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Guia ESG da S&P Global Ratings e recapitulação 
sobre nossa abordagem 
5 de outubro de 2021 

A S&P Global Ratings está planejando uma série de iniciativas sobre como avaliamos fatores 

ambientais, sociais e de governança (ESG - environmental, social, and governance) para todos os 

setores globalmente. Como parte de nosso compromisso com a comunicação transparente, 

apresentamos neste relatório nossos planos, o cronograma indicativo e comentários sobre 

conceitos-chave  por exemplo, como fatores ESG influenciam a qualidade de crédito, a 

importância da materialidade, bem como onde encontrar nossas opiniões sobre a capacidade de 

uma entidade de gerenciar riscos e oportunidades relacionados a ESG.  

Na S&P Global Ratings, analisamos os fatores ESG de duas maneiras distintas: 

− 1. Como parte de nossa análise de ratings de crédito, e  

− 2. Como parte de nossas avaliações e opiniões específicas de ESG.  

1. Os ratings de crédito fornecem uma opinião prospectiva sobre a qualidade de crédito, com 

foco na capacidade de uma entidade de honrar seus compromissos financeiros pontualmente. 

Aqui, levamos em consideração os fatores ESG juntamente com todos os outros fatores de 

crédito, quando os julgamos relevantes e consideramos que têm ou podem ter uma influência 

material na qualidade de crédito. Em 17 de maio de 2021, publicamos a Solicitação de 

Comentários Princípios ambientais, sociais e de governança nos ratings de crédito

formalizar e reafirmar - em um único artigo - nossa abordagem analítica existente para incorporar 

os fatores ESG aos ratings de crédito. Consequentemente, não esperamos que o cri tério, 

conforme proposto, afete nenhum rating de crédito existente. O período de comentários terminou 

em 17 de junho de 2021, e esperamos publicar o critério este mês, após considerar os 

comentários que recebemos. Esperamos divulgar indicadores de crédito ESG para entidades e 

transações no final de 2021 para os setores corporativo, de infraestrutura, bancário e de seguros 

e em 2022, para outros setores. Os indicadores de crédito ESG refletem nossa avaliação 

qualitativa sobre se os fatores ESG têm uma influência neutra, positiva ou negativa sobre os 

principais componentes de nossa análise de rating de crédito, conforme anunciamos em 21 de 

S&P Global Ratings propõe maior transparência sobre a 

influência dos fatores ESG nos ratings de crédito

medida do desempenho relativo de ESG. (Esse desempenho é medido separadamente por meio da 

Avaliação ESG, vide abaixo.) Por meio da divulgação de nossos indicadores de crédito ESG, a S&P 

Global Ratings visa explicar com clareza a relevância dos fatores ESG para nossa análise de 

crédito, isolando a influência do crédito e separando-os de outros fatores de crédito financeiros e 

de negócios. 
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2. Fora do contexto de ESG em ratings de crédito, nossa Avaliação ESG é uma avaliação 

prospectiva do impacto ESG de uma entidade em partes interessadas mais amplas, incluindo o 

desempenho relativo da entidade e sua capacidade de se preparar para riscos e oportunidades 

futuras. Analisamos como uma entidade é exposta a questões ESG ao longo de sua cadeia de 

valor e sua capacidade de gestão durante interrupções futuras. Uma Avaliação ESG não constitui 

um rating de crédito, uma medida de risco de crédito, nem um componente de nossa metodologia 

de rating de crédito. Também fornecemos Pareceres sobre Financiamento Sustentável 

(Sustainable Financing Opinions). Essas incluem Parecer de Segunda Opinião (SPOs - Second Party 

Opinions), que avaliam se uma estrutura ou documentação de transação está alinhada com certos 

princípios e diretrizes de finanças sustentáveis publicadas por terceiros e identificadas pelo 

emissor. Essas SPOs podem se referir a instrumentos verdes, sociais, de sustentabilidade ou 

financeiros vinculados à sustentabilidade. Nossos Pareceres sobre Financiamento Sustentável 

também incluem Avaliações de Transação (TEs - Transaction Evaluations), as quais são opiniões 

que refletem nossa avaliação do benefício ambiental relativo potencial dos projetos verdes ou de 

resiliência financiados em uma escala de 1-100. 

O conceito de materialidade é importante tanto para os ratings de crédito quanto para nossas 

avaliações e opiniões específicas de ESG, mas de maneiras diferentes.  A influência de fatores 

ESG na qualidade de crédito, quando relevantes e materiais para o crédito, é o foco da análise de 

rating de crédito. Em contraste, o foco da Avaliação ESG é a materialidade das partes 

interessadas, ou seja, impactos e dependência dos fatores ESG em todas as partes interessadas 

(incluindo aquelas dentro da entidade). 

Alguns impactos ESG, que são materiais para as partes interessadas, podem gerar riscos e 

oportunidades que já são ou têm potencial para se tornarem materiais para a qualidade de crédito 

futuramente. As questões ESG são complexas de analisar e evoluem  rapidamente por natureza. 

Em alguns casos, um risco ou ponto forte que atualmente consideramos irrelevante para a 

qualidade de crédito pode posteriormente se tornar relevante. Isso pode acontecer, por exemplo, 

se novas informações forem disponibilizadas, ou se uma mudança legal ou de política impuser 

custos novos ou mais altos, como dióxido de carbono e outras emissões de gases de efeito estufa, 

ao devedor. 
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Outras divisões da S&P Global, separadas da S&P Global Ratings, fornecem outros tipos de 

avaliações ESG. 

lity Assessment). A 

CSA, como também é chamada, é uma avaliação anual do desempenho das empresas em 

sustentabilidade e práticas de gestão, elaborada pela S&P Global Sustainable1 - não pela S&P 

Global Ratings. A CSA é o principal parâmetro/ do S&P Global ESG Score. 
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A CSA fornece pontuações para mais de 10.000 empresas de todo o mundo, com foco nas práticas 

de sustentabilidade de uma empresa, no desempenho de suas métricas de sustentabilidade e 

conscientização sobre as questões futuras relacionadas a ESG. Ela é usada como uma estrutura 

básica para nosso trabalho analítico em todas as divisões da S&P Global. A avaliação ESG 

fornecida pela S&P Global Ratings é uma opinião ESG mais qualitativa, com foco na preparação 

de longo prazo da empresa para riscos e oportunidades ESG e respostas de gestão no futuro, 

enquanto usa como ponto de partida registros de dados ESG e respostas coletadas no 

questionário CSA.  

Nem o S&P Global ESG Score nem a Avaliação ESG são fatores de nossa análise de rating de 

crédito. Considerando que a S&P Global Ratings emite avaliações ESG e de ratings de crédito, 

quando uma entidade tem um rating de crédito e uma Avaliação ESG, as informações recebidas 

de uma das avaliações podem ser usadas para esclarecer a outra.  

Abordagens ESG nos ratings de crédito  

A S&P Global Ratings distingue entre fatores ESG que são relevantes e materiais para a qualidade 

de crédito, que chamamos de fatores de crédito ESG, e aqueles que não são. Portanto, ao atribuir 

e revisar os ratings de crédito, nos concentramos na materialidade dos fatores ESG para a 

qualidade de crédito, incluindo aqueles que podem se tornar relevantes para a qualidade de 

crédito com o tempo. Se é improvável que um fator ESG afete a qualidade de crédito, isso não será 

relevante para o rating de crédito. No entanto, questões ESG de baixa probabilidade, mas de alto 

impacto, podem ser relevantes para nossa análise de rating de crédito.  

O conceito de materialidade aparece com destaque em nossa Solicitação de Comentários 

de 2021, que formaliza e reafirma - em um único artigo - nossa abordagem analítica existente 

para incorporar fatores ESG nos ratings de crédito. Por exemplo, incluímos o impacto de fatores 

ESG nos ratings de crédito, como os custos futuros de dióxido de carbono e outras emissões de 

gases de efeito estufa, resíduos e outros poluentes, se os considerarmos materiais para a análise 

e se tivermos visibilidade o suficiente sobre como esses fatores devem evoluir ou se manifestar.  

Quando nos referimos a um fator ESG que se torna material para a qualidade de crédito ao 

longo do tempo, é importante observar que nossos ratings de crédito de emissor de longo prazo 

não são limitados no tempo; são, por definição, de longo prazo. Existe um equívoco comum de 

que os ratings estão ancorados em um horizonte de tempo de dois a três anos. Nossa abordagem 

é diferenciada, normalmente fundamentada no desempenho anterior de uma entidade ou 

transação, bem como por nossas projeções financeiras. Essas projeções geralmente incluem 

informações quantitativas de dois a três anos a frente, horizonte em que podemos fazer projeções 

financeiras com mais precisão.  

Além desse horizonte, se determinarmos que fatores ESG visíveis e materiais estão afetando ou 

afetarão a qualidade de crédito, os incluiremos em nossa análise de rating de crédito 

antecipadamente - sob considerações qualitativas. Apesar de nosso foco na materialidade de 

crédito, nem tudo pode ser modelado quantitativamente. A análise qualitativa foi e continuará 

sendo um componente-chave de nossa análise de rating de crédito devido à sua importância para 

incorporar fatores menos facilmente quantificáveis. 
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De novembro a dezembro de 2021, pretendemos publicar indicadores de crédito ESG para 

empresas dos setores corporativo, de infraestrutura, bancário e de seguros, e em 2022 para 

outras classes de ativos. Propomos divulgar e explicar sistematicamente o grau em que fatores 

ESG materiais influenciam os ratings de crédito, com o auxílio de uma escala de 1 a 5, de positivo 

a muito negativo, para cada uma das dimensões ambiental, social e governança (tabela 1). 

Observe que os indicadores de crédito ESG não são uma medida de desempenho ESG ou de 

sustentabilidade, mas ajudarão nos esforços de transparência, pois delineiam e destacam quais 

fatores ESG são materiais e, portanto, influenciam a qualidade de crédito.  

Tabela 1 

Intervalo planejado de indicadores de crédito ESG 

Influência na análise  

de rating de crédito 

Indicador Ambiental Indicador Social Indicador de Governança 

Positiva E-1 S-1 G-1 

Neutra E-2 S-2 G-2 

Moderadamente negativa E-3 S-3 G-3 

Negativa E-4 S-4 G-4 

Fortemente negativa E-5 S-5 G-5 

Fonte: S&P Global Ratings. 

 

O quadro abaixo mostra um exemplo de Indicadores de Crédito ESG para uma entidade no qual 

fatores ambientais e de governança influenciam negativamente nossa análise de rating de 

crédito. E-4 indica que fatores ambientais (risco climático, neste caso) têm uma influência 

negativa em nossa análise de rating para aquela entidade, enquanto G-3 mostra que fatores de 

governança (transparência, neste caso) têm uma influência moderadamente negativa. S-2 indica 

que os fatores sociais são neutros para nossa análise de rating. 

Exemplo proposto de Indicadores de Crédito ESG 
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Mais informações sobre ESG nos ratings de crédito podem ser encontradas em nossas newletters  

informativas mensais (acesse a edição de setembro de 2021 aqui).  

 

Avaliações e opiniões específicas de ESG  

Além de avaliar o impacto dos fatores ESG nos ratings de crédito quando relevantes e materiais 

para a qualidade de crédito, consideramos o impacto dos fatores ESG de forma mais ampla em 

nossa Avaliação ESG. A Avaliação ESG oferece uma análise prospectiva, cruzada, relativa e 

fundamental da capacidade de uma entidade de gerenciar riscos e oportunidades ESG para 

operar com sucesso. Independentemente da materialidade de crédito atual, a Avaliação ESG 

considera impactos e dependência do meio ambiente e na sociedade em toda a cadeia de valor 

(para uma ampla gama de partes interessadas) e a capacidade da entidade de gerenciar riscos e 

oportunidades diante de futuras interrupções. A Avaliação ESG não constitui um rating de crédito, 

uma medida de risco de crédito ou um componente de nossa metodologia de rating de crédito.  

Nossa definição de partes interessadas no contexto da Avaliação ESG vai além dos acionistas , 

incluindo a comunidade local, governo, reguladores, segurados, eleitores, cidadãos, membros, 

bem como funcionários, credores, clientes e fornecedores da própria entidade. Uma Avaliação 

ESG alta indica que a entidade deve estar relativamente menos propensa ou mais capaz de lidar 

com disrupturas relacionadas a ESG e relativamente mais bem posicionada para se beneficiar de 

oportunidades de crescimento relacionadas a ESG do que entidades com Avaliações ESG mais 

baixas.  

Como parte da Avaliação ESG, primeiramente estabelecemos um perfil ESG para uma 

determinada entidade, que avalia a exposição de suas operações a riscos e oportunidades ESG 

potenciais, mas observáveis, bem como a forma como a entidade mitiga estes riscos e se 

beneficia destas oportunidades. Em segundo lugar, avaliamos a preparação da entidade a longo 

prazo, notadamente sua capacidade de antecipar e adaptar-se a uma variedade de eventos 

disruptivos plausíveis a longo prazo. Acesse aqui nossa abordagem analítica para Avaliações ESG. 

Outros Pareceres sobre Financiamento Sustentável, que também não estão relacionadas a 

ratings de crédito nem à Avaliação ESG, incluem Pareceres de Segunda Parte. Elas avaliam se 

uma estrutura ou documentação de transação está alinhada com certos princípios e diretrizes de 

finanças sustentáveis publicadas por terceiros e identificados pelo emissor. Podem ser em 

instrumentos verdes, sociais, de sustentabilidade ou financeiros vinculados à sustentabilidade. 

Nossos Pareceres sobre Financiamento Sustentável incluem Avaliações de Transação (TEs - 

Transaction Evaluations), que são opiniões que refletem nossa avaliação do benefício ambiental 

relativo potencial dos projetos verdes ou de resiliência financiados em uma escala de 1-100. 

Acesse aqui 

de 2021. 

Nossas percepções e opiniões específicas de ESG estão resumidas em nossas Newsletters 

mensais ESG Sustainable Finance. (Consulte a edição de setembro de 2021 aqui.) 

 

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210923-esg-in-credit-ratings-newsletter-september-2021-100523298
https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/100048049.pdf
https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/100431753.pdf
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210923-esg-sustainable-finance-newsletter-september-2021-100523384
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Qualidade de crédito e capacidades ESG 

As partes interessadas externas frequentemente nos perguntam sobre a relação entre qualidade 

de crédito e as capacidades ESG. Uma forte qualidade de crédito não se correlaciona 

necessariamente com características de ESG fortes e vice-versa. É por isso que é importante os 

participantes do mercado considerarem se desejam ver os fatores ESG por meio de lentes de 

crédito ou das partes interessadas. Cada um fornece um conjunto diferente de percepções ESG. 

Certamente é possível optar por considerar ambas as visões. 

Considere, por exemplo, uma entidade que tem características ambientais relativamente fracas  

devido à sua exposição aos riscos de transição climática, mas receitas, rentabilidade e fluxos de 

caixa fortes e relativamente estáveis, bem como compromissos financeiros futuros mínimos. 

Podemos ver a qualidade de crédito desta entidade como relativamente alta quando acreditamos 

que há uma forte probabilidade de que o devedor continuará tendo recursos suficientes para 

cumprir seus compromissos financeiros mínimos integralmente e no prazo.  

Por outro lado, uma entidade que fornece um produto ou serviço que consideramos favorável a 

considerações ESG positivas, como turbinas eólicas de baixa emissão de energia renovável, e 

cujos padrões sociais e de governança são neutros, poderia ter qualidade de crédito relativamente 

fraca se sua receita, rentabilidade e os recursos líquidos disponíveis forem baixos e instáveis em 

relação a compromissos financeiros futuros fixos e elevados. Isso porque, nesse cenário, é 

razoavelmente provável que a entidade não possua recursos para honrar seus compromissos 

financeiros na íntegra e no prazo e, portanto, poderá entrar em default nesses compromissos. 

Esse risco de default seria independente das características ESG favoráveis da entidade.  

Em busca de um panorama ESG completo 

A S&P Global Ratings continua comprometida em fornecer uma gama de análises relacionadas a 

fatores ambientais, sociais e de governança. Dependendo do foco ESG dos participantes do 

mercado, esperamos que a gama distinta, porém complementar, de nossas percepções e opiniões 

nesta área forneça um panorama ESG completo. 

 

Escritora: Rose Marie Burke. Design digital: Tom Lowenstein. 

Este relatório não constitui uma ação de rating.  
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