho ESG 
empresarial aos mercados de capitais.   
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III. As principais conclusões para empresas e investidores 
 
Parte I - Construir conhecimento sobre fundamentos ESG e de sustentabilidade na 
avaliação das empresas 
 

1. As empresas deveriam: 

 
- Construir conhecimento e experiência sobre fatores ESG materiais e 

sustentabilidade no contexto das suas próprias empresas e sectores. 
- Integrar sistematicamente os fatores ESG financeiramente materiais e a 

sustentabilidade na tomada de decisões empresariais e de divulgação. 
- Comunicar aos investidores as ligações claras entre a gestão de fatores 

ESG financeiramente materiais e a sustentabilidade no contexto da 
estratégia das suas próprias empresas e em comparação com empresas 
pares (ou seja, dentro do sector). 

 
2. Os investidores deveriam: 

 
- Construir conhecimento e experiência sobre fatores ESG e 

sustentabilidade em todas as empresas e sectores e ao longo do tempo. 
- Integrar sistematicamente os fatores ESG financeiramente materiais em 

análises fundamentais, na avaliação das empresas e na tomada de 
decisões de investimento. 

- Solicitar proativamente às empresas informações sobre a gestão de 
fatores ESG materiais e a sustentabilidade e as suas relações com o 
desempenho financeiro e estratégico. 

 
Parte II ! Normalizar a divulgação de dados ESG quantitativos 

 
1. As empresas deveriam: 

 
- Formar acordos setoriais no que diz respeito a princípios sobre fatores e 

indicadores ESG quantitativos percebidos como financeiramente 
materiais para negócios no seu sector. 

- Garantir que os relatórios empresariais e de sustentabilidade articulam os 
fatores ESG financeiramente materiais e incluem os dados atuais e 
futuras avaliações. 

 
2. Os investidores deveriam: 

 
-  Atribuir preços a dados ESG quantitativos nos seus modelos de 

avaliação. 
- Apoiar proativamente as empresas no desenvolvimento normalizado de 

dados ESG e de sustentabilidade para garantir a comparabilidade. Utilizar 
a UNEP FI, os Princípios para o Investimento Responsável e o WBCSD 
como uma plataforma para estes diálogos. 
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Parte III ! Normalizar um processo para a entrega de dados ESG qualitativos 
 
1. As empresas deveriam: 

 
- Atingir proativamente diálogos pessoais com investidores para debater 

questões ESG qualitativas e de sustentabilidade com ligações a 
desempenhos e estratégias financeiros passados e futuros. 

 
2. Os investidores deveriam: 

 
- Instituir diálogos pessoais regulares com as empresas para debater 

questões de sustentabilidade qualitativa e as ligações para a gestão por 
parte das empresas de fatores ESG financeiramente materiais. 

- Utilizar a UNEP FI, os Princípios para o Investimento Responsável e o 
WBCSD como uma plataforma para diálogos públicos abertos para a 
partilha de métodos de avaliação que incluam questões ESG e de 
abordagens de investimento e para se manter atualizados sobre a gestão 
empresarial dos fatores ESG e da sustentabilidade em todos os setores. 



32  

Disclaimer notice

The information contained in the report is meant for informational purposes only and 
is subject to change without notice. The content of the report is provided with the 
understanding that the authors and publishers are not herein engaged to render advice on 
legal, economic, or other professional issues and services. 

Subsequently, UNEP FI and the WBCSD are also not responsible for the content of websites 
and information resources that may be referenced in the report. The access provided to 
these sites does not constitute an endorsement by UNEP FI and the WBCSD of the sponsors 
of the sites or the information contained therein. Unless expressly stated otherwise, the 
opinions, findings, interpretations and conclusions expressed in the report are those of 
the various contributors to the report and do not necessarily represent the views of UNEP 
FI or the member institutions of the UNEP FI partnership, UNEP, the United Nations or its 
Member States, or the WBCSD. 

While we have made every attempt to ensure that the information contained in the 
report has been obtained from reliable and up-to-date sources, the changing nature 
of statistics, laws, rules and regulations may result in delays, omissions or inaccuracies 
in the information contained in this report. As such, UNEP FI and the WBCSD make no 
representations as to the accuracy or any other aspect of information contained in this 
report. 

UNEP FI and the WBCSD are not responsible for any errors or omissions, or for any 
decision made or action taken based on information contained in this report or for 
any consequential, special or similar damages, even if advised of the possibility of such 
damages. 

All information in this report is provided “as is”, with no guarantee of completeness, 
accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information, and without 
warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to warranties of 
performance, merchantability and fitness for a particular purpose. The information and 
opinions contained in the report are provided without any warranty of any kind, either 
expressed or implied.

A wide range of WBCSD members reviewed drafts, thereby ensuring that the document 
broadly represents the majority view of the WBCSD membership. It does not mean, 
however, that every member company agrees with every word.

Copyright notice

The report and the content of the report remain the sole property of UNEP FI and the 
WBCSD. None of the information contained and provided in the report may be modified, 
reproduced, distributed, disseminated, sold, published, broadcasted or circulated, in whole 
or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, 
or the use of any information storage and retrieval system, without the express written 
permission from the UNEP FI Secretariat and the WBCSD Secretariat, both based in Geneva, 
Switzerland, or the appropriate affiliate or partner. The content of the report, including 
but not limited to the text, photographs, graphics, illustrations and artwork, names, logos, 
trademarks and service marks, remain the property of UNEP FI and the WBCSD, or their 
affiliates or contributors or partners and are protected by copyright, trademark and other 
laws.

Published in 2010 by UNEP FI and WBCSD
Copyright © UNEP FI and WBCSD
Design: RebusParis.com
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