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O Sustainable Leadership Monitor da Refinitiv permite que os usuários avaliem e reportem a liderança 
sustentável em uma ampla gama de critérios financeiros, ambientais, sociais e de governança.
A ferramenta oferece suporte a diversos casos de uso:

• Monitorar o desempenho da empresa e dos pares para fundamentar as metas de longo prazo
• Avaliar o desempenho financeiro e sustentável de clientes ou fornecedores
• Melhorar a pontuação da empresa e a visão do mercado

“Quero monitorar o desempenho dos meus concorrentes, das mudanças 
climáticas à diversidade da força de trabalho, para ajudar a 
fundamentar nossos objetivos de longo prazo como empresa”.

Funções: Liderança Executiva, Diretor de Estratégia, Diretor de Sustentabilidade

O Sustainable Leadership Monitor foi projetado para fornecer recursos práticos de benchmarking com base em dados de ESG e 
financeiros líderes do setor.

O Sustainable Leadership Monitor permite que você:

• Analise a trajetória dos seus dados em comparação com seus pares em mais de 400 medidas de ESG
• Receba atualizações oportunas, com dados de ESG atualizados semanalmente e modelos analíticos financeiros atualizados diariamente
• Avalie as classificações detalhadas das empresas, com a capacidade de filtrar os resultados por setor, país e valor de mercado, ou até 

mesmo uma carteira personalizada
• Veja o mapa mundial que ilustra a distribuição geográfica das empresas escolhidas para serem avaliadas por pares
• Acesse um universo de mais de 7.000 empresas com dados de ESG
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“ Quero avaliar rapidamente o desempenho financeiro e sustentável de  
um cliente ou fornecedor.” 

 Funções: Gerente de Sourcing Sustentável, Diretor de Tesouraria Corporativa

O Sustainable Leadership Monitor tem uma visão de painel simples, mas poderosa, que resume o desempenho de um cliente ou 
fornecedor em quatro pilares amplos e distintos: meio ambiente, governança, cidadania e retornos de longo prazo.

O Sustainable Leadership Monitor permite que você:

• Pesquise milhares de empresas globais no painel

• Acesse a visualização intuitiva que resume o desempenho relativo em comparação com os pares do setor ou do país em 14 categorias

• Utilize pontuações atualizadas; as pontuações de ESG são recalculadas semanalmente de acordo com as atualizações de conteúdo e 
os modelos analíticos financeiros são calculados diariamente

• Veja a direção da mudança na pontuação; reproduza o recurso histórico de desempenho

• Avalie como é o desempenho médio dos pares para cada categoria
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“ Quero melhorar a pontuação da minha empresa e ter certeza de que os 
mercados estão vendo os dados reportados pela nossa empresa com precisão”.

 Funções: Diretor de Sustentabilidade, Relações com Investidores

O Sustainable Leadership Monitor foi projetado para ser o mais transparente e objetivo possível, para responder a perguntas como:

• Quais são os fatores para uma diminuição ou aumento da pontuação?

• Por que minha pontuação mudou de um ano para outro?

Desenvolvemos as visões das mudanças relevantes para:

• Identificar facilmente as mudanças positivas ou negativas em cada medida de um ano para outro
• Identificar áreas de não divulgação rapidamente
• Filtrar para ver todas as medidas ou apenas as medidas de pontuação
• Analisar cada medida e ver o desempenho relativo de um ano para outro
• Auditar os dados e ver exatamente de onde eles vieram. Cada medida foi processada manualmente pela nossa equipe de mais 
de 150 analistas de pesquisa de conteúdo
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Os dados que alimentam o Sustainable Leadership Monitor

Dados do ESG Refinitiv
Nossos dados de ESG cobrem quase 70% da capitalização de mercado 
global e mais de 400 métricas. Eles ajudam a avaliar os riscos - e 
oportunidades - apresentados pelo desempenho das empresas em áreas 
críticas, como mudanças climáticas, remuneração de executivos e 
diversidade e inclusão. Você pode realizar sua análise de dados de ESG 
com total confiança, uma vez que cada ponto de dados é rigorosamente 
controlado e verificado para assegurar que seja padronizado, comparável 
e confiável. Com experiência no idioma local e múltiplas operações 
geográficas, processamos fontes de informações disponíveis publicamente 
visando fornecer uma cobertura atualizada, objetiva e completa.

Dados do Refinitiv StarMine
Modelo de Qualidade dos Lucros
O StarMine define a qualidade dos lucros como uma medida de até que 
ponto os lucros anteriores são confiáveis e tendem a continuar. Os lucros 
de alta qualidade refletem o desempenho operacional atual e passado da 
empresa com precisão, são indicativos do desempenho operacional futuro 
e medidas de avaliação confiáveis para a empresa, independentemente do 
nível dos lucros. Empresas com baixa qualidade de lucros não estão 
necessariamente envolvidas na manipulação de resultados. Na maioria dos 
casos, a baixa qualidade dos lucros reflete uma probabilidade de 
deterioração dos fundamentos em relação ao passado. Além disso, a 
qualidade dos lucros pode ser mensuravelmente alta: empresas com lucros 
muito persistentes têm fundamentos fortes e provavelmente superarão 
seus benchmarks no futuro.

Combined Credit Risk Model
O StarMine Combined Credit Risk Model (StarMine CCR) é uma ferramenta 
poderosa para avaliar o risco de crédito corporativo. Ele combina o poder 
dos três modelos de risco de crédito do StarMine /ptde maneira inteligente 
- o StarMine Text Mining Credit Risk Model, o StarMine Smart Ratios Credit 
Risk Model e o StarMine Structural Credit Risk Model - para gerar nossa 
estimativa final única do risco de crédito de empresas de capital aberto.

Refinitiv Fundamentals Data
Nossos Fundamentos fornecem uma variedade de informações que você 
não encontrará em nenhum outro lugar. Remontando ao início da década 
de 1980, nossos dados financeiros combinam 99% da capitalização de 
mercado global com um profundo conhecimento do mercado local. Isso 
significa mais de 90.000 empresas negociadas em mais de 169 bolsas em 
mais de 150 países. 

Histórico disponível: Desde o FY2002

Cobertura: Mais de 7.000 empresas 
globais listadas

Medidas em SLM: Mais de 400

Benchmark 
de pontuação: País da Sede/Grupo do Setor

Atualização: Semanal

Histórico disponível: Desde 2001

Cobertura: Mais de 44.000 
empresas globais listadas

Medidas em SLM: 21

Benchmark 
de pontuação: Região

Atualização: Diária

Histórico disponível: Desde 1980

Cobertura: 90,000+ global listed companies

Medidas em SLM: 20+

Benchmark 
de pontuação: Não aplicável

Atualização: Diária

Visite o site  refinitiv.com/pt
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https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/esg-research-data
https://www.refinitiv.com/en/products/starmine-financial-modeling
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/fundamental-analysis
https://www.refinitiv.com/pt

