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CEO message

I am very pleased to be sharing with 
you my first Sustainability Report as 
CEO of ERM which tells the story of 
our 50th year of delivering impact in 
the world.

É com muita satisfação que venho 
compartilhar com vocês meu primeiro 
Relatório de Sustentabilidade como 
CEO da ERM, que conta a história do 
nosso 50º ano de impacto no mundo.

One of the things that most attracted 
me to ERM was the opportunity to 
work with thousands of passionate 
professionals committed to shaping 
a sustainable future with the world’s 
leading organisation.

Uma das coisas que mais me 
cativou na ERM foi a oportunidade 
de trabalhar com milhares 
de profissionais dedicados e 
comprometidos em moldar um futuro 
sustentável com a organização de 
maior relevância a nível mundial.

Their backgrounds, experiences and 
Their backgrounds, experiences and 
perspectives bring a truly diverse 
approach. This diversity is a special 
quality that we want to grow even 
more through providing leadership 
and technical career opportunities, 
recruiting from different universities 
and colleges and creating a more 
inclusive culture.

Os backgrounds, experiências 
e perspectivas de cada um 
desses profissionais trazem uma 
abordagem verdadeiramente 
diversificada. Essa diversidade é uma 
qualidade particular que queremos 
desenvolver ainda mais, oferecendo 
oportunidades de liderança e carreira 
técnica, recrutando em diferentes 
universidades e faculdades e criando 
uma cultura mais inclusiva.

ERM’s global footprint enables us 
to deliver more than 20,000 client 
projects a year in over 100 countries. 
We are helping our clients navigate 

the transition to a lower carbon 
economy, manage environmental, 
social and governance (or ESG) 
risks, and source sustainable 
finance alongside disclosing their 
performance against stated targets 
and regulatory requirements.

A presença global da ERM nos 
permite entregar mais de 20.000 
projetos de clientes por ano em mais 
de 100 países. Estamos ajudando 
nossos clientes na condução da 
transição para uma economia de 
baixo carbono, a gerenciar riscos 
ambientais, sociais e de governança 
(ou ESG) e obter financiamento 
sustentável, além de divulgar 
seu desempenho em relação às 
metas estabelecidas e requisitos 
regulatórios.

Against a backdrop of ongoing 
uncertainty in the world, clients 
need to operate their businesses 
in a resilient and compliant way, 
delivering returns in the present 
while investing in the future. 
Supporting senior leaders to make 
better decisions and set ambitious 
targets, then enabling them to 
operationalise their sustainability 
commitments, is what we call our 
boots to boardroom approach. This 
is really what makes us different and 
explains why our business continues 
to go from strength to strength. In 
the UN’s decade of action, it is the 
ability to turn intent into impact that 
will ultimately determine whether we 
deliver or not. 

Em um cenário de constantes 
incertezas no mundo, os clientes 
precisam gerenciar seus negócios 
de maneira sólida e adequada, 
entregando resultados no presente e 
investindo no futuro. Dar suporte aos 
gestores quanto a tomar melhores 
decisões e definir metas ambiciosas 
- permitindo que eles tornem seus 
compromissos de sustentabilidade 
operacionais - é o fundamento de 
nossa abordagem aos gestores. Esse, 
realmente, é o nosso diferencial e 
explica porque nossa organização 

continua cada vez mais forte. Na 
Década da Ação da ONU, é a 
capacidade de transformar intenção 
em impacto que determinará se 
estamos entregando esses resultados 
ou não.

To deliver all of this of course takes 
a team and so I want to thank 
all of my colleagues who have 
worked tirelessly in often difficult 
circumstances over this past year.  
To our clients – we are committed 
to partnering with you to solve 
your most difficult sustainability 
challenges and in turn, addressing 
the challenges of our time including 
the climate emergency, the loss of 
nature and diversity and the growing 
inequality in our societies.

É claro que, para entregar tudo isso, é 
preciso uma equipe e, por isso, quero 
agradecer a todos os meus colegas 
que trabalharam incansavelmente 
em circunstâncias muitas vezes 
difíceis no ano passado. Aos nossos 
clientes – estamos comprometidos 
em estabelecer parceria com vocês 
para enfrentar seus desafios de 
sustentabilidade mais complicados e, 
por sua vez, enfrentar os desafios do 
nosso tempo, incluindo a emergência 
climática, a perda da natureza 
e da diversidade e a crescente 
desigualdade em nossas sociedades.

Together, I know we will shape a 
sustainable future for us all.

Juntos, sei que daremos forma a um 
futuro sustentável para todos nós.
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