Termos de Referência
Grupo de Trabalho de Práticas ESG - Brasil
Introdução
O Grupo de Trabalho Práticas ESG foi criado com o intuito de fomentar discussões por meio da
cooperação entre empresas e investidores, buscando a troca de experiências de maneira
transparente. Acreditamos que, por intermédio desses debates e da colaboração entre os
membros do Grupo, é possível propiciar uma mudança no comportamento corporativo com
relação à gestão das questões ESG e aumentar o interesse e conhecimento dos investidores na
integração dos aspectos ESG em suas análises e monitoramento de investimento.
Em 2016, foi realizada a fusão entre os grupos de trabalho de “Engajamento” e “Integração
ESG”, para formar, então, o GT de Práticas ESG.

Objetivos
O Grupo de Trabalho de Práticas ESG realizará o levantamento e análise de KPIs de empresas
brasileiras, com foco no futuro engajamento e na melhoria da transparência e divulgação de
dados ESG. O objetivo do GT é auxiliar as empresas a reportarem com melhor qualidade e
assertividade seus indicadores ESG e estreitar o relacionamento entre analistas e as empresas.
Em 2015, o então GT de Engajamento, analisou o setor de alimentos e bebidas, elegendo as
seguintes empresas para avaliação: Ambev; BRF; JBS; Marfrig; Minerva; Cosan; e São Martinho.
A partir deste ano, com a fusão, todos os membros do Grupo de Práticas ESG estarão
envolvidos no projeto, que continuará fazendo a análise dos KPIs de um setor específico no ano
de 2016 - o setor a ser analisado, que conforme discutido previamente entre o grupo,
provavelmente será o de Utilities (Energia). E caso haja tempo, o grupo poderá eleger um novo
setor para ser analisado.
O projeto conta com as seguintes etapas:


Levantamento dos KPIs divulgados pelas empresas (dados públicos);



Consolidação dos KPIs mais importantes para tomadas de decisão;



Envio de carta para iniciar o engajamento com as empresas analisadas;



Reuniões de engajamento com as empresas analisadas;



Elaboração de um documento, baseado na experiência do GT.

Responsabilidades
Membros do grupo de trabalho
Os membros do grupo de trabalho devem dedicar tempo e recursos para produzir os materiais do
grupo. Também se comprometem a dedicar tempo suficiente à promoção e supervisão do grupo
de trabalho.
Suas responsabilidades mais comuns incluem, sem limitação:


Teleconferências/reuniões se e quando necessárias;



Orientação/feedback regular à Equipe local do PRI sobre questões relevantes. Pode incluir
consultoria/feedback sobre os materiais do grupo, tais como publicações e ferramentas;



Auxiliar na preparação dos documentos necessários, incluindo a integração de todo o
feedback do grupo de trabalho; e



Todos os membros estão convidados a realizar trabalho adicional, desde que sua agenda
permita fazê-lo.

A equipe local do PRI coordenará as reuniões, fará sugestões de temas para debate e preparará
as minutas de reuniões.

Presidente do grupo de trabalho
Para o ano 2016, foi escolhida como presidente do grupo a Raquel Costa (HSBC Asset
Management Brasil), por acreditarmos que seu comprometimento e espírito de liderança em
equipe contribuirá para que o projeto do Grupo de Trabalho de Práticas ESG seja concluído de
maneira amplamente satisfatória.
O presidente do grupo de trabalho é um representante de um dos signatários que se
compromete a:


Dedicar tempo suficiente para atingir os objetivos do grupo de trabalho;



Oferecer liderança e orientação, conforme necessário, para a equipe local do PRI e o grupo
de trabalho.

Coordenador do grupo de trabalho
Durante o ano de 2016, Michelle Vargas, do PRI, coordenará o Grupo de Trabalho de Práticas
ESG, ficando responsável por auxiliar os signatários sempre da melhor maneira possível durante
o projeto e por relatar o andamento do mesmo para a Tatiana Assali, gerente regional do PRI,
além das atribuições descritas abaixo.
Funcionário do PRI responsável por:


Organizar teleconferências e reuniões;



Redigir atas; e



Produzir, regularmente, relatórios de progresso do grupo de trabalho para o gerente
regional.
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Contato
Caso tenha interesse em participar do grupo de trabalho de Práticas ESG, favor entrar em
contato
com
Michelle
(tatiana.assali@unpri.org).

Vargas

(michelle.vargas@unpri.org)

e

Tatiana

Atuais Membros


BM&FBovespa



Bradesco Asset Management



BB DTVM - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários



Gestão Origami



HSBC Asset Management Brasil



PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social



PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil



Resultante Consultoria Estratégica



Santander Asset Management
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Assali

