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Resumo

Nas últimas décadas, a sustentabilidade tem permeado debates na nossa sociedade e exigido uma nova postura e engajamento de todos
os atores no intuito de somar forças, e preservar os recursos naturais para a satisfação das nossas necessidades e das gerações futuras.
Esse movimento chegou às empresas exigindo maior transparência nos resultados e uma gestão mais ética. Os relatórios de
sustentabilidade vieram para dar essa transparência e influenciar positivamente os investidores quanto às suas escolhas, tendo como
potencial criar um círculo virtuoso de bons resultados financeiros e investimentos éticos. Os principais objetivos acadêmicos desse
estudo são descobrir a relevância dada pelos investidores às informações publicadas pelas empresas sobre seus avanços em
Sustentabilidade, destacar quais são mais relevantes e avaliar se os investidores são influenciados pela comunicação realizada pelas
empresas sobre o tema. A abordagem metodológica será exploratória qualitativa com a realização de entrevistas em profundidade com
10 gestores de escritórios de investimento que realizam a administração de fundos sediados no Brasil. Serão utilizadas técnicas de
análise de discurso e conteúdo, análise de redes para seleção, associação de assuntos e termos utilizados pelos respondentes para a
construção do arcabouço de relevância de informação e suas redes de associação.



Indicadores de Sustentabilidade: como os investidores 

utilizam as informações publicadas pelas empresas para 

decisão sobre investimentos em ações.
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Contextualização
• Nas últimas décadas, a sustentabilidade 

tem permeado debates na nossa sociedade 
e exigido uma nova postura e engajamento 
de todos.

• Esse movimento chegou às empresas 
exigindo maior transparência nos 
resultados e uma gestão mais ética.

• Os relatórios de sustentabilidade vieram 
para dar essa transparência e influenciar 
positivamente os investidores com o 
potencial  de criar um círculo virtuoso de 
bons resultados financeiros e investimentos 
éticos.

Objetivos
• Descobrir a relevância dada pelos 

investidores às informações publicadas 
pelas empresas sobre seus avanços em 
Sustentabilidade.

• Identificar quais  os indicadores mais 
importantes.

• Avaliar quanto os investidores são 
influenciados pela comunicação realizada 
pelas empresas sobre o tema. 

Metodologia
• Pesquisa exploratória qualitativa com 

entrevistas em profundidade com 10 
gestores de escritórios que administram 
fundos de investimentos. 

• As entrevistas serão avaliadas por: 
técnicas de análise de discurso e de 
conteúdo, seleção, associação de 
assuntos e termos utilizados pelos 
respondentes; e redes de associação. 

Resultados e análise
• Melhoria da gestão e eficácia do fluxo das 

informações de sustentabilidade com os 
stakeholders.

• Melhor uso das informações pelos 
investidores.

Considerações finais
• O resultado dessa pesquisa quebrará os 

paradigmas:
• Os relatórios das empresas são 

feitos principalmente para 
acionistas e investidores 

• Os modelos e metodolofias de 
relatórios existentes atendem a 
todos os stakeholders.


