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• Introduzir aos profissionais de 
Sustentabilidade conhecimentos de 
contabilidade e da área de Relacionamento 
com Investidores 

• Estimular o diálogo entre essas áreas 

FERRAMENTAS 

FINANCEIRAS 



PRINCIPAIS PONTOS DE DISCUSSÃO 

• Uso de indicadores e diretrizes de relato relevantes ao 
seu negócio 

• Diálogo das áreas responsáveis por diversos relatos para 
alinhamento das comunicações e credibilidade 

• Serviços ambientais ainda não podem ser incluídos como 
ativos biológicos no Balanço Contábil 

• Utilizar a equipe de Relações com Investidores como um 
hub de informações e principal porta de saída da 
comunicação da empresa  

• Pensamento integrado é fundamental para fazer o link 
entre o contexto, oportunidade, riscos e estratégia 



EXTRAINDO 

MATERIALIDADE DO 

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE 

• Mapear os principais players no mercado 
de investimentos e suas principais funções 
e demandas 

• Discutir o que é material para o investidor 



• Investidores não são um grupo homogêneo 

• Mercado de SRI está crescendo na Europa, Estados 
Unidos e também no Brasil 

METODOLOGIAS APLICADAS POR ASSETS NACIONAIS 



• O primeiro 
semestre de 
cada ano é o 
período 
fundamental e 
repleto de 
informações 
obrigatórias 
norteadoras 
das análises 
para o ano  

CALENDÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS 
COMUNICADOS PARA OS 

INVESTIDORES 



EXTRAINDO MATERIALIDADE 



 

• Discutir como aspectos de Sustentabilidade 
podem impactar no valor de mercado das 
empresas  

• Apresentar métodos financeiros de avaliação de 
empresas e modelos de integração de questões 
socioambientais na análise de investimento 

 
 

 

A SUSTENTABILIDADE NO 

VALUATION DAS 

COMPANHIAS 



PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO DOS ASPECTOS 
NÃO FINANCEIROS PARA ANALISTAS E INVESTIDORES 



 

• “Deve-se ter iniciativa e agir para buscar métricas e 
valorar, não esperar por um método perfeito” 

• Informação demais pode ser armadilha. Deve-se 
ter foco e simplicidade 

• Avaliação ESG deve focar aspectos mais relevantes 
para a continuidade do negócio 

• Aplicação de métodos financeiros de valuation 
associados a critérios ESG permite quantificar 
externalidades do negócio, mitigando riscos de 
médio e longo prazo 

 

 

PRINCIPAIS PONTOS DE DISCUSSÃO 



 

• Proporcionar um exercício de comunicação 
de resultados financeiros e não-financeiros 
de forma integrada perante um público 
formado por investidores 

• Estimular o diálogo para disseminar o relato 
integrado 

• Promover a aproximação das agendas 

ENCONTRO COM 

INVESTIDORES 



“O que as empresas querem dizer e o que os 
investidores querem saber” 

 

• Apresentação: Braskem, Cemig e Itaú 

• Itaú: Sustentabilidade na agenda da alta gestão, 
estratégia de sustentação e crescimento do negócio 

• Cemig: planejamento estratégico da companhia – e 
informações sobre a forma de gestão, oportunidade 
e riscos de curto, médio e longo prazo 

• Braskem: criação de produtos com melhor 
performance ambiental atendendo apelo dos 
clientes e minimizar o risco da companhia 



PRINCIPAIS PONTOS DO DEBATE COM INVESTIDORES 

 

• Reportar investimentos e ponto de breakeven de projetos  

• Informações sobre o desenvolvimento da cadeia de valor 

• Informações sobre tendências regulatórias e ambiente 
externo  

• Tangibilização das oportunidades geradas por melhorias 
na gestão ou dos riscos mitigados  

• Desafio de relatórios mais objetivos versus a necessidade 
de cada vez mais informações 



• Benchmarking de Práticas de Relatórios 
Integrados Internacionais 

• Apresentação da Metodologia do Intangible 
Asset Mangement 

• Metodologia PUMA EP&L  

MELHORES PRÁTICAS E 

VALORAÇÃO DE ATIVOS 

INTANGÍVEIS 



• Visão geral organizacional 

• Perspectivas 

• Modelo de negócio 

• Riscos e oportunidade 

• Desempenho 

MELHORES PRÁTICAS 



Principais conclusões encontro 5 



INTANGIBLE ASSET MANAGEMENT 



• Auxilia a 
identificar os 
pontos críticos e 
direcionar ação 
da empresa  

PUMA EP&L 

Se o planeta fosse um negócio, quanto ele cobraria pelos 
serviços prestados a uma empresa que quer operar? 

Jochen Zeitz – executive chairman da Puma  
 



• Alinhamento dos diversos disclosures 

• Linguagem e formato do mercado 

• Compatibilidade do calendário de publicação 

• Tangibilização de riscos e oportunidades 

• Materialidade / cadeia de valor 

• Gestão integrada = relato integrado 

 

 


