refinitiv.com/eikon

• Dados e pontuações de ESG transparentes para mais de 10.000
empresas globais, com informações desde o ano de 2002, mais
antigas do que a de outros provedores
• Análises, pontuações e classificações personalizadas para atender aos
requisitos específicos de ESG
• Mais de 450 pontos de dados de ESG e mais de 70 análises de ESG todos padronizados para que você possa comparar empresas facilmente
• Os dados de ESG quase em tempo real evoluíram a partir das notícias e
mídias sociais, capturando mais de 30.000 empresas e 252 países e regiões
• Dados de “green bonds” da Climate Bonds Initiative (CBI)
Tools and analytics
• Ferramentas de triagem para ajudá-lo a mitigar riscos com eficiência e
buscar “alfa”
• Análises de carteiras e ferramentas de monitoramento de riscos
• Ferramentas de geração de ideias para rastrear os mandatos de ESG e
detalhar as métricas específicas das empresas

ondemand

refinitiv.com/

• Modelos de classificação de países em ESG que oferecem um
desempenho relativo em cada um dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU (ODSs da ONU) para 210 países
• Modelos de dados e estimativas de emissões de Carbono que são
patenteados e totalmente transparentes - fornecendo um valor estimado
de CO2 quando um valor reportado não está disponível
• Monitoramento e relatórios de emissões de carbono para cumprir os
requisitos regulamentares
• Índices, incluindo ESG, Diversidade e Inclusão, Ausência de Combustíveis
Fósseis e muito mais

: refinitiv.com/refinitiv quantitative analytics
: refinitiv.com/market-psych

: refinitiv.com/esg-contributor-tool
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PONTUAÇÃO
COMBINADA DE ESG

PONTUAÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS DE ESG

PONTUAÇÃO DE ESG

AMBIENTAL

CATEGORIAS

SOCIAL

• USO DE RECURSOS

• FORÇA DE TRABALHO

• ADMINISTRAÇÃO

• EMISSÕES

• DIREITOS HUMANOS

• ACIONISTAS

• INOVAÇÃO

• COMUNIDADE

• ESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

• RESPONSABILIDADE DO PRODUTO

MEDIDAS DE ESG AGREGADAS
MÉTRICAS DE ESG
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GOVERNANÇA

DAS MAIS

PONTUAÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS DE ESG
• CONTROVÉRSIA DE ESG AS
CONTROVÉRSIAS NAS 10
CATEGORIAS SÃO AGREGADAS
EM UMA PONTUAÇÃO DE
CATEGORIA

DE 450 MÉTRICAS DE ESG, 186 MEDIDAS COMPARÁVEIS SÃO UTILIZADAS NA PONTUAÇÃO DE ESG
MAIS DE 450 PONTOS DE DADOS, ÍNDICES E ANÁLISES
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