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Junte-se a nós para dar as boas vindas à SAM, a
unidade da RobecoSAM especializada em fornecer
dados, classificações e benchmarking em ESG.
É com orgulho que apresentamos o Sustainability
Yearbook 2019, lançado neste ano sob a marca SAM,
dedicada a atividades distintas com e para as empresas
que interagem conosco em relação à Corporate
Sustainability Assessment (CSA).
Há 20 anos o CSA tem sido uma metodologia líder
para avaliar o desempenho ESG das empresas. Hoje,
os resultados são usados de várias formas, sendo o
Sustainability Yearbook e o Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) os mais conhecidos.
Este uso dos resultados da CSA feito pela S&P Dow
Jones Indices (S&P DJI) para índices bem estabelecidos,
como o DJSI e outros, foi a nossa principal razão para
reintroduzir a marca SAM.
Duas áreas de negócios especializadas estão hoje
operando sob a marca SAM:

• ESG Ratings, responsável pelo CSA, desde a
metodologia por trás da avaliação, incluindo a
coleta anual de dados, até a avaliação e pontuação
de cada empresa, e também contribuindo com os
dados para o S&P DJI para seus índices.
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• ESG Benchmarking (antes conhecida como
Sustainability Services), que fornece a empresas,
especialistas e profissionais uma gama de
serviços exclusivos para avaliar o desempenho de
sustentabilidade das empresas, com base nos resultados
do CSA e na comparação com as melhores práticas.
Essa mudança separa essas áreas especializadas quanto
a interface com as empresas e aprimorará o papel do CSA
como uma ferramenta essencial para entender e melhorar
o desempenho da sustentabilidade corporativa.
Ter essas áreas de negócios operando sob a marca SAM
aumenta seu destaque, refletindo o crescente interesse
do mercado nesses produtos. Permite também um uso
mais amplo dos resultados da CSA pelo S&P DJI.
Além disso, esse passo reforça a objetividade do processo
do CSA, fazendo uma clara distinção e separação do
negócio de gestão de ativos da RobecoSAM, em linha
com o European Benchmarks Regulation.
Embora o Anuário sob a marca SAM permaneça o mesmo
em muitos aspectos, também procuramos nos adaptar às
necessidades em constante mudança dos consumidores
de informações de hoje. Este ano, pela primeira vez,
estamos publicando a classificação por percentil de todas
as empresas avaliadas para o The Sustainability Yearbook.
Visite yearbook.robecosam.com para obter acesso
gratuito e direto às classificações por percentil de todas as
empresas avaliadas para o Anuário.
Ao tornar os dados de ESG mais acessíveis aos
investidores e outros stakeholders, nossa meta é avançar
ainda mais na divulgação, transparência e tomada de
decisões nas comunidades corporativa e de investidores.

