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SUSTENTABILIDADE

A Agenda 2030, aprovada em 2015, ficará para a história pela adoção dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pelos 193 Estados-membros das 
NU. Estes objetivos visam erradicar a pobreza e criar uma vida com dignidade e 
oportunidades para todos, dentro dos limites do planeta.



SUSTENTABILIDADE



SUSTENTABILIDADE



ESG (Environmental, Social, Governance)
• Critérios Ambientais (Environmental): Inclui o consumo de energia e a produção

de desperdício, os recursos necessários à produção e o impacto destes no meio
ambiente. Mais importante, inclui a emissão de CO2 e consequentes efeitos nas
alterações climáticas.

• Critérios Sociais (Social): Forma como a empresa se relaciona com os seus
trabalhadores, instituições e comunidade em geral e qual o seu papel e reputação.
Isto inclui relações laborais, igualdade de tratamento de género e discriminação
social e racial.

• Critérios de Transparência (Governance): Sistema interno de práticas, controlos e
procedimentos adotados pela companhia para tomar decisões informadas,
cumprindo com a lei e respeitando todos os interessados, de uma forma legitima e
transparente.



EVOLUÇÃO DO MERCADO ESG
FACTORES QUE CONTRIBUEM PARA O 

CRESCIMENTO DO MERCADO

• Mundo em mudança: Sustentabilidade e 
pressões regulatórias alteraram a perceção de 
risco por parte dos investidores

• Investidores: Alteração no perfil e padrão de 
investidores, com um número cada vez maior de 
millennials bem como mulheres

• Análise de dados: Análise de dados demonstra 
que empresas que cumprem requisitos de 
sustentabilidade são mais resilientes e em 
média geram maior valor futuro



RESILIÊNCIA ESG

• Perceção dos investidores de que companhias ESG estariam mais preparadas para 
eventos como a pandemia

• Diferenciação de mercado. Investidores olham para o mercado ESG como de mais 
longo prazo em comparação com o mercado tradicional

• Maior lealdade dos investidores para com investimentos ESG derivado da convicção 
destes serem investimentos responsáveis

• Investimentos ESG vistos como um porto seguro em comparação com 
investimentos tradicionais



OBJETIVOS DO INVESTIDOR ESG
A. DESEMPENHO

• Companhias melhor geridas

• Modelos de negócio que podem mais facilmente adaptar-se e beneficiar de novas tendências 
regulatórias, ambientais, tecnológicas e demográficas

• Gestão de risco e sustentabilidade financeira de longo prazo

B. VALORES
• Alinhamento dos investimentos com valores pessoais e crenças relacionados com a ética, 

política e religião 

• Ética e crenças prevalecem sobre o puro retorno financeiro

C. IMPACTO
• Alinhamento com os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas

• Geração de impacto ambiental e social positivo



OBRIGADO!


