Uma iniciativa de investidores em parceria com a UNEP (PNUMA) Finance
Initiative e o Pacto Global da ONU

O QUE É O INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL?
RESUMO
■

■

■

Este guia para iniciantes traz um resumo do que é
investimento responsável, as principais maneiras de se
fazer um investimento responsável e as principais forças
que direcionam seu crescimento.

INTRODUÇĂO AO

Também aborda alguns equívocos comuns sobre o que é
investimento responsável e o que isso implica.
Leituras adicionais são sugeridas no texto. Para mais
informações sobre qualquer assunto deste guia ou sobre o
investimento responsável de modo mais amplo, entre em
contato conosco.

INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

O PRI define investimento responsável como a estratégia e
a prática de se incorporar fatores ambientais, sociais e de
governança (ASG) nas decisões de investimento e no exercício
da propriedade ativa.

MAIS GUIAS EM BREVE

O investimento responsável complementa a análise financeira
tradicional e as técnicas de formação de carteira. Os
investidores precisam avaliar os fatores ASG relevantes para os
emissores, bem como para títulos individuais.

Exemplos de fatores ASG

GOVERNANÇA

SOCIAIS

AMBIENTAIS
■

mudanças climáticas

■

■

esgotamento de recursos

direitos humanos

■

■

■

■

■

poluição

trabalho infantil

remuneração de executivos

■

resíduos

escravidão moderna

propina e corrupção

■

■

■

desmatamento

condições de trabalho

■

relações com empregados

diversidade e estrutura do
conselho

■

lobby político e doações

■

estratégia fiscal

Existem várias maneiras de se investir com responsabilidade. As abordagens geralmente combinam duas áreas mais amplas:
CONSIDERAR FATORES ASG NA FORMAÇÃO DA CARTEIRA
(conhecida como: incorporação ASG)

APRIMORAR O DESEMPENHO ASG DAS INVESTIDAS
(conhecida como: atuação engajada do investidor)
Os investidores podem incentivar as empresas nas quais
já investem a melhorar sua gestão de riscos ASG ou a
desenvolver práticas de negócios mais sustentáveis.

É possível incorporar os fatores ASG às práticas de
investimento existentes utilizando-se uma combinação de três
abordagens: integração, triagem/screening e temática.
Integração

Filtro/Screening

Temática

Engajamento

A inclusão explícita
e sistemática
dos fatores ASG
na análise e nas
decisões de
investimento, a
fim de gerenciar
melhor os riscos
e ampliar os
retornos.

Aplicar filtros
a listas de
investimentos
em potencial
para incluir ou
excluir empresas
na concorrência
para investimento,
com base nas
preferências,
valores ou ética do
investidor.

Procurar combinar
perfis atraentes
de risco-retorno
com a intenção
de contribuir para
um resultado
ambiental ou social
específico. Inclui
o investimento de
impacto.

Discutir fatores ASG com
as empresas para melhorar
a forma como tratam
tais fatores, incluindo sua
divulgação. Pode ser feito
individualmente ou em
colaboração com outros
investidores.

Voto à distância
Expressar formalmente
aprovação ou desaprovação
por meio do voto em
deliberações e propor
pautas para votação pelos
acionistas sobre fatores ASG
específicos.

Definições dos termos técnicos utilizados nos Relatórios do PRI estão disponíveis aqui.

Marcos da evolução do investimento responsável

1989 Os Princípios
de Valdez (mais
tarde renomeados
como Princípios
CERES) foram
criados após o
derramamento
de óleo da Exxon
Valdez

1971 Lançamento
do Pax World Fund,
primeiro fundo
mútuo socialmente
responsável, nos
EUA

Década de 1980
Desinvestimento
generalizado da
África do Sul em
protesto contra o
apartheid

1998 O Reino Unido
publica o primeiro
Código de Governança
Corporativa

1999 Lançamento
dos Índices de
Sustentabilidade
da Dow Jones

1990 Lançamento
do Domini 400
Social Index, um
dos primeiros
índices de
responsabilidade
social

2003 A GlaxoSmithKline reduz
o custo de remédios para o
tratamento da Aids nos países
em desenvolvimento em meio à
pressão de ativistas e acionistas
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2017 Lançamento do
Climate Action 100+,
o maior engajamento
corporativo do mundo

2019 Número de
signatários do PRI
chega a 2.500

2015 As Nações Unidas
determinam os Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)*

2008 Banco
Mundial emite
o primeiro
título verde
2006 Lançamento
dos Princípios para
o Investimento
Responsável (PRI)

*OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) são uma estrutura
global para tornar o mundo
mais sustentável até 2030.
O relatório do PRI intitulado
SDG investiment case
descreve cinco motivos pelos
quais os ODS são relevantes
para os investidores.

O QUE É O INVESTIMENTO RESPONSÁVEL?

POR QUE INVESTIR COM
RESPONSABILIDADE?
Várias forças estão promovendo o crescimento do
investimento responsável, incluindo as seguintes:

Relevância: Aumento
do reconhecimento
de que os fatores ASG
podem afetar o risco
e o retorno
Demanda dos clientes:
Aumento da demanda de
beneficiários e clientes por
uma maior transparência
sobre como seu dinheiro é
investido

Regulamentação:
Mais orientações dos órgãos
reguladores no sentido de
que considerar os fatores
ASG faz parte do dever
fiduciário do investidor

RELEVÂNCIA
O setor financeiro e a academia reconhecem cada vez mais
que fatores ASG influenciam os retornos dos investidores. A
inclusão explícita e sistemática dos fatores ASG na análise e nas
decisões de investimento – a fim de gerenciar melhor os riscos
e ampliar os retornos – é chamada de integração ASG.
Exemplos de incidentes ambientais, sociais ou de
governança financeiramente relevantes
■

■

■

2010: O derramamento de óleo da Deepwater Horizon,
pelo qual a BP desembolsou US$ 53,8 bilhões antes de
impostos.
2015: A Volkswagen é exposta por ter manipulado
11 milhões de veículos a diesel para passar nos testes
de emissões, resultando em custos que incluíram
27,4 bilhões de euros em multas.
2018: Facebook perde bilhões em valor de mercado
após a Cambridge Analytica conseguir coletar dados
pessoais de 87 milhões de usuários sem o seu
consentimento.

Uma análise de mais de 2.000 estudos acadêmicos sobre como
os fatores ASG afetam o desempenho financeiro das empresas
demonstrou “uma parcela esmagadora de resultados positivos”,
com apenas um em cada 10 casos mostrando uma relação
negativa.
Uma pesquisa encomendada pelo PRI1 indica que o
engajamento com empresas sobre fatores ASG pode criar valor
tanto para investidores como para empresas, incentivando
uma melhor gestão de riscos ASG e práticas comerciais mais
sustentáveis.

DEMANDA DO CLIENTE
Beneficiários e clientes exigem cada vez mais transparência
sobre como e onde seu dinheiro é investido, motivados pela
crescente conscientização de que os fatores ASG influenciam
o valor, os retornos e a reputação da empresa, e pelo foco cada
vez maior nos impactos ambientais e sociais das empresas
nas quais investem. O filtro negativo, que exclui determinados
setores, empresas ou práticas, é a abordagem mais difundida
para integrar valores em uma carteira ou um fundo.

REGULAMENTAÇÃO
A regulamentação do investimento responsável aumentou
significativamente desde meados da década de 1990, com um
aumento nas intervenções políticas principalmente a partir
da crise financeira de 2008. Mudanças regulatórias também
foram impulsionadas pela percepção entre órgãos reguladores
nacionais e internacionais de que o setor financeiro pode
desempenhar um papel importante no enfrentamento de
desafios globais, como as mudanças climáticas, escravidão
moderna e evasão fiscal.
Número cumulativo de intervenções políticas (contando
novas políticas e revisões de políticas)
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Materiais do PRI:
Principais materiais acadêmicos sobre
investimento responsável

1How ESG engagement creates value for investors and companies; Local leads, backed by global scale: the drivers of successful engagement
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A maioria das regulamentações relacionadas ao investimento responsável pode ser agrupada em três categorias, refletindo
várias partes da cadeia de investimento:

PROPRIETÁRIOS DE ATIVOS

GESTÃO

DIVULGAÇÃO CORPORATIVA

As regulamentações para proprietários
de ativos geralmente se concentram
nos requisitos de divulgação para
fundos de pensão (por exemplo, como
parte de uma declaração de princípios
de investimento) ou para os principais
proprietários de ativos estatais. Os
órgãos reguladores prudenciais estão
começando a considerar o risco climático
no mercado de seguros.

Os códigos de gestão governam as
interações entre investidores e empresas
investidas, para incentivar uma melhor
governança e proteger os acionistas.

As diretrizes, geralmente de governos
ou bolsas de valores, incentivam ou
exigem que as empresas divulguem
as informações sobre riscos e
oportunidades ASG necessárias para
os investidores. A divulgação também
pode ampliar a conscientização sobre os
fatores ASG dentro da empresa, fazendo
com que sejam melhor gerenciados.

DEVER FIDUCIÁRIO
A obrigação dos investidores (em muitas jurisdições
considerada dever fiduciário) de atuar de acordo com os
interesses dos beneficiários foi usada por alguns investidores
como motivo para não incorporar fatores ASG na tomada de
decisão de investimento, devido à ideia equivocada de que
fatores ASG não são fatores financeiros.
No entanto, o trabalho realizado pelo PRI sobre este assunto
esclareceu que fatores ASG financeiramente relevantes
devem ser incorporados à tomada de decisão de investimento,
incluindo o seguinte:
■

■

■

Os investidores devem considerar os fatores ASG de
acordo com o prazo da obrigação.
Os investidores devem entender e incorporar as
preferências ASG de seus clientes e/ou beneficiários.
Os investidores devem divulgar o processo utilizado.

Materiais do PRI:

O dever fiduciário
no século XXI
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Mapa de
regulamentações
do investimento
responsável
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IDEIAS EQUIVOCADAS
A indústria do investimento responsável está evoluindo
rapidamente, resultando em ideias equivocadas sobre o que
isso implica, incluindo o seguinte:
... envolve investir em uma estratégia ou produto de
investimento específicos
O investimento responsável não necessariamente exige o
investimento em uma estratégia ou produto de investimento
específicos. Simplesmente envolve a inclusão de informações
ASG nas práticas de tomada de decisão e gestão de
investimentos, para garantir que todos os fatores relevantes
sejam levados em consideração durante a avaliação de
risco e retorno. A maneira exata como o investidor pratica o
investimento responsável varia muito.
… leva a um retorno menor do investimento
O investimento responsável não exige o sacrifício do retorno;
deveria, na verdade, ampliar as características de risco e
retorno. Os investidores aplicam várias técnicas para identificar
riscos e oportunidades que podem não ser descobertos sem
a análise de dados específicos ASG e tendências ASG mais
amplas.
… é o mesmo que investimento sustentável, ético,
socialmente responsável e de impacto
Existem muitos termos associados à infinidade de abordagens
de investimento que consideram fatores ambientais, sociais e
de governança. A maioria não possui definições formais, e estes
termos são geralmente utilizados de forma intercambiável.
Uma chave para entender como o investimento responsável é
mais amplo do que esses conceitos é que, onde muitos tratam
os objetivos morais ou éticos como um propósito principal,
o investimento responsável pode e deve ser perseguido pelo
investidor cujo único foco é o desempenho financeiro.
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QUAL O PAPEL DO PRI?
O PRI é uma organização global que incentiva e apoia a adoção de práticas de investimento responsável no setor de investimentos.
O interesse pelo investimento responsável cresceu rapidamente desde o lançamento do PRI em 2006, com o total de signatários
ultrapassando hoje 2.500 no mundo todo.
Ativos sob gestão (US$ trilhões)
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Recursos: Fornece orientação e ferramentas para uma
vasta gama de assuntos para ajudar os investidores a
aprimorar suas práticas de investimento responsável.
Engajamentos colaborativos: Coordena grupos de
signatários para fazerem engajamento com empresas
sobre fatores ASG de alta prioridade.
Políticas públicas: Realiza engajamento com formuladores
de políticas públicas sobre questões relevantes, para criar
um sistema financeiro mais sustentável.
Pesquisa acadêmica: Apoia pesquisas inovadoras sobre
investimento responsável e divulga os resultados das
pesquisas para os investidores.
Reunião de investidores: Conecta signatários entre si,
por meio de eventos e redes regionais, para compartilhar
conhecimento.
Divulgação: O PRI Reporting Framework permite que os
signatários entendam seus pontos fortes e áreas a serem
aprimoradas. Os signatários também são classificados e
comparados, confidencialmente, em relação a seus pares.
Os signatários podem compartilhar relatórios privados, e o
PRI disponibiliza publicamente as informações selecionadas
para garantir transparência.
PRI Academy: Treinamento para profissionais de
investimento por meio de cursos online.
Ferramentas e plataformas: Permitem que os
investidores unam forças na Plataforma de Colaboração
do PRI e explorem tendências e práticas de investimento
responsável no PRI Data Portal.

2017

2018

2019

0

Total de ativos sob gestão
Ativos sob gestão de proprietários de ativos

Número de signatários
Número de titulares de ativos

Os signatários do PRI se comprometem a implementar os
seis Princípios para o Investimento Responsável em suas
organizações. O PRI ajuda os investidores a fazer isso por meio
de:

2016

Materiais do PRI:
Materiais para
proprietários de
ativos

Guias específicos
por classes de
ativos

Orientações
e pesquisas
específicas por fator

Materiais sobre
políticas públicas e
regulamentação

Pesquisa acadêmica

Materiais sobre
os ODS

Informações sobre
a divulgação PRI

Eventos

Plataforma de
Colaboração do PRI

Portal de Dados
do PRI

PRI Academy

