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Caro Leitor,
Este é um momento emocionante para o setor
de Investimentos em Sustentabilidade (IS). No
ano passado, vários fundos de grande porte do
setor privado demonstraram liderança na busca
por abordagens inovadoras para a integração de
fatores sociais, ambientais e de governança em suas
carteiras de investimento. Alguns foram motivados
pelo desejo de reduzir a pegada ambiental do seu
portfólio, enquanto outros tentaram encontrar formas
de mobilizar o capital para atender os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODSs), e é reconfortante
saber que alguns compartilham nossa convicção
de que a integração da sustentabilidade leva a
decisões de investimentos mais bem informadas.
Contudo, um dos principais temas que surgiram entre
os investidores institucionais nos últimos anos é a
necessidade de se afastar da mentalidade de curto
prazo e redirecionar as estratégias corporativas e de
investimento rumo à geração de valor em longo prazo.
Na RobecoSAM, também estamos convictos de que ao
avaliarmos as práticas de sustentabilidade corporativa,
estamos passando a mensagem de que os investidores
esperam que as empresas tenham foco nos drivers de
valor de longo prazo, em vez de lucros no curto prazo. Ao
longo do ano, realizamos inúmeros debates com nossos
clientes e parceiros sobre a questão da visão em longo
prazo. Esses debates agiram como catalisadores para

o desenvolvimento de uma das mais recentes adições
à crescente família de índices de sustentabilidade,
mantidos em conjunto pela S&P Dow Jones Indices
e a RobecoSAM: o Long-Term Value Creation Global
Index (LTVC) ou Índice Global de Geração de Valor
em Longo Prazo. Esse índice inovador é desenvolvido
usando uma série de critérios da nossa Avaliação de
Sustentabilidade Corporativa (Corporate Sustainability
Assessment - CSA) que acreditamos ser a avaliação
que melhor reflete a qualidade da gestão de uma
empresa e o potencial para criar valor em longo prazo.
Entretanto, também trabalhamos firmemente para
desenvolver uma gama de novas soluções de IS, com
base nos dados da avaliação. Embora a CSA seja mais
conhecida pelas Pontuações em Sustentabilidade
consolidadas que estabelecem os componentes dos
Dow Jones Sustainability Indices e integrantes do
Sustainability Yearbook, percebemos que o verdadeiro
poder dos dados que temos coletado desde 1999
encontra-se nos pontos de dados individuais. Manjit
Jus, Diretor de Aplicação de Sustentabilidade e
Operações na RobecoSAM, fornece alguns exemplos
recentes para ilustrar como temos conseguido liberar
cada vez mais todo o potencial da CSA ao identificar,
selecionar e combinar subconjuntos de dados
sobre sustentabilidade para desenvolver soluções
customizadas que atendem aos objetivos específicos
de sustentabilidade ou de impacto dos nossos clientes.
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À medida que um número crescente de investidores
deseja medir e gerenciar os impactos ambientais e
sociais associados às suas carteiras, eles precisam
de dados quantitativos sobre sustentabilidade
que sejam comparáveis, financeiramente
relevantes e que falem a língua dos negócios.
As empresas compreendem a importância de
realmente medir o valor monetário desses impactos:
somente ao conhecer o valor de algo é que se torna
possível começar a tomar decisões de negócios com
maiores chances de gerar valor em longo prazo. Para
entender como as empresas medem seus impactos e
onde estão com dificuldades, a RobecoSAM introduziu
um critério de Medição de Impacto e Avaliação na
CSA. A Analista de Investimentos em Sustentabilidade,
Rashila Kerai, destaca algumas das conclusões
preliminares desse novo critério e conversa com o
Diretor de Sustentabilidade da Akzo Nobel, André
Veneman, para saber mais sobre a abordagem
inovadora da sua empresa para avaliação de impactos.
Nos últimos anos, investidores, consumidores e a
sociedade em geral têm prestado mais atenção aos
impactos sociais das empresas, particularmente na
área de direitos humanos. Com o lançamento em 2011
dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre

Ao aproveitar a riqueza de dados da CSA,
a RobecoSAM está bem posicionada para
desenvolver soluções customizadas para
atender às ambições de Investimento em
Sustentabilidade dos nossos clientes.
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Empresas e Direitos Humanos, as empresas também
começaram a reconhecer que a proteção dos direitos
humanos não é responsabilidade exclusiva do estado,
e que elas também são igualmente responsáveis por
garantir que suas atividades não tenham impacto adverso
sobre as pessoas. Os critérios de Direitos Humanos
da RobecoSAM avaliam a força do compromisso das
empresas com as questões de direitos humanos.
A Analista de Investimentos em Sustentabilidade,
Melissa Castillo Spinoso, investiga onde nossa
avaliação identificou lideranças nessa área e defende
que a proteção dos direitos humanos é mais do que
simplesmente mitigar riscos aos negócios e à reputação
- tem também a ver com gerar valor em longo prazo.
Como sempre, The Sustainability Yearbook fornece
uma visão geral dos resultados de nossa Avaliação
de Sustentabilidade Corporativa anual e destaca as
principais tendências que moldam cada uma das
60 indústrias analisadas. A cada ano, os critérios
de seleção para inclusão no Yearbook tornamse mais rigorosos e apenas 15% das principais
empresas de cada setor são escolhidas. Empresas
que demonstraram maior liderança na área de
sustentabilidade corporativa são classificadas em
uma das três categorias: RobecoSAM Gold Class,
RobecoSAM Silver Class ou RobecoSAM Bronze Class.
Um número recorde de empresas participou da
avaliação deste ano. Fico feliz em ver que a cada ano
um número crescente de empresas demonstra seu
compromisso com a sustentabilidade, participando
ativamente da Avaliação de Sustentabilidade
Corporativa. As respostas das empresas ao nosso
questionário nos ajudam a entender como seus
negócios afetam nosso planeta e a sociedade em
geral. Ao aproveitar a riqueza de dados da CSA, a
RobecoSAM está bem posicionada para desenvolver
soluções customizadas para atender às ambições
de Investimento em Sustentabilidade dos nossos
clientes. E estou animado em continuar a trabalhar
com empresas, investidores e parceiros externos para
moldar o cenário de IS ao desafiar empresas a melhorar
seu desempenho em sustentabilidade e entregar aos
nossos clientes produtos de ponta para investimentos.

