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1 INTRODUÇÃO 

 

Pode-se afirmar que as questões relacionadas a ESG1 se tornaram, sem dúvidas, 

mainstream. Dez anos atrás, discussões mais aprofundadas sobre o tema estavam circunscritas 

ao meio acadêmico, a poucas instituições públicas ou privadas fora das universidades e a 

ambientalistas. Mais recentemente, o mercado de capitais entendeu que a boa performance das 

instituições em relação a aspectos ESG está correlacionada ao melhor desempenho das ações 

e à qualidade de crédito das empresas investidas (INDERST E STEWART, 2018; LYDENBERG, 

2013; MACQUARIE, 2018; MERTENS, 2017; MORET et al., 2016; REZNICK E VIEHS, 2017). 

Mas ainda persistem dois grandes desafios a ser superados para que as questões ESG 

sejam incorporadas de forma consistente nas práticas decisórias de todos os stakeholders2 das 

empresas: os desafios de como reportar e de como mensurar os riscos ESG.  

Em relação ao primeiro desafio, o de como se reportar os dados ESG, diversas iniciativas3 

têm avançado na direção de definir um conjunto global de indicadores, certificações e relatórios 

sobre os riscos ESG, que possam ser usados de forma consistente pelos stakeholders. Houve 

avanços importantes em taxonomia e nas formas de apresentar os dados, mas também é verdade 

que há um caminho a ser percorrido. 

Em relação ao segundo desafio, o de quantificar o desempenho e o risco ESG intrínseco 

aos negócios, ainda há uma carência na padronização e na consistência entre as diversas formas 

de mensuração, mesmo entre provedores de serviços na área4. Embora haja cerca de 150 

empresas que vendem os serviços de medição de riscos ESG, por meio de ratings, as análises 

 
1 Do inglês Environmental, Social, and Governance. Por ser de uso corrente no Brasil, optou-se por usar esse termo 

ao longo do relatório. 
2 Entendidos aqui como acionistas, funcionários, clientes, investidores e governo. 
3 Tais como, para citar apenas algumas delas: Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards – 

GRI Standards, Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), Task Force on Nature-related Financial 
Disclosure (TNFD), e SASB Standards. 
4 Ao longo deste estudo, empresas que fornecem estimativas de performance ESG por meio de ratings são 

chamadas de Provedores. 
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apresentadas carecem de consistência entre si, sendo dependentes do método usado pelo 

fornecedor do serviço.   

Assim, não é exagero dizer que o mundo está em busca de parâmetros e métodos de 

avaliação de impactos e riscos ESG, e o uso de ratings é uma escolha natural para tal, pois, da 

forma como são estruturados, eles têm o benefício de pensar a performance como um agregado 

de critérios que, tomados de forma consolidada, simplificam a visualização do status de um 

negócio em termos dos aspectos que se pretende medir – no caso, aspectos ESG.  

Diante disso, este estudo se propõe a construir o arcabouço metodológico de um 

rating ESG, que possa ser usado especificamente para o setor de geração de energia 

elétrica. Da forma como foi estruturado, o rating proposto também permitirá que se derive ratings 

para outros setores, fazendo-se apenas alterações em alguns indicadores de desempenho 

sugeridos e suas respectivas ponderações, prestando-se facilmente a generalizações úteis. 

Como será evidenciado no estudo, uma escala de rating trará sempre um importante 

componente de discricionariedade. Ou seja, trará sempre uma visão particular de como se olha 

a performance a ser medida – no caso, a performance ESG. Na metodologia proposta, optou-

se por fixar pesos para os critérios Ambientais e Sociais acima do observado no mercado, 

fazendo do rating criado, um indicador com “viés” socioambiental. Dessa forma, acredita-

se que ele contribua de forma mais precisa para o entendimento dos aspectos socioambientais 

dos negócios analisados.    

O relatório está dividido da seguinte forma: (1) no Capítulo 2, faz-se uma análise geral de 

como os riscos ESG podem ser mensurados por meio de ratings, indicando suas vantagens, 

desvantagens e limitações de uso; (2) no Capítulo 3, constrói-se um rating, que será denominado 

simplesmente de RATING ESG5, mostrando-se desde os indicadores relevantes para o cálculo 

até as suas respectivas ponderações; e (3) no Capítulo 4, aplica-se o RATING ESG para os 

setores de geração hidrelétrica, eólica, termoelétrica e fotovoltaica, comparando-se os resultados 

obtidos.  

  

 
5 Quando denotar o rating especificamente proposto neste estudo, será utilizado na forma RATING ESG. 
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2.  

2 RATINGS ESG – VISÃO GERAL 

 

2.1 OBJETIVOS DO RATING ESG 

 

O objetivo do RATING ESG é ser um instrumento para que os stakeholders 

envolvidos em um negócio de geração de energia elétrica tenham uma medida agregada 

do seu desempenho em relação a aspectos ESG. Da forma como foi construído, contudo, o 

RATING ESG permitirá se observar não só a nota global (o rating propriamente dito), mas 

também a nota individualizada de cada indicador e de conjunto de indicadores. Um rating nada 

mais é do que uma nota global, dentro de uma escala, que consolida diversas notas dadas para 

indicadores individuais que medem critérios definidos como relevantes. 

Este estudo dedica, pois, a propor uma metodologia para a definição desse rating. Para 

dar tangibilidade à proposta, no Capítulo 4, serão apresentadas simulações que calculam a 

performance ESG de diversos subsetores, todos dentro do setor de geração de energia, a 

partir da formulação do RATING ESG sugerida.  

Como será visto, a quantificação de ratings requer um conjunto enorme de parâmetros a 

serem considerados, muitos dos quais ainda carecem de maior precisão e dados consistentes 

dentro dos demonstrativos de resultados dos negócios e na literatura. Atacar essa questão da 

precisão dos parâmetros utilizados é um desafio que tem que ser enfrentado nos próximos anos, 

para que se tenha consistência nas análises de performance ESG. É importante que os 

parâmetros e as aberturas de dados sejam sempre pensados dentro de uma lógica setorial, para 

que se tenha precisão no que se está reportando e, portanto, posteriormente, medindo (ECCLES 

et al., 2012). 

Embora até existam alguns requisitos obrigatórios para relatórios de sustentabilidade, 

várias diretrizes voluntárias surgiram para fornecer às corporações um ponto de partida no 

desenvolvimento de seus relatórios, melhorando, assim, a transparência e a compatibilidade de 

dados. A mais destacada delas são as diretrizes produzidas pela Global Reporting Initiative (GRI). 

A GRI estabelece princípios de relatório, fornece orientação sobre como definir o limite do 
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relatório e lista uma série de divulgações padrão. Apesar das evidências de que a GRI está se 

tornando institucionalizada, ainda existem diferenças substanciais nas práticas de relatórios de 

sustentabilidade corporativa, tanto entre os setores quanto entre empresas. 

Ao longo do estudo, teve-se contato com as metodologias e formas de cálculo de diversos 

ratings, evidenciando que cada provedor tem uma visão particular de definir o que é uma “boa 

empresa ESG”. Assim, a metodologia proposta neste estudo deve ser entendida a partir da 

visão particular do Instituto Escolhas, onde, em geral, deu-se mais peso às questões 

ambientais e sociais do que o verificado em outros ratings, dado que essas esferas podem, 

muitas vezes, serem negligenciadas em diversas análises. Ou seja, deve-se reconhecer 

que cada rating tem suas especificidades e que, portanto, o usuário da informação deve 

conhecer o que cada um de fato calcula, e se essas particularidades estão alinhadas com 

aquilo que se pretende de fato medir e comparar. 

Não é propósito do RATING ESG definir métricas absolutas para a tomada de decisão 

dos stakeholders. Faz parte do negócio de cada stakeholder, seja empreendedor, financiador 

(dívida ou ações), assumir riscos compatíveis com os retornos esperados, dentro das suas 

diretrizes particulares. O propósito do RATING ESG é, tão-somente, estabelecer diferenças 

relativas do desempenho das entidades analisadas em relação aos critérios ESG, tomados em 

conjunto, permitindo que os stakeholders incorporem esses desempenhos relativos em suas 

tomadas de decisão. 

 

 

2.2 O QUE O RATING ESG DE FATO MEDE? 

 

A resposta a essa questão é chave para que o RATING ESG seja utilizado corretamente.  

A literatura (BERG et al., 2020; CHATTERJI et al., 2016), e mesmo empresas usuárias de 

ratings ESG, aponta que as escalas de diversos provedores não podem ser comparadas 

diretamente entre si.  
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“Gestores, investidores e acadêmicos confiam cada vez mais em classificações de risco ESG 

para tomar decisões estratégicas, investindo trilhões de dólares em capital e estudando a 

responsabilidade social corporativa, guiados pela suposição implícita de que as 

classificações dadas são válidas. Documentou-se a surpreendente falta de concordância 

nas classificações de risco ESG dadas pelos seis provedores mais utilizados. Essas 

diferenças permanecem mesmo quando se ajusta diferenças explícitas na definição de ESG 

realizada pelos diferentes avaliadores. Os resultados sugerem que os usuários de 

classificações de risco ESG devem ter cautela ao interpretar sua conexão com a 

performance ESG real e que os provedores devem realizar avaliações regulares de suas 

classificações.” (tradução livre, CHATTERJI et al., 2016) 

 

Esse fato contrasta enormemente com a percepção, também apresentada na literatura 

(SINDREU e KENT 2018) e corroborada por usuários, de que as notas de risco de crédito (ratings 

de crédito) apresentam uma maior convergência – afinal, os ratings de crédito respondem a uma 

pergunta bastante direta e para a qual os critérios são objetivos: qual a capacidade de 

repagamento de uma empresa?  

A reduzida consistência entre os resultados dos provedores não decorre de erros 

metodológicos, nem de erros na obtenção dos dados. Na realidade, muitos desses ratings 

chegam a resultados satisfatórios, dentro daquilo que eles pretendem calcular. A razão 

dessas discrepâncias advém de questões como: (1) não há uma definição muito clara do que é 

uma boa performance ESG e, de fato, não há sequer uma definição universal sobre o que é 

sustentabilidade (ROCA e SEARCY, 2012); (2) os indicadores utilizados pelos provedores 

divergem, pois, até mesmo quando a nomenclatura utilizada para eles é a mesma, a forma de 

cálculo e as unidades utilizadas para esses indicadores podem divergir; e (3) as metodologias de 

cálculo são distintas, assim como são diferentes os pesos dados para os diversos indicadores.  

Portanto, ao contrário dos ratings de crédito, que entregam resultados mais ou menos 

convergentes, independentemente da empresa de rating utilizada, no caso dos provedores os 

usuários têm que entender a metodologia utilizada pelo provedor, pois essa metodologia 

definirá o que de fato o rating ESG daquele provedor está medindo. Caso contrário, por 
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exemplo, um investidor que esteja particularmente interessado em medir a performance ESG 

dando mais ênfase a aspectos sociais (o “S”), usará mal a informação de um provedor cuja 

metodologia claramente põe mais peso em questões ambientais (o “E”) e de governança (o “G”). 

Entender exatamente o que o rating ESG utilizado está medindo em relação a outros ratings ESG 

disponíveis é imprescindível para que os usuários estejam medindo o que de fato desejam 

mensurar, e o que está de acordo com suas políticas corporativas e de investimentos. 

Assim, dadas as preocupações com a discordância da classificação ESG, muito trabalho 

ainda precisa ser feito para se desenvolver regras e normas que determinem o que de fato 

caracteriza um bom desempenho ESG. 

Com o RATING ESG buscou-se, dentro dos intervalos de ponderação dos critérios 

ESG observados na literatura e nos provedores, acentuar o peso das variáveis E e S. Ou 

seja, os pesos dados (conforme será visto em 3.3.) para as variáveis E e S estão nos limites 

superiores observados nas fontes consultadas. 
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3.  

3 CONSTRUÇÃO DO RATING 

 

Como em qualquer rating, há três grandes desafios a serem vencidos; (1) a DEFINIÇÃO 

DOS INDICADORES que devem ser utilizados para a determinação do rating; (2) a 

DETERMINAÇÃO DOS PESOS RELATIVOS DESSES INDICADORES dentro da determinação 

da nota final – que é o rating propriamente dito; e (3) a DEFINIÇÃO DA ESCALA DE VALORES 

DOS INDICADORES. Para cada indicador há uma escala de valores que posiciona, para aquele 

indicador, se o negócio possui uma boa performance para o indicador específico. Cada um 

desses valores será depois parametrizado de forma a gerar valores de 0 a 100, utilizáveis para o 

cálculo final do RATING ESG.  

O restante deste capítulo, pois, será dedicado a esses três desafios, além de traçar uma 

descrição geral sobre o RATING ESG. 

 

 

3.1 DESCRITIVO  

 

3.1.1 ESTRUTURA GERAL 

 

Para um melhor entendimento e individualização da performance medida pelo RATING 

ESG, os indicadores necessários para o cálculo do rating foram divididos e agrupados em 4 níveis 

distintos de generalização – onde o Nível 1 corresponde à abertura mais geral (abertura entre E, 

S e G, portanto) e o Nível 4 são os indicadores de desempenho que de fato fazem parte da 

formulação do rating, o nível mais capilarizado de abertura. O quadro geral indicando toda a 

abertura dos níveis definidos para o RATING ESG encontra-se no ANEXO 1.    
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FIGURA 1 - Estrutura Geral do Rating ESG 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

Para efeito deste estudo, qualquer indicador utilizado para se definir o RATING ESG será 

chamado pelo seu acrônimo em português, ICD (Indicador-chave de Desempenho), termo 

derivado diretamente da sigla inglesa amplamente usada na literatura, KPI (Key Performance 

Indicator).   

A divisão em níveis é necessária para que se possa analisar as performances em graus 

distintos de generalização, desde a nota geral até a evolução de um ICD específico, além de 

facilitar (1) a comparação entre empresas, não apenas em relação à nota global do rating, mas 

em relação a aspectos individualizados ou sub agrupamentos de critérios; e (2) o entendimento 

de que aspectos específicos prejudicam a nota global/individual de uma dada empresa. Assim, o 

RATING ESG permite, por exemplo, dizer que a empresa A tem um rating melhor do que a 

empresa B, mas que, no entanto, em relação ao aspecto relacionados à diversidade na sua força 

de trabalho, a empresa B tem uma performance mais satisfatória do que A. Com o RATING ESG, 

as comparações serão possíveis em quaisquer níveis de agregação que se queira.  
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No Nível 1, o patamar mais geral de agrupamento, os indicadores foram divididos em 

indicadores E, S e G, mostrando, respectivamente, os indicadores relativos ao meio ambiente 

(E), aqueles relativos às questões sociais (S) e relativos à governança (G). De forma geral, os 

indicadores voltados para a governança já fazem parte do debate entre investidores e doadores 

de capital há certo tempo (sendo, inclusive, já incorporados à avaliação de risco de crédito e valor 

de empresas), enquanto os indicadores relativos a meio ambiente e questões sociais só 

recentemente passaram a fazer parte do debate. 

No que se chamou Nível 2, cada atributo do Nível 1 (E, S ou G) foi dividido em grupos 

de indicadores que conceitualmente podem ser tomados em conjunto. Assim: 

 

O Nível 1 referente a MEIO AMBIENTE (E) foi dividido em quatro grupos de indicadores, 

conceitualmente pertinentes, compondo o Nível 2: 

- UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS; 

- IMPACTO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS; 

- GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS; 

- EXPOSIÇÃO A MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 

 

O Nível 1 referente ao SOCIAL foi dividido em quatro grupos de indicadores, conceitualmente 

pertinentes, compondo o Nível 2: 

- CAPITAL HUMANO; 

- RELAÇÃO COM CONSUMIDORES; 

- RELAÇÃO COM MERCADO; 

- RELAÇÃO COM COMUNIDADE. 
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O Nível 1 referente à GOVERNANÇA foi dividido em quatro grupos de indicadores, 

conceitualmente pertinentes, compondo o Nível 2: 

- PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA; 

- TRANSPARÊNCIA; 

- CORRUPÇÃO; 

- MODELO DE NEGÓCIO. 

 

Depois, cada um desses atributos agrupados no Nível 2 deu origem a um novo 

agrupamento, conceitualmente ainda mais específico, denominado Nível 3. Como exemplo, 

tome-se o caso do Nível 1 – SOCIAL (S). O seu Nível 2 – CAPITAL HUMANO foi assim 

expandido, para gerar o seguinte Nível 3: 

- DIVERSIDADE; 

- SAÚDE, SEGURANÇA E LEGALIDADE; 

- TREINAMENTO E EDUCAÇÃO; 

- REMUNERAÇÃO; 

- NÃO DISCRIMINAÇÃO; 

- TURNOVER. 

 

Por fim, cada um desses atributos agrupados no Nível 3 são descritos por ICDs no Nível 

4. Ou seja, o Nível 4 é onde estão os indicadores que de fato entram na formulação final do rating. 

Como exemplo, tome-se o caso do Nível 1 – SOCIAL (S), Nível 2 – CAPITAL HUMANO, Nível 

3 – REMUNERAÇÃO. Nesse caso, os ICDs que são utilizados para o cálculo do rating são dois: 
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- um que mede a equidade na remuneração, tentando capturar diferenças entre remuneração de 

homens, mulheres e funcionários de diferentes raças: o ICD denominado EQUIDADE – 

ABERTURA POR RAÇA E SEXO; 

- e outro que mede a disparidade da remuneração entre níveis hierárquicos da empresa, tentando 

capturar o quão profundas são as diferenças salariais entre os diversos cargos da empresa: o 

ICD denominado REMUNERAÇÃO RELATIVA. 

 

Outra vez, o quadro geral indicando toda a abertura dos níveis definidos para o RATING 

ESG encontra-se no ANEXO 1.    

 

3.1.2 ESCALA DO RATING ESG 

 

Optou-se por utilizar uma escala base 100 para o RATING ESG, ou seja, o rating pode 

assumir valores de 0 a 100, onde 100 representa uma performance ideal, nota máxima, em 

termos dos aspectos ESG.  

Diversos provedores usam escalas semelhantes às escalas já consagradas pelos ratings 

de crédito, que associam a performance a valores discretos identificados por letras, tais como 

AAA, B etc. No estudo, optou-se por uma escala contínua de valores, mas agregar faixas de 

valores a níveis de performance (por exemplo, uma empresa excelente, dita AAA, teria nota entre 

90 e 100) é facilmente derivada da nota que o RATING ESG já fornece.    

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE INDICADORES 

 

Há um fato inescapável: indicadores que permitam medir o desempenho de uma empresa 

ou empreendimento em relação a aspectos ESG são difíceis de se definir. Por outro lado, para 

que o rating criado mensure, de fato, o que se quer que ele mensure é crucial que os ICDs que 
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farão parte da estrutura do rating sejam escolhidos de acordo. Caso contrário, se fará um voo 

cego em relação ao real desempenho ESG de um negócio, tanto no que diz respeito ao estado 

atual quanto à evolução do desempenho. 

Não existe uma lista exaustiva de indicadores ESG. As questões ESG são frequentemente 

interligadas e pode ser um desafio classificar uma questão ESG apenas como uma questão 

ambiental, social ou de governança. Essas questões ESG geralmente podem ser medidas (por 

exemplo, o turnover de funcionários de uma empresa), mas pode ser difícil atribuir a elas um valor 

monetário (por exemplo, o custo do turnover ou rotatividade de funcionários em uma empresa). 

Para definição dos indicadores, dos ICDs que compõem o Nível 4 de abertura, a 

abordagem adotada foi: 

 

PASSO 1 - Pesquisar literatura sobre indicadores de desempenho ESG: há diversos artigos 

que tentam responder sobre a relevância e materialidade de ICDs correntemente utilizados por 

provedores e ratings internos de empresa (tais como fundos de investimentos e instituições 

financeiras). De modo geral, há uma certa similaridade sobre o que deve ser medido (similaridade 

nos Níveis 1, 2 e 3), mas uma importante discrepância sobre o melhor ICD para mensurar um 

dado atributo (no Nível 4), e qual o peso que deve ser dado para cada ICD. 

 

PASSO 2 – Consultar e entender as metodologias de rating de provedores6: a mesma 

observação feita no item anterior vale aqui. Importante salientar que (1) alguns dos artigos 

consultados no PASSO 1 já trazem análises dos ICDs mais relevantes utilizados por provedores; 

e (2) o grau de abertura sobre a metodologia varia muito entre provedores, uns sendo bastante 

superficiais. No geral, as metodologias são quase caixas-pretas e carecem de transparência. Na 

contramão desse fato, a expectativa é de que, com as informações fornecidas no estudo o 

RATING ESG possa ser calculado por quaisquer usuários.  

 

 
6 Os provedores analisados foram: MSCI, FTSE Russell, Thompson Reuters, Corporate Knights, Bloomberg ESG Data 

e Sustainalytics. 
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PASSO 3 - Definição dos ICDs: tendo como base a lista de indicadores obtidos nos PASSOS 1 

e 2, escolheu-se os indicadores pertinentes para o RATING ESG a partir dos seguintes critérios:  

 

1. Generalidade – entendida como a percepção de que o indicador é suficientemente 

geral para poder ser usado para todos os setores ou, se específico de um setor, 

suficientemente geral para ser usado por todas as empresas do setor;  

2. Relevância - medida a partir da quantidade de vezes que esses indicadores foram 

citados na literatura e aparece nas metodologias de rating analisadas;  

3. Materialidade – medida a partir da percepção de que o respectivo ICD de fato é um 

fator explicativo relevante para o risco e performance ESG do negócio avaliado;  

4. Mensurabilidade – os ICDs escolhidos devem ser passíveis de serem quantificados, 

mesmo que qualitativamente (dentro de uma estrutura, por exemplo, de níveis 

qualitativos de pequeno, médio e grande);  

5. Não serem claramente correlacionados – indicando que as variáveis escolhidas não 

devem ser claramente correlacionadas. Quando, entre os ICDs escolhidos, havia clara 

correlação, apenas um dos indicadores foi mantido na estrutura do RATING ESG; e  

6. Disponibilidade – entendida como a facilidade de obtenção os dados relativos ao ICD 

dentro dos dados públicos, normalmente disponíveis em relatórios de sustentabilidade 

de empresas com grau de disclosure de dados ESG considerado de primeira linha. 

Assim, não se limitou a indicadores básicos e esparsos fornecidos por empresas com 

disclosure pobre de dados ESG, pois o que se quer é fomentar o oposto.  

 

Indicadores que não cumpriram “minimamente” esses critérios foram eliminados. O termo 

“minimamente” foi grifado para indicar que há sempre discricionaridade na definição final desses 

indicadores. Como já dito, um rating traz sempre um pouco da visão e definição de ESG de quem 

o modela. Assim, mesmo indicadores que, por exemplo, não tenham mostrado relevância 

elevada, devem ser considerados se eles forem importantes para modelar a performance ESG 

como vista por um certo modelo de rating. Esse é o caso, por exemplo, de muitos dos indicadores 

Sociais, que não passariam no critério “relevância”, mas que foram incorporados ao RATING 

ESG, com peso relativo maior do que o encontrado na literatura e nos provedores, pela 

importância do tema para a agenda socioambiental, área de atuação do Instituto Escolhas. No 

total, foram selecionados 57 ICDs para comporem a estrutura do RATING ESG. 
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PASSO 4 – Agrupamento dos ICDs: uma vez definidos os ICDs (que, no RATING ESG, como 

dito no em 3.1., corresponde ao Nível 4 de abertura), eles foram agrupados de forma a obter 

consolidações cada vez mais gerais, mas que façam sentido conceitual. O resultado desse 

agrupamento foi a estrutura em quatro níveis mostrada ao longo do Capítulo 3 e apresentada 

graficamente no ANEXO 1.  

 

PASSO 5 – Definição dos pesos relativos dos ICPs: a discussão sobre esse passo será feita 

no item 3.3. 

 

 

Como já apontado, dados e análises sobre os impactos socioambientais de negócios, em 

geral, são pouco padronizados, por vezes não verificáveis e não verificados. As abordagens de 

verificação e auditoria permanecem inconsistentes, e a divulgação de métricas de ESG estão 

restritas a empresas e empreendimentos de maior porte – poucas empresas menores relatam 

qualquer métrica ESG –, realidade mundial perfeitamente aderente à realidade nacional. O 

grande desafio que se enfrenta hoje para se entender os impactos socioambientais (e, por 

conseguinte, riscos e rating ESG) nos projetos é a falta de métricas e critérios 

padronizados de se reportar essas variáveis, algo para o qual este estudo apresenta 

contribuição fundamental. 

 

 

3.2.1 INDICADORES RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE 

 

Os indicadores relativos ao meio ambiente foram agrupados em quatro grandes conjuntos 

de indicadores, relativos a: (1) Utilização de Recursos Naturais; (2) Impacto sobre Mudanças 

Climáticas; (3) Gerenciamento de Resíduos; e (4) Exposição a Mudanças Climáticas. 
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3.2.1.1 Utilização de Recursos Naturais 

 

Esse grupo de indicadores engloba aqueles relacionados à utilização direta e indireta dos 

recursos naturais, tais como o Uso dos recursos hídricos, a Perda de cobertura vegetal, o 

Uso de recursos energéticos e o Impacto sobre a biodiversidade. Os indicadores desse 

grupo (Nível 2) foram subdivididos em quatro subgrupos de indicadores (Nível 3), cada um dos 

quais com indicadores específicos (Nível 4), como segue: 

 

TABELA 1 - Indicadores de Utilização de Recursos Naturais 

 

Fonte: Prospectiva.                   1. Uso aparente de água = uso total subtraído de água de reuso 
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TABELA 2 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Utilização de Recursos Naturais 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

 

Os indicadores de Uso de Recursos Hídricos buscam mensurar o impacto associado ao 

uso direto da água, incluindo aspectos relativos a risco de escassez. Para se ter uma medida 

global desse aspecto, os indicadores individuais foram pensados de forma a compreender três 

dimensões distintas, que em conjunto quantificam de forma adequada o Uso de Recursos 

Hídricos:  

 

1. Uma dimensão de eficiência física do uso de água, caracterizada como o uso de 

água em relação ao output físico do negócio, ou seja, uma medida de intensidade de 

uso do recurso – indicador Intensidade;  
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2. Uma dimensão de eficiência econômica no uso de água, caracterizada como o uso 

de água em relação ao output financeiro do negócio – ou seja, uma medida da eficiência 

econômica do uso do recurso – indicador Eficiência Econômica; e 

 

3. Uma dimensão relacionada ao custo/risco de escassez, caracterizada como uma 

medida do risco de escassez de recursos hídricos na microrregião onde o negócio foi 

implantado – indicador Estresse Hídrico. Nesse caso, foram definidos cinco níveis de 

percepção de estresse hídrico na microrregião, indo de 1) nível máximo de estresse a 

5) nível mínimo de estresse. Os dados de estresse hídricos foram obtidos de acordo com 

Escolhas (2019), em que a possibilidade de escassez está diretamente relacionada não 

só à implantação do empreendimento, mas também à dinâmica de vazão dos rios na 

região. 

 

Os indicadores de Uso de Recursos Energéticos buscam mensurar o impacto associado 

ao uso direto de energia. Em empreendimentos de geração de energia, para os quais a definição 

de Uso de Recursos Energéticos poderia se confundir com o objeto do negócio das geradoras, 

esses indicadores estão relacionados à energia consumida pelo negócio para executar sua 

atividade fim, não se confundindo com a energia por eles gerada. Ou seja, relacionam a energia 

gerada por unidade de energia (combustível) necessária para gerá-la. Para tal, os valores são 

sempre pensados em duas dimensões diferentes, que em conjunto mensuram de forma 

adequada o aspecto analisado:  

 

4. Uma dimensão de eficiência física do uso de energia, caracterizada como o uso de 

energia em relação ao output físico do negócio, ou seja, uma medida de intensidade de 

uso do recurso – indicador Intensidade; e 

 

5. Uma dimensão de eficiência econômica no uso de energia, caracterizada como o 

uso de energia em relação ao output financeiro do negócio – ou seja, uma medida da 

eficiência econômica do uso do recurso – indicador Eficiência Econômica. 
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Os indicadores de Impacto sobre a Cobertura Vegetal e de Impacto sobre a 

Biodiversidade buscam mensurar, respectivamente: (1) Impacto sobre a Cobertura Vegetal - 

a perda de habitat, o desmatamento e diminuição de cobertura vegetal e fragmentação do 

ambiente natural; e (2) Impacto sobre a Biodiversidade – o impacto em ecossistemas e 

biodiversidade, incluindo a perda de biodiversidade e a extinção de espécies. Cabe ressaltar que 

as estimativas relativas a essa categoria, na sua maioria, ainda carecem de metodologias de 

cálculo confiáveis e da disponibilidade de dados na literatura. No entanto, pela importância 

desses impactos, optou-se em explicitá-los para se ter uma ordem de grandeza sobre seus 

impactos. Para efeito das análises numéricas feitas ao longo do estudo, considerou-se que as 

perdas sobre biodiversidade e habitats representam perdas no estoque de serviços 

ecossistêmicos disponíveis. Assim, usou-se a perda de serviços ecossistêmicos como proxy para 

se mensurar os efeitos sobre à biodiversidade. Nesse caso, as referências utilizadas são: para 

cálculos relativos à perda de cobertura vegetal, a metodologia utilizada em Escolhas (2021); para 

cálculos relativos à perda de biodiversidade, os dados de Constanza et al. (2014).  

Uma questão metodológica importante é que os indicadores necessários para quantificar 

o Impacto sobre a Cobertura Vegetal e o Impacto sobre a Biodiversidade quase sempre são 

impactados durante a construção do empreendimento. No modelo do RATING ESG, contudo, 

optou-se por carregar esse impacto mesmo após o final da obra, ao longo da vida do 

empreendimento. 

 

3.2.1.2 Impacto sobre Mudanças Climáticas 

 

Esse grupo engloba os indicadores relacionados ao impacto direto do negócio sobre as 

mudanças climáticas. Como a variável relativa à Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) tem 

importante poder descritivo a respeito dos impactos do negócio sobre as mudanças climáticas, 

optou-se por manter essa varável como a única necessária para descrever o impacto desejado. 

Em geral, os efeitos relativos às Emissões de GEE são passíveis de quantificação, com 

parâmetros (de quantidade de emissão e de preço), muitas vezes, bastante precisos e de fácil 
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obtenção. Para efeito deste estudo, as Emissões de GEE foram consideradas dentro do Ciclo de 

Vida – de acordo com os dados obtidos em Miranda (2012). 

 

TABELA 3 - Indicador de Impactos sobre Mudanças Climáticas 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 4 - Unidade e Parâmetro do Indicador de Impactos sobre Mudanças Climáticas 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

Sem dados históricos que sirvam de referência, sem um conjunto acordado de cenários 

climáticos e sem consistência nas metodologias para a avaliação e quantificação dos impactos 

relacionados ao clima, sabe-se que incorporar a ciência do clima em modelos de análise de 

performance ESG é, ainda, um enorme desafio, para o qual este estudo traz uma importante 

contribuição. 

 

3.2.1.3 Gerenciamento de Resíduos 

 

Os indicadores de Gerenciamento de Resíduos englobam os parâmetros relacionados 

à forma como os gestores do negócio lidam com os resíduos recorrentes de suas atividades. Eles 

compreendem aqueles capazes de quantificar: (1) o impacto ambiental associado à produção de 

lixo e materiais perigosos; (2) o impacto na qualidade do ar; e (3) o acréscimo na produção de 

lixo e esgoto sanitário.  
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Os indicadores tratados levam em consideração os impactos diretos dos resíduos gerados 

no meio ambiente, não tendo sido considerado possíveis contingências relativas à materialização 

de alguns desses riscos associados aos resíduos gerados. Não há parâmetros definidos para se 

proceder a essa quantificação, mas uma investigação de como o mercado acionário penalizou 

empresas que viram esses riscos materializados seria um bom ponto de partida.   

O quadro a seguir descreve os indicadores desse grupo. 

 

TABELA 5 - Indicadores de Gerenciamento de Resíduos 

 

Fonte: Prospectiva. 

TABELA 6 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Gerenciamento de Resíduos 

 

Fonte: Prospectiva. 
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3.2.1.4 Exposição a Mudanças Climáticas 

 

Esse grupo engloba os indicadores relacionados aos riscos que os efeitos físicos das 

mudanças climáticas podem induzir sobre os negócios. Ao contrário dos indicadores de Impacto 

sobre Mudanças Climáticas, que medem o efeito da empresa sobre o clima, aqui se busca 

entender como o clima afeta os negócios.  

Como não há um padrão de dados que possam ser utilizados para o cálculo do impacto 

desses riscos, assim como as ferramentas que permitem incorporar os efeitos das mudanças 

climáticas sobre os negócios estão em desenvolvimento em diversas iniciativas no mundo, optou-

se por analisar a variável a partir de cinco níveis de exposição, em vez de tentar calcular valores 

absolutos de impacto. Os níveis foram definidos de “exposição pouco relevante” até “exposição 

acentuada”.  

 

TABELA 7 - Indicadores de Exposição a Mudanças Climáticas 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 8 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Exposição a Mudanças Climáticas 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

Os indicadores de Exposição a Mudanças Climáticas pertinentes devem contemplar 

uma dimensão setorial e outra específica do negócio. Assim, considerou-se as variáveis:    
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1. Exposição do setor – indica a exposição percebida do setor de atuação da empresa em 

relação às mudanças climáticas. É, portanto, um dado de natureza geral, independente 

das particularidades do negócio em análise. Os valores vão de 1 a 5, correspondentes a 

cinco níveis distintos de exposição, de acordo com o que a literatura sobre o tema percebe 

o quão cada setor específico está exposto. O maior grau de exposição recebe a nota 1, e 

o menor grau de exposição, a nota 5;  

 

2. Exposição do empreendimento –indica a exposição percebida da empresa em relação 

às mudanças climáticas. É, portanto, um dado específico do empreendimento, e tenta 

trazer questões específicas à localização do empreendimento em análise. Um desafio 

importante dessa análise é ter modelos climáticos com capilaridade suficiente para que 

os impactos sejam calculados de forma precisa para as microrregiões onde os 

empreendimentos estão localizados. Por exemplo, nas simulações feitas para as 

geradoras eólicas no Nordeste do Brasil, seria importante entender com dar-se-á a 

variação dos ventos ao longo da operação de um dado parque eólico. O mesmo raciocínio 

aplica-se ao setor de geração hidrelétrica, no que diz respeito às variações que podem 

ocorrer na vazão dos rios ao longo da operação dos projetos. 

 

Para se dimensionar como esse atributo ainda é pouco mensurado, pesquisa realizada 

pela Macquarie Asset Management junto a 180 investidores institucionais globais (cujos ativos 

sob gestão somam US$ 21 trilhões), mostra que embora 50% dos investidores tenham 

selecionado as mudanças climáticas como sua principal preocupação ESG, apenas 47% 

atualmente rastreiam algumas ou todas as emissões de seu portfólio, e 46% geralmente não 

abordam riscos climáticos físicos e de transição em seus portfólios de investimentos.  

 

 

3.2.2 INDICADORES RELATIVOS AO “SOCIAL” 
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Os indicadores relativos aos aspectos sociais do ESG foram agrupados em quatro 

grandes grupos de indicadores, relativos a: (1) Capital Humano; (2) Relação com 

Consumidores; (3) Relação com Mercado; e (4) Relação com Comunidade. Em geral, eles 

tentam responder à questão de como a empresa está se relacionando (qual a qualidade dessa 

relação) com os seus colaboradores (Capital Humano), com os seus consumidores (Relação com 

Consumidores), com os seus competidores (Relação com Mercado) e com a comunidade 

diretamente relacionada a ela (Relação com Comunidade). 

  

3.2.2.1 Capital Humano 

 

Esse grupo engloba os indicadores relativos a diversidade, equidade e qualidade do 

ambiente de trabalho dentro da empresa, bem como aspectos relativos ao desenvolvimento dos 

colaboradores e à remuneração. Assim, os indicadores de Capital Humano tentam ser (1) uma 

proxy de possíveis riscos relativos a práticas trabalhistas, práticas de saúde e segurança no 

trabalho; e (2) uma proxy de como questões como diversidade, inclusão, equidade e engajamento 

são tratadas dentro da empresa. Em geral, esses impactos são (e serão) de difícil mensuração, 

mas já há experiências relevantes sobre o tema. 

 



                                                                                                                              
  

29 
 

TABELA 9 - Indicadores de Capital Humano 

 

Fonte: Prospectiva. 
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TABELA 10 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Capital Humano 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

O item Capital Humano foi mensurado a partir de seis grupos de variáveis distintas, 

indicativas de: 

 

1. Diversidade – visa medir o quão diverso é o corpo de colaboradores de um 

negócio. No modelo de rating proposto, a Diversidade é calculada a partir de dois 
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indicadores, ambos apresentados em termos percentuais: Mulheres em cargo de 

liderança e Presença de grupos sub-representados em cargos de liderança; 

 

2. Saúde, Segurança e Legalidade – busca medir como a empresa lida com 

questões relativas à saúde de seus funcionários e como é a segurança no 

ambiente de trabalho. No modelo de rating proposto, a Saúde, Segurança e 

Legalidade percebida numa empresa é calculada a partir de três indicadores: 

Afastamentos, Demandas Jurídicas de natureza trabalhista e Absenteísmo. 

 

3. Treinamento e Educação – tem por objetivo medir como a empresa promove o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos seus empregados. No modelo de 

rating proposto, o Treinamento e Educação é calculado a partir de dois 

indicadores, que medem o tempo total investido em treinamento e o volume de 

recursos dispendidos para tal: Tempo de treinamento e Recursos investidos; 

 

4. Remuneração – tenta entender as diferenças de remuneração existentes entre 

sexos, raças e níveis hierárquicos da empresa. No modelo de rating proposto, a 

Remuneração é calculada também a partir de dois indicadores: Equidade e 

Remuneração relativa; 

 

5. Não discriminação – tenta medir como a empresa previne e soluciona casos de 

discriminação dentro do ambiente de trabalho e na sua relação com clientes e 

fornecedores. No modelo de rating proposto, o quesito de Não discriminação é 

calculado a partir de três indicadores: Casos de discriminação, Treinamento 

sobre discriminação e Adequação de medidas tomadas em resposta a casos 

de discriminação; e  
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6. Turnover – visa medir qual o tamanho da mudança no corpo de colaboradores da 

empresa, como proxy de satisfação em relação ao trabalho na instituição. No 

modelo de rating proposto, o quesito Turnover é calculado a partir de um indicador 

único, o Turnover geral da empresa. 

 

3.2.2.2 Relação com Consumidores 

 

Esse grupo engloba os indicadores de qualidade dos produtos entregues pela empresa a 

seus consumidores. 

 

TABELA 11 - Indicadores de Relação com Consumidores 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 12 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Relação com Consumidores 

 

Fonte: Prospectiva. 
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O atributo Relação com Consumidores foi dividido em dois grupos de atributos: (1) Não 

conformidade de produtos e serviços; e (2) Segurança dos clientes. Cada um desses 

atributos, por sua vez, será mensurado a partir de dois indicadores: um referente a penalidades 

pagas por conta de não conformidades, e outro referente a contingências advindas de não 

conformidades. Dessa forma, captura-se o impacto presente e possível impacto futuro de não 

conformidades (contingências). 

 

3.2.2.3 Relação com Mercado 

 

Esse grupo engloba os indicadores que estabelecem como se dá a relação da empresa 

dentro do ambiente concorrencial. 

 

TABELA 13 - Indicadores de Relação com Mercado 

 

Fonte: Prospectiva. 
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TABELA 14 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Relação com Mercado 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

De forma similar ao atributo Relação com Consumidores, o atributo Relação com 

Mercado foi também dividido em dois grupos de atributos: (1) Práticas anticompetitivas e (2) 

Relação com fornecedores. Cada um desses atributos, por sua vez, será mensurado a partir de 

dois indicadores: um referente a penalidades pagas por conta de não conformidades, e outro 

referente a contingências advindas de não conformidades. Assim, captura-se o impacto presente 

e possível impacto futuro de não conformidades. 

 

3.2.2.4 Relação com Comunidade 

 

Esse grupo engloba os indicadores sobre como a empresa contribui e participa do bem-

estar da comunidade diretamente afetada por ela, ou mesmo da cidade onde ela está inserida. 

Os indicadores desse atributo tentam endereçar os seguintes temas: quanto a empresa gera de 

recursos e empregos, quanto suas atividades impactam diretamente a vida de comunidades 

autóctones, e quais são as ações diretas da empresa na comunidade onde está inserida. 
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TABELA 15 - Indicadores de Relação com Comunidade 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

 

TABELA 16 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Relação com Comunidade 

 

Fonte: Prospectiva. 
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As variáveis não incorporam – o que seria desejável, mas complexo – a perda econômica 

referente ao custo de oportunidade gerado pela suspensão de atividades corriqueiramente 

conduzidas pelas populações locais, com dados referentes à renda por extrativismo, agricultura 

e pecuária nas regiões afetadas. Ainda, os efeitos dos danos diretos na infraestrutura pública não 

foram incorporados numericamente, sob a premissa de que (1) o planejamento do investimento 

dos empreendimentos já embute o ressarcimento necessário; e (2) há, na literatura, 

principalmente em Costanza (2014), uma tentativa de quantificação desses impactos, mas os 

dados ainda são escassos.  

Por outro lado, através da variável que mede os Impactos decorrentes do 

empreendimento em seu entorno, tentou-se capturar, mesmo que subjetivamente, os efeitos 

que a pressão do aumento populacional repentino traz: (1) à infraestrutura pública dos municípios 

subjacentes (escolas, hospitais e saneamento básico) e (2) ao tecido social da comunidade, com 

o aumento, por exemplo, de criminalidade e prostituição. Um exemplo dramático desse efeito 

ocorreu recentemente em Altamira, no norte do estado do Pará, como efeito da construção da 

UHE Belo Monte. Em apenas 2 anos, a população da cidade cresceu de 90 mil para 170 mil 

habitantes, levando-a ao posto de uma das cidades mais violentas do país, além dos problemas 

de falta de escolas, leitos em hospitais e saneamento básico. 

 

3.2.3 INDICADORES RELATIVOS A GOVERNANÇA 

 

Os indicadores relativos aos aspectos de governança do ESG também foram agrupados 

em quatro grandes grupos de indicadores, relativos a: (1) Práticas de Governança; (2) 

Transparência; (3) Corrupção; e (4) Modelo de Negócio. Em geral, eles tentam responder à 

questão de como a empresa está estruturada em termos de governança, tanto em relação a quem 

a conduz (indicadores contidos em Práticas de Governança), quanto em relação a como ela é 

conduzida (indicadores relativos a Transparência, Corrupção e Modelo de Negócios). 

 

 



                                                                                                                              
  

37 
 

3.2.3.1 Práticas de Governança 

 

Esse grupo engloba indicadores que (1) capturem aspectos relacionados ao grau de 

diversidade nas instâncias máximas de governança da empresa, indicando como os sexos, raças 

e minorias são representados dentro dos Conselhos de Administração; e (2) correlacionem 

aspectos do desempenho ESG da empresa com a remuneração dos seus executivos.  

Cada um dos aspectos acima foi mensurado a partir de apenas uma variável proxy. No 

caso da Diversidade no conselho de administração, o ICD utilizado foi a abertura dos membros 

do Conselho de Administração por raça e sexo, tendo sido atribuído valores de 1 a 5 (valores 

inteiros), onde 1 representa reduzida diversidade, e 5, diversidade acima da média. No caso da 

Política de remuneração variável, o ICD utilizado partiu da política vigente de remuneração 

variável dos executivos da empresa, tendo sido atribuído valores de 1 a 5 (valores inteiros), onde 

1 representa falta de mecanismos que correlacionem remuneração variável e desempenho ESG 

e 5, correlação acima da média.    

 

TABELA 17 - Indicadores de Práticas de Governança 

 

 Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 18 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Práticas de Governança 

  

Fonte: Prospectiva. 
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3.2.3.2 Transparência 

 

Esse grupo engloba os indicadores relativos à relação da empresa com o setor público, a 

qualidade dos dados e informações públicas divulgadas pela empresa e como as questões legais 

afetam o negócio. 

 

TABELA 19 - Indicadores de Transparência 

 

   Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 20 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Transparência 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

O item Transparência foi mensurado a partir de 3 grupos de variáveis distintas, indicativas 

de: 
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(i) Envolvimento político – tenta medir o grau de interrelação entre a empresa e o 

ambiente político. No modelo de rating proposto, o Envolvimento político é 

calculado a partir de apenas um indicador, medido como percentual da Receita 

bruta da empresa que é dedicado à contribuição a partidos políticos, representado 

pelo ICD Contribuições para partidos políticos; 

 

(ii) Litígios – tenta medir a exposição corrente e potencial da empresa em relação a 

demandas judiciais, de quaisquer naturezas. No modelo de rating proposto, foram 

definidos dois ICDs para Litígios, ambos medidos como proporção do volume de 

dispêndio com não conformidades em relação à receita bruta: Penalidades pagas 

relativas a não conformidade e Contingências relativas a não conformidade. 

 

(iii) Reports – tenta medir a abrangência, temporalidade e qualidade das informações 

públicas divulgadas pelas empresas em seus relatórios. No modelo de rating 

proposto, apenas um ICD será descritivo de Reports, assumindo valores inteiros 

de 1 a 5, o cinco é o grau máximo de transparência e qualidade dos relatórios de 

sustentabilidade. 

 

3.2.3.3 Corrupção 

 

O item Corrupção foi mensurado a partir de três grupos de variáveis distintas, indicativas 

de como as políticas internas estão formatadas, de como elas são divulgadas dentro da empresa 

e que ações são tomadas em casos de corrupção. As variáveis são, pois: 

 

1. Políticas internas – nesse item mede-se a abrangência das políticas interna 

anticorrupção da empresa; 
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2. Disseminação de políticas internas sobre corrupção – nesse item mede-se o 

quão a equipe, em todos seus níveis, mas principalmente nas instâncias 

superiores de decisão, conhecem as políticas da empresa sobre o tema; 

 

3. Ações – o ICD, nesse caso, tenta medir quais as ações práticas são tomadas 

quando casos de corrupção são reportados e confirmados.  

 

 

TABELA 21 - Indicadores de Corrupção 

 

 Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 22 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Corrupção 

  

Fonte: Prospectiva. 
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3.2.3.4 Modelo de Negócios 

 

O item Modelo de Negócios foi mensurado a partir de dois grupos de variáveis distintas, 

indicativas de como a empresa pensa as questões ESG para o futuro do negócio e o quanto os 

produtos e serviços oferecidos pela empresa afetam a sustentabilidade. Assim, os ICDs definidos 

seriam: (1) Inovação voltada à ESG; e (2) Clean revenue. 

 

TABELA 23 - Indicadores de Modelo de Negócios 

 

 Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 24 - Unidades e Parâmetros dos Indicadores de Modelo de Negócios 

  

Fonte: Prospectiva. 
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3.3 DEFINIÇÃO DOS PESOS RELATIVOS DOS INDICADORES 

 

Uma vez definidos quais ICDs serão utilizados, bem como como eles serão agrupados, 

como apresentado no subitem 3.2., o próximo passo é definir os pesos que cada um desses 

indicadores deve ter dentro do rating. Para tal, foram utilizadas duas fontes de informação: (1) 

sugestões de ponderações encontradas na literatura sobre o tema; e (2) os pesos utilizados nos 

ratings de provedores. 

Uma vez que se dispunha de faixas de pesos, a construção do peso de ICDs individuais 

foi feita dentro de uma abordagem top-down, ou seja, primeiro definiu-se os pesos dos 

indicadores no Nível 1, e depois para cada novo nível até se chegar ao Nível 4, o patamar dos 

ICDs propriamente ditos.  

Importante salientar que há sempre uma discricionariedade na definição das ponderações 

que cada um dos ICDs deve ter na estrutura do rating. Isso porque, mesmo havendo fontes que 

estabelecem referências de pesos, tanto na literatura quanto de ratings de provedores, como 

essas fontes divergem quanto aos pesos dados, o que se tem, na realidade, é uma faixa de pesos 

que são comumente utilizados. Dentro dessa faixa, o “tom” que se quer dar para o rating pode 

ser obtido se trabalhando dentro dessas faixas de pesos disponíveis. Assim, se se quer dar mais 

ênfase a aspectos sociais do rating, pode-se escolher o peso global dos indicadores sociais no 

valor máximo da faixa percebida de pesos, por exemplo – isso vale para cada nível de 

indicadores. Outra vez, a estrutura final do rating trará sempre uma visão particular de como olhar 

a performance ESG.  

No caso do RATING ESG, inclusive, optou-se por fixar o peso do E e do S no máximo 

observado na literatura e entre os provedores, tentando fazer do rating criado um indicador com 

“viés” socioambiental. A ideia é que os indicadores de governança, embora muito relevantes, têm 

seu risco mais diretamente atrelado ao risco de crédito, e por isso, já incorporado nas avaliações 

de risco de crédito comumente feitas por investidores e instituições financeiras.     

As tabelas de 26 a 28 devem ser lidas da seguinte forma: para cada nível, há um peso do 

indicador dentro do nível (o que se chamou de Peso no Nível), cuja soma será sempre 100%. 

Para cada indicador, contudo, será apresentado o peso que ele tem em relação à nota global, ao 
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que se chamou Peso Geral. Para cada peso dentro do nível haverá um peso geral a ele 

associado.  

 

TABELA 25 - Pesos no Nível 1 e 2 

  

Fonte: Prospectiva. 

 

 

TABELA 26 - Pesos no Nível 3, referentes ao "E" 

 

  Fonte: Prospectiva. 
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TABELA 27 - Pesos no Nível 3, referentes ao "S" 

 

 Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 28 - Pesos no Nível 3, referentes ao "G" 

 

 Fonte: Prospectiva. 

 

Como os pesos dados para o Nível 4, o nível dos ICDs, são compostos de muitas linhas 

(cada linha referente aos 57 indicadores utilizados no RATING ESG), optou-se por colocar as 

tabelas referentes aos pesos no Nível 4 no ANEXO 2. 
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3.4 DEFINIÇÃO DE ESCALA DE VALORES DOS INDICADORES 

 

Uma vez definido os ICDs e seus pesos, deve-se responder à seguinte pergunta: para 

que valores do ICD uma empresa é considerada boa ou ruim em termos de ESG? Em outras 

palavras, cada ICD deve ter uma escala de valores que permita qualificar a performance ESG do 

negócio para o critério definido pelo ICD. Uma vez montada essas escalas, para cada ICD, elas 

deverão ser parametrizadas de forma a ter como resultado sempre um número de 0 a 100, pois 

o RATING ESG utiliza-se de uma escala de 0 a 100 para dar a nota de performance ESG – onde 

100 é a nota máxima, da performance ideal. 

Para definição das escalas de cada ICD, a abordagem adotada foi: (1) pesquisar literatura 

e provedores sobre os intervalos de valores que cada ICD pode assumir, buscando identificar 

que valores caracterizam uma empresa “boa” ou “ruim” em termos de ESG. Para diversas 

variáveis, pela subjetividade do ICD correspondente, optou-se por definir níveis de performance 

subjetivos. Nesses casos, sempre se utilizou de uma escala com 5 níveis, onde 1 seria o pior 

nível e o 5 o melhor nível; e (2) ajuste às escalas. Esse exercício, inexoravelmente, tem um 

caráter discricionário. Para algumas variáveis específicas, foram feitos ajustes aos dados 

verificados na literatura e em provedores, para adequar as escalas à visão que se quer dar no 

RATING ESG. Por exemplo: para a variável referente a # de casos de discriminação 

reportados, as escalas da literatura e provedores definem um valor mínimo, a partir do qual o 

indicador receberá nota máxima. No RATING ESG, para receber a nota máxima, não há 

tolerância e o indicador tem que ter valor zero. 

Os quadros indicando cada uma das escalas utilizadas encontram-se no ANEXO 3. 
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3.5 CÁLCULO DO RATING 

 

Uma vez definidos os ICDs, os pesos e as escalas correspondentes (já parametrizadas), 

têm-se todos os elementos para se calcular o rating. Para cada ICD, a nota será simplesmente: 

 

Nota do ICD = (Peso do ICD) x (Valor Parametrizado do 

ICD) 

 

O RATING ESG, pois, será o somatório das notas de cada ICD, calculada como acima. 

Dessa forma, as informações fornecidas ao longo do estudo e elencadas nos ANEXOS 1 a 3 

permitem que se calcule com precisão as notas de RATING ESG. 
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4 APLICAÇÃO DO RATING ESG – SETOR DE ENERGIA 

 

Para se exemplificar a aplicabilidade e os resultados gerados pelo RATING ESG, foram 

feitas simulações de ratings para diversos subsetores do setor de geração de energia. Os 

seguintes subsetores foram analisados: (1) geração de energia hidroelétrica - UHEs; (2) geração 

de energia eólica; (3) geração de energia termoelétrica – UTEs; e (4) geração de energia 

fotovoltaica – UFVs. Os empreendimentos analisados foram aqueles já em operação, mas o 

RATING ESG está estruturado para que se analise também empreendimentos em implantação. 

Nessas simulações, optou-se por utilizar apenas dados ESG públicos e dados ESG de 

empresas cujos modelos econômico-financeiros foram realizados pela Prospectiva. Quando não 

disponíveis, os dados necessários para a análises foram considerados dentro de uma faixa de 

valores pertinente ao subsetor. Como o objetivo do exercício é tão-somente mostrar a 

sensibilidade do RATING ESG às diversas variáveis utilizadas no modelo de rating, essas 

aproximações não prejudicam a análise. Mais do que se ter um valor absoluto e preciso do rating, 

as simulações estabelecem relações de impactos versus performance ESG.  

Os ICDs foram agrupados em duas grandes classes: (1) ICDs com forte correlação com 

o setor de atuação da empresa – ao que se chamou de ICD Setorial. Como exemplo, os 

indicadores relacionados a Uso aparente de água por energia gerada, Nível de estresse 

hídrico da área do empreendimento, Perda de cobertura vegetal por geração de energia e 

Emissões de GEE foram considerados como diretamente relacionados às características do 

setor. Assim, indicadores como o que mede Emissões de GEE, embora possam ser 

positivamente afetados por medidas tomadas pela gestão da empresa, há limites técnicos para 

que, por exemplo, uma termelétrica bem gerida alcance os níveis de emissão de uma geradora 

fotovoltaica; e (2) ICDs pouco correlacionados a questões setoriais, mais dependentes a 

questões relacionadas à cultura empresarial e à gestão da empresa – ao que se chamou de ICD 

Organizacional. Por exemplo, variáveis tais como Diversidade no conselho, Vinculação de 

Remuneração a ESG e Contribuição a partidos políticos, foram consideradas pouco 

relacionadas ao setor de atuação, mais dependentes de como a gestão da empresa se posiciona 

sobre os temas.   
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Como o objetivo da simulação é estabelecer uma ordem de grandeza esperada de rating 

para subsetores do Setor de Geração Elétrica, optou-se por manter iguais, para todos os setores, 

os valores dos ICDs Organizacionais. Como critério geral, adotou-se valores de ICDs 

Organizacionais de tal forma que a nota parametrizada de cada ICD variasse de 60 (qualidade 

regular) a 80 (excelência em ESG) – obtendo-se uma faixa de valores. Os ICDs Setoriais, em 

contrapartida, foram considerados de acordo com dados de cada setor em análise. 

Em termos gerais, se se toma os indicadores já agregados no Nível 2, os critérios relativos 

ao Meio Ambiente tipicamente são dependentes do setor, pois os ICDs que os compõem são, 

prioritariamente, ICDs Setoriais. No caso dos indicadores Nível 2 relativos ao Social, em geral 

eles foram considerados independentes do subsetor – exceto os indicadores de Relação com 

Comunidade – pois os ICDs que os compõem são essencialmente ICDs Empresariais, 

relacionados à localização do empreendimento. Em relação aos indicadores Nível 2 de 

Governança, em sua maioria, também, são indicadores que podem ser considerados 

independentes do setor, exceto um dos indicadores do Modelo de Negócios, relativo ao grau de 

sustentabilidade dos produtos vendidos, que traz características diretamente ligadas ao subsetor 

avaliado.   

 

TABELA 29 – Indicadores Setoriais versus Indicadores Empresariais 

 

Fonte: Prospectiva. 
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4.1 DEFINIÇÃO DE ICDs SETORIAIS 

 

4.1.1 SETORES ANALISADOS 

 

Para o subsetor de Geração Hidrelétrica, optou-se por concentrar a análise nas UHEs 

do bioma Amazônia, pois esse tende a ser o bioma com os piores resultados socioambientais. 

Pode-se dizer que, na média, os ratings das UHEs na Amazônia devem ser piores do que os de 

UHEs nos demais biomas brasileiros. 

Para o subsetor de Geração Eólica, como a frente de expansão do setor é muito centrada 

na região Nordeste, foi analisado o cenário de Geração de energia eólica no Nordeste.  

Para o subsetor de Geração Termoelétrica, optou-se por analisar cenários distintos, não 

em função do bioma onde as usinas serão implementadas, mas em função de outra variável mais 

material para esse subsetor de geração: o Tipo de combustível utilizado. Para outra variável 

importante, que é a tecnologia de resfriamento da usina, manteve-se a tecnologia de torre úmida 

em todos os cenários. Assim, os cenários avaliados foram: (1) UTE a óleo combustível; (2) UTE 

a gás natural. Percebe-se que os impactos absolutos variam sobremaneira em função dos 

despachos utilizados (quanto maior o despacho, maiores os impactos), mas que os impactos 

relativos, medidos por unidade de energia gerada, permanecem constantes. Assim, cenários 

distintos de despacho não foram considerados. 

Para o subsetor de Geração Fotovoltaica, foi analisado um cenário único, o de Geração 

de energia fotovoltaica no Nordeste. 

 

4.1.2 VALORES DOS ICDs SETORIAIS 

 

Os valores dos ICDs Setoriais foram assim atribuídos: 

MEIO AMBIENTE 
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 - Uso aparente de água, por energia gerada: foi considerado que o uso de água para 

as UHEs, as Eólicas e as UFVs é não-consultivo e, portanto, atribuiu-se a nota máxima (nota 

parametrizada 100) para esse ICD desses setores.  

No caso das UTEs, deve-se primeiro definir a tecnologia de resfriamento utilizada. Como 

padrão, utilizou-se a tecnologia de resfriamento por torre úmida. Como parâmetro de uso de água, 

optou-se por usar os indicadores de consumo de água, não de captação, sob a premissa que a 

diferença entre captação e consumo retorna para a fonte de captação. A estimativa de consumo 

de água, para a tecnologia de resfriamento por torre úmida, segundo IEMA (2016), é de 2,50 

m3/MWh (captação de 2,85 m3/MWh).  

 

 - Receita bruta por uso aparente de água: a partir dos valores de Uso aparente de 

água, por energia gerada, esses valores foram calculados usando-se receitas brutas de 

modelos econômico-financeiros de empresas dos setores em análise.  

 

 - Nível de estresse hídrico da área do empreendimento, considerando-se a natureza 

do empreendimento: obtidos a partir de Instituto Escolhas (2019).  

Para as UHEs, considerou-se nível 3 de estresse hídrico, ou seja, estresse médio.  

Para as eólicas e UFVs, embora localizadas no Nordeste, considerou-se nível mínimo de 

estresse (nota 5), pois o impacto destas tecnologias sobre o uso de água é mínimo. 

No caso das UTEs, como não foi definida a localização por bioma, considerou-se que, 

para todos os casos, nível de estresse hídrico médio – com nota 3, portanto.  

 

 - Energia gerada por unidade de energia (combustível) necessária para gerá-la: para 

as UHEs, eólicas e UFVs, como são tecnologias que não usam combustível, considerou-se o ICD 

no seu nível máximo.  

No caso das UTEs, considerou-se os dados técnicos de consumo médio de geradoras a 

óleo combustível e a gás natural.  
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- Receita bruta por uso aparente de energia (combustível): definido a partir dos dados de 

Energia gerada por unidade de energia (combustível) necessária para gerá-la e dos modelos 

econômico-financeiros de cada geradora. 

 

- Perda de cobertura vegetal por geração de energia: dados obtidos de Instituto Escolhas 

(2021), estudo que faz referência ao impacto da inclusão de externalidades nos retornos de 

empreendimentos de geração de energia. Nesse estudo, calcula-se a perda de cobertura vegetal 

para diversas tecnologias de geração elétrica e se estabelece o custo dos serviços 

ecossistêmicos decorrentes. 

 

- Perda de biodiversidade por geração de energia: como fonte primária, os dados foram 

obtidos de Costanza et al. (1997) e Costanza et al. (2014), estudos que fazem referência ao custo 

de serviços ecossistêmicos referentes à perda de biodiversidade. Esses dados também foram 

utilizados em Instituto Escolhas (2021), pois os custos dos serviços ecossistêmicos relativos à 

biodiversidade foram incluídos nos cálculos de retorno dos investimentos feitos nesse estudo. 

 

- Emissões de GEE por energia gerada: os dados, dentro do ciclo de vida, foram obtidos em 

Miranda (2012). Assim, foram utilizados os seguintes valores: (1) para UHEs = 86,21 

gCO2eq/kWh; (2) para as eólicas = 19,66 gCO2eq/kWh; (3) para UTEs a óleo combustível = 

752,77 gCO2eq/kWh e para UTEs a gás natural = 534,15 gCO2eq/kWh; e (4) para UFVs = 14,44 

gCO2eq/kWh.  

 

- Poluição da água/Poluição do ar/Geração de RSU/Geração de resíduos tóxicos ou 

perigosos: os dados foram obtidos em IEMA (2016), que estabelece as referências para o setor 

termoelétrico e deste, em comparação com os demais. 
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- Exposição do setor a mudanças climáticas: dados obtidos a partir do estudo Brasil 2040 – 

que traça cenários sobre o impacto das mudanças climáticas em diversos setores de 

infraestrutura no Brasil. Para as UHEs, em todos os biomas, e a eólica, considerou-se impacto 

alto, com nota 2, portanto. Para as UTEs, considerou-se impacto médio, com nota 3, portanto. 

Para as UFVs considerou-se nota 4, com impacto reduzido, portanto.    

 

- Exposição do empreendimento a mudanças climáticas: dados obtidos a partir do estudo 

Brasil 2040.  

 

SOCIAL 

- Impostos municipais gerados/Receita corrente líquida do município, Empregos gerados 

/População do município, Total pago em salários e benefícios/População do município, 

Investimentos em ações junto à comunidade como proporção da receita bruta: para todos 

esses ICDs, como os indicadores são dependentes da localização de cada empreendimento, 

optou-se por considerar notas finais, já parametrizadas, iguais para todos os ICDs – no caso, 

utilizou-se uma nota considerada média, de 70. 

 

- Impactos decorrentes do empreendimento em seu entorno: nesse caso, optou-se por 

considerar notas finais, já parametrizadas nos níveis de 60 e 80, como nos demais ICDs 

considerados organizacionais, pois, embora esse indicador seja setor específico, ele pode ser 

considerado gerenciável de acordo com a capacidade e interesse da gestão da empresa. 

 

- Existência de interferência em terras quilombolas e indígenas: como essas interferências 

são muito específicas de cada empreendimento, optou-se por responder negativamente, ou seja, 

considerou-se que não há interferência e, assim, atribuiu-se valor máximo ao atributo em todos 

os casos.   
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- Existência de conflitos sociais decorrentes do empreendimento: como essas interferências 

são muito específicas de cada empreendimento, optou-se por considerar que não há conflitos, 

ou seja, partiu-se da ideia de que a gestão de conflitos está sendo bem conduzida pela empresa. 

 

GOVERNANÇA 

-  Grau de sustentabilidade dos produtos vendidos: definido de acordo com Corporate Knights 

(2021), que apresenta a sustentabilidade dos produtos vendidos (no caso, energia) por diversos 

setores. 

 

4.2 RESULTADOS 

 

4.2.1 RESULTADOS POR SETOR 

 

TABELA 30 - Ratings para Geração Hidroelétrica 

  

Fonte: Prospectiva. 
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TABELA 31 - Ratings para Geração Eólica 

  

Fonte: Prospectiva. 

 

TABELA 32 - Ratings para Geração Termoelétrica 

  

Fonte: Prospectiva. 
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TABELA 33 - Ratings para Geração Fotovoltaica 

  

Fonte: Prospectiva. 
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4.2.2 RESULTADO GERAL 

 

A figura a seguir apresenta as faixas de ratings obtidos para cada setor, onde o limite 

inferior da faixa diz respeito ao RATING ESG calculado com as notas dos ICDs Organizacionais 

fixados entre 60 (nível regular de performance) e 80 (nível de performance muito boa).  

 

FIGURA 2 – Faixas de Valores do RATING ESG 

 

Fonte: Prospectiva. 

 

O que se observa é que nas termelétricas a óleo combustível, as limitações características 

do setor não permitem que o rating, mesmo no cenário com ICDs Organizacionais a 80, atinja o 

nível médio dos ratings das UHEs e mesmo os ratings das Eólicas e UFVs com os ICDs 

Organizacionais a 60. Uma UTE a óleo combustível, mesmo que bem gerida, portanto, com notas 
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elevadas nas ICDs Organizacionais, certamente se diferenciará dentro do setor, mas não 

alcançará os níveis de rating dos demais setores de geração – os ICDs Setoriais limitam a 

possibilidade de empresas do setor terem um RATING ESG considerado superior. 

O mesmo raciocínio é, em parte, válido para as UTEs a gás natural. Nesse caso, só 

quando a UTE só pode ter ratings comparáveis aos demais setores (UHEs e Eólicas) dentro de 

um cenário onde a UTE seja extremamente bem gerida e as demais geradoras UHEs e Eólicas, 

mal geridas. A equivalência de performance ESG de uma UTE a gás natural com uma UFV é 

improvável, mesmo em um cenário de má gestão da UFV.    

Da mesma forma, as diferenças observadas nas notas das Eólicas e UFVs permitem dizer 

que empresas bem geridas em termos ESG, em quaisquer desses setores, podem apresentar 

desempenho ESG maior que os demais. Em outras palavras, quaisquer empresas desses setores 

podem ser referência em ESG, a depender de como os ICDs Organizacionais serão tratados. 

Nesses casos, os ICDs Setoriais não limitam a possibilidade de as empresas obterem um 

RATING ESG considerado superior. 

No entanto, quando analisamos apenas a nota dos critérios Ambientais, onde estão a 

maioria dos ICDs Setoriais característicos de cada setor, as diferenças são bastante relevantes, 

como visto na Figura 3. Quando se analisa apenas as questões ambientais, percebe-se que os 

ICDs Setoriais limitam completamente a possibilidade de empresas de um dado setor de geração 

de energia elétrica terem uma nota, no quesito ambiental, que seja comparável a quaisquer outros 

setores de geração elétrica.  
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Figura 3 – Nota apenas para as Variáveis Ambientais 

 

Fonte: Prospectiva. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1: QUADRO CONSOLIDADO DOS INDICADORES  
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ANEXO 1I: QUADRO CONSOLIDADO DOS PESOS DOS INDICADORES  

 


