INDICADORES INFORMA D&B

SCORE ESG

Reflete a posição de uma empresa relativamente ao seu setor e a empresas de dimensão equiparável,
quanto aos fatores ESG que a caraterizam, num dado momento.

ENQUADRAMENTO
As práticas ambientais, sociais e de governance das empresas — conhecidas pela sigla ESG — serão cada vez mais
escrutinadas, devido às crescentes pressões e exigências políticas e sociais e à existência de mais e melhores dados
monitorizáveis. Ao ganhar relevância, este tipo de informação terá rapidamente mais consistência, ao mesmo tempo
que cada vez mais empresas serão obrigadas a divulgá-la.
Os fatores ESG tornarão a avaliação de desempenho mais complexa, na medida em que, além da informação financeira, será também considerada informação quantitativa e qualitativa sobre as práticas ambientais, sociais, éticas, de
direitos humanos, sobre corrupção, diversidade etc., bem como os respetivos impactos. Sendo já avaliadas pelos seus
parâmetros financeiros, as empresas verão pesar cada vez mais os critérios ESG nos diversos momentos de decisão
que envolvem a sua avaliação, como a seleção de fornecedores, investimentos, concessão de crédito ou mesmo a avaliação de riscos para contratação de seguros.
Neste contexto, a Informa D&B, enquanto especialista no tecido empresarial e nos comportamentos das empresas, desenvolveu o Score ESG, um indicador que classifica as empresas quanto a esta matéria, refletindo também o empenho
em contribuir com dados relevantes e consistentes para a construção de métricas ambientais, sociais e de governance.
O Score ESG reflete a posição relativa de cada empresa relativamente ao seu setor e às empresas de dimensão equiparável, quanto a um conjunto significativo de variáveis ESG, que a caraterizam num dado momento: as práticas
com reflexos diretos e indiretos nos recursos ambientais, os compromissos sociais da empresa com os seus próprios
colaboradores, os seus fornecedores, clientes e a comunidade em geral, assim como a transparência financeira e da
comunicação da empresa com as autoridades e com os restantes stakeholders.

SUSTENTABILIDADE DO TECIDO EMPRESARIAL
Distribuição das empresas por Score ESG e por setor de atividade
Score ESG médio
por empresa

Total do tecido empresarial
Serviços Empresariais

10%
5%

20%

38%

15%

38%

Energias e Ambiente

7%

Tecnologias da Informação e Comunicação

7%

Grossista

8%

19%

Serviços Gerais

8%

21%

Construção

8%

21%

Atividades Imobiliárias

10%

Retalho

11%

18%

35%

19%

39%

13%

25%

Transportes

13%

28%

Agricultura e outros recursos naturais

15%

29%

Indústrias

16%

26%
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Reduzido

15%

3,3

23%

17%

3,2

12%

3,1

13%

3,2

22%

42%

22%

27%

24%

40%

21%

9%

23%

36%

Alojamento e Restauração

Mínimo

21%

22%

9%

3,0

7%

3,0

38%

22%

9%

3,0

37%

21%

9%

2,9

38%
38%
37%
35%
Médio-baixo

6%

2,8

5%

2,7

14% 5%

2,6

18%
16%
16%
Médio-alto

7%

2,7
Elevado

SCORE ESG – DEFINIÇÕES E METODOLOGIA INFORMA D&B
Este indicador abrange mais de 200 mil entidades que publicaram informação financeira nos últimos três anos, cujo
valor de vendas e prestação de serviços anuais tenha sido, de acordo com o último relatório divulgado, inferior a 50
milhões de euros e superior a 25 mil euros, e tenham pelo menos um empregado.
Em função da avaliação das diferentes variáveis e componentes que a caraterizam, a empresa é classificada numa
escala / score de 5 classes:
1 - Mínimo | 2 - Reduzido | 3 - Médio | 4 - Médio-alto | 5 - Elevado

O Score ESG de uma empresa é, assim, tanto maior quanto melhor desempenho ESG a empresa tiver, relativamente
às suas congéneres.
Ambiental (E)
Variáveis com impacto direto ou
indireto no ambiente

Social (S)
Variáveis que revelem o grau de envolvimento no que respeita a questões sociais, de segurança, sustentabilidade e equidade

Governance (G)
Variáveis que reflitam a transparência financeira e informativa da empresa, o respeito pelas suas obrigações nos negócios e a qualidade das
relações com os diversos stakeholders

Gestão da energia / água

Relações laborais e diversidade

Diversidade da gestão

Intensidade carbónica por setor de
atividade

Avaliação de risco de delinquency

Transparência empresarial

Incentivos públicos à proteção ambiental

Incentivos à inclusão social e
emprego

Indicador de resiliência e indicador
de empresa familiar
* Informação ilustrativa

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO SCORE ESG
Transparência da solução
permite identificar as componentes da sustentabilidade que uma empresa pode melhorar
Elevada granularidade na vertente de empresas analisadas e na vertente de dados ponderados
facilita a seleção de parceiros de negócio com base na sua sustentabilidade
Objetividade na avaliação das empresas
simplifica a análise da sustentabilidade das carteiras de clientes e fornecedores
Complemento de resposta a requisitos de regulação

PRODUTOS INFORMA D&B

Onde encontrar o indicador de sustentabilidade
Licenciamento de base de dados

OUTROS INDICADORES INFORMA D&B
•

Risco de Failure

•

Risco de Delinquency

•

Indicador de pagamentos ou Paydex®

•

Resiliência financeira

•

Setores de atividade (classificação Informa D&B)

•

Risco de Viability

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
808 29 30 29
apoio@informadb.pt
www.informadb.pt
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