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Mensagem da CEO

O ano passado foi diferente de qualquer
outro ano. Fomos confrontados com a
realidade de quão vulnerável e
interconectada é a vida neste planeta
frágil.
Poucos de nós estávamos preparados para os impactos sociais,
de saúde e econômicos de uma pandemia global.
E poucos de nós estamos verdadeiramente preparados para os
desafios que temos pela frente, se não tomarmos medidas para
enfrentar a mudança climática, para valorizar a natureza e para
reconhecer os impactos da desigualdade nos indivíduos, nas
comunidades e na sociedade como um todo.
A ERM completa 50 anos este ano. Este marco proporciona uma
oportunidade para refletir e pensar sobre o futuro. Nossos
fundadores tiveram a visão, o compromisso e a coragem de iniciar
uma empresa de consultoria focada no meio ambiente, saúde,
segurança, risco e questões sociais durante um período em que
as empresas e o governo mostraram atenção limitada a estas
questões.
Aproveitando o legado de 50 anos de experiência para
resolver problemas importantes.
Hoje, a ERM tem mais de 5.500 especialistas talentosos,
apaixonados e comprometidos trabalhando para as organizações
líderes mundiais, em mais de 20.000 projetos por ano em mais de
150 países.
Acreditamos firmemente em nosso propósito de moldar um futuro
sustentável com as principais organizações mundiais.
Nesta Década de Ação crítica (até 2030), estamos ajudando
nossos clientes a estabelecer estratégias e metas ambiciosas e
depois implementar os programas, tecnologias e modelos
comerciais que produzem resultados, já que os apoiamos nas
salas de reuniões e em campo.
Inovando para repensar o mundo pós pandêmico.
Todos os nossos clientes estão navegando na transição para uma
economia de baixo carbono, enquanto cumprem seus objetivos de
negócios atuais e permanecem resilientes nestes tempos de
incerteza.

The business of sustainability

Vivendo nossos valores.
Ao mesmo tempo, há uma pressão crescente dos investidores e
outras partes interessadas para integrar fatores ambientais,
sociais e de governança conhecidos como ESG.
Acredito que chegamos a um ponto crítico em que o impulso dos
negócios e dos investidores em direção à sustentabilidade é
imparável.
A ERM contribuirá para este impulso através de nosso trabalho e
através de nossa liderança estratégica.
Convido você a ler o relatório de sustentabilidade deste ano. Nele
descrevemos o impacto de nosso trabalho com os clientes, nosso
próprio desempenho operacional e colaboração com Sócios, e
como isso está contribuindo para a Década de Ação.
Agradecimento.
Em nome do comitê executivo, agradeço aos nossos clientes por
confiarem na ERM e nos permitir apoiá-los na construção de
negócios sustentáveis.
Também estendo meus agradecimentos às pessoas maravilhosas
da ERM que tornam tudo isso possível.
Por favor, fique seguro e fique bem.
Keryn James
Diretora Executiva do Grupo

