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

OS SEIS PRINCÍPIOS
INTRODUÇÃO AOS PRINCÍPIOS
Como investidores institucionais, temos o dever de atuar de acordo com os melhores interesses de longo prazo de nossos
beneficiários. Neste papel fiduciário, acreditamos que fatores ambientais, sociais e de governança (ASG) podem afetar o
desempenho das carteiras de investimento (em vários níveis por companhias, setores, regiões, classes de ativos, e ao longo
do tempo). Também reconhecemos que a aplicação destes Princípios pode alinhar melhor os investidores com os objetivos
mais amplos da sociedade. Portanto, sempre em linha com nossas responsabilidades fiduciárias, nos comprometemos com o
seguinte:
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Incorporaremos fatores ASG
a análises de investimento e
processos de tomada de decisão.
Seremos titulares ativos e incorporaremos
fatores ASG às nossas políticas e práticas de
titularidade de ativos.
Buscaremos sempre fazer com que as entidades
nas quais investimos façam divulgações
apropriadas sobre fatores ASG.
Promoveremos a aceitação e
implementação dos Princípios
dentro do setor do investimento.
Trabalharemos unidos para
ampliar nossa eficácia na
implementação dos Princípios.
Cada um de nós divulgará relatórios sobre
atividades e progresso da implementação
dos Princípios.

MISSÃO DO PRI
Acreditamos que um sistema financeiro global economicamente eficiente e sustentável seja absolutamente necessário para
a criação de valor no longo prazo. Tal sistema recompensará o investimento responsável de longo prazo e beneficiará o meioambiente e a sociedade como um todo.
O PRI trabalhará para alcançar este sistema financeiro global e sustentável, encorajando a adoção dos Princípios e a
colaboração na sua implementação; promovendo a boa governança, a integridade e a prestação de contas; e tratando dos
obstáculos que atrapalham a sustentabilidade do sistema financeiro e que estão arraigados nas práticas, estruturas e na
regulamentação do mercado.
AVISO LEGAL
Os dados contidos neste relatório são meramente informativos, não representando conselho de investimento, jurídico, fiscal ou outro, nem devem ser utilizados como base
para a realização de investimentos e tomada de outras decisões. Este relatório é fornecido sob o entendimento de que seus autores e divulgadores não estão oferecendo
consultoria jurídica, econômica ou de investimento, nem outros serviços profissionais. A PRI Association não é responsável pelo conteúdo de websites e outros recursos
informativos que podem porventura ser mencionados neste relatório. O acesso fornecido a estes sites ou a tais recursos informativos não constitui endosso por parte da PRI
Association às informações contidas neste documento. Exceto declarações em contrário, opiniões, recomendações, resultados, interpretações e conclusões expressos neste
documento são dos vários profissionais que contribuíram para a confecção deste relatório e não necessariamente representam os pontos de vista da PRI Association ou dos
signatários dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI). A inclusão de exemplos de companhias de forma alguma constitui endosso de tais organizações por parte
da PRI Association ou dos signatários dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI). Ainda que tenhamos nos esforçado para assegurar que as informações contidas
neste relatório tenham sido obtidas de fontes confiáveis e atualizadas, a natureza mutável da estatística, da legislação, de regras e regulamentos pode resultar em atrasos,
omissões ou imprecisão das informações aqui contidas. A PRI Association não é responsável por quaisquer erros ou omissões, nem por quaisquer decisões tomadas ou
ações realizadas com base nas informações contidas neste relatório, ou ainda por quaisquer perdas e danos resultantes de ou causados por tais decisões ou ações. Todas as
informações aqui contidas são fornecidas para efeito de mera informação, sem garantia de completude, precisão e oportunidade, nem dos resultados obtidos a partir do uso
de tais informações, sem, ainda, garantia expressa ou limitada de qualquer espécie.
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INTRODUÇÃO
Integrar fatores ambientais, sociais e de governança (ASG) à análise
de investimentos em renda variável listada em bolsa é a prática de
investimento responsável mais difundida1 hoje no mercado. Vários
propulsores, incluindo o fluxo de capital para fundos que integram
fatores ASG e o crescente conhecimento trazido por pesquisas
acadêmicas que enfatizam seus benefícios, estão encorajando cada
vez mais os investidores a praticarem a integração ASG.
Para orientação de investidores – tanto titulares de
ativos quanto gestores de investimento – que estão
implementando técnicas de integração ASG em suas
decisões e processos de investimento, este relatório é
a descrição mais abrangente já publicada até hoje sobre
análise de integração em ASG e seu funcionamento na
prática.

o valor justo – RobecoSAM
■■

■■

■■

■■

TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO
Existe uma gama de técnicas disponíveis para integrar
fatores ASG às estratégias de investimento. Estudos de
caso demonstram como podem ser utilizadas, e que os
investidores podem tratar os fatores ASG da mesma
maneira que tratam quaisquer outros fatores financeiros,
utilizando metodologias quantitativas existentes.

ESTRATÉGIAS DE FUNDAMENTOS (TAMBÉM
CONHECIDAS COMO ESTRATÉGIAS TRADICIONAIS)
Os investidores podem ajustar dados financeiros projetados
(tais como receita, custo operacional, valor patrimonial dos
ativos, e CAPEX) ou modelos de determinação de valor das
companhias (incluindo o modelo de desconto de dividendo,
modelo de fluxo de caixa descontado, e modelo de valor
presente ajustado) para calcular o impacto esperado dos
fatores ASG.
■■

■■

■■

■■

■■

Calculando o impacto de normas trabalhistas sobre a
receita e a taxa de desconto – Union Investment
Avaliando o impacto sobre a receita das
regulamentações ambientais cada vez mais rígidas –
Standard Life Investments
Avaliando o impacto dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (SDGs) sobre a receita – Alliance Trust
Investments
Práticas sustentáveis no ambiente de trabalho podem
ajudar no posicionamento competitivo no setor de
varejo – ClearBridge Investments
Calculando o impacto de fatores ASG relevantes sobre

■■

■■

■■

Avaliando o impacto dos fatores ASG sobre os custos
de projeto – Morgan Stanley Research
Incorporando a diversidade – Trillium Asset
Management
Calculando o impacto ASG sobre o beta – Sycomore
Asset Management
Análise de cenário de fatores ASG relevantes – RBC
Global Asset Management
Ajuste de projeção de receita e análise de cenário –
Caravel Management
Compreendendo a relevância da elisão fiscal – MFS
Investment Management
Conectando saúde e segurança às margens
operacionais – Robeco

ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS - QUANT (TAMBÉM
CONHECIDAS COMO ESTRATÉGIAS SISTEMÁTICAS)
Gestores que utilizam estratégias quant podem construir
modelos que integrem fatores ASG a outros fatores tais
como valor, tamanho, ímpeto, crescimento e volatilidade.
■■

■■

■■

■■

Conectando classificações de integração ASG aos
retornos e à volatilidade – New Amsterdam Partners
Selecionando ações por meio de um processo modular
de investimento – Arabesque Asset Management
Moldando a carteira com um perfil de relevância em
ASG – Auriel Capital
Aprimorando modelos de projeção de risco total –
Analytic Investors

ESTRATÉGIAS SMART BETA (TAMBÉM
CONHECIDAS COMO BETA ESTRATÉGICO, BETA
ALTERNATIVO E INVESTIMENTO BASEADO EM
FATORES)
Fatores ASG e pontuações podem ser utilizados como peso
na formação da carteira para criar retornos excedentes
ajustados para risco, reduzir o risco de queda e/ou melhorar
o perfil de risco ASG da carteira.

1 Conforme informado pelos signatários do PRI durante o processo anual de Relatório e Avaliação do PRI
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■■

■■

■■

Aderindo aos objetivos financeiros e de desempenho
sustentável de longo prazo – AXA Investment Managers
Construindo um índice inteligente para água – Calvert
Investments
Inserindo insights de governança em estratégias smart
beta – Bank J. Safra Sarasin

ESTRATÉGIAS PASSIVAS (TAMBÉM CONHECIDAS
COMO INDEXAÇÃO) E PASSIVAS APRIMORADAS
(TAMBÉM CONHECIDAS COMO ÍNDICE
APRIMORADO)
O perfil geral de risco ASG ou a exposição a um fator
ASG específico dos investimentos passivos podem ser
reduzidos ajustando-se os pesos que compõem o índice ou
rastreando-se um índice que já faz isso.
■■

■■

Pesando as ações dos principais índices da STOXX de
acordo com fatores ASG relevantes – SD-M
Peso X exclusão em índices de baixo carbono – MSCI

Os gestores podem integrar fatores ASG em estratégias
passivas aprimoradas como parte de suas decisões de
investimento visando a melhorar o desempenho do
investimento.

PESQUISA DE SELL-SIDE
Analistas de sell-side podem gerar ideias e temas
de investimento para incorporação por gestores de
investimento, ou podem eles próprios integrar diretamente
fatores ASG nos valores justos e nas recomendações de
investimento (p.ex., compra/manutenção/venda). Nesta
abordagem totalmente integrada, analistas de sell-side
integram fatores ASG aos dados financeiros projetados
das companhias (p.ex., receitas, custos, ativo, passivo,
alíquotas de impostos – via demonstração de resultado,
balanços patrimoniais e demonstração de fluxo de caixa)
e/ou modelos (geralmente o modelo de fluxo de caixa
descontado).
Insights dos exemplos de pesquisa ASG integrada são
incluídos em cada abordagem.

INTEGRAÇÃO NA FASE DE PROJEÇÃO FINANCEIRA
A análise econômica avalia os impactos de fatores ASG
na economia para ajustar taxas projetadas de crescimento
econômico e aplicá-las à projeção financeira da companhia.

■■

Darwinismo energético II – Citi

O ajuste de propulsor de valor identifica fatores ASG
relevantes para um setor em particular e os integra
às determinações de valor e às recomendações de
investimento de companhias do setor.
■■

O que tira o sono dos analistas de energia / O que tira
o sono dos analistas de serviços de utilidade pública –
Credit Suisse

■■

Dois graus (20C) de separação – Barclays

■■

Caindo na real: A nova era de emissões – Exane

A exposição de temática explora quais setores estão
associados a um tema ASG e, por conseguinte, quais
companhias dentro dele.
■■

Investindo em educação – Kepler Cheuvreux

■■

Telecom: o grande equalizador – HSBC

■■

Você foi hackeado! – Bank of America Merrill Lynch

■■

Filtro de impacto verde – Kepler Cheuvreux

■■

■■

Semicondutores - a força motriz da eficiência
energética – DZ Bank
A corrida das baterias – CLSA

O benchmarking de desempenho integrado aloca uma
pontuação que reflita o desempenho em fatores ASG
e outros fatores financeiros das companhias, de forma
absoluta e em relação aos seus pares do setor.
■■

Sinal vermelho: Análise forense de anomalias contábeis
– CLSA

O benchmarking por assunto específico indica
interrupções em potencial no posicionamento competitivo
dentro de setores individuais.
■■

Beleza natural: Químicos controversos na indústria
de cuidados doméstics e pessoais (HPC) – Societe
Generale

A INTEGRAÇÃO NA FASE DE MODELO DE
DETERMINAÇÃO DE VALOR DA COMPANHIA
A integração do modelo de determinação de valor
considera fatores ASG durante o ajuste dos modelos que
calculam o valor justo/preço-alvo para uma companhia.
■■

Aeroespacial & Defesa: o ASG está pronto para decolar?
– Oddo Securities
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AVALIAÇÃO DE GESTORES EXTERNOS
Titulares de ativos (ou seus consultores de investimentos)
avaliam as práticas de integração de seus gestores externos
através de seu processo atual de seleção, indicação e
monitoramento (SAM) para identificar, contratar e avaliar
gestores que serão capazes de cumprir seus mandatos de
forma abrangente.
Entrevistas com titulares de ativos trazem insights em cada
estágio do processo.
■■

Zurich Insurance Group

■■

The Pensions Trust

■■

■■

California State Teachers’ Retirement System
(CalSTRS)
Environment Agency Pension Fund

EXEMPLOS DE PERGUNTAS DE SELEÇÃO
■■

■■

■■

Quais dados ASG, pesquisas, recursos, ferramentas e
práticas você utiliza para integrar fatores ASG em seu
processo de investimento, em determinações de valor e
decisões?
Cite alguns exemplos específicos de como os fatores
ASG são incorporados na sua análise de investimento e
no processo de tomada de decisão (p.ex., alocação de
ativos, definição do universo de investimento, formação
da carteira, análise de fundamentos ou de setor, seleção
de ações).
Cite alguns exemplos específicos de como as
informações obtidas através de atividades de voto e
engajamento se traduzem em decisões de investimento.

EXEMPLOS DE CLÁUSULAS DE NOMEAÇÃO
■■

■■

O Gestor reconhece que fatores ASG têm potencial
para impactar riscos e retornos de investimento, e
que considerar tais fatores juntamente com fatores
tradicionais no processo de tomada de decisão de
investimento pode melhorar os retornos de longo prazo
ajustados para o risco.
O gestor atuará em consonância com todas as
responsabilidades de integração ASG e titularidade
ativa conforme determinado no Contrato de Gestão de
Investimento.

EXEMPLOS DE PERGUNTAS DE MONITORAMENTO
■■

■■

■■
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Quais práticas/ferramentas de integração funcionaram
e não funcionaram durante o período divulgado, e por
quê?
Cite exemplos específicos de determinação de valor
que foram ajustados por causa de um fator ASG. Qual
foi o impacto na decisão de investimento?
Com relação às recentes revelações sobre a companhia
X na carteira, por que você comprou/manteve/vendeu
as ações ou aumentou/reduziu sua posição?

IMPACTO NO PROCESSO DE
INVESTIMENTO
A integração total de fatores ASG em novos ou já existentes
processos de investimento leva tempo e geralmente
envolve tentativa e erro. Muitas variáveis são envolvidas e
as abordagens diferem entre os gestores de investimento e
mesmo entre equipes. O primeiro passo, aplicável a todos os
investidores, é fazer com que a alta administração acredite
nos benefícios da integração de fatores ASG no processo de
investimento.

ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPES
■■

Combinando análises de equipes dedicadas de análise
ASG e de fundamentos – bcIMC

COMPARTILHAMENTO DE DADOS
■■

■■

Divulgando informações ASG em documentos
resumidos (summary sheets) – AMP Capital Investors
Integrando a análise ASG a um banco de dados
centralizado – Sycomore Asset Management

ANÁLISE DE PESQUISA
■■

■■

■■

Analisando posições existentes – Boston Trust &
Investment Management Company
Identificando fatores relevantes – APG Asset
Management
Analisando o impacto na carteira – Robeco

MONITORAMENTO DE RISCO
■■

■■

Visualizando os dados para analistas, gestores e clientes
– Columbia Management Investment Advisers
Utilizando ferramentas proprietárias para fornecer
informações para engajamento – Hermes Investment
Management

ANÁLISE DE DESEMPENHO
■■

■■

Identificando a contribuição dos fatores ASG para o
desempenho – Auriel Capital
Atribuindo desempenho a fatores ASG – Quotient
Investors

INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE TITULARIDADE
ATIVA
■■

■■

Engajamentos que afetam a formação da carteira –
VietNam Holding Ltd
Engajando as companhias em estratégias de
sustentabilidade – Ownership Capital
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RESPONDENDO À DEMANDA DOS
INVESTIDORES
Esta publicação representa um marco importante na
evolução do investimento responsável.
O investimento socialmente responsável (ISR) surgiu na
década de 1970, a princípio porque organizações baseadas
na fé acreditavam que suas atividades de investimento
deveriam refletir seus valores e que sua presença como
investidoras poderia mudar as práticas das companhias.
O ISR neste formato foi visto em grande parte como uma
atividade colocada à margem, mas à medida em que os
investidores exploram os benefícios das abordagens de
investimento responsável e os gestores de investimento
respondem às demandas dos titulares de ativos, a
quantidade de ativos geridos que se utilizam de estratégias
de ISR e ASG cresceu vertiginosamente.
Por exemplo, a Global Sustainable Investment Alliance
estima que os ativos globais investidos em estratégias
ambientais, sociais e de governança (ASG) cresceram de
US$13,3 trilhões no início de 2012 para US$21.4 trilhões
no início de 20141. O crescimento dos ativos globais levou
à criação do PRI dez anos atrás, para estabelecer normas
e fornecer recursos para este campo que começava a se
desenvolver.
Enquanto algumas companhias já ocupam o espaço do
investimento responsável há muitos anos, outras são
relativamente novas nesta área e tentam entender como
incluir a análise ASG em suas abordagens para atender à
crescente demanda dos clientes finais. Esta publicação
procura suprir a necessidade tanto dos players novatos
quanto dos mais experientes — que buscam levar sua
integração ASG a um outro nível — trazendo orientações
práticas e exemplos de estudos de caso sobre por que e
como fazer a integração ASG em renda variável listada em
bolsa.

Michelle R. Clayman, CFA
, Presidente do Sub-Comitê de Integração para Renda
Variável Listada em Bolsa (Sócia-fundadora e CIO,
New Amsterdam Partners)

A análise financeira e a gestão de carteira tradicionais
geralmente são diferentes da análise ASG, sendo a última
aplicada como uma reflexão posterior, ou seja, não se
considera que tenha efeitos financeiros relevantes.
Mas a consciência de que questões de sustentabilidade
podem ter um impacto considerável sobre as companhias
está crescendo. Analistas de buy-side e gestores de
carteira precisam saber como precificar estes fatores,
analistas de sell-side podem ajudar seus clientes com
pesquisa inteligente de fatores ASG, e titulares de ativos
têm a responsabilidade de compreender os riscos e as
oportunidades ASG dentro de suas carteiras e garantir que
seus gestores de investimentos integrem a análise desses
fatores para melhorar os retornos e minimizar surpresas
negativas.
Gostaria de agradecer meus colegas membros do SubComitê de Integração, que dedicaram muitas horas a
este projeto. Esperamos que os leitores encontrem nessa
publicação um auxílio para sua jornada de integração ASG.

1 http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf
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DEFININDO UM NOVO PONTO DE
REFERÊNCIA
A credibilidade e a importância da integração ASG
cresceram fortemente nos últimos dez anos. Hoje, a
consciência dos benefícios financeiros da integração
ASG está se espalhando, e o nível de sofisticação de sua
aplicação está subindo. Nos próximos anos, esperamos que
este embalo positivo convença um número significativo de
novos investidores a estudar os benefícios da integração
sistemática de fatores ASG em seus processos, suas análises
e decisões de investimento.
Ainda que o progresso tenha sido tremendo na ampliação
da conscientização sobre fatores ASG, sua aplicação e
integração continua esparsa, inconsistente, e de difícil
mensuração e comparação. A integração de fatores ASG
também pode levar a uma gama confusa de produtos e
apelos de marketing, tornando mais difícil para os titulares
de ativos identificar a inclusão desses fatores e práticas
de gestão verdadeiramente capazes de adicionar valor
financeiro.
Para tratar desta complexidade, o PRI produziu uma
publicação que cria uma nova estrutura de referência
para a definição e aplicação da integração ASG. Após a
leitura desta publicação, esperamos que os profissionais
de investimento compreendam melhor as técnicas de
integração utilizadas por líderes nesta prática.
Também esperamos que esta publicação ajude a esclarecer
a intensidade da integração ASG que pode ser esperada de
diferentes estratégias para renda variável listada em bolsa,
sejam elas passivas, ativas indexadas, ou totalmente ativas.
Como ainda estamos em um estágio inicial de comparação
de desempenho financeiro de estratégias ASG passivas
versus ativas, é muito cedo para tirarmos conclusões
quanto a qual abordagem ou combinação é melhor, e cada
investidor precisará determinar o grau de intensidade que
melhor atende suas necessidades e seus objetivos.
Esta publicação não seria possível sem o forte empenho do
PRI, do Comitê Consultivo de Renda Variável Listada em
Bolsa e do Sub-comitê de Integração. Reunindo algumas
das mentes mais notáveis no campo do investimento
responsável, foram criados comitês formados por líderes
entre titulares de ativos e gestores de investimento,
no que aproveitamos para agradecer suas inestimáveis
contribuições e a dedicação a este trabalho.
Apesar de acreditarmos que este novo guia seja útil
na integração ASG para profissionais do investimento,
também esperamos que não dure muito tempo. Se suas
práticas forem adotadas, como acreditamos que sejam, em
poucos anos este guia deverá ser substituído por um novo
compêndio ainda mais avançado de práticas de integração.
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Alex van der Velden,
Presidente do Comitê Consultivo de Renda Variável
Listada em Bolsa (Sócio e CIO, Ownership Capital)
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APOIANDO A INTEGRAÇÃO ASG EM
TODO O SETOR
Desde a fundação do PRI dez anos atrás, vimos a integração
ASG fazndo parte de maneira lenta, porém constante,
dos processos de investimento em geral. Primeiro, os
investidores começaram a observar o investimento
responsável em renda variável listada em bolsa, já que era
relativamente direto: eles podem votar em suas ações e se
engajar com as companhias.
Reconhecendo este movimento na renda variável listada
em bolsa, em 2013 o PRI lançou a publicação Análise
integrada: Como os investidores estão abordando fatores
ASG na determinação de valor de fundamentos em
renda variável, destacando as práticas dos investidores.
Encontramos exemplos claros de análise integrada utilizada
para determinar o valor justo de companhias em cada
estágio da análise de fundamentos, com fatores ASG
integrados à análise do contexto econômico e setorial de
companhias listadas, análise da qualidade da administração
e da estratégia corporativa das companhias, ajustes na
projeção de lucro para refletir de forma mais precisa riscos
e oportunidades futuros, e ajustes nas taxas de desconto de
determinação de valor para refletir fatores ASG específicos
dos setores ou das companhias.
A notícia boa daquele relatório foi que a alta qualidade da
análise integrada que os investidores vinham exigindo estava
finalmente sendo entregue.
Conforme a integração ASG é adaptada entre as classes de
ativos, o PRI responde à altura. Em 2014, produzimos o Guia
para o investidor de renda fixa, observando como a análise
ASG estava sendo integrada na maior classe de ativos do
mundo. Também naquele ano, publicamos o documento
A integração ASG em private equity: Um guia para general
partners, permitindo que gestores de private equity
desenvolvessem uma estrutura para integrar fatores ASG
em suas atividades de investimento.
A tendência deve continuar. Vários propulsores — incluindo
o fluxo de capital para fundos que integram fatores ASG e o
crescente conhecimento trazido por pesquisas acadêmicas
que enfatizam seus benefícios — estão encorajando os
investidores ou a começar a integrar fatores ASG à análise
pela primeira vez, ou a aplicar técnicas de integração a mais
ativos.
Para orientar os investidores de renda variável listada
em bolsa – tanto titulares de ativos quanto gestores
de investimento – que estão implementando técnicas
de integração ASG em seus processos de investimento,
este relatório é a descrição mais abrangente já publicada
até hoje sobre o que é análise integrada ASG e como ela
funciona na prática.

Fiona Reynolds,
Diretora Presidente, PRI

incluindo fundamentos, quantitativa, smart beta, e
investimento passivo. Auxilia titulares de ativos e gestores
de investimento na formação de processos de investimento
com integração ASG e contribui com titulares de ativos na
avaliação de práticas de integração de seus gestores.
O capítulo sobre pesquisa de investimento sell-side mapeia
os tipos disponíveis de pesquisa de integração ASG e
demonstra técnicas de integração dos corretores.
Nos sentimos motivados pelas práticas avançadas de
integração dos titulares de ativos, gestores de investimento
e corretores de sell-side que contribuíram para esta
publicação. Seus estudos de caso e insights demonstram
que as práticas de integração ASG estão se tornando mais
sofisticadas e que o impacto dos fatores ASG na carteira é
quantificável.
Antecipando que este movimento cada vez maior em
direção ao investimento responsável nos mercados
financeiros e a uma maior sustentabilidade na economia
tornarão a “integração ASG” uma prática padrão, o PRI
espera que este guia auxilie os signatários e a indústria do
investimento como um todo a se prepararem para a nova
norma.

O guia contém informações e estudos de caso de técnicas
de integração que se aplicam a estratégias de investimento,
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TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO
Este capítulo orienta os investidores sobre uma gama de
técnicas disponíveis para integrar fatores ASG às estratégias
de investimento. Inclui exemplos reais de cada técnica, de
profissionais que as estão implementando com sucesso,
e demonstra que os investidores podem tratar os fatores
ASG da mesma maneira que tratam quaisquer outros
fatores financeiros, utilizando metodologias quantitativas
existentes.
Também apresenta um modelo de integração para o
mercado como um todo, classificando as diferentes técnicas
de integração utilizadas por titulares de ativos, gestores de
investimento e corretores de sell-side.

PRESTE ATENÇÃO ÀS CAIXAS EM
LARANJA
Este capítulo foi escrito para profissionais da indústria
de investimento, atendendo a todos os níveis de
conhecimento sobre estratégias de investimento e
fatores ASG. Antes de explicar como os fatores ASG
podem ser integrados, seções com uma visão geral
esclarecem as estratégias de investimento discutidas.
Estudos de caso oferecem detalhes adicionais sobre
exemplos reais de práticas de investidores.

O MODELO DE INTEGRAÇÃO
O PRI define a integração ASG como “a inclusão sistemática
e explícita de fatores ASG relevantes na análise e nas
decisões de investimento”. Esta é uma das três maneiras de
se incorporar o investimento responsável nas decisões de
investimento; as outras duas são investimento temático e
screening. As três práticas de incorporação ASG podem ser
aplicadas ao mesmo tempo.
O modelo na próxima página ilustra como a integração ASG
pode ser aplicada nas estratégias de investimento.
Existem quatro fases no modelo de integração, que
envolvem as seguintes atividades:
■■

■■

■■

Os fatores ASG podem ser integrados em uma carteira de
renda variável listada em bolsa, em todo o espectro ativopassivo.
Conforme o nível de intervenção e julgamento humanos
muda da ponta ativa para a ponta passiva do espectro, a
aplicação de técnicas de integração tendem a se mover
do nível das ações para o nível da carteira. Para atingir a
integração no nível das ações em estratégias quantitativas
e de fundamentos, gestores e analistas geralmente ajustam
suas projeções de demonstrações financeiras e/ou seus
modelos para refletir fatores ASG relevantes. (Alguns
gestores ativos avançados integram fatores ASG no nível da
carteira.) Para integrar fatores ASG no nível da carteira em
estratégias passivas aprimoradas e smart beta, os gestores
tendem a ajustar o tamanho da posição em participações,
em alguns casos para zero.
Examinamos as técnicas de integração ASG nas seguintes
estratégias de investimento:
■■

■■

■■

■■
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Fundamentos (também conhecidas como estratégias
tradicionais)
Quantitativas - quant (também conhecidas como
estratégias sistemáticas)
Smart beta (também conhecidas como beta
estratégico, beta alternativo e investimento baseado em
fatores)
Passivas (também conhecidas como indexação) e
passivas aprimoradas (também conhecidas como índice
aprimorado)

■■

Fase 1: Análise qualitativa – Os investidores reúnem
informações relacionadas de várias fontes (incluindo,
sem limitação, relatórios corporativos e pesquisa
terceirizada de investimento) e identificam fatores
relevantes que afetam a companhia.
Fase 2: Análise quantitativa – Os investidores
avaliam o impacto de fatores financeiros relevantes
sobre os títulos de sua(s) carteira(s) e o universo de
investimento, e ajustam suas projeções financeiras e/ou
modelos de determinação de valor de acordo.
Fase 3: Decisão de investimento – A análise realizada
nas fases 1 e 2 levará a uma decisão de compra (ou
aumento do peso), manutenção (ou manutenção do
peso), ou venda (redução do peso).
Fase 4: Avaliação da titularidade ativa – A
identificação de fatores financeiros relevantes, a análise
de investimento e uma decisão de investimento podem
dar início ou oferecer suporte a engajamentos com
a companhia e/ou fornecer informações para o voto.
As informações adicionais reunidas e o resultado do
engajamento e das atividades de voto serão incluídas
em análises futuras de investimento e, portanto, terão
impacto em decisões subsequentes de investimento.

Nas seções seguintes, orientações e estudos de caso
explicam como os fatores ASG podem ser integrados
na análise quantitativa da Fase 2 em estratégias de
fundamentos, quantitativas, smart beta e passivas
aprimoradas, trazendo exemplos de integração de diferentes
fatores ambientais, sociais e de governança em companhias
de vários setores.
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FASE 1
Análise Qualitativa

FASE 2
Análise quantitativa

Economia

Projeção financeira

Setor

Modelos (valuation da companhia/quant/

Estratégia da companhia

formação da carteira)

Qualidade da gestão

FASE 4
Avaliação da titularidade ativa

FASE 3
Decisão de investimento

Engajamento com a companhia

Compra/aumento de peso

Voto

Manutenção/manutenção de peso
Venda/redução de peso
Não investir

ESTRATÉGIAS DE FUNDAMENTOS
VISÃO GERAL DAS ESTRATÉGIAS DE
FUNDAMENTOS
Investidores de fundamentos identificam oportunidades
de investimento utilizando dados da companhia para
construir premissas sobre o desempenho futuro.
Tais premissas são baseadas nas análises qualitativa
e quantitativa de tendências econômicas, ambiente
competitivo, potencial de mercado para os produtos
e serviços de uma companhia, gestão operacional e
qualidade da alta administração. Utilizam pesquisa
de investimento e dados financeiros de várias fontes,
e geralmente fazem reuniões com equipes da alta
administração.
A partir daí, constroem ou atualizam modelos de
determinação de valor da companhia para avaliar o
valor intrínseco percebido da companhia, e o comparam
com seu preço atual por ação, identificando, assim, as
companhias que acreditam estar supervalorizadas ou
subvalorizadas pelo mercado.
Alternativamente, e de forma combinada, alguns gestores
de fundamentos utilizam a abordagem de determinação
relativa de valor: comparam os índices financeiros da
companhia – tais como múltiplo preço/lucro (P/L) e
retorno sobre capital investido (ROIC) – com os de seus
pares e/ou a média do setor, para avaliar se a companhia
está relativamente avaliada a valor justo, subvalorizada
ou supervalorizada.
Ao integrar os fatores ASG à análise de investimento, os
fatores são examinados juntamente com outros propulsores

de determinação de valor. Tem sido mais comum processar
fatores ASG por meio de análise qualitativa, mas os
investidores estão cada vez mais quantificando e integrando
fatores ASG nas projeções financeiras e nos modelos de
determinação de valor de companhias, em linha com outros
fatores financeiros.

PROJEÇÃO FINANCEIRA
Dados financeiros projetados das companhias orientam
modelos de determinação de valor, tais como o modelo de
fluxo de caixa descontado, que por sua vez calcula o valor
estimado (ou valor justo) de uma companhia e, portanto,
pode afetar decisões de investimento. Os investidores
podem ajustar dados financeiros projetados, tais como
receita, custo operacional, valor patrimonial dos ativos, e
CAPEX, para calcular o impacto esperado dos fatores ASG.
Ajuste da demonstração do resultado – Receita
Receitas futuras e taxas de crescimento de receita têm
impacto significativo sobre o valor justo de uma companhia
e sobre outras variáveis relacionadas (p.ex., a estimativa de
despesas operacionais futuras
pode ser calculada como
um percentual de vendas,
ESTUDO DE CASO
e encargos estimados de
Calculando o impacto
depreciação futura podem ser
de normas trabalhistas
calculados multiplicando-se as
sobre a receita e a taxa
vendas por um quociente de
de desconto – Union
depreciação média histórica
Investment
sobre as vendas).
Para projetar a receita, os
investidores geralmente
observam a velocidade com
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que o setor está crescendo e se a companhia específica
ganhará ou perderá market share. Os fatores ASG podem
ser integrados a estas projeções, aumentando ou reduzindo
a taxa de crescimento de vendas da companhia em um
montante que reflita o nível de oportunidades ou riscos
ASG.
Por exemplo, uma montadora pode parar de vender um
determinado tipo de veículo em um país específico devido
a questões ambientais que, estima-se, reduzirão as vendas
em X% ao ano; ou o aumento da obesidade pode ser um
propulsor de receita para uma varejista de produtos de
saúde, bem-estar e dietéticos, cuja projeção é de um
aumento de X% em suas vendas nos próximos cinco anos.

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Avaliando o impacto
sobre a receita das
regulamentações
ambientais cada vez
mais rígidas – Standard
Life Investments

Avaliando o impacto
dos Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável (SDGs)
sobre a receita
– Alliance Trust
Investments

Ajuste da demonstração do resultado – Custos
operacionais e margem operacional
Os investidores podem prever a influência de fatores ASG
sobre custos operacionais futuros e ajustá-los diretamente
ou ajustar a margem de lucro operacional. Alguns custos
operacionais podem ser explicitamente projetados, como
por exemplo a mudança no número de funcionários, mas
dependendo do nível da divulgação das companhias pode
ser necessário ajustar a margem operacional.
Por exemplo, a margem operacional de uma companhia
manufatureira pode ser reduzida para refletir a perda
na produção causada por altas taxas de ferimentos e
mortalidade e baixos níveis de saúde e segurança, ou a
estimativa de custo operacional de uma companhia do setor
químico pode ser aumentada em US$X milhões ao ano
pelo custo adicional associado a novas leis sobre resíduos
tóxicos.

14

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Práticas sustentáveis
no ambiente de
trabalho podem ajudar
no posicionamento
competitivo no setor
de varejo – ClearBridge
Investments

Calculando o impacto de
fatores ASG relevantes
sobre o valor justo –
RobecoSAM

Ajuste do balanço patrimonial – Valor patrimonial e
cobrança de impairment
Fatores ASG podem influenciar o fluxo de caixa esperado
de ativos, como, por exemplo, forçando seu encerramento
permanente ou por longo prazo e, portanto, alterar seu valor
presente líquido. O impacto muito provavelmente será uma
redução, resultando em uma cobrança de impairment para
reduzir o valor patrimonial de acordo e, portanto, reduzindo
não somente o valor do ativo mas também o lucro da
companhia para o exercício durante o qual a cobrança única
de impairment não-caixa é reconhecida na demonstração do
resultado. Uma reavaliação do ativo pode resultar em lucro
futuro menor, um balanço menor, custos operacionais/de
investimento adicionais e um valor justo mais baixo para a
companhia.
Por exemplo, o fluxo de caixa futuro dos ativos de carvão
de uma mineradora pode ser significativamente menor
do que o fluxo de caixa futuro estimado, devido a uma
demanda insuficiente ou mudança regulatória, ou ainda uma
nova tecnologia possibilitaria que um minerador extraísse
commodities que antes seriam inviáveis economicamente.
Ajuste de fluxo de caixa – CAPEX
Um investidor pode acreditar que fatores ASG levarão uma
determinada companhia a reduzir ou ampliar seu CAPEX. Os
investidores então reduziriam ou ampliariam as projeções
de CAPEX, ajustando a fórmula que conecta o CAPEX à
receita, ou (se houver conhecimento de planos específicos
de expansão, como novas fábricas, lojas ou minas) aplicando
um ajuste único e absoluto de custo à demonstração de
fluxo de caixa projetado.
Por exemplo, mudanças
legislativas podem forçar
uma companhia geradora de
energia elétrica a atualizar
suas termelétricas movidas
a carvão para cumprir
novas regulamentações
ambientais, ou uma companhia
manufatureira pode visualizar
uma oportunidade de
reciclagem que exige uma nova
instalação produtiva.

ESTUDO DE CASO
Avaliando o impacto
dos fatores ASG sobre
os custos de projeto
– Morgan Stanley
Research

MODELOS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR DE
COMPANHIAS
Os modelos de determinação de valor de companhias que
gestores utilizam para avaliar uma empresa — incluindo o
modelo de desconto de dividendo, modelo de fluxo de caixa
descontado, e modelo de valor presente ajustado — podem
ser ajustados para refletir fatores ASG.
Valor terminal
Alguns modelos exigem o cálculo de um modelo terminal
para uma companhia (o valor estimado da companhia em
um ponto no futuro, presumindo-se que a companhia gere
fluxos de caixa indefinidamente), que é então descontado
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para o presente. Um valor terminal positivo aumenta o valor
justo da companhia.
Fatores ASG podem fazer com que investidores acreditem
que a companhia não existirá para sempre; por exemplo,
se os ativos de uma companhia de petróleo e gás forem
considerados “encalhados” e houver dúvida quanto à
sustentabilidade do modelo de negócios. Neste caso, o valor
terminal pode ser zero.

ESTUDO DE CASO
Incorporando a
diversidade – Trillium
Asset Management

ESTUDO DE CASO
Calculando o impacto
ASG sobre o beta
– Sycomore Asset
Management

Ajuste de beta e da taxa de
desconto
Alguns investidores ajustam
o beta ou a taxa de desconto
utilizados em modelos de
determinação de valor de
companhias para que reflitam
fatores ASG: governança
corporativa, gestão
operacional, qualidade geral da
administração, seu processo
de tomada de decisão
estratégica, etc.
Uma abordagem para ajustar
o beta ou a taxa de desconto
é fazer uma análise de pares
com companhias dentro
do setor e então classificálas utilizando fatores ASG.
O investidor pode então
aumentar/reduzir o beta
ou a taxa de desconto das
companhias consideradas
como de alto/baixo risco ASG,
consequentemente reduzindo/
aumentando o valor justo.

Análise de cenário
Uma abordagem comum utilizada por investidores para
compreender o impacto dos fatores ASG sobre o valor justo
de uma companhia é realizar uma análise de cenário, na qual
a determinação de valor integrada a fatores ASG de uma
companhia é calculada e comparada com uma determinação
de valor de base. As diferenças entre os dois cenários
retrata de maneira bastante clara a relevância e a magnitude
dos fatores ASG que afetam uma determinada companhia.

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Análise de cenário de
fatores ASG relevantes
– RBC Global Asset
Management

Ajuste de previsão
de receita e análise
de cenário – Caravel
Management

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Compreendendo a
relevância da elisão
fiscal – MFS Investment
Management

Conectando saúde e
segurança às margens
operacionais – Robeco
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ESTUDO DE CASO: Fundamentos

VOLTAR

CALCULANDO O IMPACTO DE NORMAS TRABALHISTAS
SOBRE A RECEITA E A TAXA DE DESCONTO
Setor/Indústria

Vestuário

Companhia

Union Investment

Técnica de integração

Receita e taxa de desconto

Autor

Duy Ton, Ingo Speich

Criamos uma estrutura de determinação de valor ASG,
selecionando diversos fatores ASG para cada setor – p.ex.
pegada de carbono para companhias energéticas, padrões
trabalhistas ou segurança de produto para varejistas –
incorporando-os em nossa análise clássica de fundamentos.
Aplicamos esta estrutura a empresas em todos os setores,
juntamente com analistas de setor e especialistas ASG.

IMPACTO NA DETERMINAÇÃO DE
VALOR
Incorporamos estas observações positivas em nosso modelo
de determinação de valor de duas maneiras:
■■

Ainda que seja difícil quantificar os riscos sociais e
ambientais de se manter uma posição em uma determinada
ação, procuramos avaliar a posição e as perspectivas da
companhia, realizando uma análise de sensibilidade para
obtermos uma gama de possíveis valores justos. Em nossa
experiência, integrar a análise ASG geralmente funciona
melhor para fatores negativos do que positivos.
Ao determinar o valor de uma fabricante europeia de
calçados e equipamentos esportivos, consideramos os
problemas e as oportunidades das condições trabalhistas da
cadeia de suprimentos da companhia.

ANALISANDO O FATOR ASG
Houve críticas aos padrões trabalhistas, em particular os
baixos salários e horas extras, em muitos dos fornecedores
e fabricantes terceirizados da companhia no Sudeste
Asiático. Após muitos anos de diálogos com a companhia
e após visitarmos as fábricas terceirizadas, observamos
melhorias graduais nos padrões sociais da companhia e de
seus fornecedores, incluindo uma melhor gestão de risco
e um monitoramento sistemático aprimorado dos padrões
sociais. Esta redução no risco de reputação aprimorou a
marca e resultou em funcionários mais satisfeitos.

Figura 1: Modelo integrado de determinação de valor da Union
Investment.

Expectativas trimestrais X consenso
Movimentações na taxa de câmbio
Principais indicadores, KPIs

■■

Comercial: Como acreditamos que exista uma
correlação positiva entre receita por metro quadrado
e fatores sociais como, por exemplo, a satisfação dos
funcionários, esperamos um melhor desempenho
comercial devido a uma marca melhor e à força
de trabalho altamente motivada (na companhia
e em terceirizados). Para levarmos em conta a
implicação positiva sobre as vendas e os fluxos de
caixa, aumentamos as estimativas do mercado para
crescimento de vendas em 100 pontos-base por ano.
Taxa de desconto: Devido à implementação das
medidas, à melhoria na gestão de risco e no
monitoramento sistemático aprimorado de padrões
sociais, a companhia conseguiu limitar sua exposição
às alegações e controvérsias públicas relacionadas
a normas trabalhistas. Assim, o risco de reputação
da companhia é limitado (e até se transformou em
benefício de reputação em comparação a seus pares),
o que impacta nosso modelo de determinação de valor
de suas ações. Como consequência, reduzimos a taxa de
desconto em 50 pontos-base.

O tamanho dos ajustes é baseado em experiência passada
com o setor, a companhia e seus pares, e na premissa de
que a maior parte dos outros participantes do mercado não
integraram considerações de sustentabilidade.
Aplicar os fatores de ajuste em nosso modelo de
determinação de valor (figura 1) aumenta o valor justo
em 20%, com a maior alta correspondendo à redução dos
fatores de risco (cerca de 15%).

FLUXO DE CAIXA
Sustentabilidade do modelo de negócios
Sustentabilidade das operações ▲
Qualidade da administração e contabilidade
Crescimento interno
Valuation

CURTO PRAZO

LONGO PRAZO
Fatores técnicos
Sentimento
Volatilidade
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AVALIANDO O IMPACTO SOBRE A RECEITA DAS
REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS CADA VEZ MAIS RÍGIDAS
Setor/Indústria

Automotiva

Companhia

Standard Life Investments

Técnica de integração

Receita

Autor

Rebecca Maclean, Mikhail Zverev

Nossa abordagem bottom-up de fundamentos para venda
de ações em parte é baseada em pesquisa ASG (disponível
para todos os nossos profissionais de investimento), que
conta com o suporte de nossa Equipe de Investimento
Responsável. A Equipe de Investimento Responsável fornece
análise constante, além de pesquisa adicional sobre qualquer
fator que cause preocupação, e com frequência contribui
em reuniões internas das equipes de investimento para
apontar tendências, oportunidades e riscos emergentes e
análises específicas por companhia.

ANALISANDO O FATOR ASG
Em abril de 2015, a Comissão Europeia votou a favor da
implementação no ‘mundo real’ de procedimentos de teste
de emissões de óxidos de nitrogênio (NOX) na indústria
automobilística.
Nossa Equipe de Investimento Responsável e membros das
equipes de renda variável exploraram o que esta mudança
significaria para as montadoras e para as companhias
em suas cadeias de suprimentos, além dos riscos e
oportunidades que uma tendência de uma regulamentação
ambiental cada vez mais estrita pode apresentar para os
investidores.
Analisamos as soluções para redução de poluição
disponíveis para as montadoras e identificamos companhias
que se beneficiariam ou se prejudicariam de uma mudança
dos motores a diesel para outros tipos de motores de
combustão interna ou veículos alternativos. A análise
foi baseada em discussões com vários participantes do
setor, incluindo montadoras, fornecedores de autopeças,
fabricantes de catalisadores e ONGs ambientais.
Em particular, consideramos:
■■
as opções disponíveis para reduzir as emissões de NOX
de motores a diesel, incluindo recirculação de gases
de escape (EGR), redução catalítica seletiva (SCR), e
catalisador do tipo armadilha de Nox (LNT, lean-NOx
trap);
■■

■■

■■
■■

o custo para as montadoras de cumprir com a
regulamentação mais estrita sobre emissões em
procedimentos de teste em situações reais;
as matérias primas necessárias para cada solução
diferente, e quais são os principais fornecedores;
as implicações do mix de diesel em relação ao petróleo;
o cenário para veículos alternativos, incluindo híbridos e
elétricos carregados por tomada.

EMISSÕES DE NOX SOB VIGILÂNCIA
Gerenciar os níveis de emissão de NOX, sendo que os
veículos automotores são sua maior origem, é um desafio
para economias altamente populosas e industrializadas
que lutam contra a poluição atmosférica e suas
consequências para a saúde.
A pressão sobre o setor aumentou ainda mais após o
escândalo das emissões, que teve início em 2015, no qual
descobriu-se que alguns fabricantes distorciam os níveis
de emissão durante testes. Além disso, um estudo do
Conselho Internacional para o Transporte Limpo (ICCT)
de outubro de 2015, demonstrou que havia brechas
permitidas nos testes de emissões, tais como dirigir o
veículo em uma superfície irrealmente lisa e passar fitas
em frestas nas janelas e portas, o que significa que um
veículo médio movido a diesel emite sete vezes mais NOx
em condições reais do que o informado.
Consequentemente, a regulamentação europeia sobre
poluição atmosférica, cuja intenção era cortar as
emissões de NOX em 68% entre 2005 e 2015, não foi
cumprida.
Emissões de NOX segundo o teste atual (azul) e os procedimentos
de fato aplicados (cinza). Fonte: Faurecia
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IMPACTO NA DETERMINAÇÃO DE
VALOR
Chegamos a duas conclusões que basearam a seleção de
ações no âmbito do nosso fundo de renda variável:
■■

■■

As margens e os orçamentos de P&D em montadoras
tradicionais sofrerão pressão cada vez maior para
cumprir com as regulamentações cada vez mais estritas.
Alguns aspectos da combustão interna (p.ex. SCRs,
grupos metálicos de platina em catalisadores) podem
ser beneficiados, mas também veremos fabricantes
alterando seu foco de P&D em eficiência de motores de
combustão interna para uma maior eletrificação (p.ex.,
híbridos, híbridos com carregamento por tomada, e
100% elétricos).

Exemplos de como estas conclusões influenciaram a
formação da carteira são:
■■

■■

■■

Avaliamos o quanto uma companhia pode precisar
repassar o custo do cumprimento com as novas
regulamentações para seus clientes e/ou para a cadeia
de suprimentos, Principalmente para montadoras de
veículos pequenos e médios movidos a diesel, devido
ao preço menor de venda desses veículos. Estas
informações orientaram nossa seleção bottom-up de
ações de determinados fornecedores de autopeças em
fundos globais e norte-americanos de renda variável.
Analisamos várias companhias com base em sua
qualificação e estratégia com relação a veículos
elétricos e híbridos, principalmente para nossos fundos
de renda variável de mercados emergentes.
Procuramos companhias que estejam bem posicionadas
para atender/dar apoio aos esforços de eletrificação do
mercado, como por exemplo determinados fabricantes
de baterias.

EXEMPLO - DETERMINANDO O VALOR
DA POTENCIAL OPORTUNIDADE DOS
VEÍCULOS ELÉTRICOS PARA A LG
CHEM
A LG Chem, petroquímica integrada coreana, é, entre outros,
líder na fabricação de baterias de íons de lítio e conquistou
contratos para fornecer baterias para veículos elétricos
para montadoras internacionais. A LG Chem vem investindo
em novas tecnologias para baterias, e esperamos que o
segmento de veículos elétricos atinja o ponto de equilíbrio
em 2016.
1. Determinando o valor da oportunidade
A LG Chem tem como meta uma receita de 2 trilhões de
won sul-coreanos (US$1,73 bilhão) com baterias até
2017. Utilizando análise de fluxo de caixa descontado
com uma premissa de margem operacional e custo
médio ponderado de capital, os analistas determinaram
o valor presente líquido do fluxo de receita com baterias
elétricas para veículos da companhia entre US$1,5 bi
e US$3 bi, representando entre 9% e 18% de seu valor
de mercado atual. A base da análise são os planos
de capacidade e contratos da LG Chem conhecidos
atualmente, mas ainda presume uma penetração
bastante pequena dos veículos elétricos em escala
global.
2. Avaliação ASG
Em nossa avaliação, a LG Chem possui um bom histórico
de segurança e pode demonstrar testes de rua em
grande escala. Possui um forte histórico de boa
condução de negócios e uma reputação positiva com
clientes e investidores. Estes fatores devem posicionar
a companhia como fornecedora de preferência para a
nova geração de tecnologias de baterias para grandes
montadoras.
3. Preço de mercado
O mercado tende a ser lento com relação a mudanças
estruturais de preço, e o segmento de baterias elétricas
da LG Chem ainda precisa contribuir de maneira mais
relevante para o lucro da companhia. Na comparação
do preço da ação com pares, a Lotte Chemical,
petroquímica sem exposição a veículos elétricos, teve
desempenho melhor que o da LG Chem em 2015
por conta do forte ciclo petroquímico. No início de
2016, a Lotte e a LG Chem estavam com valuations
semelhantes de preço sobre valor patrimonial.
Em nossa visão, o mercado à época não estava precificando
o potencial da LG Chem de US$1,5 bi-US$3 bi em veículos
elétricos. Os propulsores estruturais de longo prazo de se
aumentar as regulamentações ambientais para montadoras
e reduzir os custos das baterias, além do forte perfil ASG da
LG Chem, aumentam a probabilidade de que a companhia
atinja sua meta de receita com baterias elétricas para
veículos, e acreditamos que, com isso, a companhia poderia
ser reclassificada pelo mercado.
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AVALIANDO O IMPACTO DOS OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SDGS) SOBRE A
RECEITA
Setor/Indústria

Bens de consumo essenciais

Companhia

Alliance Trust Investments

Técnica de integração

Receita

Autor

Martyn Jones

Nossa avaliação do setor de bens de consumo essenciais
identificou três atividades de negócios – produção de
alimentos, fabricação de produtos químicos residenciais, e
o varejo de ambos – nas quais a receita pode ser orientada
pelos temas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

IDENTIFICAÇÃO DE TENDÊNCIAS
Segundo nossa avaliação, o Kerry Group – companhia
irlandesa de €14 bi, fundada em 1972 como uma cooperativa
de laticínios que evoluiu para tornar-se uma das maiores e

mais avançadas companhias de ingredientes e sabores do
mundo – está exposto aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável 2 e 3, em particular à meta 3.4 (redução de
um terço na mortalidade prematura por doenças não
transmissíveis, ou DNTs). (A obesidade é ligada a várias
DNTs, incluindo o diabetes tipo 2, doenças cardíacas e
derrame. A prevalência da obesidade dobrou desde 1980 e
deve dobrar novamente até 2030; a Organização Mundial
da Saúde declarou a obesidade uma epidemia global que
impacta economias emergentes e desenvolvidas.)
Descobrimos que a divisão de ingredientes e sabores,

Figura 1: Tendência de alimentação saudável propulsiona o lucro da Kerry

SDG 2

Vendas

Saúde e
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Fome zero

SDG 3

Boa saúde e
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LPA

Margem

Água potável e
saneamento

Matéria prima

Vida subaquática/
Vida terrestre

Eficiência
energética

que responde por cerca de 75% da receita total do grupo,
sofrerá um impacto relevante das tendências estruturais
direcionadas à preferência por uma alimentação saudável:
A Kerry é procurada por grandes indústrias alimentícias por
sua expertise em reformular alimentos (redução de calorias,
açúcar, sal e gordura saturada, mantendo os mesmos sabor,
textura, toque e prazo de validade) e desenvolvimento de
ingredientes mais saudáveis para novos produtos.
A divulgação proativa de fatores ambientais, sociais e
de governança podem ajudar as companhias a navegar
pelos riscos regulatórios e de reputação, e estratégias de
mitigação podem destacar oportunidades de eficiência

SDG 6

Água

SDG 14/15

SDG 13

Ações climáticas

operacional, principalmente no que se refere à redução do
impacto ambiental. O Kerry Group está bem posicionado
para abordar questões ambientais, já tendo implementado
programas de carbono, uso da água e redução de resíduos.
A companhia vem trabalhando para abordar os riscos de
desmatamento apresentados por seus insumos de matéria
prima, e em 2014 adotou o óleo de palma 100% sustentável
com certificação RSPO. Desta maneira, a companhia garante
o fornecimento sustentável para o futuro, se protege contra
o risco de reputação e oferece aos grandes fabricantes de
alimentos a oportunidade de diferenciar sua oferta com
mais transparência nas informações da embalagem e a
possibilidade de rastreio na cadeia de suprimentos.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO
Ao avaliar o impacto do crescimento da divisão de
ingredientes e sabores, procuramos por uma provável
exposição às seguintes tendências principais, o que
resultou em várias mudanças em nossas estimativas para a
companhia para 2014-17:
■■

■■

■■

Acreditamos que a exposição da divisão ao SDG 2 e
ao SDG 3, e a aceleração associada à mudança para
uma alimentação mais saudável resultaria em um
crescimento médio de 5% no volume.
Nossa projeção máxima de receita estava 150 pontosbase acima do consenso das estimativas, o que
também nos permitiu aumentar nossas expectativas de
expansão de margem como resultado da alavancagem
operacional.
A integração destes fatores resultou no crescimento
da receita projetada a uma taxa anual composta de
12%, mais de 100 pontos-base acima do consenso
das estimativas, por sua vez aumentando o retorno
esperado sobre o capital.

Acreditamos que a Kerry, entregando crescimento e
retornos constantes, seria reconhecida por sua qualidade
e, com o tempo, desenvolveria um valuation excelente em
comparação com seus pares. Até agora, nossa projeção de
altos retornos e aumento do valuation tem sido corroborada
pelo desempenho superior da companhia com relação ao
índice e ao setor desde que a análise foi realizada.

Aviso – Somente para investidores profissionais. Este documento não deve ser distribuído para, nem tomado como base por, investidores do varejo.
O desempenho passado não é uma orientação para o desempenho futuro. Os investimentos podem desvalorizar ou valorizar. Os investidores podem ter um
retorno menor do que o valor inicial investido.
Os exemplos de ações são fornecidos como informação geral somente para demonstrar nossa filosofia de investimento. Não constitui recomendação de
compra ou venda, e a visão do Gestor de Investimento pode ter mudado.
A Alliance Trust Investments Limited é uma subsidiária da Alliance Trust PLC, e está registrada na Escócia (No. SC330862), com escritório localizado no
endereço 8 West Marketgait, Dundee DD1 1QN; e está autorizada e é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira, sob número de referência 479764. A
Alliance Trust Investments não fornece consultoria financeira nem de investimento.
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PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO AMBIENTE DE TRABALHO
PODEM AJUDAR NO POSICIONAMENTO COMPETITIVO NO
SETOR DE VAREJO
Setor/Indústria

Varejo

Companhia

ClearBridge Investments

Técnica de integração

Custos operacionais

Autor

Neal Austria

Avaliamos uma grande varejista norte-americana cujo
modelo inédito permite que a companhia equilibre com
sucesso os retornos aos acionistas e o valor do cliente
com responsabilidade com relação aos funcionários e à
sustentabilidade. A varejista opera um modelo de afiliação
no qual os clientes pagam uma taxa anual para terem altos
descontos nos produtos. A companhia mantém em estoque
uma variedade menor de produtos do que uma típica
varejista (cerca de 3.700 itens, em comparação com mais
de 100.000 itens na maior varejista dos Estados Unidos), e
predominantemente em pacotes grandes. Além de o maior
poder de compra permitir que a companhia pague preços
mais baixos para seus fornecedores e cobre menos dos
consumidores, o modelo de compra a granel beneficia a
companhia da seguinte maneira:
■■

mesma embalagem para enviar a mercadoria e também
como display – reduz custos e é ao mesmo tempo
ecológico;
■■

produtos a granel exigem menos mão-de-obra para
estocagem, permitindo uma geração de receita
significativamente maior por funcionário (coluna laranja
na figura 1).

Nós gostamos desta varejista como investimento porque:
■■

■■

seu fluxo de receita recorrente derivada da taxa anual
de afiliação (cerca de 70% do lucro operacional) é alto;
o risco de desintermediação online é menor do que o de
outras varejistas devido às margens já baixas do setor;

pacotes maiores exigem menos material – e utilizar a

Figura 1: Receita por funcionário. Fonte: ClearBridge Investments, relatórios de companhias
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■■

acreditamos que sua rentabilidade correrá menos risco
com o aumento de salários do que seus concorrentes
devido ao tratamento justo notavelmente dispensado
aos seus funcionários.

Um dos maiores custos das varejistas é com pessoal, e os
Estados Unidos estão em um ambiente de oferta de mãode-obra cada vez mais apertada e de alta nos salários. Em
Massachusetts, o salário mínimo subiu 38% em três anos,
atingindo US$11 por hora, e cidades como Los Angeles

vão aumentar o salário mínimo para US$15 por hora
até 2020. Os ajustes no salário mínimo regulados pelos
governos estaduais nos Estados Unidos estão elevando o
salário no país para cerca de US$9 por hora, apesar de a
regulamentação federal permanecer inalterada em US$7,25.
Como exemplo deste impacto, a maior varejista norteamericana anunciou que aumentará o salário mínimo inicial
para US$10 por hora em todo o país, e o salário médio por
hora atingirá cerca de US$12,50. Este aumento resultará em
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Figura 2: Salário mínimo federal norte-americana X salário mínimo nacional ponderado pela população dos estados. Fonte: ClearBridge Investments,
Ministério do Trabalho dos EUA
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um custo corrente antes de impostos de US$2.7 bilhões, o
que acabou por reduzir o poder de lucro da companhia em
11% (Varejista 2, figura 3). Outra grande varejista anunciou
um aumento semelhante nos salários e enfrentará uma
queda de 8% no lucro (Varejista 3, figura 3).
A varejista que avaliamos paga muito mais do que as outras
devido, em parte, à alta geração de receita por funcionário
resultante do seu modelo de afiliação ao armazém. As
despesas VGA (vendas, geral e administrativas) médias por
funcionário excluindo custos de ocupação e publicidade
(uma boa representação para salários e benefícios)
demonstram que esta varejista paga aos seus funcionários
salários em média 27% maiores do que seus pares.
A companhia nos diz que este fator contribui para a baixa
rotatividade de pessoal, o que leva a uma melhor execução
em lojas (gestão mais eficiente de estoque/menos furto e
dano de itens à venda/limpeza da loja), alta produtividade de
receita e altas taxas de renovação de afiliação. O fato de a
companhia já pagar a maior remuneração do setor significa
que os aumentos de salário têm um impacto menor em sua
rentabilidade: no início do ano, nossa tese foi comprovada
quando a varejista anunciou alterações em sua estrutura
de pagamento, com um impacto no LPA de somente 2%
(Varejista 1, figura 3).
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Figura 3: Impacto da pressão salarial no LPA das três maiores
varejistas dos EUA. Fonte: ClearBridge Investments, Bloomberg,
relatórios de companhias
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CALCULANDO O IMPACTO DE FATORES ASG RELEVANTES
SOBRE O VALOR JUSTO
Setor/Indústria

Semicondutores

Companhia

RobecoSAM

Técnica de
integração

Margem operacional e taxa de
desconto

Autor

Matthias Muller

Para identificar as companhias que estão melhor
posicionadas para criar valor no longo prazo (e demonstrar a
contribuição da sustentabilidade para o valor da companhia
no longo prazo), nós:
1. eliminamos do universo de investimento as companhias
com os desempenhos mais fracos em sustentabilidade,
com base nas pontuações de sustentabilidade da nossa
Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (que também
é utilizada para determinar os componentes dos Índices
de sustentabilidade da Dow Jones (DJSI));
2. identificamos as companhias mais promissoras, a partir de
uma perspectiva tradicional de determinação de valor e
de sustentabilidade;
3. integramos as informações de sustentabilidade aos
modelos financeiros (modelo econômico de valor
adicionado) e determinamos a contribuição da
sustentabilidade para o valor justo da companhia.

IDENTIFICANDO AS COMPANHIAS
PROMISSORAS

O analista de sustentabilidade compara o desempenho,
com relação a um benchmark, das companhias de um
determinado setor nos fatores de sustentabilidade mais
relevantes. Em paralelo, o analista de renda variável
determina se o potencial de retorno do negócio subjacente
(medido pelo retorno sobre o capital investimento da
companhia) está refletido no preço de mercado (medido
pelo valor de mercado da companhia), ou se as ações da
companhia estão sendo comercializadas com desconto e,
portanto, representam uma oportunidade de compra no
longo prazo (eixo horizontal, figura 2).
Observando a companhia de carteira Infineon, como
exemplo do setor de semicondutores, os fatores mais
relevantes incluem gestão de inovação, gestão de capital
humano, governança corporativa, ética de negócios, gestão
da cadeia de suprimentos e gestão ambiental. Comparada
com seus pares no setor, a Infineon tem um perfil geral
de sustentabilidade positivo, impulsionado por seu
desempenho superior em gestão de inovação, pela melhor
gestão de capital humano do setor, e por excelentes práticas
de governança corporativa. No entanto, há um pequeno
impacto negativo derivado de ética de negócios por conta
de questões de concorrência desleal.

POSITIVOS
NEUTROS
NEGATIVOS

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Figura 1: Visão integrada para geração de ideia de investimento

Companhia A

Companhia B
Companhia C

Companhia D
Companhia L

NÃO ATRATIVOS

Infineon Technologies
Companhia Y

Companhia F
Companhia G

Companhia I

Companhia H

Companhia E

NEUTROS

Companhia K

ATRATIVOS

INDICADORES DE VALUATION
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companhia, e presumimos um forte crescimento orgânico de
receita. O impacto negativo sobre o perfil de risco derivado
de questões de com foi compensado por ações proativas de
correção em ética de negócios e pelo bom desempenho em
governança corporativa, resultando em nenhum ajuste nas
premissas de risco.

A Infineon também demonstrou um potencial de retorno
superior com relação ao setor, mas como isto já estava
parcialmente refletido no preço da ação, a companhia está
classificada como neutra na tela de valuation (figura 1).

INTEGRANDO A SUSTENTABILIDADE À
DETERMINAÇÃO DE VALOR
O analista de renda variável constrói um modelo econômico
de valor adicionado (EVA), incorporando as informações do
analista se sustentabilidade, projetando o impacto financeiro
das questões relevantes de sustentabilidade nos propulsores
de valor do negócio (crescimento, rentabilidade e risco).
No exemplo da Infineon, o analista de sustentabilidade
sugeriu um impacto positivo sobre o crescimento e na
rentabilidade (impulsionado pela forte capacidade de inovar
e pela posição de liderança na gestão de capital humano)
e nenhum impacto sobre o risco (custo médio ponderado
de capital, ou WACC). Ganhos de eficiência operacional
a partir de iniciativas ambientais também aumentaram a
margem operacional. Com os fatores de sustentabilidade
integrados, aplicamos uma margem operacional acima da
média histórica de cinco anos da margem operacional da

Para extrair a contribuição da sustentabilidade para o valor
justo total da Infineon, aplicamos um modelo de retorno
excedente. Neste modelo, o valor justo com o retorno
médio do setor aplicado é subtraído do valor justo total da
companhia analisada, sobrando o retorno excedente, que
é atribuído à sustentabilidade (Figura 2). Este resultado
então é distribuído proporcionalmente de acordo com
as respectivas magnitudes dos impactos negativos
identificados anteriormente.
Para a Infineon, gestão de inovação, gestão de capital
humano, governança corporativa e ganhos de eficiência
operacional derivados de fatores ambientais representaram
um impacto positivo de 4%, 3%, 2% e 1%, respectivamente,
sobre o valor justo, ao passo em que a ética de negócios
teve um impacto negativo de 2%.

Figura 2: Atribuição de valor justo da sustentabilidade para a Infineon Technologies
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AVALIANDO O IMPACTO DOS FATORES ASG SOBRE OS
CUSTOS DE PROJETO
Setor/Indústria

Mineração

Companhia

Morgan Stanley Research

Técnica de integração

Fluxo de caixa e custos
operacionais

Autor

Jessica Alsford, Alain Gabriel

A construção de usinas de dessalinização parece ser a
solução favorita da indústria de mineração para o problema
da escassez de água. O Chile está propondo uma lei
orientando todas as minas que utilizam mais de 150 litros
d’água por segundo a incorporar a água do mar em suas
operações.
Nossa análise sugere que a dessalinização adiciona entre
US$2.000 e US$2.800 por tonelada à intensidade de
capital, e US$92 por tonelada ao custo operacional anual.
Para manter uma taxa interna de retorno (IRR) de projeto,
mínima e não-alavancada, de 15% (antes de impostos), é
necessário que o preço estimado do cobre em US$6.724 por
tonelada suba cerca de US$400 a US$500 por tonelada.
Este custo adicional pode ter um impacto relevante nos
aspectos econômicos do projeto. Acreditamos que a
análise ambiental da expansão da mina Los Pelambres, da
companhia Antofagasta, reduziu a taxa interna de retorno
do projeto de 14% para 11%.
O projeto de cobre de 90kt-95kt foi inicialmente planejado
para ter sua produção iniciada em 2018, mas estimamos
que o atraso de dois a três anos para a obtenção da licença
ambiental, por conta da exigência de construção de uma
usina de dessalinização com infraestrutura associada,
significa que o crescimento de volume em Los Pelambres
não acontecerá antes de 2021.
Figura 1: O investimento adicional em uma usina de tratamento de
água aumentará a intensidade de capital...

O CRESCENTE CUSTO DA ÁGUA

A água é crucial para a produção de cobre: 78% do
cobre produzido pelas 20 maiores minas do mundo está
localizado hoje em regiões desafiadoras com relação à
água, sendo o Chile (33% da produção global em 2014) o
país mais afetado. O problema vem piorando: a demanda
global por água deve exceder a oferta em 40% em 2030,
ao passo em que as mudanças estruturais na mineração
do cobre, tais como a mudança na geologia-alvo (graus
de pureza mais baixos e aumento no conteúdo de
sulfeto), demandam processos com uso mais intensivo de
água.
A utilização de água potável, cada vez mais contestada
entre as mineradoras e comunidades locais, está no
cerne de uma controvérsia envolvendo a Antofagasta.
Protestos recentes que causaram uma interrupção
temporária nos embarques de cobre na maior mina da
Antofagasta constituem a interrupção mais séria até
agora e são uma indicação do elevado escrutínio social
com relação às atividades da Antofagasta, e da indústria
de mineração em geral, no Chile.
A concessão de licenças para projetos se tornou mais
rígida, influenciada pelo crescente atrito entre as
comunidades locais e as mineradoras, em geral com
relação a questões ambientais, principalmente o uso de
água potável e o impacto dos rejeitos da mineração nas
comunidades do entorno das minas.
Figura 2: ...e reduzirá a taxa interna de retorno não alavancada e
depois de impostos do investimento de 14% para 11%
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Em abril de 2015, publicamos um relatório detalhado
sobre a Antofagasta, com perspectiva negativa para as
operações de mineração de cobre da companhia. Devido
à interrupção da produção por controvérsias com relação
ao uso da água e ao atraso na obtenção das licenças para
novos projetos, os analistas entenderam que o perfil de
crescimento modesto da companhia poderia se deteriorar,
e que pode ser necessário investir capital adicional em
novas estruturas (ou seja, a companhia e operação de uma
usina de dessalinização) para entregar crescimento máximo
e compensar o impacto do declínio do grau de pureza e o
aumento da dureza das rochas. Assim, o capital empregado
por tonelada subiria cerca de 48% até 2021, corroendo os
benefícios de uma recuperação no preço do cobre.
A manutenção de infraestrutura adicional também resultaria
em custos operacionais mais altos e margens contratuais
adicionais. O gasto adicional e os atrasos nas licenças foram
incluídos na determinação de valor de base.

Este artigo é baseado em pesquisa publicada pela Morgan Stanley Research em 22 de julho de 2015. Não configura uma oferta para compra ou venda de
títulos/instrumentos, nem para participar em uma estratégia de trading. Para divulgações importantes na data da publicação da pesquisa, favor consultar o
documento original “Insight: Copper & Water – expensive solutions”. Para divulgações importantes e atuais do Morgan Stanley, favor consultar as divulgações
relacionadas ao(s) emissor(es) objeto deste artigo no site de divulgação da Morgan Stanley:https://www.morganstanley.com/researchdisclosures.
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INCORPORANDO A DIVERSIDADE

Setor/Indústria

Varejo

Companhia

Trillium Asset Management

Técnica de integração

Taxa de desconto

Autor

Jeremy Cote

Integramos diversidade, incluindo de gênero e raça, no
nível da companhia e do conselho de administração em
nosso processo de pesquisa de investimento, uma vez que
entendemos ser este um componente essencial para uma
governança corporativa sólida e um fator crucial para o bom
funcionamento de uma organização: companhias com forte
diversidade de gênero e ética apresentam desempenho
melhor do que o de seus pares quando medido pelo retorno
sobre o patrimônio líquido e outras métricas financeiras
tradicionais1 2. A diversidade também ajuda a reduzir o risco
específico da companhia no longo prazo, levando a um
menor custo de capital.
Nosso analista ajusta a taxa de desconto durante a
determinação de valor de companhias que possuem fatores
bons ou ruins de governança corporativa e que, acredita-se,
ainda não estejam precificados pelo mercado.
Na eBay, notamos uma melhora em potencial em

governança corporativa relacionada à melhoria esperada
na diversidade de gênero no conselho da companhia.
Com base em pesquisa terceirizada3, ajustamos a taxa de
desconto utilizada na análise de valuation da companhia em
25 pontos-base. A tabela abaixo mostra o cálculo do custo
de capital utilizado mo modelo de valuation de fluxo de
caixa descontado, o ajuste para a melhoria na governança,
a alteração percentual adicional no valor do patrimônio e o
alfa adicional projetado da carteira.
Em 2012, iniciamos o engajamento com companhias da
carteira cujos conselhos eram formados somente por
homens e com as companhias que estavam atrás de seus
pares em termos de diversidade. Várias companhias nas
quais arquivamos, ou arquivamos em conjunto, propostas
aos acionistas já nomearam mulheres para seus conselhos.
A eBay se comprometeu a incluir diversidade de gênero e
de raça entre as qualidades que busca para os membros de
seu conselho, e a companhia nomeou a segunda e a terceira
mulher para o conselho em 2015.

Determinação de valor de base

Valuation ajustado

Custo médio ponderado de capital (WACC)

8,30%

8,05%

Valor Intrínseco estimado

$32,00

$33,40

Preço corrente por ação
Retorno por ação projetado para 1 ano

$28,50
12,30%

17,20%

Aviso legal: As informações fornecidas neste material não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda do título mencionado. Não se
deve presumir que o investimento em tal papel foi ou será rentável. Quando um título específico é mencionado, significa que foi objetivamente selecionado
pelos autores para ilustrar as visões expressas no comentário e não representa todos os títulos adquiridos, vendidos ou recomendados para clientes de
consultoria. As informações contidas aqui foram preparadas com base em fontes consideradas confiáveis, mas não garantimos sua temporalidade ou
precisão, além de não representarem um resumo ou uma declaração completos de todos os dados disponíveis. Este artigo foi escrito somente para fins
informativos e não deve ser considerado um relatório de pesquisa.

1 “Does the Gender of Directors Matter?”, Miriam Schwartz-Ziv, novembro de 2012
2 https://www.credit-suisse.com/us/en/about-us/responsibility/news-stories/articles/news-and-expertise/2012/07/en/does-gender-diversity-improve-performance.html
3 “Does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Capital?”, El Ghoul, Sadok and Guedhami, Omrane and Kwok, Chuck C.Y. and Mishra, Dev R. (1 de julho de 2010). Journal of
Banking & Finance, Vol. 35, Edição 9, pp. 2388-2406, setembro de 2011. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=1546755
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CALCULANDO O IMPACTO ASG SOBRE O BETA

Setor/Indústria

Alimentos

Companhia

Sycomore Asset Management

Técnica de integração

Beta

Autor

Bertille Knuckey

Investimentos em companhias europeias do setor de
alimentos apresentam claros riscos ambientais e sociais
bem como oportunidades consideráveis (o setor como
um todo deve se beneficiar de futuro crescimento
populacional).
Na qualidade de investidores de longo prazo com foco em
resultados, desenvolvemos uma ferramenta de análise de
valor que inclui o fator ASG nas decisões de investimentos
com o objetivo de encontrar companhias capazes de gerar
valor sustentável.

AVALIANDO RISCOS E OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
Estimativas indicam uma escassez de aproximadamente
70% entre a quantidade de alimentos disponíveis atualmente
e aquela que será demandada em 2050. O atendimento
dessa demanda, em conjunto com a melhoria na qualidade
da oferta dos alimentos, na proteção do meio-ambiente, na
recuperação de recursos escassos, no reconhecimento da
importância da força de trabalho no campo e na redução
do desperdício ao longo da cadeia alimentar, será parte das
políticas dos setores público e privado nos próximos 30
anos.

últimos 10 anos.
■■

■■

O mercado está consumindo menos carne - poucos
setores, como o de aves, ainda estão crescendo.
Protestos organizados pelo setor agrícola quase
sempre têm repercussões na economia de uma
forma geral.

OPORTUNIDADES DE INTEGRAÇÃO E
RISCOS DENTRO DOS MODELOS
Como um indicador de medida de sustentabilidade do
modelo de negócios de uma empresa, consideramos
a criação de valor para todas as partes interessadas
(stakeholders), entre elas: fornecedores/sociedade/estados,
pessoas, investidores, clientes e meio-ambiente (SPICE)
O modelo SPICE fundamenta nosso trabalho de pesquisa
financeira e de ASG, estando totalmente integrado em
nossa ferramenta proprietária de pesquisa e avaliação de
empresas.

Fornecedores,

OS 5
PILARES
DO VALOR
COMPARTILHADO

Riscos ambientais:
■■

■■

Riscos econômicos e, consequentemente, sociais:
■■

■■

■■
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O setor agrícola é responsável por
aproximadamente 10% das emissões de gases de
efeito estufa na UE e nos EUA. O uso extensivo
da monocultura tem levado a uma redução
da biodiversidade. A erosão e a degradação
de nutrientes afetam a qualidade do solo. O
esgotamento de recursos e a poluição da água e do
ar também são motivos de preocupação.

Grandes produtores e distribuidores de
alimentos alteraram o equilíbrio da balança de
poder, beneficiando-se da política de preços em
detrimento dos interesses dos agricultores.
A instabilidade política (p.ex., podemos citar o
boicote russo aos produtos da UE e o fim das
quotas europeias de leite) tem levado a drásticas
reduções no preço de alguns alimentos que, por sua
vez, causam impacto na receita dos agricultores.
Padrões ambientais e animais mais rígidos elevaram
significativamente os custos dos agricultores nos

Meioambiente

sociedade
e Estado

RISCOS
■■

Investidores

Pessoas

Clientes

Cada companhia dentro de um universo de potenciais
investimentos recebe uma avaliação SPICE e o gestor de
fundos que avalia as ações é responsável por manter as
análises atualizadas. A classificação SPICE é usada para
ajustar o beta das ações:
Rating SPICE

Ajuste beta

A+

-20%

A

-10%

B

0%

C

+10%

C-

+20%
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A tabela abaixo mostra como o fator ASG que avalia
exemplos relacionados ao setor de alimentos, representativo
de mais de 65% do rating SPICE, afeta o ajuste do beta das
companhias.

Nome da
Companhia

Beta
Inicial

Pontuação
SPICE

Principais pontos positivos e negativos em práticas ASG

Beta
Ajustado

Prós:
■■
engajamento real de funcionários e fornecedores
Bonduelle

1,25

A

■■

técnicas de agricultura voltadas para a redução do impacto ambiental

■■

membros do conselho dispostos a dialogar com investidores

1,13

Contras:
■■
estrutura de governança que oferece poucos benefícios aos
acionistas minoritários
Prós:
uma das primeiras a chamar a atenção para a conscientização
ambiental sobre a embalagem dos produtos

■■

Casino

1,15

B

Contras:
■■
estrutura complexa e relativamente de alto risco de contabilidade
■■

1,15

mecanismos de proteção contra aquisição

Prós:
■■
grandes esforços na qualidade e autenticidade dos produtos
■■

Fleury
Michon

1,35

A

elevação dos padrões de transparência na cadeia de suprimento de
alimentos e na embalagem de produtos

1,22

Contras:
■■
trabalhos inerentemente complexos com taxas relativamente altas de
abstenção e preocupação nas áreas de saúde e segurança
Prós:
estratégia global de negociação responsável, combate a riscos na
cadeia de suprimentos e construção de relacionamentos duradouros
com fornecedores

■■

Tesco

0,80

B

■■

membros do conselho dispostos a dialogar com investidores

0,80

Contras:
■■
ainda deve demorar um pouco até que os grandes objetivos se
tornem práticas usuais de negócios em todo o mundo
■■

riscos contábeis e de fraudes

Prós:
liderança sustentável na definição de objetivos altamente ambiciosos
para 2020

■■

Unilever

0,70

A

Wessanen

1,05

A+

Contras:
■■
necessidade de mais esforços na definição de padrões globais para o
conteúdo e formulação de produtos
Prós:
produtos orgânicos e naturais saudáveis

■■
■■

compromisso com o meio-ambiente, funcionários e fornecedores

0,63

0,84
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ANÁLISE DE CENÁRIO DE FATORES ASG RELEVANTES

Setor/Indústria

Saúde

Companhia

RBC Global Asset Management

Técnica de integração

Análise de cenário

Autor

Ben Yeoh

Em vez de contarmos separadamente com analistas ASG,
nossa equipe de gestores de carteira de Global Equities
realiza e consolida as avaliações ASG, permitindo uma
melhor análise de fundamentos das ações e integração total
das informações ASG no nosso processo de investimento
e, dessa maneira, nos engajando significativamente com
nas companhias que investimos. Também utilizamos
múltiplas fontes de informação ASG e, na medida em que
essa variedade de opiniões relacionadas ao tema precisam
ser interpretadas, os gestores de carteira são os que estão
mais bem preparados para filtrá-las e se certificarem de
que forma tais opiniões se relacionam com o modelo de
negócios e análise de valor da companhia. (A julgar pela
nossa experiência, as classificações de duas grandes
empresas de análise ASG quando comparadas apresentam
uma correlação em apenas pouco mais da metade das vezes
e agências de voto por procuração eventualmente também
apresentam opiniões divergentes sobre essa forma de
votação.)
Iniciamos com uma análise de fundamentos com o objetivo
de identificar fatores ASG positiva ou negativamente
representativos. Incluímos essa avaliação numa análise de
posicionamento de competitividade e sustentabilidade
do negócio e a partir desse ponto passamos a integrá-la
em nosso modelo de avaliação. Investimos apenas em
companhias que apresentam um desempenho robusto
em todas as quatro áreas que compõem o nosso modelo:
modelo de negócios; oportunidade de participação de
mercado; crescimento final; gerenciamento & ASG.
Nossa equipe Global de Renda Variável (Global Equities)
identificou vários riscos (passivos contingenciais) e
oportunidades (ativos contingenciais) ASG para a
UnitedHeath (UNH), companhia líder no segmento de
saúde, gerenciamento de custos e fornecimento de TI que
administra 5% dos gastos com o setor nos EUA.

RISCOS
Como custodiantes de informações pessoais e médicas de
milhares de usuários, a UNH precisa garantir a segurança
de toda essa base de dados. informações inconsistentes
aqui podem levar a sérias consequências no longo prazo,
incluindo riscos regulatórios, políticos e prejuízos potenciais
nos contratos firmados pela companhia com clientes e
sociedade de uma forma geral.
Alertamos os gestores sobre os possíveis riscos de
quebra de informação do banco de dados, questionando
em especial como esse risco está sendo gerenciado
30

e quais práticas para a redução deles são utilizadas. A
administração da empresa reconheceu que informações
relativas à segurança do banco de dados não estavam
disponíveis no website da companhia, no entanto muitos
gestores reforçaram a qualidade das políticas existentes,
dos treinamentos e das operações como um todo, além das
práticas de segurança que também são utilizadas. Ainda
assim, modelamos o fluxo de caixa descontado (FCD) em
um cenário de análise de valor que considera o impacto
sobre possíveis violações de informações privadas do banco
de dados.
Apuramos que a UNH apresenta um problema histórico
de contabilização de opções de compra de ações (datado
retroativamente sem a apropriada divulgação para diminuir
o preço de exercício para o CEO à época), fato que veio à luz
em 2006. No entanto, percebemos que outras companhias,
como a Apple, também apresentaram problemas de
similares de contabilização de opções de compra de
ações entre o final dos anos 90 e meados dos anos 2000.
Notamos ainda que no caso da UNH tal acontecimento
estimulou uma mudança completa nas políticas e práticas
de governança corporativa da companhia, demonstrando
que a estrutura atual de remuneração esta adequada
e, importante para nós, agora leva em consideração um
componente de retorno sobre o capital investido e sobre o
capital próprio.
Nossas conversas com a UNH confirmam recentes relatórios
positivos de duas agências de avaliação de voto por
procuração no que diz respeito às práticas de governança da
empresa. dessa forma, inconsistências quanto às práticas de
contabilização ou de gerenciamento sugeridas em análises
anteriores não parecem continuar existindo.

OPORTUNIDADES
Consideramos o negócio de análise de dados Optum da
UNH, que permite a criação de melhores e mais baratas
alternativas de saúde para empresas, governos e pacientes,
como uma forte vantagem competitiva e um ativo
contingente ASG. Por exemplo, foi identificado que de um
total de 150 pacientes com diabetes que não tomavam
seus medicamentos corretamente, 123 estavam localizados
no Texas, o que permite que os clientes adotem soluções
específicas levando em conta o fator localização para a
adoção de técnicas de prevenção de saúde. Com a utilização
da análise de dados da Optum, o estado de Maryland
conseguiu identificar em algumas ruas e prédios a existência
de uma concentração de pacientes com asma e percebeu
que essas construções apresentavam uma correlação com a
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infestação de baratas, o que permitiu nesse caso a abertura
de processos contra locadores e, em última instância, a
elevação do padrão de moradia dos inquilinos.

IMPACTO NA ANÁLISE
Avaliamos a importância de todas essas informações e
atribuímos uma classificação para os quatro principais
componentes da companhia (modelo de negócios;
possibilidade de participação de mercado; crescimento
final & ASG). A partir disso rodamos o cenário de análise de
fluxo de caixa descontado incluindo riscos e oportunidades
relevantes ASG. Optamos pelo fluxo de caixa descontado e
modelos explícitos de cenário para vendas, margens, troca
de ativos, etc. na medida em que avaliamos esse método
como uma forma mais precisa de modelagem do que, no
caso, um ajuste em termos de taxa descontada ou valor
final. Também efetuamos a soma das partes e avaliações
tradicionais de índices financeiros.

A análise foi revisada por pares em nossa equipe, com as
premissas sendo testadas em seus limites (stress-tested),
revisadas e refinadas antes que a classificação e a análise
de valor fossem confirmadas. Na revisão feita por nossos
pares, as premissas foram flexibilizadas em tempo real para
ver como outros cenários de valuation seriam alterados.
Tais modelos incluem elevação das margens EBIT e de
vendas para um cenário de crescimento; e de estabilização
das vendas para um crescimento menor (3%) num cenário
de retração, levando em conta o impacto das vendas num
intervalo considerado de mais de um ano.

Cenário base de fluxo de caixa descontado(retorno de fluxo de caixa sobre investimento)

44% de potencial de
alta do preço da açãoda
empresa-alvo

Cenário ASG de ativos (cenário de alta): geração de valor de ativos contingentes com o uso
de análise de dados.

+12 pontos percentuais

Premissas: Crescimento das vendas entre 1% e 2% entre os anos 5 e 10, com margem EBIT e
troca de ativos similares ao caso base. Custo de capital permanece inalterado.

Crescimento dos ativos (x)

45

45

35

35

25

25

15

15

5
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-5
‘20
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-17% pontos percentuais
Taxa de crescimento normalizada

Cenário ASG de passivos (cenário de baixa): presumindo a ocorrência de violação de
dados que afete o negócio (vendas, margens, crescimento de ativos) por um ano antes da
recuperação.

Premissas: Impacto aproximado de 7% nas vendas no ano da quebra do sigilo privado de
dados, com impacto de 3% nas margens EBIT e recuperação para 5% do crescimento de
vendas nos anos seguintes, mas com margens EBIT entre 1% e 2% inferiores à previsão do caso
base. Custo de capital permanece inalterado.
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AJUSTE DE PROJEÇÃO DE RECEITA E ANÁLISE DE CENÁRIO

Setor/Indústria

Têxtil

Companhia

Caravel Management

Técnica de
integração

Análise de cenários e de receitas

Autor

Usman Ali, Jamieson Odell

Identificamos uma companhia líder do setor têxtil no
Paquistão como beneficiária do aumento das quotas
comerciais na União Europeia (UE). A UE concedeu
recentemente a condição GSP+ ao Paquistão, status que é
entregue aos países em desenvolvimento que conseguem
demonstrar uma gestão sólida de fatores ASG e oferecem
preferência de tratamento comercial com a Europa.

OPORTUNIDADES
Na condição de exportador de empresas globais com
ações de primeira linha do setor de vestuário e de bens
domésticos, a companhia paquistanesa apresenta sólido
histórico de conformidade na cadeia de suprimentos e,
por isso, apresenta potencial para colocar em prática um
aumento das exportações de vestuário para a Europa.
Estimamos que a companhia dobre sua produção de
vestuário para 12,5 milhões de peças por ano nos próximos
três anos e que com isso o crescimento das receitas chegue
a 10%, com lucro bruto chegando na casa dos 12%. Prevemos
uma expansão das margens brutas consolidadas entre 15%
e 16% em função das margens mais altas na Europa para o
setor de vestuário.

Modelamos um cenário de baixa para refletir essas questões
que eventualmente possam existir na cadeia de suprimento.
Comparado com o caso base de US$100 por ação, o cenário
de baixa produziu um valor justo de US$49 por ação.
Embora uma probabilidade possa ser atribuída ao cenário
de baixa para determinação do VLP ajustado ao risco, a
vantagem dessa abordagem é na realidade a de quantificar
riscos de queda a partir de um evento negativo específico
em ASG.
■■

■■

■■

RISCOS
Embora não tenham sido registrados casos de trabalho
infantil na cadeia de suprimentos da companhia, esse risco
existe no Paquistão, como demonstram informações da
Organização Internacional do Trabalho. A incapacidade de
atender a padrões de trabalho pode prejudicar a habilidade
da companhia de realizar exportações para a Europa.

100

-9

90
80

-27

70
$ por ação

■■

Paralisação: Se questões trabalhistas vierem a tona,
baseado em acontecimentos históricos em companhias
similares da região, prevemos uma paralisação de pelo
menos seis meses para lidar com essas questões. As
receitas para o segmento de exportação do caso base
da companhia foram cortadas pela metade, reduzindo o
preço alvo para US$9 por ação.
Contratos descontinuados: Estimamos que a
companhia perca 1/3 de seus contratos como resultado
de questões envolvendo trabalho infantil. Dessa forma,
o preço alvo foi reduzido em mais US$27 por ação.
Aumento da folha de pagamentos: Com base em
multas governamentais e ocorrências históricas, a
contratação de novos funcionários e indenização de
vítimas e familiares aumentaram os custos com pessoal
em 10% perpetuamente. Consequentemente, o preço
alvo foi reduzido em US$8 por ação.
Desconto de governança corporativa: Considerando
os acontecimentos mencionados acima, atingimos
um novo valor patrimonial líquido. Aplicamos um
desconto de governança corporativa de 10% para o VLP,
reduzindo o preço final por ação em US$7. Tal resultado
produz um cenário de queda de US$49 por ação.

60

-8

50

-7

40
30
20
10
0

32

100
Caso base

49
Paralisação
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corporativa

Caso de cenário
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COMPREENDENDO A RELEVÂNCIA DA ELISÃO FISCAL

Setor/Indústria

Serviços de TI

Companhia

MFS Investment Management

Técnica de
integração

Análise de cenário

Autor

Rob Wilson

Em meados de 2013, nosso analista de pesquisa ASG
identificou uma série de sinais sugerindo que tanto a
legislação quanto as expectativas sociais relacionadas com
estratégias de planejamento fiscal para redução de impostos
estavam mudando, incluindo o fato de que os países em
desenvolvimento endividados estavam perdendo bilhões
de dólares anualmente com o uso agressivo de estratégias
de redução de impostos. De acordo com a Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os
países em desenvolvimento perdem mais em elisão fiscal do
que recebem em ajuda externa. Os dados levantados, em
conjunto com outros, contribuem para nossa convicção de
que a elisão fiscal das empresas se tornará um dos principais
focos dos legisladores mundialmente.
Depois de pesquisar estratégias comuns de elisão fiscal
utilizadas por multinacionais, identificamos um grupo inicial
de potenciais companhias de alto risco, através da análise do
buraco fiscal que cada empresa apresenta: a diferença entre
a taxa média ponderada de imposto legalmente devido por
uma empresa baseada no mix geográfico de vendas e a
taxa efetiva de imposto apresentada pela empresa em sua
demonstração de resultados.
Para as empresas com um buraco fiscal maior, avaliamos
outros fatores, com particular atenção para companhias
exibindo ou se beneficiando de:
■■

■■
■■

■■

ampliação ou crescimento do saldo de benefícios fiscais
sem reconhecimento;
taxa de juros efetivas internacionais muito baixas;
fatos novos ou alteração de linguagem utilizados em
notas explicativas da companhia;
notas recentes na mídia ou processos administrativos
de entidades governamentais envolvendo práticas
fiscais;

Identificamos uma variedade de companhias e conversamos
com seus gestores para refinar nossa avaliação de risco.

IMPACTO NA ANÁLISE
Para analisar a relevãncia da questão sob o ponto de vista
financeiro, nosso analista de pesquisa ASG preparou uma
apresentação detalhada sobre o tema, seguida por pesquisa
de nível de segurança relacionada a impostos, que foi
conduzida em estreita colaboração com nossos analistas de
mercado e gestores de portfólio.

Como resultado desse trabalho, as ponderações das
participações em múltiplas carteiras foram reduzidas, e
vários analistas normalizaram (aumentaram) as taxas de
impostos utilizadas em seus modelos financeiros. Em alguns
casos, os analistas também incorporaram consideráveis
aumentos de impostos em suas análises negativas de
cenário para entender como os níveis de segurança podem
ser influenciados se fossem impostas alíquotas de impostos
significativamente mais elevadas.
Um exemplo simples do nosso trabalho nessa área faz
referência a uma empresa de serviços de TI. Depois de
pesquisar as estratégias fiscais da empresa e de se consultar
com o seu diretor financeiro, nosso analista ASG determinou
que a taxa de imposto da empresa provavelmente
permanecerá relativamente estável nos próximos anos; No
entanto, o analista que cobre a ação optou por desenvolver
um cenário de baixa que incorporasse riscos de uma ação
regulatória mais rápida, para se certificar de que uma equipe
mais ampla de analistas também compreendesse o potencial
de queda do papel (figura 1).
Figura 1

Taxa de juros efetiva
Múltiplo P/L

Análise do
caso base

Análise do
cenário de
baixa

14%

20%

14,5x

12,5x

Impacto do LPA antes dos
impostos

-2

Impacto da taxa de juros no
LPA

-7

Impacto total do cenário de
queda no LPA ajustes de caso
Queda Vs. caso base

-9%
-21%

A empresa conta com uma boa capacidade de geração
recorrente de receitas, o que alternativamente deveria levar
a ajustes mínimos em cenários negativos. No entanto, uma
taxa de imposto mais alta somada ao impacto associado à
análise de valor da empresa e ao sentimento do investidor,
provavelmente influenciado pela divulgação do risco fiscal,
levaram a um cenário de baixa em que a estimativa dos
lucros por ação apresentaram uma redução de 9%, abaixo
do estimado pelo analista, resultando em mais de 20% de
potencial de queda no valor justo das ações.
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CONECTANDO SAÚDE E SEGURANÇA ÀS MARGENS
OPERACIONAIS
Setor/Indústria

Embalagem

Companhia

Robeco

Técnica de integração

Margem operacional

Autor

Willem Schramade

A companhia de embalagem da nossa carteira é uma
das maiores fabricantes de latinhas do mundo, com alta
penetração em mercados oligopolistas. Considerando a
larga influência na indústria, saúde e segurança operacionais
são questões fundamentais. A companhia afirma que dá
muita atenção a essas questões, mas que não poderia
avançar mais em termos de indicadores, relatórios e
análises.
Além dos índices que já apresenta, a companhia poderia
começar a divulgar itens como tempo desperdiçado em

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Identificar e
se concentrar nos
fatores mais relevantes

Analisar o impacto de
fatores relevantes no
modelo de negócio

Quantificar para
ajustar as premissas
de propulsão de valor

Ambos analistas:

Responsabilidade do
analista de Renda
Variável Global:

Em grande parte
pelo analista da
RobecoSAM:
Mergulho profundo nos
fatores relevantes para o
setor e a companhia; o
desempenho da companhia
nesses fatores; oferecer
atalhos e novos insights

Determinar o desempenho relativo da
companhia para avaliar
os impactos sobre os
posicionamentos
competitivos, por fator

Analista de investimento em sustentabilidade

Incluímos os fatores ASG nos modelos de análise de valor
e de processo de decisão, combinando os fatores mais
relevantes dessa ferramenta com posições competitivas e
propulsores de valor.
Na produção de análises de investimento, nossos
analistas de ações consultam seus pares de análise de
investimento em sustentabilidade em seus respectivos
setores para efetuar uma avaliação dos fafores mais
relevantes da companhia. Com base em nosso banco de

DECISÕES
MAIS BEM
INFORMADAS

p.ex. convicção mais alta,
melhor visão de risco-retorno

Expressar o impacto
combinado dos vários
fatores relevantes em
um número para cada
propulsor de valor

Analista de renda variável

NOSSO PROCESSO
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taxa de acidentes, seguindo o que fazem alguns dos seus
pares da indústria. Mais importante, a empresa poderia
informar como o item relacionado à segurança faz parte da
sua cultura e de que forma se reflete em seu desempenho
operacional.
O fabricante de alumínio Norsk Hydro é um dos grandes
fornecedores da companhia, conseguindo atingir em suas
fábricas uma relação firme e positiva entre segurança e
eficiência operacional. Se a empresa de embalagens fizesse
uma abordagem dessas questões em suas 150 fábricas,
provavelmente conseguiria aumentar o seu valor.

dados de sustentabilidade, análises adicionais e discussões
com o analista de ações, o analista de investimento em
sustentabilidade então emite uma opinião sobre o perfil
da empresa, levantando uma lista com as questões
mais significativas para a companhia, como ela está se
comportando nessas questões (em termos absolutos e
relativos) e de que forma isso afeta sua posição competitiva.
Em seguida, o analista de ações dá o seu parecer e avalia
quanto melhor ou pior a empresa esta executando suas
tarefas ou então faz uma comparação do desempenho
da empresa em relação aos seus competidores, levando
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em conta as forças e as fraquezas dos fatores ASG. Se o
analista entender que por meio de um fator ASG a empresa
consegue apresentar uma vantagem competitiva, então
esse fato deverá estar refletido nos propulsores de valor
que são mais fortes do que os apresentados pelo seus pares,
podendo ser citados, por exemplo, aumento do crescimento,
margens mais elevadas ou redução da necessidade de
capital.
Em quase metade dos casos, nenhuma mudança nos
propulsores de valor foi efetuada, seja porque os fatores
ASG se cancelam mutuamente ou porque a convicção
alcançada é insuficiente, as diferenças entre as empresas
são muito pequenas ou a companhia é apenas média. Ainda
assim, essa análise normalmente permite ao analista formar
uma opinião mais profunda sobre a qualidade de gestão da
empresa e dos riscos envolvidos.

NA PRÁTICA
Para a nossa carteira de empresas de embalagens, o
analista de investimento em sustentabilidade levantou
algumas fraquezas relacionadas à divulgação de questões
relevantes: A empresa carece de uma estrutura para
identificar e monitorar as questões de sustentabilidade
mais importantes. Como mencionado anteriormente, a
empresa alega manter compromisso com segurança e
fornece alguns dados relacionados ao tema, mas não há

metas e KPIs (indicadores-chave de desempenho, na sigla
em inglês). A empresa se beneficiaria com a análise desses
dados se fossem aplicados no chão de fábrica, combinados
com outras medidas de desempenho e, potencialmente,
na avaliação de pessoal. O mesmo se aplica às medidas de
gestão ambiental, gestão da cadeia de suprimentos e de
capital humano.
Depois de debater com a empresa essas questões, o
CFO e o time de relação com investidores da companhia
reconheceu o potencial para melhoria. Em nosso segundo
encontro, eles mostraram algumas melhorias no processo
de divulgação e nomearam um diretor de sustentabilidade
para ajudar na abordagem dessas questões. Os executivos
também acrescentaram que estavam trabalhando em uma
avaliação de relevância e definição de metas, bem como
na melhoria de seus sistemas de TI, para permitir uma
análise mais rigorosa de índices financeiros indiretamente
relacionados, como os de segurança.
A empresa de embalagens poderia potencialmente
economizar centenas de milhões de dólares caso
aprimorasse suas análises da relação de margens, de
histórico de resultados com segurança e da utilização de
materiais em cada uma das suas unidades de produção. Isso
implicaria uma expansão nas margens de várias centenas de
pontos percentuais.
Vários graus de melhoria implicam o seguinte impacto no
preço-alvo:

Cenário base: nenhuma
melhoria ASG

Cenário de boa
melhoria em ASG

Cenário de melhoria
muito forte em ASG

Margem EBIT

11,5%

12,5%

13,5%

Margem NOPAT (Lucro Operacional Líquido
de Impostos)

8,9%

9,6%

10,4%

Potencial de alta do preço-alvo

9%

22%

38%
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ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS
(QUANT)
PERSPECTIVA DE ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS
As estratégias quantitativas (quant) se aproveitam de
dados coletados e utilizam modelos matemáticos e
técnicas estatísticas para superar os índices de referência
(benchmarks).
Estes gestores definem modelos e regras que
apresentam recomendações de investimento e/ou de
peso na carteira. Tais modelos, por exemplo, podem
fazer previsões sobre movimentos futuros no preço de
ativos e/ou nos fundamentos da companhia, com base
em dados técnicos e/ou fundamentos, tanto históricos
quanto projetados.
O processo de investimento é tipicamente dividido
dentro das seguintes três etapas:
1) Análise de dados e teste estatístico
Alguns destes gestores utilizam técnicas de analise
estatística para identificar relações entre conjuntos
de dados em diferentes horizontes de investimento
para encontrar padrões, correlações e/ou fatores
que influenciam os movimentos no preço dos
ativos. Outros gestores quant utilizam técnicas de
determinação de valor para identificar títulos que
possam estar mal precificados.
2) Desenvolvimento de modelos e back-testing
Gestores quant programam algoritmos que formam
a base de seus modelos. O back-testing mostra
o desempenho de títulos utilizando-se de séries
históricas para indicar se existe alguma possibilidade
de geração de retornos superiores.
3) Implementação da estratégia
Se o back-testing for bem-sucedido, os gestores quant
implementam o modelo. Mudanças nas condições
de mercado têm a capacidade de fazer com
que abordagens puramente estatísticas fiquem
desatualizadas o que pode exigir que gestores
recomecem todo o processo, identificando novas
relações e a necessidade de programar novos
algorítimos.
Computadores podem rodar modelos e executar
decisões de investimento sugeridas. Regras sistemáticas
e técnicas de desenvolvimento de portfólio, juntamente
com ferramentas integradas de gestão de risco, levam a
recomendações do peso da carteira.
Alguns modelos são integrados aos sistemas de
gerenciamento dos gestores de carteira para facilitar
a execução das ordens. Muitos gestores quantitativos
contam com procedimentos de gerenciamento de
risco que são colocados em prática para assegurar que
os resultados dos modelos refletem a estratégia e as
intenções das equipes de investimento.
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A integração ASG historicamente só é associada a
estratégias de fundamentos, mas esta percepção está
mudando aos poucos, conforme vários gestores que
utilizam estratégias quant integram fatores ASG em seus
modelos de determinação de valor e suas decisões de
investimento. Conforme os dados ASG se tornam mais
comuns, estatisticamente mais precisos e comparáveis, mais
gestores devem utilizar técnicas estatísticas para identificar
correlações entre fatores ASG e movimentos de preço que
possam gerar alfa e/ou reduzir risco.
Gestores que utilizam estratégias quant e que fazem
integração ASG criaram modelos que integram fatores
ASG a outros fatores tais como valor, tamanho, ímpeto,
crescimento e volatilidade. Dados e/ou classificações ASG
são incluídos em seu processo de investimento e podem
resultar no ajuste para cima ou para baixo nos pesos de
títulos, incluindo ajuste para zero.
Há duas abordagens principais para a integração de fatores
ASG em modelos quantitativos, que envolvem o ajuste dos
pesos de:
■■

■■

títulos com baixa classificação ASG para zero, com
base em pesquisa que relaciona fatores ASG a risco de
investimento e/ou retornos ajustados para risco;
cada título no universo de investimento, de acordo com
a relação estatística entre o conjunto de dados ASG e
outros fatores.

O processo de formação da carteira da New Amsterdam
Partners utiliza a primeira abordagem. Encontraram uma
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Conectando
classificações de
integração ASG aos
retornos e à volatilidade
– New Amsterdam
Partners

Selecionando ações
por meio de um
processo modular
de investimento –
Arabesque Asset
Management
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ESTUDO DE CASO

Moldando a carteira
com um perfil de
relevância em ASG –
Auriel Capital

Aprimorando modelos
de previsão de risco
total – Analytic
Investors
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correlação positiva entre as classificações ASG e os retornos
ajustados para o risco desde a crise financeira de 2008,
e seu modelo quant ajusta os pesos das companhias com
baixa classificação em ASG para zero em todas as carteiras.
A Gestão de Ativos também enxerga uma correlação entre
ASG e o desempenho de uma companhia/um investimento,
e reduz os pesos das companhias que não passam no
processo de sustentabilidade para zero.
A Auriel Capital e a Analytic Investors são exemplos da
segunda abordagem. A Auriel Capital utiliza pesquisa
sobre a relação estatística entre fatores ASG e retornos de
investimento para criar uma pontuação ASG que ajusta os
pesos dos títulos em sua carteira. Como resultado de sua
pesquisa sobre as ligacoes entre classificações ASG e risco
futuro, o processo de investimento da Analytic Investors
utiliza uma escala de risco para ajustar para baixo o limite
máximo da posição das ações de uma companhia específica
conforme as classificações ASG da companhia caem.
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CONECTANDO CLASSIFICAÇÕES DE INTEGRAÇÃO ASG AOS
RETORNOS E À VOLATILIDADE
Companhia

New Amsterdam Partners

Autor

Michelle R. Clayman

ESTABELECENDO UM
RELACIONAMENTO

INTEGRAÇÃO AO PROCESSO DE
INVESTIMENTO

Na pesquisa da relação entre a classificação ASG e o retorno
das ações, entre a volatilidade e os retornos ajustados ao
risco desde a crise financeira de 2008, percebemos que
as empresas que tinham maiores retornos consolidados
apresentavam melhor classificação ASG, mas que havia
uma correlação mais forte (negativa) entre a classificação
e a volatilidade das ações, e essa relação era ainda mais
intensa quando a volatilidade do mercado estava alta. Tais
resultados foram mantidos após o uso de ferramentas
de monitoramento setorial. A correlação entre a
classificação ASG e o retorno ajustado ao risco mostrou-se
extremamente positiva nos últimos anos, e esta correlação
se fortalece ainda mais quando retiramos papéis com
classificação mais baixa.

Incluímos a análise ASG na equipe de investimentos e em
seus respectivos relatórios, que passaram a contar com uma
seção ASG produzida por cada analista de investimentos.

A relação negativa entre ASG e volatilidade foi explorada
com grande profundidade, dada uma bem documentada
anormalidade de baixa volatilidade (um desempenho
superior de ações com baixa volatilidade). Os testes de
frequência qui-quadrado - utilizados para avaliar quando se
deve rejeitar ou não uma hipótese estatística - mostram
que as ações com alta classificação ASG tendem a estar
no grupo de baixa volatilidade e vice-versa e, mesmo
assim, a classificação ASG continuou tendo impacto
independentemente do efeito da baixa volatilidade.
A eliminação de empresas da parte inferior do ranking
ASG não prejudicou o retorno das carteiras (incluindo as
ajustadas ao risco), tendendo a aumentar a probabilidade
de distribuição de retornos com elevação das médias e das
máximas.
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Nosso processo de investimento começa usando um
modelo proprietário de avaliação no cálculo do retorno
esperado para as ações. Criamos um universo de pesquisa
com ações que apresentam maior potencial de retorno
e passamos a estudá-las usando técnicas tradicionais de
análise de fundamentos (participação de mercado e análise
competitiva, análise financeira e análise de avaliação de
empresas). Na fase final, a pesquisa ASG indica o processo
de formação de portfólio para ajustar o peso das ações ASG
piores classificadas de todas as carteiras.

IMPACTO DA DECISÃO DE
INVESTIMENTO
A Kroger é basicamente uma rede de supermercados
com apresentação atraente e uma relação P/L próxima ao
nível de seus competidores, mas com um retorno sobre o
patrimônio (ROE) bem maior, juntamente com um sólido
balanço patrimonial e um consistente histórico de superar
as expectativas do mercado. Entretanto, uma série de
controvérsias relacionadas a fatores ASG levantaram
algumas preocupações, entre elas questões relacionadas
à saúde e segurança, forma de trabalho na cadeia de
suprimentos e um incidente envolvendo reivindicações de
reembolsos inconsistentes que resultaram em penalidades.
Algumas de suas lojas também vendem armas de fogo,
o que, para muitos investidores, sempre se mostra uma
questão bastante delicada. Ao passar por nosso processo
de formação da carteira, essas questões causaram uma
redução a zero do peso atribuído às ações, efetivamente
levando a retirada dos papéis da nossa carteira ASG.
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SELECIONANDO AÇÕES POR MEIO DE UM PROCESSO
MODULAR DE INVESTIMENTO
Companhia

Arabesque Asset Management

Autor

Andreas Feiner

Não observamos causalidade entre o ASG e o desempenho
de investimento e da companhia, mas sim uma correlação
relativamente estável. Nosso método baseado em
regras e numa estratégia quantitativa inclui análises
fundamentalistas, otimização de portfólio e gerenciamento
de riscos, bem como nosso processo de sustentabilidade.
A estratégia tem liquidez diária e não utiliza alavancagem,
posição vendida, derivativos ou empréstimo de ações e
pode ser oferecida em contas separadas. O processo de
investimento baseado em três fases consiste em:
1. um processo de sustentabilidade
2. análise de fundamento de ações
3. risco quantitativo e tecnologia de investimento

1) PROCESSO DE SUSTENTABILIDADE
Aplicação: Quadrimestral

Nosso processo de sustentabilidade constrói um universo de
investimento Possui quatro passos:
■■

■■
■■
■■

contabilidade forense (identificação de empresas com
práticas agressivas de contabilidade e governança);
cumprimento do Pacto Global da ONU;
pontuações ASG proprietárias;
análise baseada em preferências, com exclusão de
setores ou empresas.

Aplicamos o processo às 77 mil ações da nossa base de
dados, reduzindo o peso das ações que não chegam a zero,
resultando em um universo considerável de investimento de
aproximadamente 1200 ações.
Ao calcular nossas pontuações ASG proprietárias,
analisamos mais de 200 critérios ASG de quatro empresas
fornecedoras de dados. Os dados ASG são então mapeada
em doze subcategorias: cinco de fatores ambientais, quatro
de fatores sociais e três de governança.
No cálculo da pontuação de melhor-da-classe das
companhias, identificamos as questões mais significativas
por setor e determinamos um peso próprio para cada uma
delas. A nota ASG atribuída é resultado de uma combinação
de pesquisa qualitativa e de análise estatística e quantitativa
que evita correlações inconsistentes e contribui na
implementação e na checagem constante de qualidade.

2) ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA
Aplicação: Quadrimestral

Para cada uma das aproximadamente 1200 ações do
universo considerado de investimento, calculamos três
pontuações com base em dados financeiros. Conceitos
padrões, caso do g-score e f-score (identificadores

de empresas com boas perspectivas de crescimento
e balanços sólidos), são calculados em conjunto com
nossa métrica proprietária de medida de pressão sobre
lucros, com base em pesquisas de corretores de sellside. Em seguida, aplicamos às estimativas de ganhos das
empresas um modelo estatístico orientado pela economia
comportamental (novamente com base na pesquisa de
corretores de sell-side).

3) RISCOS QUANTITATIVOS E DE TECNOLOGIA DE
INVESTIMENTOS
Aplicação: Diária

O modelo de investimento quantitativo seleciona até
100 ações entre os aproximadamente 1200 papéis que
compõem o universo de investimento elegível. Consiste em:
■■

■■

modelo de alocação de ativos, que é movido pelo
ímpeto de cada ação;
otimização de carteira CVaR (ferramente de análse para
avaliação do valor em risco das ações) que inclui metas
de g-score, f-score, pressão salarial e preços individuais
de todas as ações dentro do universo considerado de
investimento.

A aplicação da análise diária permite que os ativos
de investidores fiquem protegidos dos momentos de
volatilidade dos mercados de ações ou de grandes
movimentos de realização.

IMPACTO NA ESCOLHA DAS AÇÕES
Nosso processo é uma abordagem muito mais complexa
e pormenorizada de análise de investimentos do que uma
simples seleção de ativos baseada em fatores individuais
ambientais, sociais ou de governança. Por exemplo, com
base unicamente em suas credenciais ambientais, a
SunEdison, empresa de produção de energia solar dos
Estados Unidos, poderia ter sido considerada uma escolha
ASG bem atraente, ainda assim a companhia viu o preço
de suas ações despencarem (desde o início de abril de
2016, a produtora de energia solar vem se preparando para
declarar falência) depois que informações vazaram de que a
SEC e o Departamento de Justiça dos EUA iriam investigar
a empresa, supostamente pela companhia ter tomado
decisões exageradas na alocação de caixa.
Ao passar por nossa análise de sustentabilidade, a
SunEdison sempre apresentou pontuações baixas quanto
ao risco de contabilidade e governança (RGC), o que sugeria
uma maior probabilidade de que a companhia entrasse
em litígio a reboque de suas agressivas práticas contábeis.
Como resultado desse cenário, as ações nunca passaram
pela análise de sustentabilidade e seu peso foi reduzido
a zero, o que significa dizer que, mesmo com todas as
credenciais ambientais da empresa, sua ação não fazia mais
parte da nossa carteira quando os papéis desabaram.
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MOLDANDO A CARTEIRA COM UM PERFIL DE RELEVÂNCIA
EM ASG
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Autor
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Para identificar a relação entre as pontuações ambientais,
sociais e de governança e o retorno sobre os investimentos,
nossa equipe de pesquisa conduziu inicialmente um trabalho
detalhado de due diligence utilizando-se das pontuações
atribuídas pelas várias empresas de pesquisa. Encontramos
uma falta de alinhamento entre os fornecedores de
pesquisas e os resultados dos testes de controle (backtesting) indicaram que um portfólio baseado diretamente
na avaliação de tal indicador não conseguiria superar
significativamente dados históricos apresentados.
Diante dos fracos resultados, decidimos dar um passo
atrás e abordar o problema novamente sob o ângulo da
relevância. Pesquisamos de três a oito questões ambientais
e sociais fundamentais que seriam enfrentadas por cada
setor da indústria nos próximos três a cinco anos, a saber, a
escassez de água na indústria de alimentos e bebidas, ações
trabalhistas e direitos sociais envolvidos nas operações das
indústrias de extração, além da governança e da confiança
dos consumidores no setor bancário.
Com base nessas questões fundamentais, desenvolvemos
uma matriz de fatores setoriais, formada por 30 setores
e 27 fatores, para cada uma das seis regiões em que
investimos, e pedimos para que nossos fornecedores de
pesquisas preenchessem a matriz. Ao terminar de selecionar
os dados que seriam utilizados na construção de nossas
Ativos

Padrão das
revisões dos
analistas

Para determinar a pontuação geral ASG para cada empresa
("Perfil ASG" na figura 1), nosso modelo quantitativo
integrado ASG analisa os dados ASG da companhia, alimenta
o sistema com informações ASG associadas às principais
questões de uma determinada indústria e calcula os
fatores proprietários correspondentes. Os pesos da matriz
setorial são então aplicados a fatores presentes em nossa
ferramenta dedicada para estimativa do cálculo de Perfil
ASG.
Em termos de fornecimento de subsídios para determinar
nossa visão de investimento em relação a uma empresa em
particular, pode-se dizer que o Perfil ASG representa nosso
fator de "convicção" de longo prazo. Outras fontes alfa de
destaque mostram nossos componentes de curto prazo
(até duas semanas) e servem para ajustar nosso portfólio e
refletir nossa posição estratégica dentro do nosso universo
de ações.
A tabela abaixo mostra como nosso Perfil ASG é adicionado
a outras fontes alfa de análise, caso da Padrão de Revisão
de Analistas, Estimativa de Lucros e Reversão à Média,
para chegar ao nosso portfólio final e ao tamanho da nossa
posição. A Koninklijke DSM, por exemplo, tem uma posição
Previsão
da na nossa
Soma
Carteira
de vendade
de 30Reversão
pontos-base
carteira. Não
fosse
lucro
mediana
ponderada
pelo
Perfil de Sustentabilidade
negativo, em partefinal
devido
a um maior impacto ambiental por unidade de receita em
relação a seus competidores, a carteira teria mantido uma
0,52% de compra0,15%
0,69% 10 pontos-base.
0,59%
posição
de aproximadamente
-0,46%
-0,08%
-0,75%
-0,64%

AKZO NOBEL NV

0,48%

-0,16%

ARKEMA

-0,14%

-0,07%

BASE SE

-0,01%

-0,34%

0,09%

0,30%

0,04%

0,03%

BRENNTAG AG

0,14%

0,29%

0,06%

0,18%

0,67%

0,57%

CLARIANT AGR

-0,24%

0,24%

0,04%

-0,50%

-0,46%

-0,39%

0,31%

0,12%

-0,33%

-0,17%

-0,31%

-0,26%

K S AG

-0,11%

0,08%

0,32%

0,18%

0,47%

0,40%

KONINKLIJKE DSM NV

-0,43%

0,08%

-0,24%

0,24%

-0,35%

-0,30%

TOTAL

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

GIVAUDAN SA
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variáveis, ponderamos cada um desses fatores. Variamos o
peso dos fatores ambientais através da estimativa de valor
monetário relativo de todas as externalidades ambientais
em relação aos fatores sociais e de governança.
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QUAL A UTILIDADE DA CLASSIFICAÇÃO
ASG NAS ESTRATÉGIAS QUANT?
Para determinar se as práticas de ASG serão ou não um
indicador de risco futuro, p.ex., alta volatilidade futura dos
preços, investigamos se as métricas de ASG fornecem
indicações que não são capturadas pelos modelos de risco
de fundamentos mais tradicionais. Se essas observações
forem aplicáveis, então a classificação ASG pode ser
utilizada para a identificação de riscos desconhecidos
encontrados em empresas que seriam consideradas de
baixo risco quando avaliadas por modelos convencionais de
análise.
A Figura 1 separa o índice de ações MSCI World em cinco
cestas baseadas na estimativa total de risco1. Levando
em consideração que todos os tipos de papéis ASG são
encontrados em quantidades bem similares em cada cesta

de ações, o gráfico sugere que as classificações ASG não
apresentam correlação com o risco total estimado calculado
pelos modelos tradicionais de avaliação de fundamentos.
Apoiada ainda na ideia de que as classificações ASG
fornecem observações que não são encontradas nas
estimativas de modelos de avaliação de fundamentos mais
tradicionais, a figura 2 examina a volatilidade residual2
dos papéis que fazem parte do MSCI World, cujo índice
indica a volatilidade que não é estimada no modelo de
risco fundamental. Como demonstrado, as ações com pior
classificação dentro das práticas ASG apresentam maior
volatilidade residual e, portanto, possuem maiores níveis de
riscos desconhecidos do que aquelas mais bem classificadas
dentro das práticas, o que nos leva a crer que a classificação
ASG contribui na indicação de empresas cujos preços
podem apresentar alta volatilidade no futuro.

COMO UTILIZAMOS A CLASSIFICAÇÃO

% das classificações ASG

Figura 1: Porcentagem de classificações ASG dentro dos limites de estimativa de risco total (Dezembro de 2014)

Classificação ASG por quintil de risco
(em 31/12/2014)
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1 O risco total estimado baseia-se no Modelo de Análise de Fundamentos de Risco de Capital Global Barra.
2 A volatilidade residual é a média do retorno dos desvios padrões de 12 meses que foram retirados da indústria, do país e de outros fatores.
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Figura 2: Volatilidade residual média (2007-2014)

Volatilidade residual em 12 meses
(2007-2014)
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ASG EM ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS
Criamos uma forma sistemática de incorporar na formação
da carteira um perfil de risco mais elevado de empresas mal
classificadas em práticas ESG.
Utilizamos um otimizador para construir uma carteira que
possua um nível de risco apropriado, sujeito a um limite
máximo específico de posição por ação baseado no risco
de cada ação individualmente considerada. Usamos vários
filtros para identificar esses riscos, além de um processo
proprietário de avaliação de risco para reduzir o nosso limite
máximo de exposição por ação com base nos riscos que
encontramos. Esse processo é aplicado sistematicamente
em todas as ações.
Integramos as conclusões das nossas pesquisas ASG como
uma lente de aumento no nosso processo de avaliação
de risco. À medida em que a classificação ASG de uma
empresa é rebaixada, nosso modelo reduz a exposição
máxima permitida para refletir o aumento da incerteza em
torno da volatilidade e da maior probabilidade de eventos
inesperados.

IMPACTO NA DECISÃO DE INVESTIMENTO
A Seadrill Limited, empresa de perfuração em águas
abertas, apresenta um risco considerado muito alto, tanto
do ponto de vista da análise de fundamentos quanto de
avaliação estatística, e, assim, o tamanho da nossa posição
máxima permitida ficaria normalmente em apenas 1,5%
aproximadamente.
A Seadrill esteve envolvida e posteriormente foi
considerada parcialmente culpada por um dos maiores
derramamentos de petróleo em águas abertas da Austrália.
O derramamento de Montara, em agosto de 2009, durou
74 dias e despejou cerca de 150 mil barris de petróleo
em águas da Austrália e da Indonésia. A Seadrill enfrenta
42

BBB

BB

B

CCC

riscos financeiros e institucionais extremamente elevados
relacionados a acidentes com saúde, padrão de segurança
e derramamento de hidrocarbonetos e, desde 2009, não
conseguiu apresentar evidências da redução desses riscos.
Não é surpreendente, portanto, que a nota ASG da Seadrill
seja CCC. Mesmo se considerarmos que as ações ainda são
atraentes, o risco ASG adicional levou a uma redução da
posição máxima permitida em carteira em dois terços, para
cerca de 0,5%.
Embora o exemplo da Seadrill seja interessante, o que
dizer de um papel cujos modelos estatísticos e de análise
de fundamentos não refletem a exata dimensão dos riscos
envolvidos?
A empresa de saúde Baxter International apresenta baixo
risco em seus fundamentos mas vem enfrentando inúmeras
questões de segurança relacionadas a seus produtos. Em
dezembro de 2013, processos foram arquivados devido a
mortes supostamente relacionadas a Heparina, uma droga
anticoagulante. No mês seguinte, a empresa recebeu uma
carta cujo conteúdo tratava de repetidas violações de
padrões de fabricação em uma unidade no estado de Ilinois
e, em maio do ano passado, a companhia anunciou uma
operação de recall para o SIGMA Spectrum Infusion Pump
ligada a uma série de ocorrências imprevistas.
Os modelos estatísticos e de análise de fundamentos
normalmente consideram os papéis da companhia como de
baixo risco e, de fato, dependendo de como a volatilidade é
calculada, os riscos são aproximadamente 20% mais baixos
do que dos papéis em média. Assim, enquanto o balanço e a
demonstração de resultados parecem sugerir que a empresa
seja aparentemente de baixo risco e permitiriam tomar uma
posição de 3% em tamanho, avaliações inconsistentes em
ASG nos levaram a encolher o tamanho da nossa posição
máxima permitida para 1,9%.
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ESTRATÉGIAS SMART BETA
PERSPECTIVAS DE ESTRATÉGIAS DE SMART
BETA
Investimentos com aplicação de smart beta utilizam
uma combinação de estratégias passivas e ativas de
investimentos. Tal aplicação pondera os componentes de
um índice de valor de mercado por um fator ou fatores
diverso(s) da capitalização de mercado (como valor,
retorno de dividendos, momento, crescimento, qualidade
ou volatilidade) para superar o índice, reduzir os riscos
de queda ou aumentar a rentabilidade dos dividendos.
Algumas estratégias de smart beta utilizam diretamente
tais dados, enquanto outras usam métodos matemáticos
de ponderação que também podem resultar em
exposições parecidas.
Através da atribuição de pesos distintos pode-se criar
um portfólio que apresente diferentes características e
resultados em comparação com um índice convencional
ponderado por valor de mercado. Por exemplo, uma
carteira de smart beta ponderada pelo fator de relação
P/L será composta por uma porcentagem mais elevada
de ações do que as com P/L mais baixos, o que, por
conseguinte, impulsionará o seu desempenho. Um índice
convencional, por outro lado, acaba apresentando um
viés natural para empresas com grande capitalização de
mercado e, por conseguinte, seu desempenho será em
grande parte ditado pelo comportamento das ações de
grandes empresas de valor de mercado.
As metodologias de desenvolvimento de portfólio de
produtos com smart beta podem ser agrupadas em duas
categorias.
Baseadas em Heurística metodologias de ponderação
calculam os pesos dos papéis usando regras heurísticas
simples que são aplicadas sistematicamente para
todos os componentes da carteira. Por exemplo, os
pesos de cada componente de um índice ponderado
por ímpeto são calculados dividindo a nota do ímpeto
de uma ação pela soma de todas as notas de ímpeto
dos componentes. Outras estratégias de ponderação
baseadas em metodologias comuns de heurística são
conhecidas como “equal weighting”, “fundamental
weighting” e “risk clusters equal weightings”.

Nas estratégias smart beta, fatores ASG e pontuações
podem ser utilizados como peso na formação da carteira
para criar retornos excedentes ajustados para risco, reduzir
o risco de queda e/ou melhorar o perfil de risco ASG da
carteira.
Por exemplo, o Banco J. Safra Sarasin analisou a relação
entre indicadores de governança e o risco de queda e
utilizou sua pesquisa no processo de formação da carteira.
Para selecionar fornecedores inovadores de água para
seus produtos de “água inteligente”, a Calvert Investments
utiliza seu sistema proprietário de pesquisa para identificar
indicadores financeiramente relevantes de eficiência no uso
da água e de impacto do uso de água entre companhias em
setores com utilização altamente intensa de água, tais como
produtos alimentícios, papel ou semicondutores.
Gestores que integram fatores ASG em carteiras smart beta
geralmente ajustam as posições para outros fatores, tais
como o índice de valor de fator
PE mencionado acima. Em
ESTUDO DE CASO
um destes estudos de caso,
Aderindo aos
a AXA Investment Managers
objetivos financeiros
ajusta o peso das companhias
e de desempenho
em um universo global de
sustentável de longo
renda variável para aumentar
prazo – AXA Investment
a exposição a companhias
Managers
com alta rentabilidade, alta
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ESTUDO DE CASO
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Construindo um índice
inteligente para água –
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Inserindo insights
de governança em
estratégias smart beta –
Bank J. Safra Sarasin

Baseada em otimização métodos de ponderação
envolvem técnicas complexas de otimização para criação
de portfólios maximizando o retorno ou minimizando
riscos. Por exemplo, um índice ponderado de baixa
volatilidade indica a previsão de volatilidade futura de
cada componente do índice e, em seguida, aplica um
peso maior ou menor para ações com alta ou baixa
volatilidade, respectivamente.
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Com a aplicação de nossos testes estatísticos de controle
(back-tests), encontramos uma baixa correlação entre os
dados A, S e G e os fundamentos das ações tradicionais.
Tal fato oferece aos titulares de ativos a oportunidade de
investir responsavelmente sem comprometer suas filosofias
de investimento, levando cuidadosamente em consideração
os fatores ASG que os titulares esperam que tenham
influência no desempenho sustentável de longo prazo das
empresas. Nossa abordagem oferece a melhor forma de
integração ASG, ao mesmo tempo em que permite que as
metas financeiras tradicionais permaneçam inalteradas.
Uma área na qual conseguimos obter isso foi na nossa
estratégia de smart beta.

CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA
ASG DE SMART BETA
Ao construir nossa estratégia ASG de smart beta,
combinamos os três principais componentes a seguir (veja a
figura 1):

(1) FILTRO
Todas ações do universo inicialmente escolhido passam
por quatro filtros que são expostos aos fatores desejáveis
(qualidade dos rendimentos e baixa volatilidade) e riscos
indesejáveis (valor especulativo e risco financeiro).

Cada filtro recebe uma pontuação que é consolidada em
uma nota final para cada empresa, permitindo que os filtros
se combinem contribuindo para o aprimoramento do perfil
de risco e retorno esperados da carteira, especialmente
no que tange a evitar sistematicamente os riscos não
compensados.

(2) DIVERSIDADE
A diversificação da carteira é mantida através da aplicação
de um sistema proprietário de atribuição de pesos que
evita a alta concentração de grandes empresas presentes
em índices de capitalização média de mercado, limitando
ao mesmo tempo exposições exageradas e pouco realistas
às pequenas empresas. Nosso método de ponderação foi
projetado para gerir com mais propriedade os conceitos
de liquidez e capacidade do que outros métodos de
ponderação.

(3) INTEGRAÇÃO ASG
Combinamos esses filtros, o método de ponderação de
diversificação e as pontuações ASG para construir uma
carteira diversificada com perfil de risco específico (alta
qualidade de retornos com menor volatilidade) e sólidas
credenciais ASG.
As regras ASG são aplicadas para excluir empresas que
apresentam as pontuações ASG mais baixas, piores práticas
em seus respectivos setores econômicos e controvérsias

Figura 1: Processo de Investimento

1

FILTRAR

2

DIVERSIFICAR

INTEGRAR ASG

▶ Qualidade e baixa esposição
à volatilidade

▶ Evitar risco de concentração

▶ Integrar ASG

▶ Controle de risco indesejado

▶ Administrar a volatilidade

▶ Implementação de
baixo custo

MONITORAMENTO CONTÍNUO
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Figura 2: Integração ASG

EXCLUSÃO AUTOMÁTICA
▶ Pontuação ASG extremamente baixa
▶ Pontuação extremamente baixa em dois
sub-fatores ASG
▶ Controvérsias graves ou sérias
EXCLUSÃO POR PIOR DA CLASSE
▶ Quartil inferior de cada sub-fator ASG

INCLUSÃO PARCIAL
▶ Pontuação ASG
moderada
▶ Não há controvérsias

INCLUSÃO TOTAL
▶ Alta pontuação ASG
▶ Não há controvérsias

Redução do peso

Aumento do peso

Peso forçado para zero
0

PONTUAÇÃO ASG

mais sérias, independentemente do perfil smart beta de
seus fundamentos. As empresas com maiores pontuações
ASG ou aquelas que estão entre as melhores do seu setor
têm seus pesos sistematicamente elevados para melhorar
ainda mais o perfil ASG da carteira.
Nossas pontuações ASG são determinadas por nossa
estrutura de análise dedicada, compreendendo seis fatores
abrangentes que medem e analisam como as empresas
enfrentam as tendências de longo prazo, além de outros
desafios identificados, incluindo a escassez de recursos,
mudanças climáticas, alterações demográficas, impacto
sofrido pelas companhias e expectativas da comunidade.
Selecionamos fornecedores adicionais de pontuação
ASG sem análise e combinamos seus dados para atribuir
pontuações numa série de outros subfatores ASG. Uma
pontuação global (variando de 0 a 10) é calculada com
base na média ponderada dos subfatores ASG. Os pesos
são proprietários, definidos contextualmente com base
em nossa análise de fundamentos de fatores ASG que são
importantes para cada setor econômico. Por exemplo, para
uma empresa de varejo, dispensamos maior ênfase em
considerações sociais (capital humano, comportamento

10

empresarial) e nos concentramos em aspectos como
condições de trabalho (saúde e segurança), relação
empregado-empregador e gestão de carreiras.

EXEMPLO DE COMPANHIA
As empresas A e B têm a mesma pontuação geral por filtro
e como seu valor de mercado é o mesmo, apresentam os
mesmos pesos por diversificação. Nenhuma das empresas
é a pior em suas classes com relação aos subfatores ASG ou
está envolvida em qualquer controvérsia, portanto, nenhuma
delas está excluída da carteira, mas a pontuação global
ASG da empresa B é muito maior do que a da empresa A,
portanto, seu peso é aumentado. A pontuação global ASG
da empresa C é fraca, por isso não figura na carteira final
(ver figura 3).
A exclusão de ações como as da Companhia C pode resultar
na rejeição de aproximadamente 30% do universo inicial
(por valor de mercado). A maior parte é realocada em ações
de primeira linha com forte perfil de fundamentos, caso da
Companhia B, duplicando o capital alocado para as melhores
empresas com perfil ASG, constituindo um portfólio
diversificado de ASG com smart beta.

Figura 3: Impacto da pontuação ASG na manutenção dos pesos

PONTUAÇÃO
GERAL POR FILTRO

X

PESO POR
DIVERSIFICAÇÃO

X

REPESAGEM POR
PONTUAÇÃO ASG

=

CARTEIRA ASG
SMART BETA*

Companhia A

1

0,3%

4,0

0,8%*

Companhia B

1

0,3%

8,0

1,2%*

Companhia C

1

0,3%

0,0

0,0%*

* Os pesos finais da carteira são reescalonados de forma que a carteira esteja totalmente investida. Para preservar a diversificação da carteira, esse
reescalonamento não é linear.
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FORMAÇÃO DE UM ÍNDICE HÍDRICO INTELIGENTE

Companhia

Calvert Investments

Autor

Andreas G. F. Hoepner, John Streur

O PROCESSO SMAT BETA
A fim de reforçar uma variedade de estratégias de
investimento que incorporam padrões ASG, nossas análises
são desenvolvidas de uma forma que permita que os
resultados sejam utilizados para atribuir adequadamente
notas para certos segmentos do mercados de capitais
(acionário e de dívida) com relação aos critérios ASG. Isso
nos permite desenvolver um processo inteligente de alta
qualidade de investimento com base num smart beta para
ASG e incluir a pesquisa do indicador no processo tradicional
de tomada de decisão de investimentos.
Nosso processo está fundamentado em quatro blocos:
1. Atributos no nível da companhia e da carteira As
estratégias smart beta procuram atributos corporativos
que causem impactos positivos consistentes com o
desempenho de todas as empresas que compartilham
desses fatores, em vez de focar diretamente nas
grandes oportunidades de desempenho de algumas
firmas individualmente, como fazem algumas
estratégias utilizadas. O smart beta geralmente procura
pequenos movimentos positivos por dezenas, se não
por centenas de fatores, que, quando combinados,
podem resultar em um melhor e mais efetivo
desempenho geral do portfólio. Assim, nosso processo

de investimento smart beta avalia atributos no nível
de cada companhia e procura entender em detalhes
se essas oportunidades representam uma combinação
correta de companhias no nível da carteira.
2. Qualidade dos dados e independência:Como o smart
beta exige que as empresas sejam avaliadas pelos
mesmos atributos, é fundamental adquirir dados de alta
qualidade e independentes de maneira sistemática.
3. Dados financeiros científicos:Entender como os
atributos ASG afetam o retorno ajustado ao risco
das carteiras de investimento envolve não só o
entendimento sobre qualquer fator influencia a variação
dos retornos de uma carteira, mas também sobre a
hierarquia entre os propulsores (p.ex., a variação de
retorno dessa carteira de renda variável é mais voltada
para características de valor ou atributos de governança
corporativa?).
4. Levantamento de dados inconsistentes: Uma avaliação
contínua de novas fontes de informação que aponte
riscos e oportunidades, além de outros avanços
tecnológicos, aprimora o processo. Um processo de
investimento que se considera completo se coloca em
risco de ser superado por alguém que seja capaz de
tirar proveito de novas oportunidades.
Esse método é diferente de um processo clássico de

Figura 1: Processo clássico de análise de gestão de ativos e integração ASG (à esquerda) e processo de consultoria de gestão de ativos orientado
por especialista em ASG (à direita)
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gestão de ativos, em que as equipes e suas análises são
normalmente separadas por classes de ativos, centralizando
o processo e iniciando-o com análises de tendência de ASG
financeiramente significativas, que são compartilhadas com
todas as equipes de classes de ativos e aplicadas às que
aparentam ter mais possibilidades de apresentar resultados
positivos com baixo risco (figura 1).

FORMAÇÃO DO ÍNDICE
Com base no processo acima, nosso índice Calvert Water
Research Index é construído da seguinte maneira:
■■

■■

seleção de componentes do setor de abastecimento de
água;
identificação:
■■

■■

companhias que operam em setores com consumo
intensivo de água;
fornecedores de soluções hídricas inovadoras

Para seleção inicial dos componentes do índice em três
setores de abastecimento de água (serviços de utilidade
pública, infraestrutura e tecnologia), começamos com um
universo de 30.000 companhias abertas, que foram filtradas
para uma longa lista de 6.000 títulos, com base em valor
de mercado, valor de mercado ajustado pelo free-float
e volume médio de 20 dias de pregão. Essa seleção foi
revisada e então foi criada uma lista ainda mais seleta de
empresas que apresentavam mais de 30% de receita total
ou de ganhos derivados de atividades relacionadas com
negócios hídricos.
Para encontrar fornecedores inovadores de soluções
hídricas, utilizamos um sistema dedicado de pesquisa que
aponta indicadores financeiros relevantes de impacto de
empresas presentes em setores com alta utilização de água,
caso das indústrias de alimentos, papel e semi-condutores,
e incluímos outras instituições que oferecem soluções de
ponta para o desafio global da água, conforme definido
pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas.
Para diversificar o índice, setores especializados em
abastecimento de água e produtos hídricos são ponderados
por um valor de mercado modificado, em que cada um
dos três setores recebem um quarto do peso total do
índice. Fornecedores de solução hídricas são igualmente
ponderados para representar a última quarta parte do índice
global. O índice é inteiramente revisado trimestralmente e
reconstituído anualmente com um peso máximo de 5% por
título e uma ponderação agregada máxima de 20% para os
mercados emergentes.
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INSERINDO INSIGHTS DE GOVERNANÇA EM ESTRATÉGIAS
SMART BETA
Companhia

Bank J. Safra Sarasin

Autor

Andreas G. F. Hoepner, Pierin Menzli

O objetivo do nosso Laboratório de Investimento
Sustentável é explorar as oportunidades oferecidas
pela ciência de dados financeiros, na intersecção entre
três campos: análise estatística de grandes dados,
gestão de investimentos e ciência da computação. Em
contraste com as abordagens de economia financeira
que pressupõem quais indicadores de desempenho
são em tese fundamentais e que analisam apenas tais
resultados, a ciência de dados financeiros analisa todos os
indicadores de desempenho para identificar quaisquer sinais
financeiramente relevantes.

Nosso processo de análise de dados passa por cinco
estágios:
1. Importação de dados de governança e de outros dados
relevantes do mercado financeiro e verificação da
qualidade dos dados.
2. Definição de medidas de desempenho que indiquem
uma proteção contra tendências de queda e apontem
oportunidades de crescimento que queremos
identificar.
3. Análise de desempenho de investimento de dezenas de
milhares de carteiras hipotéticas com mais de 30 ações.
4. Teste de robustez para garantir que uma estratégia de
redução de risco não seja praticada em detrimento
de retornos limitados ou de outros acontecimentos
indesejados.
5. Revisão de análise com dados retirados de fora da
amostra para garantir que os indicadores de governança
identificados como financeiramente relevantes sejam,
em geral, propulsores viáveis de desempenho.

Com a importância atual atribuída aosmart beta e
ao investimento sustentável, nosso Laboratório de
Investimento Sustentável explorou a possibilidade de uma
estratégia sustentável de smart beta. Como os indicadores
ambientais e sociais são muitas vezes específicos para
cada indústria, procuramos nos concentrar inicialmente em
indicadores de governança, explorando 96 indicadores para
encontrar sinais financeiramente significativos.

O PROCESSO
Figura 1: Análise da estrutura fora do escopo
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Depois de importar e verificar os dados e de definir as
medidas de desempenho, na terceira fase, as dezenas
de milhares de carteiras atualizadas anualmente com
mais de 30 ações são formadas a partir de um universo
global de investimentos de acordo com os indicadores de
governança dentro de um período recente de amostragem
de no máximo oito anos. Nem todas são totalmente
implementáveis. Alguns resultados, ainda que atraentes,
podem ocorrer ao custo de um alfa restrito; outros podem
ser afetados por níveis de risco sem comparação devido a
diferenças presentes na diversificação da carteira, embora
tais resultados não sejam substanciais para mais de 30
ações. Assim, a quarta fase envolve uma série de testes
de robustez para essas estratégias de redução de risco
que apontem para potenciais restrições de crescimento.
Como resultado, identificamos mais de meia dúzia de sinais
de investimentos robustos e financeiramente relevantes
baseados em indicadores de governança.
Na quinta e última fase, utilizamos os dados disponíveis dos
últimos dois anos como um período fora da amostragem.
Definimos algumas estratégias de formação de carteira
baseadas em cerca de seis indicações robustas de
investimento, financeiramente relevantes, identificadas na
quarta etapa e depois repetimos completamente o processo
de análise de dados para essas estratégias com os dados
coletados de fora da amostra para entender as implicações
financeiramente relevantes.
Como demonstrado na Figura 1, a estratégia com o
melhor equilíbrio entre as empresas classificadas com
boa governança (N=2149) e aquelas classificadas com
governança ruim (N = 2097) exibe 75% de meses de ganhos
para as boas empresas entre janeiro de 2013 e dezembro
de 2014 e mostra a carteira de boa governança entregando
centenas de pontos-base em valor agregado. Devido ao

equilíbrio equivalente entre firmas classificadas como boas
e ruins, e à natureza especificamente jurídica de governança
corporativa, a exposição em termos de país da estratégia
está mais inclinada na direção dos EUA, embora essa
inclinação não traga grandes consequências.
As observações retiradas do processo de cinco etapas
são consideradas dentro da nossa Estratégia Sustentável
de Smart Beta, afetando muitas etapas do processo de
investimento.
Entre elas:
■■

■■

uma parte considerável da nossa análise ASG,
significativa na escolha do nosso universo de
investimento sustentável, através da seleção e
ponderação dos aspectos relevantes na nossa avaliação
ASG das companhias;
fatores no processo de formação da carteira usados
para reduzir o risco de governança e proteger a
estratégia smart beta da nossa carteira contra o risco
de queda, sem limitar as oportunidades alfa de alta.

NA PRÁTICA: AVALIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO DOS EXECUTIVOS
Um dos indicadores de governança financeiramente
relevantes entre os cerca de meia dúzia utilizados está
relacionado aos incentivos de longo prazo recebidos pelos
CEOs. Uma empresa exibe boa governança se houver
diretrizes efetivas no que se refere ao plano de ação do CEO
(nos casos em que tal plano supera em mais de cinco vezes
o salário anual do CEO). Testando globalmente a robustez
desse fator, percebemos uma redução significativa dos risco
em todos os mercados desenvolvidos e em dois entre três
mercados em desenvolvimento (Figura 2).

Figura 2: Desvios semi-padrão (em pontos-base) das estratégias de investimento baseadas na política de plano de opção de ação do CEO em todas as
regiões.
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ESTRATÉGIAS PASSIVAS E
PASSIVAS APRIMORADAS
VISÃO GERAL SOBRE ESTRATÉGIAS PASSIVAS
Essa publicação cobre investimentos passivos que
buscam replicar o desempenho de um mercado ou
parte dele seguindo de perto o retorno de um índice
ponderado por capitalização. Há uma variedade de
métodos que são utilizados por estratégias passivas de
investimento para replicar um índice.
■■

■■

■■

A metodologia de replicação total requer a compra
de todos os componentes de um índice.
A metodologia de replicação parcial (também
conhecida como amostragem estratificada) vê o
gestor de investimento investir em um conjunto de
componentes de um índice ajustando seus pesos
para que o fundo combine com as características
específicas de um índice tal como valor de mercado
e peso dos setores. Embora essa estratégia passiva
possa reduzir os custos de transação, a técnica
de replicação pode aumentar o erro atrelado ao
acompanhamento do índice, já que a amostra pode
não seguir completamente o índice. Essa abordagem
é frequentemente utilizada quando o índice é
composto por muitas ações e/ou ações de baixa
liquidez.
Outra abordagem usa derivativos para acompanhar
um índice. (Abordagens com replicação total e parcial
de um índice podem usar derivados até um certo
ponto.)

Investimentos passivos que rastreiam um índice irão
comprar e vender ações periodicamente para refletir as
mudanças no índice de referência.
Incrementação da estratégia passiva
Enquanto o objetivo dos investimentos passivos é igualar
o desempenho de um índice ponderado por capitalização,
o objetivo de investimentos passivos incrementados
é reduzir o risco de queda em relação a um índice ou
superar seu desempenho. Isso é conseguido usando
o índice e o peso de seus componentes como núcleo
da carteira, com uso restrito de estratégias ativas,
que podem incluir alienação de alguns títulos, ajuste
nos pesos de seus componentes e negociação com
derivativos.
Com o crescimento da popularidade das estratégias
passivas, os signatários do PRI querem entender se as
técnicas de integração podem ser aplicadas a estes
investimentos. Alguns investidores acreditam que como
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um gestor não pode tomar decisões ativas de investimento
em estratégias passivas, os fatores ASG não podem ser
integrados em investimentos passivos, uma vez que podem
causar um desvio no desempenho a partir do benchmark.
No entanto, as estratégias passivas podem incorporar
fatores ASG. Uma abordagem é reduzir o perfil de risco ASG
ou a exposição a um fator ASG específico, acompanhando
um índice que ajusta os pesos dos componentes de um
índice principal. Fundos que utilizam uma abordagem de
replicação parcial também podem excluir companhias com
alto risco ASG ou baixa classificação ASG. Em geral, estes
benchmarks utilizam técnicas de otimização de carteiras
para reduzir o tracking error.
Além disso, as técnicas de integração podem ser aplicadas
a estratégias passivas aprimoradas. Como as estratégias
passivas aprimoradas podem tomar decisões de
investimento ativas, como ajustar os pesos de componentes
de um índice e excluir certas companhias para reduzir
o risco de queda ou para obter desempenho acima do
benchmark, os gestores podem integrar fatores ASG a estas
estratégias.

ÍNDICES DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL E
BENCHMARKS CUSTOMIZADOS
O mercado de índices de investimento responsável vem
crescendo continuamente desde seu lançamento 25 anos
atrás, e os principais provedores de índices já os oferecem
hoje. Ainda que a maioria exclua companhias – seja com
base em fatores específicos e absolutos (p.ex. envolvimento
com certos produtos), ou na avaliação de todas as
companhias de forma relativa e excluindo as piores (uma
abordagem best-in-class) – algumas reavaliam o peso dos
componentes.
■■

■■

O índice MSCI Global Low Carbon Target reavalia o peso
dos componentes de seu índice principal para reduzir a
exposição ao carbono e aplica técnicas de otimização
de carteira para minimizar o tracking error (veja o
estudo de caso).
Os índices iSTOXX SD-KPI identificam os três fatores
ASG considerados mais relevantes para o desempenho
de negócios para cada componente do índice, e
aumentam ou reduzem o seu peso com base em uma
pontuação ASG (veja o estudo de caso).

Como pode ser difícil para o investidor encontrar um índice
de investimento responsável já pronto que atenda suas
políticas e estratégias, alguns investidores criam alguns
benchmarks customizados, internamente ou através de
prestadores de serviços, para incorporar seus critérios ASG
específicos.
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Por exemplo, a Northern Trust Asset Management trabalhou
em conjunto com o MSCI para criar o índice MSCI Emerging
Markets Custom ESG. Partindo do índice principal MSCI EM,
a versão customizada primeiro elimina as companhias que
não atendem os Princípios do Pacto Global da ONU, estão
envolvidas na produto ou comercialização de produtos de
tabaco, ou estão envolvidas na produção de armamento
controverso. O segundo filtro exclui as companhias
de propriedade majoritária cujo conselho tenha uma
composição controversa.
Além de ser utilizados para investimentos passivos, os
índices de investimento responsável podem ser utilizados
como benchmarks para investimentos ativos, permitindo
que o gestor ativo selecione companhias dentro de um
universo de investimento com um perfil inicial de risco
ASG mais baixo do que o do índice principal. Os índices
de investimento responsável também podem encorajar as
companhias que fazem parte do índice principal a subir seus
padrões de divulgação ASG.

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Pesando as ações dos
principais índices da
STOXX de acordo com
fatores ASG relevantes
– SD-M

Peso X exclusão em
índices de baixo carbono
– MSCI
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PESANDO AS AÇÕES DOS PRINCIPAIS ÍNDICES DA STOXX
DE ACORDO COM FATORES ASG RELEVANTES
Companhia

SD-M

Autor

Dr Axel Hesse

A STOXX e a SD-M desenvolveram os índices EURO
iSTOXX 50 SD-KPI, iSTOXX Europe 50 SD-KPI e iSTOXX
Europe 600 SD-KPI para que os investidores institucionais
replicassem suas carteiras passivas e/ou comparassem
com suas carteiras ativas. Os índices foram criados
para complementar melhor estratégias e políticas de
investimento do que outros índices ASG, em particular
quando a estratégia/política favorece a integração ASG em
vez de fazer apenas uma triagem.
O iSTOXX Europe 600 SD-KPI se baseia no índice de
referência STOXX Europe 600. A metodologia envolve uma
abordagem de mudança incremental com uma pequena
margem de erro de rastreamento e derivativos líquidos
disponíveis. Todos os 600 componentes do índice principal

Peso dos componentes

0 - 20

subpeso 50%

20.01 - 40

subpeso 25%

40.01 - 60

inalterada

60.01 - 80

sobrepeso 25%

80.01 - 100

sobrepeso 50%

Antes da explosão na Deepwater Horizon, em 20 de abril
de 2010, a BP era frequentemente considerada a melhor
empresa nas avaliações de sustentabilidade, mas não em
uma avaliação voltada para a SD-KPI.
As três avaliações SD-KPIs para a indústria de petróleo e gás
foram publicadas em janeiro de 2010.

■■

■■

52

Os componentes SD-KPIs são selecionados de acordo
com o que acreditamos ser os três indicadores ASG mais
relevantes de desempenho de negócios para 68 setores
diferentes escolhidos por investidores e analistas no Padrão
SD-KPI 2010-2015, bem como no Padrão SD-KPI 2016 -2021.
A cada ação é atribuída uma pontuação SD-KPIntegration
entre 0 e 100, com base no desempenho das ações
relevantes de SD-KPIs por setor.

Score SD-KPIntegration

A PONTUAÇÃO SD-KPINTEGRATION NA
PRÁTICA

■■

são incluídos, mas têm seus pesos elevados ou reduzidos
de acordo com Indicadores de Desempenho-Chave de
Desenvolvimento Sustentável (na sigla equivalente em
inglês SD-KPIs). Isso reduz o viés em relação às empresas
com grande valor de mercado associadas aos principais
índices e outros índices ASG.

SD-KPI 1 para "emissões de gases de efeito estufa
durante a produção" obteve um peso de 41% e em
janeiro de 2010 BP atingiu 75 em possíveis 100 pontos.
SD-KPI 2 para "emissões de gases de efeito estufa dos
produtos" obteve um peso de 38%, e a BP alcançou 0
pontos.
SD-KPI 3 para "emissão de resíduos perigosos e
materiais tóxicos/derramamentos de óleo" obteve um

peso de 21%. A BP marcou apenas 10 pontos devido a
um histórico delicado de incidentes em suas operações,
mesmo antes da explosão na Deepwater Horizon.
O resultado foi um Score SD-KPIntegration acumulado de
32,85, o que significa que no Índice iSTOXX Europe 600 SDKPI, o peso da BP foi 25% menor do que no STOXX Europe
600.
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PESO X EXCLUSÃO EM ÍNDICES DE BAIXO CARBONO

Companhia

MSCI

Autor

Thomas Kuh

Temos duas abordagens principais para o desenvolvimento
de índices que podem ser utilizadas pelos investidores
institucionais quando eles reduzem suas posições de
carbono em carteira (no sentido de mitigar os riscos de
exposição e estimular a transição para uma economia de
baixo carbono):
■■

■■

revisar os pesos das ações de alto carbono (índice-alvo
MSCI de Baixo Carbono);
exclusão das empresas com maior intensidade de
emissão e de reservas de cada setor (índices MSCI Low
Carbon Leaders).

Figura 1: Comparação dos índices MSCI Low Carbon Target e dos índices MSCI Low Carbon Leader

Índices MSCI Global Low Carbon Target

Índice MSCI Global Low Carbon Leaders

Abordagem
utilizada na
formação dos
índices

Revisão dos pesos

Seleção e revisão dos pesos

Objetivo

Minimizar a exposição ao carbono (intensidade
da emissão e de reservas em relação ao valor de
mercado) e ao mesmo tempo limitar o erro de
espelhamento ex-ante do índice de referência
para a meta prevista (padrão: 30 pontos-base)

Exclusão com base na intensidade das emissões
de carbono e das reservas em relação ao valor
de mercado e, em seguida, redução da margem
de erro de rastreamento, limitando a reserva
de carbono relativa ao valor de mercado e à
intensidade de emissão a um valor máximo
(padrão: 50%)

Definição de
oportunidade

Qualquer índice ponderado por valor de
mercado MSCI

Qualquer índice ponderado por valor de
mercado MSCI

Permanências

20% maiores emissores por posição no índice
principal, com peso máximo de 30% em qualquer
setor

Exclusões

Maiores proprietários de reservas (até 50%)
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Índices MSCI Global Low Carbon Target

Índices MSCI Global Low Carbon Leaders

Minimizar a intensidade das emissões e
minimizar as reservas em relação ao valor de
mercado, sujeitas às restrições previstas

Otimização/
ponderação

Margem de erro de rastreamento ex-ante para
o índice de referência: Meta (padrão: 30 pontosbase)
Restrição de volume: < 10% semestralmente
Restrição setorial: <2% sub- ou sobrepeso, sem
restrições em Energia
Restrição de países: <2% sub- ou sobrepeso
Modelo: Barra GEM3

Redução da margem de erro de rastreamento
ex-ante para o índice de referência
Redução da intensidade de emissão e das
reservas em relação ao valor de mercado em
pelo menos 50% (padrão)
Restrição de volume: < 10% semestralmente
Restrição setorial: <2% sub- ou sobrepeso
Restrição de países: <2% sub- ou sobrepeso
Modelo: Barra GEM3

Risco de curto
prazo

Utilização de otimização para reduzir a margem
de erro de rastreamento do índice principal

Utilização de otimização para reduzir a margem
de erro de rastreamento do índice principal

Tese de longo
prazo

Utilizaçao de otimização para redução da
exposição de empresas mais vulneráveis a ativos
indesejáveis (ou seja, exposição às emissões
atuais e futuras), sem alteração do cenário de
oportunidades.

Redução da exposição com base na seleção de
empresas atualmente com baixa emissão de
carbono e reduzidas reservas de combustíveis
fósseis

Posição pública

Permissão de engajamento com empresas

Pode permitir que o assinante sinalize com a
possibilidade de influenciar o comportamento
corporativo

ÍNDICES MSCI ACWI LOW CARBON
TARGET
Nossos índices globais Low Carbon Target tiveram o
peso de seus papéis revisados com o objetivo de reduzir
a exposição ao carbono. Os índices são projetados para
atingir a margem de erro de espelhamento previamente
estabelecida e minimizar a exposição ao carbono.
Os dados levam em conta as emissões de carbono
e a exposição dos papéis de reservas de carbono
individualmente considerados. O objetivo com isso é
minimizar a exposição ao carbono sujeita a uma margem
de erro de espelhamento que fique limitada a 30 pontos-
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Exlusão com base na intensidade de emissão e
das reservas em relação ao valor de mercado

base em relação ao índice de referência. Os parâmetros de
otimização incluem pesos atribuídos aos países, aos setores
e outros fatores.
Simplificando, o índice pode incluir dois papéis do mesmo
setor com características de exposição ao risco parecidas,
mas o peso atribuído às ações com baixa exposição
ao carbono pode ser aumentado e o das ações com
alta exposição pode ser reduzido. A Figura 2 mostra a
distribuição dos pesos entre os 10 maiores e menores
participantes do índice MSCI ACWI Low Carbon Target em
relação ao índice principal. A maioria dos títulos abaixo ou
acima do peso pertence ao setor de energia.
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Figura 2: Ponderação ativa top e bottom do índice MSCI Low Carbon Target

PONDERAÇÃO
ATIVA TOP

PONDERAÇÃO
ATIVA BOTTOM

País

Setor

Ponderação
(%)

Ponderação
ativa (%)

Ultrapaper part On

BR

Energia

0,2

0,2

Spectra Energy

US

Energia

0,2

0,2

American Water Works Co

US

Serviços de
Utilidade
Pública

0,2

0,2

Formosa Petrochemical Co

TW

Energia

0,2

0,2

Grupo Mexico B

MX

Materiais

0,2

0,2

Enbridge

CA

Energia

0,2

0,2

PrairieSky Royalty Ltd

CA

Energia

0,1

0,1

Inter pipeline

CA

Energia

0,1

0,1

Fortis

CA

Serviços de
Utilidade
Pública

0,1

0,1

Transcanada Corp

CA

Energia

0,2

0,1

Exxon Mobil Corp

US

Energia

0,0

-1,0

Chevron Corp

US

Energia

0,1

-0,4

Total

FR

Energia

0,0

-0.3

Royal Dutch Shell B

GB

Energia

0,0

-0.3

Royal Dutch Shell A

GB

Energia

0,0

-0.3

BP

GB

Energia

0,0

-0.3

Occidental Petroleum

US

Energia

0,0

-0.2

Duke Energy Corp

US

Serviços de
Utilidade
Pública

0,0

-0.2

NextEra Energy

US

Serviços de
Utilidade
Pública

0,0

-0.2

Southern Company

US

Serviços de
Utilidade
Pública

0,0

-0.1

55

PESQUISA DE SELL-SIDE
Os corretores de sell-side começaram a incluir fatores
ASG em seus relatórios de pesquisa há mais de 15 anos.
A abordagem consiste em integrar os fatores ASG às
informações financeiras convencionais - através da
utilização de sistemas de informação financeira, de acesso
à gestão da empresa e da especialização setorial dos
analistas de investimento - para aprimorar as pesquisas.
Os corretores de sell-side foram estimulados a publicar
pesquisas integradas de ASG por gestores de investimento
que demandavam novas oportunidades de investimento,
exigindo estudos de implicações financeiras sobre temas
relacionados em ASG que abrangiam assuntos relacionados
à economia, indústria e empresas e também ao impacto de
sua(s) carteira(s) no universo de investimento.
Para atender essas demandas, os corretores de sell-side
produziram vários tipos de pesquisa que abrangiam ASG
e questões relacionadas ao tema. Com que profundidade
essas análises estão incluídas nas recomendações de
investimento pelos analistas de sell-side é uma variável que
dependente de: analistas de sell-side podem gerar ideias
e temas de investimento para os gestores de carteiras ou
podem, eles mesmos, incluir diretamente fatores ASG no
valor justo e nas recomendações de investimento (p.ex.,
comprar/manter/vender).
esse capítulo descreve os principais tipos de pesquisa de
integração de fatores ASG nos trabalhos dos analistas de
sell-side. Para mapear os tipos de pesquisa de integração
ASG, pedimos a inclusão de todos os corretores de sellside conhecidos por manterem participação ativa em
investimento responsável. Recebemos 84 pesquisas que
abrangem a maior parte dos setores do mercado de ações,
regiões e tipos de análise:
■■

■■
■■
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Setores - Aeroespacial e defesa, automóveis, bancos,
bebidas, construção civil, produtos químicos, educação,
equipamentos elétricos, energia, varejo alimentos,
produtos alimentícios, casa e cuidados pessoais, seguro,
mídia, metais e mineração, produtos farmacêuticos,
imobiliário, varejo, semicondutores, tecnologia,
telecomunicações, transportes, serviços de utilidade
pública;
Regiões - Asia, Austrália, Europa, EUA, global;
Formato do relatório - Notas de empresas, notas
setoriais, relatórios de abordagem intersetoriais,
análises de cadeia de produção, pesquisa macro de
tendências, análise de impacto de eventos.

ABORDAGENS DE ANÁLISES
INTEGRADAS
Os analistas de sell-side incluirão fatores ASG, em conjunto
com outros fatores financeiros, em suas previsões
financeiras e/ou modelos (geralmente o modelo de fluxo de
caixa descontado). (Ver capítulo 1:Técnicas de Integração
para as diferentes técnicas de integração utilizadas)

INTEGRAÇÃO NA FASE DE PREVISÃO
FINANCEIRA
As considerações ASG podem ter efeitos sobre análises
econômicas, setoriais e corporativas. Os resultados são
aplicados sobre as previsões dos principais indicadores
financeiros de uma companhia (por exemplo, receita,
custo, ativo, passivo, alíquotas tributárias, etc.) através da
demonstração de resultados, balanço patrimonial e do fluxo
de caixa.

ANÁLISE ECONÔMICA
Os analistas de sell-side avaliam o impacto dos fatores
ASG na economia para ajustá-los às taxas de crescimento
econômico previstas, aplicando-os diretamente nas
previsões financeiras das empresas.
A governança política tem sido uma parte significativa
das previsões dos economistas, assim como muitas
outras tendências relacionadas ao ASG que formam a
base de uma análise responsável de investimento, como
o envelhecimento da população, a biotecnologia e o
crescimento dos mercados emergentes. No entanto, a ideia
de investigar abertamente o impacto de fatores individuais
de ASG sobre as perspectivas econômicas de um país ou
região só começou recentemente a se popularizar (em
grande parte como resultado do interesse dos investidores
de renda fixa em diferenciar os títulos soberanos com base
na resposta do próprio emissor sobre tais questões).
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Título do relatório

Darvinismo Energético II (August 2015)

Corretor de sell-side

Citi

Analistas principais

Elaine Prior, Jason Channell and Liz Curmi

O Citi contribui para o debate sobre a mudança climática e seu impacto no crescimento econômico mapeando os custos
estimados de mitigação e adaptação em dois cenários:
■■

■■

Cenário de inatividade: "Permitimos que a macroeconomia estimulasse a demanda por energia, ignorando as
implicações relacionadas com emissões de gases e alimentando a demanda de energia baseada puramente em
variáveis econômicas (muitas vezes de curto prazo) e na disponibilidade imediata de combustível. Para atender à
crescente demanda de energia, esse cenário vai acabar gerando uma "conta de energia” enorme para o mundo, além
disso também temos de considerar as potencias implicações financeiras com as mudanças climáticas.
Cenário de ação: "Modelamos nosso futuro energético a partir de uma combinação de emissões, fatores econômicos,
custos evitados e consequências com as mudanças climáticas. Isso requer uma avaliação de quanto “extra” teremos
de gastar para transformar o mix da matriz energética global em um cenário com reduzida energia de carbono
e de quais serão os outros custos associados em termos de perda do PIB global, ativos desvalorizados etc., em
compensação aos custos evitados das alterações climáticas".

Ao avaliar os gastos globais necessários em cada cenário entre os anos de 2015 e 2040 (ação = US$ 190,2 tri; inatividade
= US$ 192 tri) e os custos associados às perdas (reduções acumuladas por inatividade são estimadas entre US$ 2 tri e US$
73 tri, o que representa entre 1,5% e 5% do PIB nos anos subsequentes), o Citi utilizou a análise de cenários para construir
um argumento diretamente relacionado que vai da energia ao clima passando pelas previsões de crescimento econômico.
Figura 1: Três cenários de custos potenciais associados às alterações climáticas, mostrando o impacto significativo entre diferentes taxas de desconto.
Fonte: Citi Research

VPL com "PIB" descontado
Taxa de desconto

Baixa ($ trilhão)

Central ($ trilhão)

Alta ($ trilhão)

0%

-20

-44

-72

1%

-14

-31

-50

3%

-7

-16

-25

5%

-4

-8

-13

7%

-2

-5

-7

ANÁLISE SETORIAL E CORPORATIVA
A integração de fatores ASG na análise por setor e por
empresa é uma demonstração do impacto de fatores
específicos setoriais sobre indústrias e de como essas
empresas se posicionam competitivamente dentro desses
setores.

Além dos estudos de caso na próxima página, um exemplo
dessa abordagem é dada pelaAvaliação do impacto ASG nos
custos de projetos - Morgan Stanley ResearchNo Capítulo 1,
onde Morgan Stanley analisa o impacto da escassez de água
no setor de mineração.

Ajuste de propulsores de valor
Este tipo de pesquisa integrada identifica um ou mais
fatores ASG relevantes para um determinado setor e os
incluem em avaliações e recomendações de investimentos
de empresas de vários setores.
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Título do
relatório

O que tira o sono dos analistas de energia (junho 2015)
O que tira o sono dos analistas de serviços de utilidade pública (junho 2015)

Corretores de
sell-side

Credit Suisse

Analistas
principais

Sandra McCullagh

Analistas setoriais do Credit Suisse identificam fortes tendências que afetam o setor, em seguida levantam questões ASG
específicas que influenciam o cenário e, finalmente, avaliam o impacto desses fatores no cálculo de valorização individual
das empresas.
Figura 1: Grandes tendências que influenciam o setor de serviços de
utilidade pública

Sustentabilidade
Descrição

AGL.AX

APA.AX

Figura 3: Classificação MSCI ASG do setor de serviços de utilidade e
impacto no preço-alvo
Companhia

Preçoalvo
(AUD)

Inclusão
da
redução
do ASG

Valor de
mercado
($ milhões)

Impacto
ASG ($
milhões)

AGL.AX

18,10

-2,1%

10,775

229

APA.AX

8,10

-3,0%

10,218

316

DUE.AX

2,40

-1,0%

3,794

38

ENE.AX

8,00

-3,1%

1,201

39

ORG.AX

11,00

0,0%

14,680

-

AST.AX

Riscos emergentes
Renováveis/aversão a
combustíveis fósseis
Armazenamento de
energia

Negativo

Alerta

Alerta

Alerta

Alerta

Resíduos e recicláveis
Figura 2: Questões ambientais para o setor de serviços

Novos materiais

Alerta

Alerta

Alerta

Ambientais
Emissão de carbono
Emissão de carbono na
produção
Eficiência energética
Seguro para risco de
mudança climática
Oportunidades em
tecnologias renováveis
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Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Alerta
Negativo

Positivo

Avaliação
do analista
sobre a
classificação

Positivo
Neutro
Positivo

Negativo
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Título do
relatório

Dois graus (20C) de separação (março de 2016)

Corretores de
sell-side

Barclays

Analistas
principais

Mark Lewis

Barclays analisa dois fatores ambientais do setor de utilidades da Alemanha
■■

perspectivas de curto prazo para ambas as empresas ofuscadas pelas incertezas de financiamento;

■■

COP-21 e as implicações de longo prazo para a geração de combustíveis fósseis.

Tais incertezas têm implicações fundamentais na análise de valorização das duas grandes empresas (RWE e E.ON). Com
o primeiro fator, o Barclays utiliza um desconto de financiamento na avaliações da soma das partes (SOTP, na sigla em
inglês) de ambas as companhias para a definição de seus preços-alvos.
Ao avaliar a influência do segundo fator ambiental, o Barclays calcula o preço de crédito de carbono nos EUA que seria
necessário para que o gás substituísse o carvão e para que a quota de energia renovável crescesse em quantidades
suficientes para reduções de emissões proporcionais a 20C. Esse preço é então aplicado à ordem de geração de energia
alemã acompanhados pelos resultados das análises de valorização de ativos apresentadas abaixo.

Figura 1: Sensibilidade dos ativos de combustíveis fósseis da alemã
e europeia E.ON na nossa análise 20C (€ milhões). Fonte: Previsão
Barclays

3.000

1.500

2.673

2.500

Figura 2: Sensibilidade dos ativos de combustíveis fósseis da alemã
RWE na nossa análise 20C (€ milhões). Fonte: Previsão Barclays

2.240

1.196

1.035

1.000

2.000
1.492

1.500
1.000
500
0

1.181

1.028
433

500
161
0

153
0

0

Total
Gás/
Carvão
Linhito
combustíveis
petróleo
betuminoso
fósseis
Caso base
20c

Delta
de 2oc

-500
-1.000

427

409
18

Carvão
betuminoso

0
Linhito

Delta
de 2oc

0
Gás/
Total
petróleo combustíveis
fósseis

Caso base

20c

-769
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Título do
relatório

Caindo na real: A nova era das emissões (outubro de 2015)

Corretores de
sell-side

Exane

Analistas
principais

Stuart Pearson, Edoardo Spina, Dominic O’Brien, Erwan Créhalet

A Exane realizou uma análise dos prováveis desdobramentos no ambiente regulatório após o escândalo da Volkswagen
(VW), com avaliação do impacto a curto prazo nos custos de conformidade, bem como o impacto a longo prazo no mix de
chassis: "Estimamos 22 bilhões de euros em custos brutos de conformidade associados às emissões até 2021 - dos quais 5
a 6 bilhões de euros são custos incrementais pós-VW."
A partir da sua pesquisa de emissão e do setor automotivo, a Exane extraiu quatro conclusões relevantes para a definição
de valor de empresas. Cada conclusão afeta a avaliação das companhias de uma maneira diferente:
As preocupações com a qualidade do ar nos motores a diesel estão ajustando o mix de produtos dos fabricantes
originais de equipamentos. (Diferentes margens entre os produtos significa que um mix mais ajustado entre os
projetos estimula uma alteração nas margens.)

■■

As metas de conformidade de CO2 estão ficando mais difíceis de serem atingidas e seus custos de conformidade
estão aumentando, devido às experiências com testes no "mundo real".

■■

A capacidade dos fabricantes originais de equipamentos para o surgimento de uma "nova ordem de chassis" (em
veículos híbridos e elétricos) deverá ser definida pela participação atual desses fornecedores e pelos respectivos
níveis de investimento em pesquisa e desenvolvimento.

■■

Riscos e oportunidades para fornecedores (a partir de uma redução mais rápida do uso do diesel) podem ser notados
nas receitas das empresas, mas o impacto do aumento da penetração de sistemas de emissão com catalisadores de
redução seletiva está em equilíbrio com o declínio apresentado nos volumes de diesel.

■■

Figura 1: Redução de CO na Europa por área tecnológica e potencial
adicional de vento de frente, g/km de CO2. Fonte: Estimativas para
Plastic Omnium e Exane BNP Paribas

Figura 2: Custo incremental de redução de CO2 por grama (custos
em 2014), EUR/g. Fonte: Estimativas para o Exane BNP Paribas
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Exposição de Tema
Uma das formas mais comuns de pesquisa integrada ASG
explora quais indústrias estão associadas a um tema ASG
e, por sua vez, quais as empresas que fazem parte dele.
Normalmente, a pesquisa pode ser dividida em cinco etapas.
Título do relatório

Investindo em educação (setembro de
2014)

Corretores de sellside

Kepler Cheuvreux

Analistas principais

Samuel Mary

Estágio 1 - Com investimentos em Educação, Kepler Cheuvreux
compreende o tamanho do mercado: "Anualmente, atrás
somente do setor de saúde, US$ 4,6 trilhões são investidos no
mundo em educação, mais do que são gastos em conjunto nas
áreas de defesa e de pesquisa e desenvolvimento combinadas. A
maior parte do dinheiro é canalizada para os salários, tornando
a educação um setor com menos investimentos. A capitalização
global desse mercado chega a US$ 70 bilhões, contra US$ 4
trilhões em saúde e US$ 380 bilhões em defesa. [...] O mercado
educacional global se beneficia de um conjunto de demandas
de macro propulsores, que foram detalhados em profundidade
por economistas e participantes da indústria nos últimos
anos, [incluindo]: os crescentes gastos globais do governo
em educação básica; expansão do mercado global de ensino
superior; crescimento mundial da classe média.”

Estágio 2: Identificação de pontos de entrada para
investimentos
Identificar como (se não totalmemente) seria possível
ganhar mais exposição ao mercado através de investimento
em ações.
Título do relatório

Você foi hackeado! (Setembro de 2015);
Alimentando o planeta (março de 2015)

Corretores de sellside

Bank of America Merrill Lynch

Analistas principais

Sarbjit Nahal

Estágio 2 - Bank of America Merrill Lynch identifica:
■■

■■

"múltiplos pontos de entrada para os investidores
que desejam apostar no tema de segurança virtual,
Cybersecurity, e antecipar o crescimento rápido para os
interesses relacionados a: análise de indicadores, ameças
persistentes avançadas (APTs, na sigla em inglês), resposta
automática de ocorrências, biometria, segurança na nuvem,
segurança cognitiva, consultoria, infraestrutura crítica &
segurança nacional, e-commerce & pagamentos, segurança
final para IoT (conhecida como internet das coisas),
criptografia, segurança móvel, firewalls de próxima geração,
segurança de rede, PAM e inteligência de ameaças";
"oito pontos de entrada para investidores que desejam
apostar em investimentos de segurança de alimentos:
(1) Equipamentos agrícolas; (2) Insumos agrícolas; (3)
Agronegócio, Proteína & Laticínios; (4) Agricultura; (5)
Segurança de alimentos & Cuidados Animais; (6) Água; (7)
Alimentação Saudável; e (8) Redução do Desperdício de
Alimentos”.

Estágio 1: Identificação de tendências
Identificação do tamanho do segmento de mercado que
está exposto ao tema ASG e crescimento potencial do
mercado.
Título do relatório

Telecom: o grande equalizador (abril de
2016)

Corretores de sellside

HSBC

Analistas principais

Robert Walker

Estágio 1 - Estimativa dos analistas do HSBC de futuro
crescimento potencial do mercado de serviços de telefonia
móvel. "A participação acumulada de mercado de serviços
de telefonia móvel (capital de telefonia móvel, e de telefonia
em saúde e educação) que apoia políticas de inclusão social
deve apresentar um crescimento de mais de cinco vezes,
chegando a um total estimado de USD 210 bilhões em 2020.
Consideramos que os investimentos tem telefonia móvel
apresentam repercussões mais positivas entre os operadores de
telecomunicação situados no topo da cadeia, o que poderia ser
muito delicado uma vez que, em tese, eliminaria por completo
a necessidade de investimento em infraestruturas bancárias
convencionais nas zonas rurais, onde as demandas bancárias
são normalmente mais básicas, concentradas em depósitos e
saques."

Estágio 3: Identificação de companhias
Identificar companhias que estão expostas ao tema.
Título do relatório

Telecom: o grande equalizador (abril de
2016)

Corretores de sellside

HSBC

Analistas principais

Robert Walker

Estágio 3 - Análise do HSBC identifica os bancos que estão
expostos aos investimentos em telefonia móvel e outros
serviços financeiros móveis.
“Identificamos dois bancos quenianos [...] que se beneficiam
desse apoio - ambos com recomendação de Compra.
■■

"Em março de 2015, o Banco Comercial do Quênia (KCB)
lançou seu produto KCB M-Pesa em colaboração com a
Safaricom, maior operadora de telefonia móvel daquele
país, para oferecer empréstimos e depósitos baseados
em telefonia móvel. Depois de apenas nove meses de
operações, a KCB M-Pesa atingiu (i) 4,7 milhões de clientes,
(ii) desembolsou mais de KES 9,1 bilhões (2,6% dos
empréstimos líquidos da KCB) e (iii) chegou a transações
totais de KES 21,6 bilhões (quase o dobro das transações
em 2014).

■■

"Em abril de 2014, o Equity Group Holding recebeu sua
licença de operador de rede de telefonia virtual móvel
(MVNO) e fez parceria com a Airtel Kenya para oferecer
serviços baseados em telefonia móvel. A rede de telefonia
virtual do Equity Group é chamada de Equitel. Em um
mercado dominado pelo Safaricom M-Pesa, a Equitel
aumentou sua base de assinantes para 1,7 milhão de janeiro
de 2016."
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Estágio 4: Análise de exposição da companhia
Quantificar como uma empresa está exposta ao tema. A
melhor análise de exposição de ação é aquela que detalha a
exposição precisa da receita das empresas.
Título do
relatório

“Localizador de Impacto Verde” (abril de 2014)

Corretores de
sell-side

Kepler Cheuvreux

Analistas
principais

Samuel Mary

Estágio 4- Kepler Cheuvreux informa EBIT e/ou exposição das vendas a temas verdes.
Figura 1: Exposição de itens verdes (2013 e 2016E)

Companhia

Setor

Exposição (2013)

Exposição (2016E)

Total do grupo: 56% de vendas

60% de vendas
48% de EBIT

Transporte ferroviário:
28% de vendas
21% de EBIT

Transporte ferroviário:
30% de vendas
25% de EBIT

Eficiência energética (soluções
de gerenciamento de grade)
19% de vendas
14% de EBIT

Eficiência energética (soluções
de gerenciamento de grade)
20% de vendas
16% de EBIT

Energia renovável (geração de
energia):
9% de vendas
6% de EBIT

Energia renovável (geração de
energia):
10% de vendas
7% de EBIT

Energia Alternativa e transporte
Alstom

Bens de capital

e/ou:

Ansaldo STS

Bens de capital

100% de vendas

100% de vendas

CAF

Bens de capital

100% de vendas

100% de vendas

Groupe Eurotunnel S.A

Transporte

94%

ND

Vossloh

Bens de capital

100% de vendas

100% de vendas

Papel

27% de vendas

27% de vendas

Recursos de biomassa
Ence
Título do relatório

Semicondutores - a força motriz da eficiência energética (julho de 2015)

Corretores de sell-side

DZ Bank AG

Analistas principais

Marcus Pratsch

Estágio 4 - O DZ Bank argumenta que a eficiência energética é uma importante fonte de receita para a indústria de
semicondutores e identifica várias empresas que podem se beneficiar da demanda dos principais setores industriais
por produtos que ajudam a reduzir as emissões de CO2. “IFX (Infineon Technologies) gera certa de 60% de vendas com
seus produtos e soluções voltadas para o uso mais eficiente de energia. A empresa tem uma posição sólida no mercado
de semicondutores onde é o líder global. Os semicondutores da Infineon controlam o fornecimento de energia para
dispositivos elétricos, equipamentos domésticos e sistemas de iluminação, entre outras coisas [...]. Com sua atual linha
de produtos, a IFX apresentou um crescimento anual médio de vendas de aproximadamente 9% entre 1999 e 2014 Os
quatro segmentos com foco nos principais desafios de eficiência energética, mobilidade e segurança continuam com forte
demanda. A IFX informa que continuará apresentando crescimento das vendas em torno dos números historicamente
registrados, com previsão média de 8% ao ano.”

62

GUIA PRÁTICO PARA A INTEGRAÇÃO ASG NO INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL | 2016

Estágio 5: Determinação de valor da companhia e
recomendação de investimentos
Combinar o tema ASG, as tendências de mercado, os
pontos de entrada e a exposição individual de companhias
com a análise de valorização das ações dessas empresas,
fornecendo recomendações de investimento orientadas
para o ASG.
Título do relatório

A corrida da bateria
(dezembro de 2015)

Corretores de sell-side

CLSA

Analistas principais

Ken Shin

Estágio 5 - O relatório de tecnologia da CLSA pela
corrida asiática da fabricação de baterias faz uma ligação
entre mudanças climáticas com o surgimento de nova
tecnologia de baterias, as estimativas de crescimento
para o mercado de veículos elétricos, a consequente
demanda por baterias de íon de lítio, as particularidades
do mercado, o posicionamento das empresas dentro
desse setor e a análise de valor dessas companhias.

COMPARATIVO INTEGRADO DE DESEMPENHO
Quando o fator ASG é claramente representativo no
desenho da dinâmica competitiva de um setor, no entanto
é menos óbvio como isso pode ser traduzido pelos
indicadores financeiros das companhias, os analistas
muitas vezes aplicam uma pontuação. Eles avaliam as
empresas com base em ASG e outros fatores financeiros
e, em seguida, atribuem uma pontuação que reflete seu
desempenho absoluto e desempenho em relação aos pares
da indústria.
A pontuação orienta o analista de buy-side sobre quais
ações apresentaram bom ou mau desempenho com base
nos fatores relevantes, e que, portanto, poderiam afetar
as decisões de investimento. As pontuações diferem das
classificações ASG de outros fornecedores de pesquisa, já
que eles levam diretamente em consideração o impacto
financeiro dos fatores ASG.

Título do relatório

Sinal vermelho: Análise de auditoria de inconsistências contábeis (agosto de 2015)

Corretores de sell-side

CLSA

Analistas principais

Desh Peramunetilleke

Através de utilização de back-testes, a CLSA desenvolveu um conjunto de 20 indicadores associados a duas notas pontuação de risco da qualidade do lucro (EQRS, na sigla em inglês) e pontuação de risco de precisão do balanço (BQRS,
na sigla em inglês) - para ajudar investidores a identificar companhias que possam estar manipulando seus balancos com o
objetivo de maquiar episódios crônicos de destruição de valor ou graves estouros contábeis.
Enquanto os analistas são rápidos em dizer que não há impacto direto na recomendação das ações da empresa (“nem
todo sinal de alerta de fumaça levantado por análises quantitativas é um alerta de fogo”), eles também destacam como
“companhias que tenham recebido alta pontuação EQRS apresentaram queda anual de 7% desde 2000” e aquelas com
“alta pontuação BQRS tenham caído 18% no mesmo período”.
Figura 1: Cenário de identificação de companhias com baixa qualidade de resultados e de balanco patrimonial
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COMPARATIVO ESPECÍFICO POR ASSUNTO
Os indicadores sugerem potenciais problemas no
posicionamento competitivo dentro de setores individuais.
Os indicadores dessa técnica são específicos de cada
setor e devem estar profundamente enraizados na
dinâmica competitiva do setor em questão para serem
representativos.
Título do relatório

Beleza natural: Produtos polêmicos na indústria HPC (outubro de 2015)

Corretores de sell-side

Societe Generale

Analistas principais

Carole Crozat

Avaliação de produtos químicos polêmicos da indústria HPC. Analistas se utilizam de informações acessíveis ao público
(relatórios de mercado, planejamento de campanha e pequisas pela internet) e combinam esses dados com métricas
financeiras e operacionais (principalmente exposição por categoria e exposição ao mercado norte-americano) para
avaliar a influência de indicadores que possam oferecer conclusões sobre dificuldades no que diz respeito à capacidade
competitiva dentro da indústria.
Figura 1: Matriz polêmica da HPC em 2015
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INTEGRAÇÃO NA FASE DE MODELAGEM DE ANÁLISE DE
VALOR DA COMPANHIA
Essa é a etapa do processo de análise de valor da empresa em que os analistas ajustam
seus modelos e calculam valor justo/preço-alvo da companhia.
Título do relatório

Aeroespacial & Defesa: o ASG está pronto para decolar? (dezembro de 2011)

Corretores de sell-side

Oddo Securities

Analistas principais

Jean-Philippe Desmartin

Um exemplo de relatório de sell-side que utiliza técnicas de integração na fase de análise de valor para medida do custo
médio ponderado de capital como um todo (WACAC) é o da Oddo Securities. A Oddo diz que temas sociais e ambientais
dos mercados em desenvolvimento exigem que se faça uma abordagem mais ampla sob o ponto de vista dos ativos das
companhias e de seus passivos no sentido de refletir essas observações no custo de capital que é utilizado na escolha da
taxa de desconto de fluxo de caixa.
Figura 1: Ampliação de cenário dos diferentes ativos e passivos de um negócio

BALANÇO
PATRIMONIAL
TRADICIONAL

BALANÇO
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ESTENDIDO
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PERMANENTE
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Imobilizado,
ativos financeiros
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passivo financeiro e fiscal
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HUMANOS

Expertise, motivação, lealdade,
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CAPITAL
HUMANO

RECURSOS
SOCIAIS

Liberdade, direitos de propriedade,
Common Law, licença de operação,
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RECURSOS
SOCIAIS

CAPITAL
NATURAL

Limpeza da fábrica, preservação
da água, redução no consumo de
energia, redução de resíduos

CAPITAL
NATURAL

Obrigatoriedade de treinamento,
potencial fundo de garantia,
aumento futuro de salário
Conformidade regulatória,
conformidade legal, lobby, doações
beneficentes, voluntariado
Limpeza da fábrica, preservação
da água, redução no consumo de
energia, redução de resíduos

Essa abordagem soma o Capital Natural e o Capital Humano ao custo do patrimônio e ao custo da dívida de modo que
o custo médio ponderado de todo o capital é calculado da seguinte maneira:
WACAC=

E
E+D+N+H

re+

E
E+D+N+H

rd+

E
E+D+N+H

r n+

E
E+D+N+H

rh

Oddo argumenta ainda que "o custo do patrimônio líquido também precisa ser revisado usando a seguinte fórmula:

Custo Ajustado do Patrimônio = Rf+ ßsE[Rs - Rf] + E(Rc)
onde Rf continua a ser o tradicional custo livre de risco. Em contrapartida, RS corresponde à rentabilidade exigida para o
sector pelos investidores à luz dos riscos específicos. Os riscos ambientais e sociais são avaliados, é atribuída e combinada
uma Intensidade de Sustentabilidade e Intensidade de Capital (em uma base ponderada) para se chegar a uma pontuação
de intensidade ASG que possa então ser aplicada ao processo de avaliação das ações.
O exemplo apresentado em Novembro de 2014 resultou nos seguintes ajustes para as avaliações do setor imobiliário
europeu: "Como no setor imobiliário é atribuído uma pontuação de intensidade ASG de 2 pontos, o impacto sobre nossos
preços-alvo será o seguinte:
■■

■■

Unibail-Rodamco: o preço-alvo passaria de 207 euros para 222,5 euros (+ 7,5%), uma vez que o grupo tem uma firme
recomendação de Oportunidade (1), num setor que apresenta fraca intensidade ASG.
Klépierre: O preço-alvo subirá de 39 euros para 41 euros (+ 5%), visto que a empresa tem uma recomendação de
Oportunidade (2) num sector com intensidade média de ASG".
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ESTÍMULO AO SELL-SIDE PARA
PRODUÇÃO RELATÓRIO DE
INTEGRAÇÃO DE ASG
Além da importância no caso da significativa influência
dos fatores de integração ASG nas economias, indústrias
e ações, a produção pelo sell-side de relatórios integrados
de análise ASG pode ser motivada por pedidos e incentivos
comissionados a partir do buy-side.
Nossa análise identificou os seguintes fundamentos
utilizados na determinação do valor da comissão a ser
reservada para a pesquisa integrada de ASG:
■■

■■

■■

■■
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Porcentual da comissão de corretagem
Atribuição de uma porcentagem do total da comissão,
para incentivar a produção de relatórios integrados de
análise ASG.
Porcentagem de comissão específica do fundo
Alocação de uma porcentagem da comissão gerada
pelas negociações com fundos especializados em
investimentos responsáveis.
Votação para corretores
A equipe de investimento, incluindo especialistas e
gestores da ASG, pode votar em qual corretor (es) de
sell-side produz (em) os melhores relatórios de ASG.
Pontuação dos corretores
Os corretores que apresentam melhor classificação
do que uma nota básica em relação ao relatórios
integrados de análise ASG e de oferta são considerados
elegíveis para seleção. Aqueles classificados abaixo
de uma pontuação básica têm um ano para superar
essa pontuação; depois disso não podem mais ser
selecionados.

HISTÓRICO DA CORRETAGEM DE SELL-SIDE
Tradicionalmente, investidores de sell-side pagam por
relatórios de sell-side com o direcionamento de suas
operações no mercado de ações para aqueles corretores
que lhes forneçam os melhores relatórios.
Normalmente os gestores de carteira consideram os
negócios individualmente (por exemplo, “estou fazendo
esse negócio por intermédio da ABC Capital Markets
em razão do ótimo relatório sobre inconsistência de
resultados escrito por Jenny Jones”) ou usam o processo
de seleção de um corretor onde analistas e gertores
são convidados para avaliar quais analistas de sell-side
e de vendas produziram o melhor relatório, utilizando
essa escolha para ponderar o valor das comissões para o
próximo período (normalmente trimestre).
Importante destacar, não há preço fixo no momento
em que o relatório é publicado: seu valor está
baseado puramente na discricionariedade do gestor
de investimentos e depende do volume de negócios
realizados no próximo período.
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AVALIAÇÃO DE GESTORES EXTERNOS
Para incluir os fatores ASG em suas práticas externas de
gestão de ativos, titulares de ativos (ou seus consultores de
investimento) avaliam as práticas externas de integração
desses gestores. Essa avaliação é feita através do processo
existente de seleção, nomeação e monitoramento (chamado
de SAM, na sigla em inglês) para identificação, contratação
e avaliação de gestores que serão capazes de cumprir de
forma abrangente as suas responsabilidades.
Para isso, titulares de ativos precisam de um bom
entendimento sobre a abordagem de investimento e
desempenho dos gestores, da gestão de risco, da seleção
das ações e de seu respectivo processo de decisão de
formação de carteira. Esse capítulo fornece orientações
sobre avaliação das práticas de integração de gestores
externos de investimento em cada etapa do processo SAM
utilizado pelos titulares de ativos e inclui entrevistas com

os próprios titulares que apresentam suas sugestões sobre
cada estágio do processo.
O capítulo baseia-se na publicação de 2013Alinhando
expectativas - Um guia para titulares de ativossobre a
inclusão dos fatores ASG no processo de seleção, nomeação
e monitoramento dos gestores de portfólio, com foco no
desenvolvimento, revisão e determinação de expectativas
responsáveis de investimento e na avaliação de práticas de
gestão responsável de investimento, incluindo integração,
triagem, áreas de investimento, votação e engajamento.

SELEÇÃO, ESCOLHA E
MONITORAMENTO DE GESTORES
A tabela abaixo apresenta as oportunidades de integração
dos fatores ASG no processo de seleção, escolha e
monitoramento dos gestores. Essas oportunidades serão
mais bem detalhadas na seções “Seleção", “Nomeação” e
“Monitoramento” nesse capítulo.

SELEÇÃO

Tópicos de avaliação

Políticas de investimento e estrutura empresarial
Processo de Investimento
Práticas de investimento ativo
Relatório

Métodos de avaliação

Análise de mercado
Solicitação de propostas (RfP)
Questionários
Reuniões

NOMEAÇÃO

Tópicos contratuais

Abordagem de Investimento
Monitoramento
Titularidade ativa
Relatório

MONITORAMENTO
Tópicos de avaliação

Análise e seleção de segurança
Exemplos de investimentos ativos

Métodos de avaliação

Relatório
Análise de pares
Questionários
Reuniões
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As técnicas de integração ASG variam bastante (Veja
capítulo 1: Técnicas de Integração), por isso, é importante
para os investidores definirem qual o significado da
integração de fatores ASG em suas estratégias e políticas de
investimento e no processo SAM. Isso permite que titulares
de ativos avaliem os gestores externos, cujos portfólios
tenham atingido suas expectativas no que diz respeito aos
níveis e estilo de integração dos fatores ASG, possibilitando
ainda o claro entendimento dessas expectativas pelos
gestores de investimento.

DIÁLOGO DE MÃO DUPLA
Os gestores de investimento devem desempenhar o seu
papel nas discussões, perguntando pro-ativamente sobre
a estratégia e política de investimento de seus clientes,
suas expectativas sobre práticas de integração e as
práticas de integração de seus outros gestores externos.
Exemplo de questões:
■■

Durante o relacionamento com os gestores, um investidor
deve medir as expectativas de acordo com vários fatores.
■■

■■

■■

■■

Localização: A integração ASG não é aplicada
uniformemente em todo o planeta. Por exemplo,
gestores norte-americanos em geral não usam as
mesmas técnicas de integração utilizadas por seus
pares europeus.
Tamanho: As empresas menores usam menos
ferramentas e tem uma equipe menor de investimento
responsável na integração em seus processos de fatores
ASG e, portanto, não deve ser esperado que ofereçam
os mesmos resultados ASG quando comparadas às
empresas maiores. Por outro lado, algumas empresas
de menor porte contam com especialistas na área
de investimento responsável e, assim, se encontram
pontualmente mais bem equipadas.
Estilo: Diferentes estilos de investimento podem
apresentar diferentes técnicas de integração e de
riscos relacionados aos fatores ASG. Por exemplo, um
gestor de análise de valor pode investir em companhias
que, baseadas em critérios ASG, tenham sido avaliadas
anteriormente como tendo um desempenho fraco, mas
que agora mostram sinais de melhoria com chance de
apresentar um alpha melhor. Se um gestor conta com
um número significativo de companhias em sua carteira
com fraco desempenho de ASG, mas com perspectivas
de desempenho positivas, o risco ASG do respectivo
portfólio pode se mostrar elevado.
Experiência ASG: Gestores que só recentemente
tenham começado a incorporar práticas de integração
podem oferecer menos do que gestores que já venham
utilizando esses métodos há mais tempo, no entanto, a
intenção dos novos gestores de continuar utilizando tais
práticas continua sendo importante no longo prazo.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Quais são as questões e temas mais relevantes de
ASG que afetam o portfólio como um todo? Quais
os fatores que afetam a materialidade? Quais são as
visões e expectativas sobre esses fatores?
Até que ponto fatores ASG desempenham um
papel fundamental no processo de selecção e
monitoramento dos gestores?
Quais são suas expectativas sobre as práticas de
integração de seus gestores de investimento?
Que informações você precisa sobre nosso processo
de investimento, práticas de integração e tomada de
decisão de investimento?
Que informações, incluindo relatórios regulares, você
precisa sobre as participações em carteira?
Você espera que seus gestores de investimento
incluam fatores ASG em seus modelos de avaliação?
Você monitora a exposição ao risco ASG de sua
carteira?

Os gestores também devem se manter atualizados
sobre as alterações nas necessidades de seus clientes,
tais como estratégias de investimento, políticas ou
outras mudanças que possam ter impacto no ambiente
operacional. A cronologia da divulgação de relatórios
pode determinar a profundidade do debate, ou seja,
enquanto políticas de investimento não mudam com
muita frequência, elementos presentes no ambiente
operacional podem apresentar alterações.
Exemplos de questões:
■■
■■

■■
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Qual, na verdade, é a lógica por trás de sua estratégia
política e de investimento?

Sua estratégia de investimento ou política mudou?
Seu ambiente operacional mudou, resultando em
mudanças significativas no escopo de investimento?
Você tem exemplos de melhores práticas de
integração ASG de outros gestores?

GUIA PRÁTICO PARA A INTEGRAÇÃO ASG NO INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL | 2016

SELEÇÃO
O processo de seleção do gestor começa pela definição
dos requisitos de mandato da carteira antes da emissão
de um Pedido de Informação (RfI, na sigla em inglês) e /
ou uma Solicitação de Propostas (RfP, na sigla em inglês),
às vezes acompanhados por questionários. Normalmente,
será requisitado dos candidatos a gestores de investimento
que completem um questionário mais detalhado e que
atendam a uma ou duas reuniões com o investidor, após o
que então se fará a escolha do gestor de investimento. Esse
processo varia de investidor para investidor, dependendo
das expectativas de desempenho de cada portfólio, do
horizonte de investimento e do tamanho da carteira.

A seleção de um gestor de investimentos que possa agir
alinhado com as preferências de investimento de um titular
ativo requer um devido processo due diligence elaborado
em relação à abordagem de investimento e de desempenho
do gestor, do processo de investimento, da seleção de ações
e das decisões de formação do portfólio. Um processo de
due diligence adequado sobre técnicas de integração ASG
utilizadas por gestores de investimento pode ser incluído
aos processos de seleção existentes dentro de cada método
de avaliação listado abaixo.

SELEÇÃO

Tópicos de avaliação

Políticas de investimento e estrutura empresarial
Processo de Investimento
Práticas de investimento ativo
Relatório

Métodos de avaliação

Análise de mercado
Solicitação de propostas (RfP)
Questionários
Reuniões

TÓPICOS DE AVALIAÇÃO

■■

Para que os gestores de investimentos possam
efetivamente desenvolver práticas de integração ASG,
os fatores ASG devem ser sistematica e explicitamente
incluídos em todos os processos e ferramentas dentro
de uma empresa de gestão de investimentos. Portanto,
perguntas sobre integração do ASG devem ser incluídas
entre todas as questões relacionadas aos principais tópicos
de avaliação listados acima.
Exemplos de questões:
Políticas de investimento e estrutura empresarial
■■

■■

■■

■■

A sua organização tem uma equipa ESG dedicada?
■■

Caso a resposta seja afirmativa, favor descrever:
■■

■■

■■

Como a equipe de investimentos trabalha com
a equipe de ASG;
as responsabilidades da equipe de ASG e como
o trabalho dela é utilizado pela equipe de
investimentos;
como a equipe de ASG interage com a equipe
de investimentos e em que frequência;

caso a resposta seja negativa, favor descrever:
■■

■■

se os principais analistas/gestores foram
treinados em questões ASG e como;
que pesquisa de ASG é conduzida pelos
principais analistas/gestores.

Processo de Investimento
■■

Sua política de investimento faz referência às suas
práticas de integração? Caso a resposta seja afirmativa,
favor anexar.
Que pessoa/equipe/comitê é responsável pela
implementação de um programa de investimento
responsável e quem é responsável pela análise ESG
dentro do processo de investimento?

onde a equipe de ASG está localizada em
relação aos gestores de investimentos (por
exemplo, mesmo prédio, mesmo andar).

■■

■■

■■

■■

Cite alguns exemplos específicos de como os fatores
ASG são incorporados na sua análise de investimento e
no processo de tomada de decisão (p.ex., alocação de
ativos, definição do universo de investimento, formação
da carteira, análise de fundamentos ou de setor, seleção
de ações).
Quais dados ASG, pesquisas, recursos, ferramentas e
práticas você utiliza para integrar fatores ASG em seu
processo de investimento, em determinações de valor e
decisões?
Qual o peso dos fatores ASG no processo de tomada de
decisão e de escolha de investimento?
Com que frequência você revisa a exposição ao risco de
ASG da carteira e com que frequência você revisa sua
pesquisa anterior e universo de investimento?
Como você atende aos critérios financeiros e de ASG
durante a análise de ações e formação da carteira?
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Titularidade ativa
Titulares de ativos podem decidir manter e executar
internamente os interesses dos acionistas, mas se eles
terceirizarem a gestão ativa para o gestor de investimentos,
as seguintes questões passam a ser relevantes:
■■

■■

■■

Como suas práticas de gestão de titularidade ativa
afetam as decisões de investimento?
Cite alguns exemplos específicos de como as
informações obtidas através de atividades de voto e
engajamento se traduzem em decisões de investimento.
Como os gestores de carteira estão envolvidos nas
atividades de investimentos ativos?

Relatório
■■

■■

Com que frequência e como (por exemplo, reuniões,
relatórios escritos) você relata as atividades de
integração e de desempenho do ASG?
Como divulgar o resultado de integração ASG às partes
interessadas (por exemplo, investidores, pessoal,
consultores, fornecedores de serviços, intermediários)?

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Essas são várias maneiras pelas quais um investidor
pode avaliar as práticas de integração de um gestor de
investimentos utilizando as perguntas listadas acima.
Análise de mercado
Titulares de ativos podem examinar o mercado, usando
consultores ou uma equipe desenvolvida internamente, para
selecionar gestores elegíveis que atendam às necessidades
de investimento, incluindo às de integração ASG.
Consultores ou equipes internas de seleção podem usar
os relatórios financeiros anuais dos gestores, relatórios de
investimento responsável e os Relatórios de Transparência
do PRI disponíveis publicamente para obter informações
sobre o desempenho dos gestores de investimentos,
o processo de tomada de decisão e abordagem de
integração ASG. Os Relatórios de Avaliação do PRI
fornecem informações mais detalhadas sobre a capacidade
de integração de um gestor de ASG. (A publicação é
facultativa - se um gestor ainda não divulgou seu relatório
publicamente, titulares de ativos devem pedir aos gestores
que lhes forneçam uma cópia do documento.)
As práticas de desempenho e de integração dos gestores de
investimentos podem ser monitoradas por um determinado
período de tempo enquanto elas ainda estão sendo
consideradas e assim obter informações sobre o provável
desempenho futuro deles.
Pedido de Informação (RfI) e Solicitação de Propostas
(RfP)
Como um expediente básico utilizado na primeira etapa
de avaliação de desempenho dos gestores, os titulares
de ativos devem pedir aos gestores que respondam às
seguintes perguntas sobre a capacidade deles de integração
ASG dentro do RfI e/ou RfP.
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Questionários
Titulares de ativos podem expandir os questionários
normalmente incluídos em seus RFPs e nas primeiras
rodadas de encontros (cobrindo histórico, desempenho
recente de investimento, estilo de investimento, estrutura e
governança corporativa, processo de investimento e política
de investimento) para incluir questões sobre integração
ASG. As perguntas usadas aqui geralmente se concentram
em como os fatores ASG são incluídos no processo de
investimento, que pesquisa ASG é usada e como seus
fatores afetam as decisões de investimento.
Incorporar questões relacionadas ao ASG ao longo do
questionário, em vez de separá-las em uma seção específica
relacionada ao tema, torna mais provável que elas sejam
respondidas pelos gestores de carteira do que por uma
equipe separada que não esteja envolvida no processo de
decisão de investimento.
Reuniões
Reuniões que os titulares de ativos promovem com
os gestores que já passaram pelo estágio de RfP são
mais uma oportunidade de avaliação da abordagem de
investimento utilizada por esses profissionais, do processo
de investimento e das capacidades de integração ASG.
É imperativo atender pessoalmente ao gestor de portfólio,
à equipe de investimentos e equipe de ASG (se o gestor
tiver uma). Visitar as equipes de um gestor que está
sendo considerado dá uma melhor compreensão do
nível de engajamento de investimento responsável desse
profissional, assim como a disponibilidade para discutir
a abordagem e o desempenho dele pessoalmente. Essa
também é uma oportunidade para verificar as respostas ao
questionário, observando o processo de investimento em
ação.

ENTREVISTAS COM TITULARES DE ATIVOS NA
FASE DE SELEÇÃO

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Zurich Insurance Group

The Pensions Trust

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

California State
Teachers’ Retirement
System (CalSTRS)

Environment Agency
Pension Fund
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ENTREVISTA

VOLTAR

PROCESSO SELETIVO

Companhia

Zurich Insurance Group

Entrevistada

Manuel Lewin

POR FAVOR, DESCREVA SEU
PROCESSO SELETIVO

QUE INFORMAÇÕES VOCÊ FORNECE
DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO?

Temos uma equipe interna de recrutamento de gestores
de ativos que seleciona e monitora gestores externos.
Geralmente não recrutamos consultores de investimento.

Nós olhamos para: desepenho histórico, estilo de
investimento, estrutura da empresa e processo de
investimento, filosofias de investimento, integração ASG e
muitos outros aspectos (incluindo tributos, é claro).

Nosso processo consiste de:
1. Definição das diretrizes para o portfólio: É crucial iniciar
o processo de seleção definindo:
a. o objectivo de investimento específico da carteira ou
das carteiras que farão parte de um mandato;
b. o tipo de gestor que estamos procurando;
c. as características desejadas da carteira, incluindo
qualquer requisito de integração ASG
2. Pedido de Informação (RfI) e/ou Solicitação de
Propostas (RfP): No sentido de contar com um grande
grupo de candidatos para determinado mandato,
enviamos um RfI e, em seguida, um RfP. (Dependendo
das circunstâncias, por exemplo, do conhecimento
que temos sobre o mercado, emitiremos às vezes
apenas um RfP.) e então selecionaremos os candidatos
aprovados para as devidas revisões de due diligence.
3.Conclusão da due diligence: Isso consiste em visitas e
apresentações no local.
4.Seleção dos candidatos: Depois de avaliar os candidatos
selecionados, um gestor é escolhido para o mandato.
Podemos solicitar dados adicionais depois que a revisão
de due diligence for realizada.
Esses procedimentos são conduzidos pela equipe de seleção
do gestor e supervisionados por um comitê de seleção do
gestor. A composição do comitê pode mudar dependendo
do tipo e da natureza do mandato, mas normalmente isso é
feito com o envolvimento de todas as partes interessadas,
incluindo um diretor de investimentos local, um responsável
pelo balanço e um gestor regional de investimentos.

Na nossa avaliação de desempenho de um gestor externo,
atribuímos um peso a cada um dos mencionados aspectos.
No que se refere à consideração ASG, ela normalmente
recebe um peso de 5%, dependendo do mandato, enquanto
os times de investimento responsável e de recrutamento
de gestores trabalham juntos na avaliação de desempenho
ASG.

COMO VOCÊ AVALIA AS PRÁTICAS DE
INTEGRAÇÃO EM ASG DE POTENCIAIS
GESTORES DE CARTEIRA?
O elemento ASG da nossa avaliação não é tratado de forma
diferente do elemento não ASG e faz parte do processo
central nas fases RfI, RfP e de due diligence.

O QUE VOCÊ PROCURA QUANDO
ESTÁ AVALIANDO PRÁTICAS DE
INTEGRAÇÃO ASG DE POTENCIAIS
GESTORES DE PORTFÓLIO?
Nos concentramos na análise integrada, pois acreditamos
que as questões ASG são fatores relevantes sob uma
perspectiva de risco e retorno e, para tanto, queremos ter
certeza de que elas fazem parte do processo de seleção de
segurança dos gestores.
Procuramos quatro elementos absolutamente críticos para
uma abordagem de análise integrada, que são aplicados
tanto aos nossos gestores externos como internos. Esses
quatro elementos formam o pano de fundo das nossas
questões de RfIs e RfPs, bem como das fases de indicação e
monitoramento.
1. Treinamento e conscientização - Como as questões
ASG são complexas e nem sempre intuitivas, os
gestores devem receber treinamento para identificar
corretamente a materialidade dos fatores ASG..
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VOLTAR

■■

Descreva qualquer treinamento relevante
relacionado ao ASG que os gestores e analistas de
mercado recebem.

2. Acesso à informação - Uma vez que você entenda quais
são as questões ASG, analistas e gestores devem avaliar
essas questões, o que requer acesso a dados ASG,
classificações, análises e pesquisas.
■■

Que tipos (relatórios, ferramentas analíticas etc)
estão disponíveis para os gestores e analistas na
avaliação dos fatores ASG?

3. Processo de investimento - Uma vez que você tenha
recebido o treinamento e acessado o relatório, deve
haver um processo que integre fatores ASG materiais
de forma sistemática em sua análise de segurança e
seleção.
■■

■■

Descreva, por favor, como você integra fatores
ambientais, sociais e de governança (ASG) em seu
processo de investimento, particularmente no
que diz respeito à seleção de ativos, segurança e
gerenciamento de riscos.
Usando um exemplo específico de risco ou
oportunidade relacionada ao ASG, descreva como
o processo colocado em prática influenciou na
tomada de decisão.

4. Propriedade ativa - Espera-se que os gestores executem
ativamente votos por procuração com base em políticas
de melhores práticas abordando questões ASG e que
incluam questões relevantes de ASG em discussões
com empresas investidas, como parte de reuniões
regulares da empresa ou por outros canais voltados pra
isso.
■■

Você discute questões específicas de ASG como
parte de seus compromissos com a administração
das empresas investidas? Em caso afirmativo,
descreva o processo e forneça três exemplos. Se
não, explique por que não.

Ao avaliar as respostas, é importante entender como
essas práticas de integração ASG se aplicam ao mandato
específico e aos profissionais em questão, e não somente
sobre como elas se relacionam com declarações de algum
profissional de alto escalão que só podem ser aplicadas pelo
gestor em certas regiões e em estratégias determinadas.
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ENTREVISTA

VOLTAR

PROCESSO SELETIVO

Companhia

The Pensions Trust

Entrevistada

Jennifer Anderson

POR FAVOR, DESCREVA SEU
PROCESSO SELETIVO
Terceirizamos nosso processo rotineiro de tomada de
decisão de investimento para gestores de fundos externos,
por isso a seleção e a indicação adequadas de gestores de
fundos são essenciais para o êxito de nossa estratégia de
investimento.
Nossos processos se iniciam com a pesquisa no banco de
dados de gestores da Mercer, de onde sai uma lista prévia
adequada de gestores com potencial para satisfazer os
nossos critérios de pesquisa. Em seguida, analisamos todos
os gestores pesquisados para chegar a uma lista reduzida
com quatro ou cinco nomes preferidos.
A próxima etapa envolve conhecer melhor os gestores
pré-selecionados. Normalmente isso se dá em reuniões
em seus próprios escritórios que levam até metade de um
dia, durante as quais nos familiarizamos com a filosofia
de investimentos, o processo e modelo de negócios e as
pessoas. Também tentamos ter uma ideia da cultura da
equipe e da organização em geral.
Ao finalizar todas as reuniões com os gestores préselecionados, a equipe de investimentos se reúne para
discutir os méritos desses gestores. Podemos decidir fazer
uma segunda rodada de reuniões com um ou dois dos
candidatos antes de convidar o gestor preferido para uma
reunião com o comitê de investimentos. Da perspectiva da
governança, o comitê de investimentos é responsável pela
aprovação final, pelo menos em relação a todas nossas
classes alternativas de ativo.

QUE INFORMAÇÕES VOCÊ FORNECE
DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO?

COMO VOCÊ AVALIA AS PRÁTICAS DE
INTEGRAÇÃO EM ASG DE POTENCIAIS
GESTORES DE CARTEIRA?
A análise da integração de fatores ASG do gestor agora já
é parte razoável do processo de seleção, embora nossas
expectativas sejam ajustadas conforme a classe de ativos e
o estilo do gestor de investimentos.
Desenvolvemos um conjunto específico de critérios
ASG: queremos saber mais sobre a filosofia geral de
investimento responsável/ASG utilizadas pelos gestores e
quanto dessas ideias estão alinhadas com nossas próprias
convicções e políticas de investimentos. Gostamos de
encontrar evidências de comprometimento por parte
do CEO ou CIO e de perceber que o gestor promove
práticas de investimento responsável dentro de seu grupo
de pares. Depois disso, em geral nos debruçamos mais
demoradamente no entendimento sobre como tais políticas
corporativas globais se traduzem em estratégia nas quais
estamos realmente interessados em colocar em prática.
Acreditamos de verdade que gestores de carteira devem ser
capazes de falar sobre a integração de fatores ASG tanto no
nível de formação da carteira quanto no nível regional e/ou
setorial antes de passar para um exame mais aprofundado
de um ou dois títulos, justificando como os fatores ASG
foram considerados durante a avaliação e a decisão de
investimento.
Às vezes escolhemos uns dois tópicos relevantes e
tentamos discuti-los em mais detalhe. Um dos principais
temas que enfatizamos no último ano foi a mudança
climática. Tivemos uma série de discussões com nossos
gestores ativos de patrimônio sobre a visão de longo prazo
deles sobre as mudanças energéticas e como isso se reflete
em suas carteiras.

Basicamente, caso o candidato seja um gestor atuante,
buscamos um conjunto de atributos que nos convença
de que o gestor conta com habilidades que superam um
patamar de referência ou um objetivo de desempenho.
Contamos com um documento interno que especifica
os principais atributos que buscamos em um gestor,
incluindo elementos como modelo de negócios, estruturas
remuneratórias adequadas, mentalidade de longo prazo,
baixa rotatividade da carteira, sólida gestão de risco e
processos decisórios que incluam fatores ASG, entre outros.
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O QUE VOCÊ PROCURA QUANDO
ESTÁ AVALIANDO PRÁTICAS DE
INTEGRAÇÃO ASG DE POTENCIAIS
GESTORES DE PORTFÓLIO?
A resposta a esta pergunta depende na verdade da
experiência e do conhecimento que o gestor tem sobre
investimento responsável. Na melhor das hipóteses,
selecionamos um gestor que tenha uma filosofia de
investimento de longo prazo de investimento responsável
que esteja alinhada à nossa política de investimentos e que
seja capaz de justificar como os fatores ASG se integram em
seus relatórios e suas decisões de investimento.
Estamos dispostos também a trabalhar com novos gestores
no universo ASG, desde que se comprometam a estar
alinhados com nossos valores de investimento responsável.
Caso estejam no início de suas trajetórias, adquirir alguns
dados sobre ASG, além de envolvimento em treinamento
interno para analistas, é um passo na direção certa.
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ENTREVISTA

VOLTAR

PROCESSO SELETIVO

Companhia

California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS)

Entrevistada

Brian Rice

POR FAVOR, DESCREVA SEU
PROCESSO SELETIVO
A equipe de seleção interna trabalha em estreita
colaboração com nossos consultores durante todo o
processo. Primeiro identificamos a necessidade de uma
carteira, por exemplo, um fundo de alta capitalização dos
EUA, e então publicamos um anúncio para gestores. A RfP
fará parte dos requisitos da carteira e de um pedido para
que os gestores respondam a um questionário, incluindo
perguntas relacionadas a ASG.
Com base nas respostas dadas pelo gestor, selecionamos
um sub-grupo para entrevista e revisão de due diligence.
Consultores também se envolvem na RfP, fazendo
recomendações sobre quem entrevistar e aqueles que
devem participar das entrevistas. Também dialogamos com
outras pessoas para obter informações mais abrangentes
sobre os gestores.

COMO VOCÊ AVALIA AS PRÁTICAS DE
INTEGRAÇÃO EM ASG DE POTENCIAIS
GESTORES DE CARTEIRA?
Analisamos as práticas de integração ASG dos gestores
em todas as etapas do processo. Existem perguntas
relacionadas a fatores ASG em nossas RfPs, questionários
de due diligence e entrevistas. Fazemos perguntas que
cobrem os 4Ps:
■■

■■

Selecionamos um grupo ainda menor de gestores, alguns
são contratados enquanto outros entram no nosso banco de
candidatos pré-qualificados para futuras RfPs.
■■

QUE INFORMAÇÕES VOCÊ FORNECE
DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO?
Informações estruturadas em torno do que chamamos de
4Ps - filosofia, processo, pessoas e desempenho [em inglês:
philosophy, process, people, performance]:
■■

■■

■■

■■

Filosofia
O que orienta a sua estratégia global?
Processo
Quais são os passos que você toma para colocar a
estratégia em prática? O que você analisa quando
investe em um título e quando reavalia os títulos
durante o período de manutenção?
Pessoas
Quem são os principais colaboradores da carteira? Eles
receberam treinamento e estão alinhados?
Desempenho
Qual é o histórico da estratégia?

■■

Filosofia
A integração dos fatores ASG faz parte da sua filosofia?
Você considera fatores ASG em seus investimentos?
Processo
Como você incorpora fatores ASG em sua estratégia
e esses fatores fazem parte de sua análise de risco?
Qual a origem dos dados e das ferramentas de pesquisa
ASG que você usa? Você faz sua própria avaliação dos
fatores ASG ou usa classificações ASG de terceiros?
Como as práticas e resultados de titularidade ativa são
integrados às decisões de investimento?
Pessoas
Qual é o nível de investimento e experiência em
fatores ASG da equipe? Onde na equipe se encontra
a experiência em fatores ASG? Você conta com
especialistas em ASG? Fatores ASG fazem parte do foco
de todos?
Desempenho
Você mede o risco ASG da carteira?

As respostas às perguntas sobre fatores ASG podem ou não
ter impacto na decisão final. Se eles tem um bom processo,
boas pessoas e aderirem a uma estratégia, mesmo que
o componente ASG não seja tão forte, nós poderíamos
contratá-los. Em outra ocasião, pode haver gestores
parecidos que se saiam bem em nossas avaliações, mas
um deles tem credenciais ASG melhores do que os demais.
Dessa forma, a integração de ASG pode influenciar a decisão
final.
Outra abordagem que adotamos é monitorar o desempenho
e as práticas dos gestores antes de considerá-los como
candidato em nosso processo de seleção. Gostamos de
saber quem eles são. Às vezes acabamos conhecendo
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gestores numa conferência e depois passamos a
acompanhar suas empresas lendo suas atualizações de
desempenho e seus pitch books para saber se eles estão
alinhados com nossas convicções.
Nossos consultores também fornecem informações sobre as
práticas de integração ASG dos gestores.

O QUE VOCÊ BUSCA AO ANALISAR AS
PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO ASG DOS
POTENCIAIS GESTORES DE CARTEIRA?
Analisamos se o gestor realmente leva os fatores ASG
relevantes a sério. Esperamos que nossos gestores utilizem
o tempo deles fazendo avaliações próprias em vez de, por
exemplo, usar classificações de ASG de terceiros.
Descobrimos que a melhor maneira de conhecer o nível
de seriedade do gestor quanto aos fatores ASG é fazer
uma visita para confirmar as respostas informadas nos
questionários. Entrevistamos não só os gestores de carteira,
mas também as pessoas ligadas a eles.

76

GUIA PRÁTICO PARA A INTEGRAÇÃO ASG NO INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL | 2016

ENTREVISTA

VOLTAR

PROCESSO SELETIVO

Companhia

Environment Agency Pension Fund

Entrevistada

Faith Ward

POR FAVOR, DESCREVA SEU
PROCESSO SELETIVO

QUAIS INFORMAÇÕES VOCÊ BUSCA
DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO?

Definimos as diretrizes da carteira para um novo mandato
depois de analisarmos nossa alocação de ativos estratégicos
e de elaborar uma avaliação de risco de nossa carteira geral.
As diretrizes e as expectativas de todos os nossos mandatos
variam, e alguns exigem mais detalhes que outros: por
exemplo, em nossos mandatos de mercados emergentes,
onde acreditamos que a identificação de riscos ambientais,
sociais e de governança é particularmente importante para a
seleção de ações.

Durante a fase de seleção, analisamos o histórico, o estilo
de investimento e as informações relacionadas que estão
resumidas nos 6Ps [em inglês: philosophy, policies, people,
processes, participation, partners]:

Uma vez que as diretrizes são estabelecidas e a RfP criada,
nossa equipe de seleção interna trabalha com consultores,
incluindo consultores de ASG dedicados que fornecem
insights adicionais sobre as práticas de integração dos
gestores, para criar a lista de pré-seleção dos potenciais
candidatos.

2. Políticas
incluindo as políticas ASG;

Um painel, geralmente formado por oito pessoas, avalia
então as RfPs dos gestores pré-selecionados e pontua as
respostas de cada pergunta. As pontuações são ponderadas
e somadas para formar a pontuação geral do gestor. Os
gestores são classificados e a pontuação verificada antes da
escolha de cerca de cinco profissionais que então participam
de entrevistas com o diretor de fundos de pensão, diretor
de investimentos e diretor responsável por investimentos e
riscos. Também encorajamos ativamente que os membros
de nossa comissão de investimentos participem das
entrevistas.
Por fim, uma proposta completa é apresentada ao comitê
de investimentos, que deve aprovar a indicação do gestor.
Nosso objetivo é realizar uma visita de due diligence ao
escritório do gestor logo no início do mandato. Gostamos
de examinar seus sistemas, encontrar com o gestor de
carteira, com o líder do segmento ASG e assistir outros
colaboradores executando suas tarefas cotidianas para
entender como as equipes interagem.
O diretor de investimentos e o diretor responsável por
investimentos e riscos avaliam os gestores em todas
as etapas do processo. Esses diretores também são
responsáveis pelo monitoramento contínuo que ajuda a
garantir que existe uma boa dose de entendimento das
expectativas.

1. Filosofia
a filosofia geral de investimento, incluindo o
pensamento sobre como a integração de fatores ASG
agrega valor e de que maneira isso está evidenciado;

3. Pessoas
as pessoas envolvidas, a qualidade delas e quaisquer
recursos externos empregados;
4. Processos
se o processo de investimento integra claramente
fatores ASG às análises e decisões de investimentos;
5. Participação
em grupos setoriais;
6. Parcerias
o desejo de nos ter como parceiros na realização da
nossa estratégia de investimentos.

COMO VOCÊ AVALIA AS PRÁTICAS DE
INTEGRAÇÃO EM ASG DE POTENCIAIS
GESTORES DE CARTEIRA?
Pedimos aos gestores que falem sobre a capacidade
técnica de levar em conta as questões ASG nas fases de
demonstração de interesse, solicitação de propostas e nas
etapas de entrevistas.
Nossos mandatos e RfPs definem abertamente quais
são nossas expectativas ASG em relação aos potenciais
gestores. Os gestores precisam demonstrar, entre outras
coisas, suas políticas, capacidades, histórico e desempenho
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em ASG. Atribuímos uma porcentagem específica (10%
a 25%) da pontuação geral de cada potencial mandato
e gestor para avaliação de habilidades e integração de
fatores ASG. A integração de fatores ASG também é levada
em consideração na pontuação de outras áreas, incluindo
proposta de investimento e histórico do gestor e de seu
fluxo de trabalho.
Nas fases de entrevista, discutimos a integração de fatores
ASG com os principais tomadores de decisão da equipe de
investimentos. Especificamente, pedimos para entrevistar:
o gestor de fundos que ficará responsável pela carteira no
dia-a-dia, o líder de ASG e o contato do cliente.
Também analisamos os relatórios de transparência do PRI
do cliente para validar respostas e extrair perguntas que
serão feitas durante as reuniões in loco.

O QUE VOCÊ BUSCA AO ANALISAR AS
PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO ASG DOS
POTENCIAIS GESTORES DE CARTEIRA?
Buscamos evidências que demonstrem que os gestores
estão avaliando o impacto de fatores ASG de natureza
financeira relevante sobre as perspectivas futuras das
empresas investidas ou da dívida dessas empresas, e que
isso está sendo considerado no processo de tomada de
decisão. Portanto é essencial fazer reuniões presenciais
e discutir a integração de fatores ASG com os gestores
da carteira e com o líder em ASG. O líder em ASG deve
demonstrar sua capacidade de influenciar nas decisões de
investimentos e que também são respeitados pelos gestores
da carteira.
Gostamos ainda de observar evidências de que os gestores
fazem uma autoanálise de seus próprios desempenhos de
fatores ASG. É um bom indicador de que um gestor tem
credenciais ASG sólidas quando ele produz seus próprios
relatórios sobre técnicas de integração de fatores ASG e
discute pró-ativamente tais resultados com seus clientes.
É importante salientar que aquilo que procuramos
depende do estilo do fundo: por exemplo, com estratégias
fundamentais ativas, esperamos que o gestor do fundo
elabore relatórios próprios sobre fatores ASG nas empresas;
com a adoção de estratégias sistemáticas o relatório se
concentraria no processo (por exemplo, poderia adotar
métricas ASG) enquanto que com estratégias passivas a
ênfase estaria mais nas atividades administrativas.
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NOMEAÇÃO
Uma vez selecionado o gestor mais capacitado, os titulares
de ativos podem incluir termos ASG no acordo de gestão
de investimentos (IMA, na sigla em inglês) para formalizar
oficialmente suas expectativas. Os advogados podem
aconselhar sobre termos específicos e linguagem objetiva.
Um acordo lateral legalmente exigível, que sirva como um
documento formal das intenções dos investidores e da
vontade do gestor em respeitá-las, pode ser uma alternativa
para incluir exigências ASG específicas no IMA. Podem
também ser utilizados como aditivos aos acordos existentes.

Embora a inclusão de termos ASG específicos nos IMAs
e documentos extra-oficiais também sejam formas de
responsabilizar um gestor pelas políticas, práticas e
relatórios de ASG que foram acordados durante o processo
de nomeação, o investidor pode, como alternativa,
concentrar-se no monitoramento regular para garantir
que seus gestores estejam constantemente procurando
aprimorar o processo de implementação das políticas e
práticas combinadas (ver seção C).

NOMEAÇÃO

Tópicos contratuais

Abordagem de Investimento
Monitoramento
Titularidade ativa
Relatório

TÓPICOS CONTRATUAIS

Titularidade ativa

Exemplo de termos:

■■

Abordagem de Investimento
■■

■■

■■

O Gestor reconhece que fatores ASG têm potencial
para impactar riscos e retornos de investimento, e
que considerar tais fatores juntamente com fatores
tradicionais no processo de tomada de decisão de
investimento pode melhorar os retornos de longo prazo
ajustados para o risco.

Relatório

O gestor concorda em incluir riscos ASG, oportunidades
e/ou desempenho atrelados a esses fatores, em seu
processo de investimento.

■■

O gestor deve garantir que seu pessoal receba
formação adequada, acesso a dados e informações
relevantes, incluindo avaliar até que ponto fatores ASG
geram riscos ou oportunidades de investimento.

Monitoramento
■■

O gestor atuará em consonância com todas as
responsabilidades de integração ASG e titularidade
ativa conforme determinado no Contrato de Gestão de
Investimento.

Na busca de objetivos de investimento estabelecidos
na política de investimento (responsável) do cliente,
o gestor deve seguir um processo de avaliação e
monitoramento de investimentos correntes ou
potenciais e analisá-los em relação a fatores relevantes
de longo prazo, tais como questões ambientais, sociais
e de governança corporativa (fatores ASG).

■■

O gestor informará o cliente sobre as atividades de
desenvolvimento e/ou implementação de quaisquer
políticas, processos e termos relativos a financiamentos
necessários à integração do ASG.
O gestor responderá ao cliente sobre como os fatores
ASG foram considerados ao fazer investimentos,
incluindo qualquer exemplo que tenha tido influência
na decisão de investimentos durante o período
relacionado.

Para outros exemplos de um modelo de Contrato
de Gestão de Investimentos, veja Modelo de Termo
Contratual ICGN realizado entre titulares de ativos e
investidores.
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ENTREVISTAS COM TITULARES DE ATIVOS NA
FASE DE ESCOLHA
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ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Zurich Insurance Group

The Pensions Trust

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

California State
Teachers’ Retirement
System (CalSTRS)

Environment Agency
Pension Fund
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PROCESSO DE INDICAÇÃO

Companhia

Zurich Insurance Group

Entrevistada

Manuel Lewin

VOCÊ INCLUI TERMOS ASG NOS IMAS?
Trabalhamos para incluir fatores ASG em todos nossos
Contratos de Gestão de Investimentos (IMAs), para
incentivar gestores a adotar os quatro elementos
que buscamos durante a seleção (treinamento e
conscientização, acesso à informação, processo de
investimento, titularidade ativa) e para garantir que as
informações sobre o desempenho ASG da carteira sejam
disponibilizadas ao cliente.
O modelo a seguir é usado como uma sugestão padronizada
para inclusão da linguagem de fatores ASG nos IMAs:

"Na consecução dos objetivos
de investimento estabelecidos
nas Diretrizes de Investimento, o
gestor de investimentos contará
com um processo de avaliação e
monitoramento dos investimentos
existentes ou potenciais em
relação a fatores relevantes de
longo prazo como os ambientais,
sociais e de governança corporativa
(os "Fatores ASG"). O Gestor de
Investimentos deverá garantir que
seus funcionários sejam treinados
de forma adequada, tenham acesso
a dados e informações relevantes
e tenham sempre o devido cuidado
e diligência na aplicação deste
processo, incluindo levar em conta
o grau de risco ou oportunidade
de investimento dos fatores ESG.
O gestor de investimento busca
trabalhar em prol dos melhores

interesses de longo prazo do
<cliente>, levando em consideração
os Fatores ASG (identificados como
relevantes) na hora de tomar suas
decisões de investimento. Se as
condições se mantiverem iguais,
o gestor de investimentos irá
preferir títulos que, na sua avaliação,
demonstrem práticas ambientais,
sociais e de governança superiores."
As condições ASG ainda não figuram em todos os nossos
IMAs. Trata-se de um trabalho contínuo, em geral, no
entanto, estamos mantendo discussões produtivas com
os gestores existentes sobre a inclusão de condições ASG
nos IMAs, começando pelas relações mais substanciais.
Passamos a incluir condições ASG nos novos IMAs há
mais de um ano e conseguimos incorporar condições ASG
retroativamente a alguns dos IMAs já firmados.
Trabalhamos com gestores e damos a eles tempo para
aprimorar e atingir os objetivos em todos os nossos
quatro elementos. Trata-se de uma discussão, não de uma
intimação, mas esperamos que eles cumpram com essas
condições em algum momento no futuro.
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PROCESSO DE INDICAÇÃO

Companhia

The Pensions Trust

Entrevistada

Jennifer Anderson

VOCÊ INCLUI TERMOS ASG NOS IMAS?
A redação dos nossos IMAs já contemplam condições ASG
e de investimento responsável há dois ou três anos. Ainda
achamos que fatores ASG aplicam-se mais facilmente a
algumas classes de ativos e estratégias do que a outras, de
modo que adaptamos a redação nos IMAs, e contamos com
o cuidadoso apoio de nossos advogados.
Abaixo segue um exemplo do tipo de redação que incluímos
em nossos IMAs demonstrando nossas expectativas em
relação aos fatores ASG.

São obrigações do gestor:
■■

■■

■■
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pesquisar, analisar e incorporar
fatores ambientais, sociais e de
governança ("ASG") relevantes ao
processo de pesquisa de crédito e
de financiamento;
considerar explicitamente
como a regulamentação sobre
mudanças climáticas e a transição
para uma economia de baixo
carbono podem impactar o risco
e o retorno dos investimentos
de longo prazo e mostrar ao
Investidor como a política do
investimento tem sido aplicada em
relação às mudanças climáticas
nos investimentos em setores de
alto carbono.
monitorar continuamente o
desempenho ASG relevante
dos Investimentos Correntes e,
em caso de baixo desempenho,

■■

procurar engajar-se com a
respectiva Investida;
desenvolver e implementar um
processo frequente e adequado
de divulgação de relatórios para
informar Investidores sobre
os fatores ASG, como parte
integrante das demonstrações de
resultados trimestrais e anuais.
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PROCESSO DE INDICAÇÃO

Companhia

California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS)

Entrevistada

Brian Rice

VOCÊ INCLUI TERMOS ASG NOS IMAS?
Incluímos termos ASG que dizem que a análise de
investimentos dos gestores deve abranger 21 fatores
de risco ASG pré-definidos: transparência monetária;
divulgação de dados; contabilidade; sistema de pagamento:
Banco Central; regulamentação de títulos; auditoria;
transparência fiscal; governança corporativa; supervisão
bancária; sistema de pagamento: princípios; quadro de
insolvência; lavagem de dinheiro; supervisão de seguros;
respeito aos direitos humanos; respeito às liberdades civis;
respeito aos direitos políticos; discriminação baseada em
raça, sexo, deficiência, idioma ou status social; direito dos
trabalhadores; meio ambiente; guerra/conflitos/ atos de
terrorismo; saúde humana.
Embora a lista não identifique todas as formas de risco que
sejam apropriadas em toda transação de investimento, ela
estabelece uma referência para se evitar que qualquer fator
altamente relevantes seja negligenciado.
Os gestores devem declarar ao menos anualmente
que consideram esses fatores ao tomar decisões de
investimento em nosso nome.
Há vários anos, condições ASG já figuram em novos
mandatos. Foi mais difícil alterar mandatos existentes
para incluir essas condições, contudo, essa tarefa está se
tornando mais fácil e pedimos a alguns gestores atuais para
declarar que consideram os 21 fatores de risco ASG sem
retificar o mandato original.
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Companhia

Environment Agency Pension Fund

Entrevistada

Faith Ward

VOCÊ INCLUI TERMOS ASG NOS IMAS?
Temos acordos que exigem que todos os gestores
considerem os riscos e as oportunidades ASG que sejam
financeiramente significativos ao nosso fundo. Os gestores
de renda variável e de dívida devem realizar procedimentos
ambientais anuais, incluindo a medida de participação de
carbono em carteira.
Um de nossos acordos contém:

"O Cliente indicou o Gestor porque
o Cliente e o Gestor compartilham
do ponto de vista de que focar no
desempenho dos fundamentos
das empresas, na integração da
sustentabilidade e dos riscos
ambientais, sociais e de governança
(ASG) aumenta a possibilidade de
garantir um bom desempenho de
longo prazo. O Cliente entende suas
obrigações fiduciárias por meio de
uma visão de longo prazo e espera
que o Gestor aja como se fosse um
gestor fiduciário investindo com
objetivos de longo prazo durante
este mandato."
Incluímos condições ASG em todos os nossos IMAs
desde 2005. Inicialmente incluíamos condições ASG em
nosso mandato, mas as revertemos em alguns aspectos
contemplados em nossos termos porque sentimos que
isso melhorou o diálogo e mostrou que a relação entre o
cliente e o gestor é uma parceria em que trabalhamos juntos
para atingir o objetivo de investimento de longo prazo da
carteira.
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Achamos mais simples usar nosso próprio IMA em mandatos
separados. Quando usamos veículos de investimento
coletivo - pool de fundos - trabalhamos com os prestadores
de serviços para garantir que podemos monitorar essas
carteiras a partir de uma perspectiva ASG.
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MONITORAMENTO
A fase de monitoramento é crucial para avaliar a efetiva
entrega dos termos e condições para as quais o gestor
foi escolhido. Essa fase de monitoramento abrange uma
variedade de áreas, incluindo a avaliação da abordagem e
das decisões de investimento do gestor, além das práticas
e desempenho de integração ASG, incluindo a capacidade
desse profissional de administrar a carteira de acordo com o
mandato e acordo de gestão de investimento.

Para avaliar o desempenho dos investimentos e as práticas
de integração dos gestores e titulares de ativos: organizam
reuniões periódicas de acompanhamento com gestores
de investimentos; contam com os gestores para que eles
preencham questionários e relatórios de regulamentação; e/
ou utilizem métodos tais como análise de pares, sistemas de
pontuação interna e ferramentas analíticas de carteira.

MONITORAMENTO
Tópicos de avaliação

Análise e seleção de títulos
Exemplos de titularidade ativa

Métodos de avaliação

Relatório
Análise de pares
Questionários
Reuniões
que contribuem para decisões de compra e venda, ou
seja, há exemplos de casos em que você preferiu uma
empresa a outra devido a considerações ASG?

TÓPICOS DE AVALIAÇÃO
Para que os gestores de investimentos possam
efetivamente realizar práticas de integração ASG, os fatores
de integração devem ser sistemática e explicitamente
incluídos em todas as decisões de investimento. Portanto, as
perguntas sobre a integração ASG devem ser incluídas entre
todas as questões relacionadas aos principais tópicos de
avaliação listados acima.
Exemplos de questões:
Análise e seleção de segurança
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Houve alguma alteração no processo de integração
ASG durante o período de relatório (por exemplo, fonte
de recursos adicionais, fontes de informação)? Caso a
resposa seja postiva, por quê?
Quais práticas/ferramentas de integração funcionaram
e não funcionaram durante o período divulgado, e por
quê?
Quais são alguns exemplos específicos de como
os fatores ASG causaram impacto nas decisões de
investimento?
Quais são alguns exemplos específicos de grandes
riscos associados ao ASG que você identificou nas
participações da carteira durante o período do relatório
e o que você fez para atenuá-los?
As preocupações com o erro de rastreamento o
impediram de alienar uma participação com riscos
elevados de ASG? Caso a resposta seja positiva, qual
seria um exemplo específico?

■■

■■

Cite exemplos específicos de determinação de valor
que foram ajustados por causa de um fator ASG. Qual
foi o impacto na decisão de investimento?
Com relação às recentes revelações sobre a companhia
X na carteira, por que você comprou/manteve/vendeu
as ações ou aumentou/reduziu sua posição?

Titularidade ativa
■■

■■

■■

■■

Qual foi a utilidade das informações ASG que foram
extraídas por meio de métodos de investimento ativo
utilizados para identificar os riscos e oportunidades de
investimento? Qual o impacto que isso teve na decisão
de investimento?
Como se mede o sucesso desse tipo de envolvimento?
Isso é quantificável? Caso a resposta seja negativa,
quais foram os resultados qualitativos?
Como os gestores de carteira estão envolvidos nas
atividades de investimentos ativos?
Quais são alguns exemplos específicos de atividades de
engajamento ou que resultam das atividades de votação
que leva a venda ou compra de um papel?

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Essas são várias maneiras pelas quais um investidor
pode avaliar as práticas de integração de um gestor de
investimentos utilizando as perguntas listadas acima.

Quais são alguns exemplos específicos de fatores ASG
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Relatório
A quantidade, a frequência e o tipo de informação que os
titulares de ativos demandam dos gestores de investimento
dependem do mandato, das políticas e das práticas em ASG
acordadas e da capacidade do próprio titular de revisar as
informações. O processo de investimento dos gestores
e as técnicas de integração devem ser incluídos em seus
relatórios que precisam ser regularmente atualizados com
exemplos de integração ASG no relatório do exercício
corrente.
Em 2015, um grupo de 14 fundos de pensão do Reino
Unido publicou Um Guia de Relatorio para Investimento
Responsável no Setor Mobiliário, com a descrição de
alguns requisitos preferenciais na produção de relatórios
de integração ASG para gestores.

Análise de pares
Um investidor pode executar, ou pedir ao seu consultor de
investimentos que prepare, uma análise de desempenho
de seus pares no que se refere à integração ASG, com base
em informações disponíveis ao público em documentos
como relatórios de investimento responsável ou Relatórios
de Transparência do PRI. Os Relatórios de Avaliação do PRI
fornecem informações mais detalhadas sobre a capacidade
de integração de um gestor de ASG. (A publicação é
facultativa - se um gestor ainda não divulgou seu relatório
publicamente, titulares de ativos devem pedir aos gestores
que lhes forneçam uma cópia do documento.)
Questionários
As perguntas devem abranger os tópicos de avaliação
listados na tabela da página anterior, com especial ênfase
na formação do portfólio e na seleção das ações. As
informações contidas nos questionários devem criar uma
base para discussão durante as reuniões de monitoramento
(mais detalhes abaixo).
Reuniões
A integração do ASG deve ser discutida em conjunto com
o desempenho do investimento. Os investidores devem
se certificar de que estão se reunindo com os principais
tomadores de decisão, como analistas de investimento,
gestores de portfólio e equipes de ASG.
As reuniões devem discutir o desempenho do investimento
da carteira e o nível de risco desse investimento, quais
mudanças foram feitas no processo de investimento e nas
práticas de integração e se o gestor de investimentos está
incluindo ativamente e com êxito fatores ASG nas decisões
de investimento.
As questões ASG específicas devem focar nas práticas de
integração, formação de portfólio e decisão de seleção
de ações, incluindo exemplos específicos de ações e de
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setores que demonstrem a utilização pelos gestores de
técnicas de integração e revelem o nível de engajamento
desses profissionais em investimento responsável. Os
gestores devem se referir às questões específicas que
são importantes para a empresa - por exemplo, risco
virtuais para os bancos, padrões de trabalho nas cadeias de
suprimento - em vez de mencionar apenas o ASG em geral.

ENTREVISTAS COM TITULARES DE ATIVOS NA
FASE DE MONITORAMENTO

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Zurich Insurance Group

The Pensions Trust

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

California State
Teachers’ Retirement
System (CalSTRS)

Environment Agency
Pension Fund
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ENTREVISTA

VOLTAR

PROCESSO DE MONITORAMENTO

Companhia

Zurich Insurance Group

Entrevistada

Manuel Lewin

DESCREVA O SEU PROCESSO DE
MONITORAMENTO

Dentre as perguntas estão:
Liste todos os funcionários que administram nossos
ativos.

Conduzimos avaliações trimestrais de desempenho
com todos os nossos gestores (consistindo em análises
mais quantitativas) e reuniões anuais de relacionamento
com os principais gestores que têm múltiplos mandatos
(consistindo em avaliações mais qualitativas e abrangem
mais aspectos das práticas do gestor). Discutimos fatores
ASG em ambos os contextos.

■■

Temos um processo interno de pontuação que se baseia
numa avaliação qualitativa dos gestores. Toda equipe de
investimento local e nossos gestores de investimentos
regionais atribuirão pontos aos gestores de ativos em
diversos aspectos, incluindo desempenho, serviço,
integração ASG etc.

Com base nesses passos, gestores são então avaliados em
relação à integração de fatores ASG como parte de nosso
processo interno de pontuação de gestores.

QUAIS INFORMAÇÕES VOCÊ
BUSCA DURANTE O PROCESSO DE
MONITORAMENTO?
Enquanto o processo de seleção trata da capacidade dos
gestores e de como esse processo é conduzido, o processo
de monitoramento trata daquilo que os gestores realmente
fazem na prática e o que se passa na carteira.
Analisamos o desempenho do investimento e qualquer
alteração no estilo de investimento, se a carteira está
em conformidade com o mandato e, quando problemas
aparecem, quanto pró-ativos são os gestores.
Desejamos compreender a composição da carteira e o
impacto causado pela integração de fatores ASG.

COMO VOCÊ AVALIA AS PRÁTICAS
DE INTEGRAÇÃO ASG DOS SEUS
GESTORES DE CARTEIRA?
A integração de fatores ASG é sempre abordada nas
avaliações anuais de relacionamento e, desde 2015,
abordamos o desempenho ASG de carteiras específicas em
uma das avaliações trimestrais de desempenho realizada
todos os anos.
Há uma etapa adicional para o investimento responsável no
processo como um todo: enviamos um questionário todo
ano que inclui perguntas baseadas nos quatro elementos
mencionados acima.

■■

Informe se eles receberam treinamento de fatores ASG.

■■

Relate sobre quais informações eles têm acesso.

■■

Descreva o processo de investimento usado por esses
funcionários.

COMO VOCÊ IDENTIFICA QUAIS DE
SEUS GESTORES DE CARTEIRA ESTÃO
INCLUINDO FATORES ASG EM SUAS
DECISÕES DE INVESTIMENTO?
Não é difícil saber quão sintonizado com os fatores ASG
estão os gestores e identificar aqueles que integram
fatores ASG em decisões de investimento e aqueles que
não. Conseguimos dizer imediatamente ao fazer perguntas
como:
■■
■■

■■

Por que temos o título XYZ na carteira?
A carteira conta com um título com classificação ASG
baixa: fale um pouco mais sobre isso.
Qual o resultado esperado da COP21? Qual impacto ela
terá nas posições da carteira?

Um gestor deve entender o que move uma classificação
ASG e deve ser capaz de explicar por que o título ABC
está na carteira, apesar das questões ASG. É na verdade
a conversa sobre posições específicas da carteira que
revela a força do processo. Quando alguém só fala sobre a
classificação ASG sem ir mais a fundo e avaliar o que isso
realmente significa, pode até ser um primeiro passo, mas
não é o suficiente.
No entanto, reconhecemos que isso leva tempo e às
vezes se resume ao indivíduo em vez do processo em si.
Descobrimos que, em especial com grandes gestores de
ativos, a qualidade da conversa pode variar muito conforme
a carteira é gerenciada em diferentes partes da organização.
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ENTREVISTA

VOLTAR

PROCESSO DE MONITORAMENTO

Companhia

The Pensions Trust

Entrevistada

Jennifer Anderson

DESCREVA O SEU PROCESSO DE
MONITORAMENTO
Nosso processo de monitoramento envolve analisar
relatórios de investimentos e realização de reuniões
regulares com os gestores. Nossa equipe de investimentos
também tem reuniões pontuais com gestores, o que nos
permite discutir questões específicas em mais detalhes.

QUAIS INFORMAÇÕES VOCÊ
BUSCA DURANTE O PROCESSO DE
MONITORAMENTO?
O processo de monitoramento dá a oportunidade de
investigar quaisquer mudanças na organização e na equipe
de investimentos e de entender realmente a filosofia e o
processo do gestor e como ela é aplicada no âmbito da
carteira.
Nossa conversa aborda especialmente:
■■

■■

■■

■■

qualquer evento significativo que tenha acontecido/era
esperado que acontecesse no mercado e qual foi/é a
posição deles em relação a esses eventos;
o raciocínio por trás das decisões de investimento que
tomaram nos últimos seis a nove meses;
por exemplo, razões para comprar ou vender
determinadas ações;
quaisquer problemas ASG que sabemos estarem
impactando uma determinada empresa.

COMO VOCÊ AVALIA AS PRÁTICAS
DE INTEGRAÇÃO ASG DOS SEUS
GESTORES DE CARTEIRA?
Para complementar nosso sistema de classificação de
gestores existente, desenvolvemos uma estrutura de
classificação ASG que pontua todos os nossos gestores de
todas as classes de ativos e estratégias. A classificação do
gestor de ASG baseia-se em quatro pilares:
1. Valores & Filosofia de Investimento
2. Integração ASG
3. Administrativo
4. Transparência & Relatórios (no documento)
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Analisamos as notas ao menos uma vez por ano e
divulgamos quantos de nossos gestores pontuaram A, B, C e
D em nossos relatórios anuais e em nosso website.
O sistema de classificação nos permite monitorar o
desempenho ASG de nossos gestores e da nossa carteira.
Nossa expectativa é que com o tempo um número
maior de gestores cheguem a A ou B, à medida em que
nos tornarmos mais confiantes em expressar nossas
expectativas com relação aos fatores ASG e o investimento
responsável.
Também solicitamos os relatórios de avaliação do PRI
elaborados pelo gestor, seus registros de votação trimestral
e informações sobre suas atividades de engajamento.

COMO VOCÊ IDENTIFICA QUAIS DE
SEUS GESTORES DE CARTEIRA ESTÃO
INCLUINDO FATORES ASG EM SUAS
DECISÕES DE INVESTIMENTO?
É um bom indicador de que os gestores estão integrando
fatores ASG quando os gestores de carteira estão dispostos
e são capazes de discutir fatores ASG e sua integração
à carteira, com relação a posições/ativos específicos.
Também procuramos indícios de integração ASG ao longo
da discussão, em vez abordar o tema em uma conversa
em separada no final, que é quando diversos gestores
continuam citam informações relacionadas às perguntas
sobre ASG e investimento responsável. Acreditamos que
precisa ser algo integrado ao longo do processo.
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ENTREVISTA

VOLTAR

PROCESSO DE MONITORAMENTO

Companhia

California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS)

Entrevistada

Brian Rice

DESCREVA O SEU PROCESSO DE
MONITORAMENTO
Temos uma política de discussão com os gestores
trimestralmente e de visitá-los e que eles também nos
visitem uma vez por ano.

COMO VOCÊ AVALIA AS PRÁTICAS
DE INTEGRAÇÃO ASG DOS SEUS
GESTORES DE CARTEIRA?

Trimestralmente, eles preparam uma apresentação que
contém informações sobre o desempenho e o risco do
investimento, análise de atribuição, posições e análise ASG.
Não há um questionário, mas a equipe de Renda Variável
Global (Global Equities) pede aos gestores que respondam
a uma pesquisa voluntária sobre suas convicções acerca das
mudanças climáticas.

Além de reuniões regulares e visitas in loco, também
usamos ferramentas de análise de risco de terceiros.
Essas ferramentas ajudam nossos gestores internos a
analisar a exposição ao risco das carteiras de um gestor
individualmente e de nossa carteira como um todo. As
ferramentas também estimulam nossos gestores internos
na producão de pesquisas sobre os fatores ASG.

Nossa preocupação principal é o que mudou desde a última
vez que nos falamos e queremos entender o que influencia o
processo decisório quanto à escolha de ações e da formação
da carteira deles.

Os resultados do software de análise de risco nos dizem
o que a carteira detém, e quais são as exposições de risco
da carteira e de títulos individuais, mas não nos dizem
até que ponto a análise ASG está integrada na análise de
investimento nem como ela contribuiu para o desempenho
do investimento. Um gestor pode ter tido sorte escolhendo
empresas que apresentaram boas pontuações ASG e ter
reduzido os riscos ASG da carteira, ou um gestor pode ter
um sistema sólido que considera os fatores ASG, mas pode
ter tomado decisões ruins.

Gostaríamos de saber se houve mudanças organizacionais
importantes e mudanças de pessoal (por exemplo, novos
funcionários, redução de pessoal ou mudanças na equipe
de apoio), e se houve qualquer alteração no processo de
investimento.

No entanto, os resultados do software de análise de risco
são uma boa maneira de manter o canal com o gestor
aberto e podem gerar perguntas que ajudarão a identificar
se um gestor está integrando com êxito os fatores ASG em
sua análise de investimentos; por exemplo:

QUAIS INFORMAÇÕES VOCÊ
BUSCA DURANTE O PROCESSO DE
MONITORAMENTO?

Nós também temos bastante interesse em entender o que
motiva o gestor a comprar uma determinada ação, como
eles lidam com os riscos do investimento e qual é o processo
por trás da formação da carteira. Dentre as perguntas que
fazemos, estão:
■■
■■

■■

■■

■■

■■

Por que a ação XYZ faz parte da carteira?

■■

■■

De acordo com a nossa ferramenta, a carteira parece
ter uma alta exposição a este fator ASG. Você está
ciente disso e como você considerou este fator ASG ao
analisar os títulos?
Identificamos alguns títulos na carteira que tem baixa
classificação quanto aos critérios ASG. Você está ciente
disso e como você analisa esses riscos ASG?

Dê exemplos de onde um dos 21 fatores de risco ASG ou
mais influenciam uma decisão de investimento.
Você tem muita exposição ao setor de energia, mas
nem tantas empresas no setor de renovável. Como você
analisa a transição para uma economia mais limpa?
Esta empresa está em uma região de estresse hídrico.
Você já considerou como o risco hídrico pode afetar o
preço das ações?
Quais são as principais propulsores de retorno da
carteira?
Por que há tanta exposição a este setor?
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VOLTAR

COMO VOCÊ IDENTIFICA QUAIS DE
SEUS GESTORES DE CARTEIRA ESTÃO
INCLUINDO FATORES ASG EM SUAS
DECISÕES DE INVESTIMENTO?
Conversamos diretamente com os gestores para avaliar
a importância da integração dos fatores ASG e para nos
concentrarmos nas questões sobre a seleção de ações e a
tomada de decisões na formação da carteira.
Por exemplo, um de nossos gestores iniciou a conversa
sobre os fatores ASG ao fazer uma apresentação. Eles
explicaram que tinham uma exposição razoável à indústria
de transformação, porque haviam investido em empresas
que produzem componentes ou produtos para fornecimento
de soluções de transição em energia e administração do
uso da água, e que por esta razão eram esperadas que
apresentassem um desempenho de investimento sólido
no longo prazo. Como não precisamos extrair essas
informações deles e eles foram capazes de responder às
perguntas sobre fatores ASG e também relacionar esses
fatores às suas estratégias de longo prazo, este gestor
demonstrou com clareza que sabe integrar fatores ASG à
sua análise de investimento.
Por outro lado, numa reunião com outro gestor, percebemos
que ele tem uma exposição significativa ao setor de
vestuário. Perguntamos se ele havia analisado os riscos da
cadeia de suprimentos associados às empresas investidas
e se ele achava que isso é um risco para as empresas e para
seus clientes. O gestor não tinha idéia alguma sobre essa
questão e mal conseguiu responder às perguntas.
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ENTREVISTA

VOLTAR

PROCESSO DE MONITORAMENTO

Companhia

Environment Agency Pension Fund

Entrevistada

Faith Ward

DESCREVA O SEU PROCESSO DE
MONITORAMENTO
Todos os nossos gestores devem apresentar relatórios
trimestrais ou anuais (quase sempre dependendo do que
se adequa mais ao seu processo de investimento) sobre
como eles vêm integrando os fatores ASG. Solicitamos
informações diferentes para diferentes tipos de classes de
ativos.
Além de avaliações anuais formais, esperamos que nossos
gestores mantenham um diálogo frequente conosco
quando, por exemplo, nos encontramos em eventos.

detalhados, em relação aos utilizados para selecioná-los.
O gestor é avaliado, em diversas áreas, por meio de uma
escala de cinco pontos que vão de "excelente, excedendo
expectativas" até "possível violação do IMA" (pelo fato de
muitos dos nossos requisitos ASG fazerem parte dos nossos
acordos de gestão de investimentos).
Embora as áreas sejam as mesmas para todos os gestores,
as classificações são relativas ao mandato deles. As áreas
avaliadas são:
■■

políticas

■■

filosofia

QUAIS INFORMAÇÕES VOCÊ
BUSCA DURANTE O PROCESSO DE
MONITORAMENTO?

■■

pessoal/recursos humanos

■■

votos

■■

engajamento

Com cada gestor, olhamos para mudanças nas políticas,
processos e de pessoal, e predominantemente para o
desempenho do investimento - desde o início e durante um
período de um, três e cinco anos. Os períodos mais longos
são consideravelmente mais importantes na avaliação do
desempenho.

■■

integração ASG

■■

transparência

■■

relatórios

■■

liderança inovadora

■■

promoção de interesses

■■

pesquisa (IR/ASG)

■■

valor agregado

Esperamos que cada gestor do fundo descreva com
frequência quaisquer considerações ou análises sobre
fatores ASG que tenham surgido e explique investimentos
controversos ou qualquer envolvimento e voto relacionado
a fatores ASG que tenha realizado em empresas investidas.
Isso inclui solicitar exemplos de empresas e fatores ASG
específicos.
Solicitamos pesquisas internas ou externas de corretores
sobre os fatores ambientais que no momento são
financeiramente relevantes, e também uma análise do seu
envolvimento e votos realizados sobre esses fatores.
Os gestores de renda variável e de dívida devem informar
dados e elaborar relatórios como parte de seu compromisso
de realizar procedimentos ambientais anuais, incluindo
a mensuração da presença de carbono em carteira. Essa
prática nos ajudou a reduzir nossa presença de carbono em
50% desde que começamos a mensurá-la em 2008.

COMO VOCÊ AVALIA AS PRÁTICAS DE
INTEGRAÇÃO ASG DOS SEUS GESTORES
DE CARTEIRA?
Avaliamos com frequência o desempenho de nossos
gestores com relação a critérios similares, embora mais

O desempenho de cada gestor é comunicado ao subcomitê
de investimentos três vezes por ano, embora os fatores que
contribuam para a avaliação sejam de longo prazo.
Também solicitamos e analisamos as pontuações e os
relatórios de avaliação do PRI dos gestores. Esses dados
também são repassados ao nosso comitê de investimentos
todo ano, juntamente com o nosso próprio relatório de
Avaliação do PRI.

COMO VOCÊ IDENTIFICA QUAIS DE
SEUS GESTORES DE CARTEIRA ESTÃO
INCLUINDO FATORES ASG EM SUAS
DECISÕES DE INVESTIMENTO?
É de fato uma questão de instinto. Você é capaz de dizer
quando um gestor de carteira está realmente integrando
fatores ASG pela forma apaixonada que usa ao falar de
investimento responsável, fatores ASG e participação
de carbono em carteira. Outro bom sinal é quando há
evidências nos relatórios internos de pesquisa ASG
integrada e forte colaboração e promoção dentro do setor
de investimento responsável.
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IMPACTO NO PROCESSO DE
INVESTIMENTO
A integração total de fatores ASG em novos ou já existentes
processos de investimento leva tempo e geralmente envolve
tentativa e erro. Muitas variáveis estão envolvidas e as
abordagens diferem entre organizações e até mesmo de
equipe para equipe.
Este capítulo tem como objetivo contribuir com os
gestores de investimento na integração dos fatores ASG
em processos de investimentos e práticas de integração,
além de ilustrar alguns exemplos para titulares de ativos de
boas práticas de processos e modelos empregados pelos
gestores de investimento.

Equipe ASG dedicada e equipes de investimento: Uma
equipe de ASG realiza as análises que as equipes de
investimento integram às decisões e as considerações gerais
de investimento.
Prós:
■■

■■

O primeiro passo, aplicável a todos os investidores, é
conseguir apoio da Diretoria com relação aos benefícios
de se integrar fatores ASG aos processos de investimento.
Se a Diretoria não está convencida de que a integração de
fatores ASG pode agregar valor, é improvável que aloque
verba suficiente para recursos e pessoal para que isso
chegue a ter um impacto nas decisões de investimento.

■■

ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES
Existem duas opções comuns para incorporar fatores ASG à
estrutura organizacional:
Equipes de investimento integradas: Os gestores de
carteira e os analistas de investimento conduzem a análise
dos fatores ASG e os integram à análise e às decisões gerais
de investimento.
Prós:
■■

■■

■■

Os fatores ASG
são incluídos na
pesquisa do gestor da
carteira juntamente
com outros riscos
e oportunidades
de investimento
relevantes.
As questões ESG
são incluídas
nas discussões,
juntamente com
outros riscos e
oportunidades
de investimento
relevantes.
As atividades de
engajamento no
âmbito dos fatores
ASG incluirão os
gestores da carteira.

Contras:
■■

■■

■■

Os gestores da carteira
podem não ter tempo
para realizar pesquisas
ASG abrangentes.
Os gestores da
carteira podem não
ter familiaridade
suficiente com as
questões e tendências
ASG para identificar
quais são relevantes.
Os gestores da carteira
podem não ter tempo
para engajar com
empresas no âmbito
dos fatores ASG.

Os gestores de carteira devem alocar tempo suficiente
na pesquisa de fatores ASG e seus temas mais recentes;
eles também podem optar por receber treinamento para
aprofundar a compreensão sobre o tema.
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■■

O gestor de
investimento contará
com funcionários
que promovam a
integração ASG.
Pesquisa abrangente
dos fatores ASG
realizada em todos
os investimentos
do universo de
investimentos e na
carteira.
A equipe de análise
ASG pode colaborar
diretamente com os
analistas de renda
variável para uma
abordagem mais
abrangente de análise
de fatores ASG.
Serão realizadas
atividades de
engajamento no
âmbito dos fatores
ASG.

Contras:
■■

■■

■■

■■

A equipe de análise
ASG pode não ter a
confiança dos gestores
da carteira.
Os gestores da
carteira podem não
ler a análise ASG
preparada pela equipe
de análise ASG.
A pesquisa de fatores
ASG pode não estar
em um formato que
o gestor da carteira
possa integrar aos
modelos de valuation.
Os gestores da
carteira podem não
ter conhecimento
das atividades de
engajamento que
estão sendo realizadas
pela equipe de análise
ASG.

O ambiente deve ser propício ao livre compartilhamento
e debate de fatores ASG, relatórios de investimento
e informação entre as
equipes, em especial sobre a
representatividade e o impacto
ESTUDO DE CASO
ASG na análise de valor e
Combinando análises
decisões de investimento.
de equipes dedicadas
A comunicação entre as
de análise ASG e de
equipes deve ser consistente,
fundamentos – bcIMC
oportuna e pró-ativa, e pode
contar com reuniões regulares
(consulte Fusão de análises
de equipes de ASG dedicadas
e de fundamentos - bcIMC) e
maior proximidade entre as
equipes.
Uma terceira estrutura está surgindo, com uma equipe
de análise ASG dedicada, equipes de investimento e
especialistas em integração que trabalham junto aos
gestores da carteira. Esses especialistas em integração
podem ser tanto especialistas em fatores ASG, como
analistas de investimento ou gestores de carteira
especificamente destacados para integrar fatores ASG
dentro das análises.
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COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Independentemente de como as equipes são estruturadas,
combinar recursos garante uma imagem mais ampla de
todos os fatores significativos que podem afetar uma
carteira. Isso também pode aprimorar o diálogo entre
a equipe de análise ASG e as equipes de investimento,
elevando o entendimento pela equipe de análise ASG na
seleção de ações, formação da carteira e outros propulsores
financeiros, além de garantir que a equipe de investimento
analise a pesquisa sobre os fatores ASG que foi realizada.

ESTUDO DE CASO
Divulgando informações
ASG em documentos
resumidos (summary
sheets) – AMP Capital
Investors

ESTUDO DE CASO
Integrando a análise
ASG a um banco de
dados centralizado
– Sycomore Asset
Management

Uma forma de combinar
recursos é usar planilhas de
pesquisa específicas para
fatores ASG (ou incluir uma
seção sobre pesquisa e
pontuação em ASG nas notas
tradicionais dos relatórios/
planilha de ações). Estas
planilhas podem ser discutidas
durante reuniões, além de
poderem alimentar dados
quantitativos de fatores ASG
para os sistemas internos
onde analistas conseguem
examinar dados ASG e demais
dados financeiros lado a lado
(consulte Relatórios de dados
ASG em planilhas resumidas AMP Capital Investors).
Um método alternativo é
criar bancos de dados e
dashboards centralizados
(consulte Integração da análise
ASG a um banco de dados
centralizado - Sycomore Asset
Management), onde ambas
as equipes possam acessar
informações financeiras, a
dados ASG e de valuation.

AVALIAÇÃO DA PESQUISA

demandar tempo e recursos, especialmente para uma
equipe de análise ASG atendendo a diversas mesas de
investimento e carteiras/fundos.

ESTUDO DE CASO
Identificando fatores
relevantes – APG Asset
Management

ESTUDO DE CASO
Analisando o impacto na
carteira – Robeco

Uma forma de avaliar a
pesquisa ASG existente é por
meio de reuniões setoriais
regulares em que profissionais
de investimento e especialistas
em questões ASG discutem
novidades, mudanças dos
modelos de negócios das
empresas e alterações na
pesquisa ASG, classificações
dos fatores ASG e valuations
dos investimentos. Outro
método é avaliar as mudanças
de produtos e serviços, novas
controvérsias e/ou mudanças
das classificações dos fatores
ASG pelos fornecedores
externos de pesquisa ASG
(consulte Avaliação de
participações correntes Boston Trust & Investment
Management Company).

A avaliação periódica sobre
quais fatores ASG são mais
importantes em determinado
setor é necessária para
garantir que toda pesquisa que
avalie a exposição das empresas a esses fatores permaneça
relevante (consulte Identificação de fatores relevantes APG Asset Management).
Além disso, deve-se conduzir uma avaliação do impacto dos
fatores ASG na determinação de valor (consulte Avaliação
de impacto na carteira - Robeco).
Avaliações estruturais do processo de pesquisa e da
arquitetura organizacional também devem ser realizadas
regularmente para garantir que as práticas de integração
ASG satisfaçam da melhor forma os movimentos
subjacentes do mercado e a demanda dos clientes.

Como em qualquer pesquisa, a pesquisa de fatores ASG
de setor e da empresa é
orientada por eventos do
ESTUDO DE CASO
mercado e deve ser avaliada
Analisando posições
regularmente para identificar
existentes – Boston
riscos e oportunidades ASG
Trust & Investment
novos e desconhecidos para a
Management Company
carteira e para o universo de
investimento.
Pelo fato de grande
quantidade de pesquisa
sobre fatores ASG precisar
ser avaliada, essa tarefa pode
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MONITORAMENTO DE RISCO
O gestor da carteira deverá avaliar a carteira com
regularidade (incluindo o monitoramento dos perfis ASG
de participantes individuais) para se manter informado
dos níveis de risco ASG (em termos absolutos e relativos
ao índice de referência escolhido), e para fazer ajustes
adequados evitando ou compensando posições que tenham
alto risco ASG. O monitoramento da carteira pode incentivar
a discussão interna sobre as participações e o universo de
investimento como um todo.

ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO

Visualizando os
dados para analistas,
gestores e clientes –
Columbia Management
Investment Advisers

Utilizando ferramentas
proprietárias para
fornecer informações
para engajamento –
Hermes Investment
Management

ANÁLISE DE DESEMPENHO
Alguns gestores de carteira examinam o impacto que os
fatores ASG têm sobre os retornos da carteira como parte
do processo comum de avaliação de desempenho.
Os gestores da carteira realizarão uma análise de
desempenho de sua própria carteira ou uma equipe de
desempenho dedicada irá mensurar, avaliar e atribuir o
desempenho dos investimentos de todas as carteiras
geridas por suas firmas de
investimento.

ESTUDO DE CASO
Identificando a
contribuição dos
fatores ASG para o
desempenho – Auriel
Capital

ESTUDO DE CASO
Atribuindo desempenho
a fatores ASG –
Quotient Investors
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Identificação da contribuição
de fatores ASG para o
desempenho – Auriel Capital
demonstra um método de
análise de contribuição de
desempenho utilizado para
mensurar o impacto dos
fatores ASG no retorno total
de uma carteira.
Atribuindo desempenho
a fatores ASG – Quotient
Investors utiliza a análise de
atribuição de desempenho
multifatorial para extrair
os retornos excedentes da
carteira em relação ao seu
índice de referência por
tamanho (retornos excedentes
de baixa X alta capitalização),
valor (retornos excedentes
de ações de valor X ações
de crescimento), fatores
ambientais, fatores sociais e
fatores de governança.

INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS DE
TITULARIDADE ATIVA
A integração das práticas de titularidade ativa às decisões
de investimentos é uma das características mais difíceis
de conseguir num processo de investimento totalmente
integrado. Quando votação e engajamento acontecem,
isso é frequentemente iniciado pela equipe de análise ASG
e prestadores de serviços o que pode ficar desvinculado
do processo de investimento, deixando o gestor da
carteira desinformado quanto às atividades/resultados do
engajamento e opções de voto. Além disso, considerações
sobre fatores ASG devem ser incluídas, embora raramente
sejam, nas comunicações existentes utilizadas para avaliar
as empresas investidas, tais como roadshows e reuniões de
analistas. Isso pode levar a pouco ou nenhum impacto na
escolha das ações e na formação da carteira.
Para uma organização que usa uma equipe de análise
ASG dedicada, algumas das ferramentas e dos processos
mencionados acima podem ajudar, tais como reuniões
regulares entre as equipes e a inclusão de dados de
titularidade ativa em recursos compartilhados.
As avaliações da carteira e os instrumentos de
monitoramento de risco podem ser usados para identificar
participações de carteira com alto risco ASG, selecionadas
para ações de engajamento e/ou para decisões de voto. Os
processos de investimento
com as melhores práticas
de integração ASG terão um
ESTUDO DE CASO
mecanismo para reequilibrar
Engajamentos que
as participações da carteira
afetam a formação
de forma a refletir o nível
da carteira - VietNam
de interação/resposta das
Holding Ltd
empresas investidas ao, e/ou
o resultado do, engajamento
(consulte Engajamentos que
afetam a formação da carteira
– VietNam Holding Ltd).

ESTUDO DE CASO
Engajando as
companhias em
estratégias de
sustentabilidade –
Ownership Capital

Outra característica das
melhores práticas é um
procedimento em que as
práticas de titularidade
ativa estão vinculadas não
apenas às participações
correntes, mas também aos
investimentos potenciais
futuros (consulte Engajamento
de empresas com estratégias
de sustentabilidade –
Ownership Capital). Isso pode
ter um grande impacto no
comportamento das empresas,
mitigando o risco institucional
e melhorando o perfil ASG da
carteira.

Em todos os casos, as atividades de engajamento e
votação devem ter objetivos de longo prazo, e os gestores
de carteira e especialistas em ASG devem trabalhar em
conjunto com Conselhos de Administração e equipes da
Diretoria para incentivá-los a melhorar o desempenho de
suas empresas de forma contínua.
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COMBINANDO ANÁLISES DE EQUIPES DEDICADAS DE
ANÁLISE ASG E DE FUNDAMENTOS
Companhia

bcIMC

Autor

Amy Chang, Randy Evans

Utilizamos expertise analítica de especialistas em pesquisa
de fundamentos e ASG na fase de due diligence da oferta
pública inicial (IPO) de uma empresa de serviços de utilidade
pública.
O resultado foi a descoberta de questões ASG específicas,
dentre as quais:
Negativo
■■

■■

■■

■■

influência significativa na
composição do Conselho pelo
acionista majoritário
métricas de mensuração de
desempenho nos planos de
remuneração da administração
não são divulgadas
uma transição complexa, de
uma empresa estatal para uma
companhia de capital aberto, que
poderia impactar os esforços
de melhoria no atendimento ao
cliente
falta de expertise no setor por
parte de alguns executivos e do
Conselho de Administração

Positivo
■■

INTEGRAÇÃO ASG DURANTE O
PROCESSO DE INVESTIMENTO
Os desafios associados à avaliação de IPOs podem incluir:
■■

excesso de confiança no prospecto de lançamento;

■■

falta de informações disponíveis ao público;

■■

um plano
de opção
de compra
de ações
pelo
funcionário
que alinhou
interesses
e reduziu
riscos
trabalhistas

■■
■■

histórico incompleto (geralmente da nova
administração e do Conselho de Administração);
ausência de pesquisa de terceiros;
prazos insuficientes para se tomar uma decisão de
investimento.

Na avaliação da empresa de saneamento básico, houve
diversas etapas em que a análise ASG trouxe valor de forma
direta. Essas etapas foram destacadas e indicadas com
asteriscos na figura 1, e se encontram descritas a seguir.
Prospecto e divulgação pública
Ambas as equipes de ASG e de fundamentos avaliaram
o prospecto e outras divulgações públicas e elaboraram
um parecer com as principais descobertas iniciais. As
equipes trabalharam de forma independente para descobrir
questões a partir de perspectivas diferentes.

Figura 1:

INÍCIO
DUE DILIGENCE INICIAL
AÇÃO DE INVESTIMENTO
• Decisão de investimento
do gestor de carteira

• Prospecto e divulgações
para o público*
• Relatórios setoriais
• Modelo financeiro

RESULTADO DO INVESTIMENTO

• Recomendação da
pesquisa*
• Apresentação final do
gestor de carteira

TESE DE INVESTIMENTO
• Formulação da pontuação
de investimento*
• Determinação do valor e do
retorno do investimento

DUE DILIGENCE DE
ACOMPANHAMENTO
• Entrevista inicial com o
gestor de carteira*
• Entrevista com a administração*
• Pesquisa de sell-side

ANÁLISE
• Premissas/dados inseridos
no modelo financeiro
• Análise SWOT*
Integração ASG*

95

VOLTAR

Briefing inicial do gestor de carteira
Os relatórios das duas equipes foram combinados na forma
de uma apresentação para a equipe de Gestão de Carteira,
que identificou que as principais questões pendentes
listadas acima deviam ser investigadas mais a fundo. A
apresentação permitiu uma discussão franca e abrangente
dos prós e contras dessa oportunidade de investimento.
Entrevista com a diretoria da empresa
As avaliações criaram questões para a diretoria da empresa
de saneamento básico, incluindo perguntas relacionadas
a fatores ASG, detectadas pela equipe de pesquisa
de fundamentos durante a etapa de due diligence. A
investigação dessas questões permitiu o entendimento
sobre como a diretoria da empresa estava respondendo a
importantes questões levantadas pela equipe de Gestão de
Carteira, um sinal claro de que as considerações ASG são de
alta prioridade para a bcIMC.

Análise SWOT
A análise SWOT baseou-se na discussão e na análise das
informações coletadas durante a fase de due diligence
(figura 2).
Pontuação de investimento e recomendação de pesquisa
Estabelecemos uma pontuação de investimento global
usando análise, incluindo a abordagem SWOT e outras
pesquisas de fundamentos. A pontuação global incluiu uma
pontuação ponderada, ajustada ao risco ASG, resultante
da colaboração das equipes de pesquisa de fundamentos
e ASG. A pontuação ASG foi derivada da ponderação
proprietária de uma série de fatores ambientais, sociais e
de governança específicos do setor. Junto da ponderação
proprietária de quatro outras categorias de fundamentos, a
pontuação total do investimento formou um componente
essencial da recomendação de investimento elaborada pela
equipe de pesquisa de fundamentos.

Os temas incluíam:
■■

■■

■■

como a empresa pretendia abordar as eficiências
operacionais (com base em experiência passada);
a possível influência que o maior acionista teria no
processo de indicação do Conselho de Administração;
outras informações sobre como o desempenho
executivo afetaria a remuneração.

Figura 2: Análise SWOT da empresa de saneamento

Forças
■■

Escala significativa

■■

Estabilidade do fluxo de caixa

■■

Baixo custo do capital

Fraquezas
■■

■■

Oportunidade
■■

Altas barreiras de entrada (monopólio)

■■

Ambiente regulatório construtivo

■■

■■
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Esforços para aprimorar a eficiência operacional e o
atendimento ao cliente
Consolidação

Remuneração detalhada da administração não é
divulgada
Falta de expertise no setor por parte de executivos e
do Conselho de Administração
Ameaças

■■

■■

Transição complexa, de uma empresa estatal para
uma companhia de capital aberto,
Pressão competitiva por oportunidades de
crescimento
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DIVULGANDO INFORMAÇÕES ASG EM DOCUMENTOS
RESUMIDOS
Companhia

AMP Capital Investors

Autor

Ian Woods

A pesquisa ASG de nossa empresa é usada tanto por
equipes de renda fixa quanto pela de renda variada listada
em bolsa para uma diversidade de fundos, com diferentes
estilos de investimento (por exemplo, fundos quantitativos,
de fundamentos, de longo prazo, longo/curto prazo) e
objetivos (p.ex., como fonte de renda, ética, mandatos
básicos). Isso é feito como parte de uma avaliação setorial
que identifica a exposição de uma empresa aos propulsores

de sustentabilidade do setor e aos ativos intangíveis da
empresa.
Essa análise fornece informações quantitativas e qualitativas
que, juntamente com a recente análise de voto por
procuração, é sintetizada nas planilhas resumidas de fatores
ASG da empresa. Tais documentos de fatores ASG estão
disponíveis para todos os analistas de investimento e
gestores da carteira.

Figura 1: Ficha de resumo de fatores ASG Fonte: AMP Capital Investors
20-Feb-16

AMP Capital Investors ESG Research

ESG Profile

XYZ

XYZ Limited

ESG sector:

Diversified financial

Analyst:

ESG Scoring Summary

XYZ

(CG) Corp. Governance:
(E) Environment:
(W) Workplace:
(C) Community:

5.0
4.0
4.0
4.0

ESG Score (CG,E,W,C)

4.5

!

XYZ
Sector
Sustainable Fund Summary
Avg
Sustainability Score:
3.0
2.9
ESG score (CG, E, W & C)
4.5
4.2
ES Score (ESG & Sustainability):
5.0
4.4
Rating (Sustainable Fund):
Not Investment Grade

Sector
Avg
4.0
4.0
3.6
3.7
4.2

#N/A

Last Review: 22-Dec-15

ESG and sustainability assessment summary

RIL New Zealand

OK

Exclusions
Gambling
Alcohol
Tobacco
Nuclear
Armaments
Pornography
Other

Details

Y/N
N
N
N
N
N
N
0

Last Review: 22-Dec-15

Corporate governance summary
Structural assessment
Board
Composition: Majority Independent
Chair person: Independent

-

Audit committee:
Fully independent
Composition:
Chair person: Independent

-

Remuneration committee
Composition: Fully independent
Large vote ag. last rem. report?

-

Y !!

Related party transactions in last 3 years
Related party transactions:
No
Involving chair/executive/msh
No
-

Voting summary
Year

Type

Vote

Letter
Met

Comments

2015

AGM

For all. Except Mr Spock

2014

AGM

Support all

-

Support D/E and Rem R. Significant engagement re Rem. Pay weighted towards equity but high and material in context of profit. Thorough disclosure of
complex structure (& divs on unvested)

Support D/E except self-nominated Mr Spock. Support RemR and LTI. Note: Excessive sign-on for new CFO.

2014

EGM

Support all

-

Support CEO's rem uneration and retirement arrangements. Co consulted with shareholders extensively. Even removed automatic vesting on change of
control.

2013

AGM

Support all

-

Support D/E, Rem R and Term ination payments. Co engaged extensively throughout the year. Rem much improved. Termination now removes auto vesting.

2012

AGM

Against 5&8

done

Support D/E, Nam e change, buy-back. Against RemR & LTI (very dilutive, hurdle is to meet 'either' TSR or EPS, changes have lowered ex-price and
increased qty, etc)

2011

AGM

Abstain Rem R

prev

Support D/E, Abstain Rem R - m arginally better since we voted 'against' last year. However still dilutive - hurdle not ideal. Loans.

2009

AGM

Against 6&7, for rest

done

Support D/E. Against RemR & LTI. Various concerns incl. Generous options no rel perf hurdle; vest if either abs EPS or abs TSR growth hurdle is met.

ESG drivers (sector level)
Sustainability drivers

(Diversified financial)

1) Climate change and natural catastrophes (sustainability-related products)
2) Demographic and lifestyle changes (ageing population, baby boomers)
3) Regulatory change (Johnson report, Cooper review, Henry tax review, FOFA)
4) Technology change and increased complexity (product complexity)

Intangible drivers

(Diversified financial)

1) Corporate governance structure
2) Risk management and disclosure
3) Quality of workplace (ability to attract and retain human capital)
4) Quality of human capital and processes (ability to perform)
5) Commitment to sustainability and the environment
6) Commitment to the community

ESG SWOT analysis (company level)

Review:

Strengths (S) / Opportunities (O)

Weaknesses (W) / Threats (T)

(O) XYZ is well placed to benefit from sustainability drivers as increased longevity means a
demand for both income and yield. Investment products for retirees is a growth
opportunity.
(S) XYZ has a majority independent board with fully independent committees and its board
comprises a broad mix of relevant skills / experience.
(S) XYZ displays good workplace management focus. While disclosure on actual results
could improve, XYZ runs semi-annual engagement surveys (and are acting on the results),
has adopted gender diversity objectives, has OH&S reporting to the board and has focus
on flexible working arrangements.
(S) XYZ has community giving program and has a ‘community’ committee to build
community relationships.
(S) XYZ seeks to maximise NABERS energy accreditation to its tenancies and has various
internal initiatives on energy efficiency, recycling, etc.

22-Dec-15

Main ESG-related weaknesses and threats:
• (W) Use of options for directors – each NED bought 200,000 options for 24c with strike
price of $2.65 at listing (115% premium to issue price) and life of 5 years. At $3.30, these
options deliver a profit of $82,000 at 7/12/15.
• (W) There seems to be no discussion / disclosure of ESG risk management framework
or ESG in general. The only policies relate to governance issues such as gender diversity
and remuneration.
• (W) The company is considering diversification – we do not know whether this will
include consumer finance generally.
• (T) Potential for higher cost of funding as APRA changes securitisation rules in 2016.
XYZ securitises its loans and leases.
• (T) Legislative change. In 2013, the Federal Government proposed changing the way
FBT are calculated, which would have required log books to substantiate business use
claims. The Federal Coalition did not proceed with this proposed change but it remains a
risk.
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■■

A planilha é dividida em três seções:

■■

1. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Resume a avaliação quantitativa da empresa em quatro
áreas ASG principais: governança corporativa, meio
ambiente, local de trabalho e comunidade. Uma pontuação
ASG geral é calculada com base nos pesos setoriais das
pontuações para cada uma das quatro áreas.

■■

identifica as principais áreas de preocupação ASG;
identifica se a empresa tem grau de investimento a
partir de uma perspectiva ASG para vários de nossos
fundos;
identifica se a empresa tem exposição a determinadas
áreas que nós excluímos ou com as quais estamos
preocupados, como combustíveis fósseis.

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Além da pontuação ASG, a seção traz uma pontuação de
sustentabilidade, que avalia os principais problemas de
sustentabilidade enfrentados pelo setor. Uma pontuação
AS geral é calculada com base nas pontuações ASG e de
sustentabilidade.

Apresenta de forma pormenorizada os fatores que orientam
as notas de governança corporativa e descreve como
temos votado nos últimos anos, incluindo se e como temos
engajado a empresa nas áreas destacadas.

A análise:

Descreve uma avaliação qualitativa da empresa usando uma
análise SWOT ASG. Faz parte da sobreposição qualitativa
que os analistas de investimento utilizam nas avaliações das
empresas e fornece um foco para as discussões ASG com a
companhia.

■■

3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA EMPRESA

fornece informações para o sistema de classificação de
ações (apresentado mais abaixo);

Figura 2: Imagem do sistema de classificação de ação

Retorno
total do
acionista

Ímpeto
-3 a +3

Classificação
da empresa
conforme
fatores
ambientais,
sociais e de
governança
1a6

106,83

30%

0,99

4,0

2,5

1,97

1

75,43

30%

0,52

3,5

2,0

1,54

2

Sustentável

Convicção
-3 a +3

Preçoalvo

COH

1,5

2

RHC

1,5

1

Símbolo

SUL
WBC

-0,54

Pontuação
Total

Classificação

2

11,00

29%

-0,37

3,0

3,0

1,39

3

1

26,35

-13%

0,15

4,0

4,0

0,75

48
49

MRM

0

2,24

75%

-0,10

3,5

4,0

0,75

VRT

0

6,13

22%

0,17

4,5

3,0

0,74

50

PRG

0

26%

0,06

4,0

4,5

0,46
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PME

0

MQG

1,18

TCL

0,91

FLT

0

0%

0,28

5,0

4,0

0,45
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61,59

-17%

0,85

5,0

4,5

0,45
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0

8,87

-8%

-0,05

4,0

4,5

0,18

140

0

33,00

-5%

-0,81

3,5

3,5

0,18

141

FBU

0

4,54

-23%

0,07

4,0

4,5

0,18

142

FMG

0

2,14

38%

2,10

4,0

5,5

-0,89

186

CDD

0

2,10

-25%

0,01

5,5

5,0

-0,95

187

CCL

0

9,00

4%

-0,59

4,0

5,0

-1,00

188

Conforme identificado acima, para cada um dos fundos de
renda variável de fundamentos, as pontuações quantitativas
estão integradas ao sistema de classificação de ações
juntamente com outras métricas financeiras tradicionais/
de analistas, tais como ímpeto (momentum), convicção do
analista e preço-alvo da empresa (figura 2).
Igualmente importante para as planilhas ASG é a interação
entre a equipe de análise ASG e os analistas de investimento
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Classificação
conforme
fatores ASG e de
sustentabilidade

que as discutem, incluindo:
■■

■■
■■
■■

reuniões matinais conjuntas, inclusão da equipe de
análise ASG nas reuniões semanais sobre a carteira e
reuniões conjuntas da empresa;
reuniões semanais dedicadas aos fatores ASG;
apresentação de relatórios ASG setoriais;
comentários conjuntos sobre os resultados ou anúncios
da empresa.
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INTEGRANDO A ANÁLISE ASG A UM BANCO DE DADOS
CENTRALIZADO
Companhia

Sycomore Asset Management

Autor

Bertille Knuckey

Figura 1: Imagem de SYCOVALE mostrando a classificação SPICE feita pela empresa Fonte: Sycomore AM

O beta da ação,
que indica a
volatilidade
dos preços
dos títulos
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ao mercado,
é inferior a 1
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SPICE da
empresa [A]

SYCOVALO é nossa base de dados proprietária centralizada
e ferramenta de análise de valor. Usada por nossos 15
profissionais de investimento para tomar decisões de
investimentos, ela nos permite facilmente:
■■

■■
■■

■■

acessar aos principais dados financeiros e ASG das
empresas;
identificar cenários de investimento;
definir preço-alvo utilizando múltiplos métodos de
análise de valor
registrar notícias e controvérsias específicas de
empresas ou do setor.

SYCOVALO também fornece uma estrutura sólida de
determinação de valor em que os preços inseridos e
resultantes são determinados de modo sistemático para
garantir uma formação de carteira disciplinada.
Em 2015, a equipe inseriu cerca de 1700 contatos com
empresas no banco de dados, incluindo 150 visitas in loco,
sobre tópicos financeiros e ASG.
Combinando informações financeiras e ASG, garantimos que
nossos analistas e gestores revejam fatores ASG sempre
que avaliam uma empresa.
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AVALIAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES CORRENTES

Companhia

Boston Trust & Investment Management Company

Autor

Aaron Ziulkowski

O processo que o gestor de investimentos usa para
monitorar as empresas que fazem parte da carteira do
cliente é tão importante quanto a decisão inicial de compra.
As empresas lançam no mercado novos produtos e serviços,
as práticas operacionais e de gestão mudam com o tempo
e novas informações (especialmente dados ASG) podem se
tornar disponíveis - tudo isso pode alterar o perfil ASG de
uma empresa.
Nossa disciplina de avaliação ASG inclui três tipos de
avaliação sistemática (de produto, de controvérsia
e setorial), juntamente com avaliações pontuais
desencadeadas por eventos que venham a acontecer.
Todas as empresas são avaliadas trimestralmente com
relação às mudanças de produtos e serviços, e mensalmente
com relação a controvérsias usando ferramentas de
pesquisa de terceiros.
Também procuramos avaliar duas vezes ao ano as
participações por setor usando o padrão GICS, comparando
todas as empresas na carteira dos clientes contra as líderes
do setor fora da carteira, para garantir uma compreensão
mais abrangente do espectro de desempenho nas principais
questões ASG.
Notícias de última hora podem levar a revisão imediata.
Embora a notícia possa estar relacionada com
oportunidades ASG, elas geralmente se relacionam a
possíveis riscos ASG.
Centenas de empresas foram analisadas por meio desse
processo. Em 2007, analisamos a Nestlé e descobrimos que
os riscos ASG eram muito altos para investir na empresa.
Identificamos diversos desafios operacionais, ambientais e
sociais, da sustentabilidade da extração de água subterrânea
no entorno da fábrica de engarrafamento da Nestlé; o grau
de reciclagem da embalagem e de coleta de recipientes; um
fraco registro nutricional, de segurança e de qualidade do
produto; e suas práticas altamente criticadas de propaganda
do leite infantil nos países em desenvolvimento. Dentre
as preocupações mais importantes estão as relacionadas
às práticas trabalhistas internacionais e o suposto
envolvimento com a perpetuação daquilo que a Organização
Internacional do Trabalho chama de "as piores formas de"
trabalho infantil relativas aos grãos de cacau que compra.
Nos dois anos seguintes, acompanhamos a Nestlé,
compreendemos melhor as práticas e os avanços da
empresa na abordagem dos problemas que identificamos
como preocupantes. Examinamos as publicações da
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empresa, as análises produzidas por agências de pesquisa
independentes, informações de fontes tradicionais, além
de pesquisas na internet e nos meios de comunicação.
Para avaliar a capacidade de resposta da empresa as partes
interessadas, entrevistamos grupos de investidores e as
ONGs envolvidas com a Nestlé, assim como os seus críticos
mais ferrenhos nos EUA e na Europa.
Apesar dos desafios, com base nessa pesquisa, pudemos
descobrir que a Nestlé estava tomando medidas
importantes para abordar e acabar com o trabalho infantil
em sua cadeia de suprimentos, e que também havia
melhorado muito suas práticas de comercialização de leite
infantil. Observamos uma melhora gradativa na qualidade
nutricional de alguns de seus produtos, assim como a
redução nos níveis de sódio, gorduras e açúcares. A empresa
também havia tomado medidas para reduzir o impacto
ambiental causado pelas suas embalagens e se envolvido
de forma positiva com políticas públicas relacionadas ao
tema. Além disso, notamos uma melhora significativa na
divulgação dos fatores ASG da empresa. Com um novo
CEO à frente e, em resposta à pressão dos stakeholders,
a Nestlé publicou em 2008 seu primeiro relatório de
sustentabilidade, Criação de Valor Compartilhado.
Seguindo esta análise abrangente, indicamos a Nestlé
como um investimento aceitável com base nos progressos
tangíveis nas principais áreas ASG e nos planos para nos
envolvermos com a empresa.
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IDENTIFICANDO FATORES RELEVANTES

Companhia

APG Asset Management

Autor

Terhi Halme

Um dos produtos do Quadro Setorial (Industry Frameworks)
é um mapa temático para cada um dos 38 setores da
indústria (figura 1), que destaca a exposição a risco em cada
tema do UNGC.

Nosso Quadro Setorial (Industry Frameworks) apresenta
o resumo das questões relevantes em sustentabilidade de
cada setor, para:
■■

corroborar a análise da empresa;

■■

fornecer informações para as decisões de investimento;

■■

orientar o engajamento da empresa;

■■

facilitar o monitoramento da carteira.

Partindo de um conjunto inicial de 18 temas em
sustentabilidade, identificamos para cada setor os mais
importantes enquanto risco de negócios e de interesse do
público. Por exemplo, descobrimos que uma das questões
relevantes para o setor bancário é a segurança dos
dados: com crimes virtuais se tornando mais frequentes e
sofisticados, eles podem representar riscos significativos
aos negócios e à reputação se os sistemas da empresa não
estiverem atualizados e não contarem com efetivas medidas
de proteção.

O Quadro Setorial (Industry Frameworks) foi criado
conjuntamente por especialistas em sustentabilidade
e governança e gestores de carteira como forma de
interpretar os Dez Princípios do Pacto Global das Nações
Unidas (UNGC) para o contexto de setores específicos da
indústria. O Quadro foi criado após quatro documentos
temáticos elaborados internamente em 2014, um para cada
tema do Pacto Global da ONU (direitos humanos, trabalho,
meio ambiente e anticorrupção).

As empresas passam então por uma análise usando o
Quadro Setorial (Industry Framework), com atenção
especial às questões de sustentabilidade identificadas como
mais importantes.

Figura 1: Exemplo de mapa temático

TRABALHISTA
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Alta

Moderada

Monitorar

RISCO PARA O NEGÓCIO

PREOCUPAÇÃO
DO PÚBLICO

Propinas e corrupção
Influência política
Regulamentação insuficiente / operações em países de alto risco
Marketing e comunicações
Comportamento competitivo
Qualidade e segurança de produto
Mudanças climáticas
Poluição
Resíduos
Biodiversidade
Escassez de recursos (naturais)
Engajamento com partes interessadas (stakeholders)
Terceirização em áreas de conflito e Forças de segurança
Privacidade e segurança de dados
Acesso às necessidades básicas
Relações trabalhistas
Saúde e segurança do trabalho
Desenvolvimento do capital humano
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ANALISANDO O IMPACTO NA CARTEIRA

Companhia

Robeco

Autor

Willem Schramade

Em janeiro de 2014, nossa equipe de Renda Variável Global
(Global Equity) iniciou a revisão do impacto da integração
de fatores ASG ao seu processo de investimento e carteiras
para entender se os fatores ASG eram relevantes: se afetam
a valuation das empresas e as decisões de investimento,
causando mudanças de participação na carteira. Também
foi importante para demonstrar aos nossos clientes que
estamos integrando fatores ASG, e não apenas fazendo
propaganda.
Ao avaliar empresas, integramos a análise dos fatores
ASG desde o início, então, para calcular o impacto que a
análise dos fatores ASG tem nos preços-alvos, tivemos de
revisitar nossas análises de valor e isolar o elemento ASG:
reavaliamos uma empresa sem considerar suas vantagens
e desvantagens competitivas relativas aos fatores ASG e
subtraímos isso do preço-alvo obtido quando a análise ASG
foi integrada.

CATEGORIAS DE DECISÕES DE
INVESTIMENTO
O impacto dos fatores ASG na tomada de decisões
pode ocorrer em diversos momentos do processo de
investimento. Antes de começarmos a registrar as decisões
de investimento, nós definimos três categorias (figura 1).
Na fase de geração de ideias, considerações ASG podem
impactar a decisão de onde iremos olhar primeiro, e se
devemos ou não explorar mais a ideia. Por exemplo, a
análise top-down da exposição a fatores ASG de diferentes
mercados nos levou a olhar para a exposição à reciclagem,
reciclagem de metais (Umicore) e resíduos hospitalares
(Stericycle), e para a exposição à redução de emissões
automotivas, nos setores de TI, manufatura, materiais e
bens não essenciais. O desempenho ASG bottom-up (sobre

Figura 1: Três categorias de decisões de investimentos
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• Modelos de determinação
de valor pré-caso
• Propulsor de valor e
impacto da convicção sobre
os casos
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como uma empresa é administrada) também pode levar a
mais interesse numa empresa (se positivo ou em ponto de
inflexão) ou, quando negativo, nos faz descartá-la como
fundamentalmente pouco atraente.
Na fase de análise de ações/caso de investimento, as
decisões dos analistas podem ter um impacto que não cause
nenhuma mudança na carteira. Por exemplo:
■■

■■

Por outro lado, considerações ASG podem afetar as
decisões sobre as participações, impactando dessa forma a
fase de formação da carteira.

RESULTADOS

Tivemos diversos casos de aumento de convicção sobre
as participações correntes, uma vez que obtiveram
boas pontuações nas questões mais importantes de seu
segmento.

Em 2014 e nos dois primeiros meses de 2015, nosso time
de Renda Variável Global (Global Equity) produziu 127
casos de investimento. Em 52% dos casos, os fatores
ASG impactaram as avaliações das empresas, com ajustes
variando entre -23% e +71%.

Encontramos ações que não estavam na carteira e que
inicialmente indicavam bom desempenho, mas que
apresentavam fontes de valor ASG negativo, resultando
em uma avaliação pouco atraente e, por isso, não foram
recomendadas.

A métrica mais comum de ajuste foi a margem de lucro (46%
de todos os casos), seguida pelo crescimento das vendas
(35%) e custo de capital (13%). CAPEX e capital de giro
foram ajustados em apenas alguns casos até o momento.

Figura 2: Frequência de ajuste de análise de valor
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Figura 3: Ajustes de análise de valor como porcentagem do preço-alvo
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No mesmo período, o fundo Robeco NV Fund apresentou
178 alterações de carteira (90 adições, 88 reduções). Em
28% dos casos, as considerações ASG tiveram alguma
participação, e em 9% foram fator importante. Um terço dos
28% foram afetados por considerações ASG relacionadas
a questões ASG top-down (como exposições a tendências
ou visões de segmentos) e 71% a considerações bottom-up
(fatores individuais ou qualidade da gestão). Fatores ASG
afetaram consideravelmente mais decisões de compra (2/3
das decisões com uma visão ASG) do que as decisões de

-40%

-20%
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80%

venda (1/3).
Nossos casos de investimento nos deram uma visão melhor
do que é um fator material por setor e como esses fatores
são de fato. Com a divulgação dos fatores ASG em nossos
modelos de análise de valor podemos mostrar o impacto
ASG aos nossos clientes e, mais importante, o que permite
aumentar a conscientização e a disciplina dos nossos
analistas e gestores de carteira, mesmo após cinco anos do
crescimento da inclusão de fatores ASG em nossa equipe.
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VISUALIZANDO OS DADOS PARA ANALISTAS, GESTORES E
CLIENTES
Companhia

Columbia Management Investment Advisers

Autor

Malcolm A. Ryerse

Nossa equipe de pesquisa global desenvolveu uma
ferramenta que permite utilizar um conjunto de dados ASG
de terceiros de modo sistemático em nossos principais
processos de investimento. Complementamos essa
ferramenta com pesquisa interna e pesquisa externa
de diversas fontes. Nossos objetivos eram incentivar a
integração de fatores ASG por meio do desenvolvimento de
análises de alto padrão de carteira, setor, emissor e grau de
risco usando o conjunto de dados ASG por nossos analistas
e gestores de carteira, ao mesmo tempo atendendo às
necessidades crescentes dos clientes de detalhes sobre suas
exposições a riscos ASG.
Criamos um sistema que maximiza os resultados (por
exemplo, fatores ASG para milhares de empresas em
dezenas de carteiras), minimizando inserção de dados
(como tempo de programação, dados ASG e dados de
benchmark/desempenho financeiro/séries temporais).
Nossa ferramenta de visualização interativa de dados conta
com diversos painéis que permitem aos usuários analisar
os critérios ASG subjacentes aos fatores de risco ASG. A
ferramenta agrupa informações de vários bancos de dados
numa interface gráfica na forma de infográficos, mapas
de calor, boxes e gráficos detalhados. Os usuários podem
manipular esses dados ou analisar em detalhes os dados
ASG da carteira ou do emissor.
Em vez de se basear numa pontuação ou classificações
ASG global de um emissor para determinar a adequação
de um título, as diversas fontes de dados que alimentam
essa ferramenta ajudam nossos usuários a identificar a
exposição a riscos específicos, os quais destacamos em tons
de vermelho a verde. Com apenas um clique em qualquer
código de risco colorido, o usuário visualiza todos os dados,
definições e fontes de dados subjacentes para analisar a
natureza e o grau de risco, juntamente com as ações da
administração da empresa para mitigá-lo ao longo de vários
anos.
Os usuários podem comparar a gama de fatores ASG de
um emissor com seus pares do setor ou segmento, ou
ver quantos emissores do segmento apresentam riscos
classificados como vermelho, amarelo ou verde numa
determinada carteira. Eles também podem analisar todas
as classificações ASG de uma carteira específica usando
um mapa de calor codificado por cores e comparar os
resultados com um benchmark de carteiras. Com um
clique em qualquer emissor mostrado no mapa de calor,
a ferramenta revela os fatores ASG subjacentes (e seus
critérios subjacentes, fontes e definições) ou classifica a
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carteira pelos setores representados: como mapa de calor,
como gráfico de dispersão baseado numa combinação de
peso de mercado e classificação de risco, ou na forma de
tabela.
É possível testar, modificar, aumentar e organizar dados ASG
para que nossos analistas e gestores de carteira possam
usá-los em seus próprios fluxos de trabalho da forma como
desejarem. Podemos comparar diversas carteiras lado a lado
ou globalmente para entender as exposições combinadas ao
risco ASG em toda a empresa.
As equipes de pesquisa e de investimento que trabalham
com a ferramenta acabam incentivando uma integração
de fatores ASG mais significativa do as baseadas apenas
numa equipe especializada em análise ASG autônoma ou em
dados absolutos isolados.

NA PRÁTICA
A ferramenta destaca que os títulos da carteira estão
expostos a fatores de risco de privacidade de dados
e segurança virtual. O gestor da carteira pesquisa os
emissores expostos a esses fatores, organizando a lista
por setor, peso da carteira ou peso do benchmark, para
visualizar a pontuação dos emissores e o nível da resposta
da respectiva administração quanto à mitigação desse risco.
Ao analisar o risco e a resposta, o gestor da carteira busca
entender melhor as questões e se encontra com o analista
de fundamentos para analisar como o risco pode afetar
o emissor, seus clientes e stakeholders, e, em última
análise, qual o impacto na análise de valor de longo prazo
e na sustentabilidade da empresa. Pesquisas internas e
externas sobre fatores ASG específicas a emissores e
pesquisas temáticas sobre segurança virtual são consultadas
para agregar informações mais detalhadas para fins de
engajamento com o emissor sobre o tema, se necessário.
Caso o gestor da carteira esteja convencido de que é
melhor para os nossos clientes reduzir a participação em
um título ou vendê-la, a ferramenta de pesquisa de fatores
ASG também pode ser utilizada para identificar potenciais
substituições: ela inclui dados de risco ASG sobre milhares
de emissores além de nossas classificações quantitativas e
de fundamentos internas, que podem ser pesquisadas por
classificação, setor ou benchmark.
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Figura 1: A imagem abaixo é para fins meramente ilustrativos sobre o resultado gerado pela ferramenta. O resultado representa uma carteira fictícia
com riscos ASG geralmente condizentes com seu benchmark. Referências a valores mobiliários específicos e classificações nesta ilustração não devem
ser consideradas numa recomendação de compra, venda ou manutenção de um título.
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EMPREGO DE FERRAMENTAS PROPRIETÁRIAS
PARA INFORMES DE ENGAJAMENTO E DECISÕES DE
INVESTIMENTO
Companhia

Hermes Investment Management

Autor

Will Pomroy, Louise Dudley

Para manter uma abordagem consistente à medida que
integramos fatores ASG a todas as classes de ativos e
estratégias de investimentos, cada uma de nossas equipes
de investimentos utiliza duas ferramentas desenvolvidas
por nossa equipe de Renda Variável Global (Global Equity):
nosso ESG Dashboard e nosso ESG Portfolio Monitor.
Nossa equipe de Responsabilidade trabalha lado a lado
com cada equipe de investimentos para compartilhar as
melhores práticas e identificar os riscos ASG que exigem
o envolvimento de nossa equipe de engajamento, Hermes
EOS.
Cada equipe de investimento pode tomar conhecimento
das questões ASG por meio do ESG Dashboard, acessando
pesquisas ASG próprias e de terceiros sobre cada uma
das ações em seu universo de investimento. Empresas
podem (se os dados estiverem disponíveis) ser comparadas
com os seus pares por setor, região ou globalmente. As
informações fornecidas incluem uma pontuação proprietária
que atribuímos a cada ação, capturando o nível de gestão de
riscos ASG e se ela está melhorando ou não.
Essa análise específica de ações contribui tanto para
nossas decisões iniciais de investimento quanto para o
monitoramento contínuo de empresas e, (quando for o
caso), dos engajamentos com essas empresas.
Além das informações sobre ações específicas fornecidas
pelo Dashboard, o ESG Portfolio Monitor traz uma visão no
nível da carteira.
Essa ferramenta nos permite observar o risco ASG agregado
de nossas carteiras em termos absolutos e relativos ao
benchmark. As equipes de investimentos podem visualizar
os componentes constitutivos dos riscos ambientais,
sociais ou de governança dessas métricas e visualizar as
métricas ASG de cada empresa da carteira, além daquelas
que apresentam o melhor e pior desempenho geral e em
cada aspecto separadamente. Os analistas também podem
visualizar se a empresa tem algum relacionamento ativo
com nossa equipe de gestão, o progresso obtido com o
engajamento e se votamos contra a administração em
assembleias gerais.
As equipes de Marketing e de Vendas também utilizam
essas informações fornecidas em suas comunicações com
atuais e potenciais clientesx.

USO DOS DADOS
SUPERVISÃO DO RISCO

O nosso Escritório de Investimento, que supervisiona de
modo independente as nossas equipes de investimentos
para garantir os interesses dos clientes, monitora
ativamente o risco do fundo, ajudando a fornecer um alfa
sustentável e ajustado ao risco ao mesmo tempo em que
atua como um sistema de alerta precoce de identificação
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de áreas potencialmente problemáticas. Ele emprega o
relatório do Portfolio Monitor para promover o debate
acerca de riscos ASG temáticos dentro e entre as equipes.

FORMANDO UMA IDEIA MAIS COMPLETA

Nossa equipe de Responsabilidade orienta o
desenvolvimento de nossas políticas e sua subsequente
integração a todos os nossos fundos e serviços de
gestão. Realizamos reuniões trimestrais com equipes de
investimentos para falar sobre suas carteiras. Antes das
reuniões, o Portfolio Monitor serve como o ponto de partida
da análise dos riscos ASG no âmbito da carteira. Durante
as reuniões, as equipes identificam quais empresas podem
estar correndo risco e, reconhecendo que os dados sozinhos
não explicam a situação toda, as anotam para realizar uma
análise mais pormenorizada. As empresas são priorizadas
com base na análise de atribuição de riscos ASG na carteira
e na discussão sobre quaisquer mudanças na forma como
estão gerindo essas questões significativas.
Reuniões formais bimestrais são realizadas com cada
equipe de investimentos, além de interações pontuais, para
discutir uma análise ASG mais pormenorizada das ações
identificadas como "em risco". Especialistas em análises ASG
e gestores de carteira discutem a análise e, se for o caso,
concordarm com os objetivos do engajamento. Mensuramos
e monitoramos de forma sistemática o progresso obtido nos
engajamentos estabelecendo metas claras e comparando o
progresso com quatro marcos:
1. levar o problema ao conhecimento da empresa;
2. a empresa reconhecer que a preocupação é válida;
3. um plano para abordar o problema;
4. atingir a meta com êxito.

MITIGAÇÃO DE RISCO DE CARBONO

A visão no nível da carteira conscientiza os gestores de
carteira do nível de carbono e da intensidade estimados de
suas carteiras, incluindo quais investimentos são os maiores
contribuidores. Engajamos de forma sistemática em ações
com as maiores emissões de carbono com o intuito de
reduzir essas emissões. Os dados também fornecem um
ponto de partida para avaliar as melhores opções de gestão
do risco de carbono no contexto do desempenho específico
de um fundo e dos objetivos do risco, conforme acordado
com o cliente.

TITULARIDADE ATIVA INFORMA NOSSA
AVALIAÇÃO DE RISCO

O engajamento efetivo - aliado ao voto inteligente - não só
permite avaliar o nível de risco ASG: se bem sucedido, ele
também mitigará o risco. Por sua vez, nossas atividades de
engajamento e investimento são capazes de se concentrar
nos riscos mais relevantes e significativos.
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Figura 1: Resultado do ESG Portfolio Monitor

Hermes US All Cap Equity Fund (47 stocks) vs. Russell 3000 (3006 stocks)

As at 30/06/2016

QESG

QE

QS

QG

Trucost
GHG

91% (47%)

83% (35%)

81% (35%)

74% (39%)

43.5% (51.9%)

Benchmark
47%
35%
35%
39%

Median
37
0
14
67

Total QESG scores % above median

Sus
Controversy

EOS
Controversy

EOS
Engagement

EOS Vong
in Favour

3 (6.4%)

2 (4.3%)

14 (30%)

30 (64%)

QESG Score
USAC
91%
83%
81%
74%

QESG
QE
QS
QG
Hermes' proprietary QESG score is calculated in-house and ulises sources including
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The scores range from 0 to 100, 100 being the best.
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IDENTIFICANDO A CONTRIBUIÇÃO DOS FATORES ASG PARA
O DESEMPENHO
Companhia

Auriel Capital

Autor

Larry Abele

Nossa estratégia quantitativa está centrada em previsões
de longo prazo derivadas de fatores ASG. Tais visões de
longo prazo são complementadas por programas táticos
de negociação de curto prazo, pensados para proteger as
participações de longo prazo contra flutuações adversas
de preços de curto prazo. Isso é possível utilizando insights
comportamentais provenientes das divulgações de
resultados das empresas e a tendência natural dos preços
das ações de reverterem à média ao longo do tempo.
Nossa análise de atribuição envolve a mensuração e a
análise das contribuições de retorno de quatro carteiras de
negociação subjacentes da carteira (ASG, previsões de lucro,
padrão de avaliação dos analistas e reversão à média), que
contêm posições alinhadas às nossas visões ASG de longo

prazo e programas táticos de negociação. Semelhante a um
programa interno multigestor, transações de cada carteira
de negociação são inseridas separadamente, permitindo
identificar quais efeitos são causados por quais carteiras de
negociação. As transações são então compensadas entre si
e executadas de forma centralizada para gerir as correlações
de risco entre as carteiras de negociação.
A análise mostra que os fatores ASG adicionaram cerca
de 65 pontos-base por ano ao retorno do nosso fundo
(figura 1) e cerca de 32 pontos-base por ano para financiar
a volatilidade, desde que entrou em operação em agosto
de 2010. (A volatilidade foi calculada pela diferença entre a
volatilidade a posteriori com e sem a carteira de negociação
ASG).

Figura 1: Análise de contribuição das carteiras de negociação. Agosto de 2010 – Fevereiro de 2016

ASG

Previsões de lucro

Padrão de avaliação dos
analistas

Reversão à
média

Total

Austrália

0,0%

-0,9%

0,6%

0,4%

0,1%

Canada

0,8%

-0,4%

0,8%

1,0%

2,2%

Europe

1,1%

1,7%

2,5%

1,5%

6,8%

Nordic

0,7%

2,0%

0,9%

0,6%

4,1%

Japan

0,9%

-0,5%

1,0%

0,5%

1,9%

Reino Unido

0,1%

3,3%

1,0%

0,6%

4,9%

3,6%

5,1%

6,8%

4,6%

Totais:

Examinamos as contribuições de retorno de 27 indicadores
proprietários no âmbito da nossa carteira de negociação
ASG. Classificamos os indicadores como ambientais,
sociais ou de governança e somamos as contribuições
de retorno para cada uma das seis regiões até chegar à

tabela demonstrada na figura 2, mostrando que os fatores
de governança desempenham o papel mais importante,
seguidos por ambiental, e por último os fatores sociais que,
embora positivos, apresentam impacto mínimo.

Figura 2: Análise de contribuição dos indicadores ASG
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Ambientais

Sociais

Governança

Austrália

0,2%

0,0%

-0,2%

Canada

-0,5%

0,3%

1,0%

Europe

0,6%

-0,1%

0,6%

Nordic

0,4%

-0,2%

0,4%

Japan

0,5%

-0,3%

0,6%

Reino Unido

0,1%

0,2%

-0,2%

Totais:

1,4%

0,03%

2,2%
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RELACIONANDO DESEMPENHO A FATORES ASG

Companhia

Quotient Investors

Autor

Andre Bertolotti, Andreas G. F. Hoepner

Nossa metodologia de atribuição permite ao investidor
determinar o impacto da integração ASG aos retornos
do seu fundo e avaliar a importância dos fatores ASG no
desempenho por meio de uma análise de sensibilidade.
Nosso fundo US Large Cap Sustainable Alpha baseiase na premissa de que as características ASG estão
sistematicamente mal precificadas no mercado e que os
retornos excedentes podem ser obtidos combinandose dados ASG com outros fundamentos. Para avaliar o
impacto dos fatores ASG sobre os retornos de investimento,
realizamos uma análise de atribuição de desempenho
incluindo os retornos mensais do fundo e os retornos
mensais do índice Russell 1,000 entre janeiro de 2010
a junho de 2015. Além disso, recuperamos a taxa livre
de risco americana e o fator dimensão e fator valor do
índice Russell 1,000 do banco de dados Kenneth French.
Esses conjuntos de dados permitem fazer a atribuição de
desempenho usando o modelo Fama-French, o que pode
explicar o retorno de uma carteira por: retorno excedente
do mercado, fator dimensão (retorno excedente de baixa

capitalização (small-cap) sobre alta-capitalização (largecap)), e o fator valor (retorno excedente das ações de valor
sobre as de crescimento).
Para tornar essa uma análise de atribuição ASG, também
recuperamos as classificações ASG do índice de empresas
Russell 1,000 durante o período da amostra. Em linha com
o limite de 30% que o modelo Fama-French usa para formar
seus fatores dimensão e valor, criamos fatores padrões
dos retornos das empresas (i) top 30% em classificação
ambiental, (ii) top 30% mais bem socialmente avaliadas e (iii)
top 30% em governança corporativa. Por fim, garantimos
que todos os nossos fatores não são correlacionados com
o benchmark do mercado, que é de longe o maior driver de
um fundo de ações apenas de longo prazo (long-only).
No caso do nosso fundo Sustainable Alpha, as oscilações
do benchmark do mercado são responsáveis por 92,0%
da variação do retorno, como seria de esperar de uma
estratégia ativa que tem como benchmark um índice de
mercado. A Figura 1 mostra a análise dos 8% restantes.

Figura 1: Análise de atribuição do histórico da Quotient Investors
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Os fatores sociais, ambientais e de governança corporativa
explicam 1,6%, 2,4% e 2,7% dos retornos excedentes
positivos, respectivamente. Embora os retornos de nosso
fundo não sejam explicáveis pelo fator valor, 0,9% de seus
retornos podem ser explicados pelo fator dimensão.
Ao realizar uma análise de sensibilidade, mensuramos o
comportamento real do retorno de nosso fundo à alteração
de uma unidade no fator retorno. Fazemos isso de forma

análoga ao uso do beta para representar o comportamento
do retorno de nosso fundo à alteração de uma unidade
do benchmark do mercado, que no nosso caso é de 1,1 ou
110% (figura 2). Quando os fatores dimensão e valor foram
acrescidos em 1%, o aumento no retorno do fundo foi em
termos absolutos insignificante, inferior a 0,10%. Quando
os retornos dos fatores ambiental, social e de governança
foram acrescidos em 1% de forma independente, os retornos
do fundo subiram 0,47%, 0,44% e 0,52%, respectivamente.

Figura 2: Reação média dos retornos da Quotient às mudanças nos retornos dos fatores (ou seja, um acréscimo de 1% nos retornos da governança
corporativa resultará num aumento de 0,52% no retorno da Quotient)
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ENGAJAMENTOS QUE AFETAM A FORMAÇÃO DA CARTEIRA

Companhia

VietNam Holding Ltd

Autor

Ezra Vontobel

O processo de investimento do nosso fundo VietNam
Holding Ltd. (VNH) inclui uma ampla pesquisa ASG (figura
1) e um programa de engajamento ativo que é aplicado
em todas as empresas em que investimos. Esse programa

inclui visitas regulares pelos analistas e o envolvimento
pessoal de um membro do Conselho de Administração do
VNH e do gestor de ativos do fundo, VietNam Holding Asset
Management Ltd. (VNHAM). (VNHAM).

Figura 1: Integração de fatores ASG aos processos de investimento.
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Todas as empresas investidas do VNH são classificadas em
um dos três grupos, que são definidos e periodicamente
alterados com base em indicadores financeiros e no
cumprimento de rigorosos critérios ASG: Grande Convicção
(Grupo A), Convicção (Grupo B) ou Convicção com
Ressalvas (Grupo C). As empresas do Grupo A podem ter no
máximo 7% do NAV do VNH investido nelas, o Grupo B 5% e
o Grupo C 3%.
Nosso Programa de Engajamento de Diretores inicialmente
focou em melhorar o desempenho financeiro da empresa
investida, mas em 2010 o programa também passou a
introduzir e enfatizar a necessidade de implementar
fatores ASG de modo sistemático, incluindo a importância
e os benefícios dos Conselheiros não executivos. Como
resultado, o programa levou ao aumento significativo nas
visitas às empresas investidas por parte dos diretores do
VNH/VNHAM.
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Gestão da
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Análise e
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• Periódico

O Programa de Engajamento de Diretores conta com um
procedimento padronizado que usa KPIs consagrados. Os
procedimentos e os critérios foram descritos no Manual
Operacional do VNHAM e o Programa passa por revisões
trimestrais.
Os resultados do Programa de Engajamento de Diretores,
assim como o Programa de Engajamento de Analistas,
implementado com mais frequência, levam diretamente
ao reequilíbrio da carteiras de acordo com os resultados.
Quando se detecta que uma empresa tem determinados
problemas ASG, o VNHAM rebaixa a empresa para um grupo
com grau de convicção de investimento inferior. Assim, uma
vez que o problema ASG seja resolvido, a empresa pode
retornar ao grupo com o grau de convicção em que estava
anteriormente.
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REEQUILÍBRIO DA CARTEIRA:
TRAPHACO
A Traphaco (TRA) é o principal fabricante de medicamentos
fitoterápicos no Vietnã. Por ser uma empresa farmacêutica
que fabrica produtos a partir de ingredientes encontrados
na natureza com base na medicina asiática tradicional, a
TRA já tinha um histórico respeitável em termos de respeito
ao meio ambiente. No entanto, deixava a desejar em
outras áreas ASG importantes. Em especial, seu Conselho
composto por cinco membros consistia inteiramente de
Diretores que ocupavam funções executivas dentro da
empresa. A TRA foi classificada inicialmente como um
investimento do Grupo B do VNH, em parte devido a essas
deficiências.
O VNH começou a envolver a TRA na composição do
Conselho no final de 2013. No início de 2015, o VNH apoiou a
Sra. Tran Tue Tri como diretora independente. A Sra. Tri não
só se tornou um membro não executivo do Conselho, como
também o único membro do Conselho, que agora conta com
sete membros e que não tem participação na TRA.
Seguindo as melhorias significativas na análise ASG da TRA,
o VNH subiu a classificação da empresa para o Grupo A de
investimento, e aumentou a sua participação para o limite
máximo permitido de 7% do NAV do VNH no momento do
investimento. O VNH tem atualmente uma participação de
10,4% na Traphaco.

REEQUILÍBRIO DA CARTEIRA: DONG
PHU RUBBER E TAY NINH RUBBER
Dong Phu Rubber (RDP) e Tay Ninh Rubber (TRC), ambas
pertencentes ao grupo estatal Vietnam Rubber Group
(VRG), foram adicionadas à carteira do VNH em 2007.
Ambas estavam entre as primeiras empresas investidas
do VNH. Entre 2007 e 2013, a DPR mostrou um sólido
desempenho e havia poucas razões para reconsiderar os
investimentos.
Em março de 2013, a ONG Global Witness entrou em
contato com o VNHAM indagando se o fundo estava
ciente das alegações contra a matriz VRG com relação às
suas atividades no Camboja e no Laos, dentre as quais:
corrupção, aquisições duvidosas de áreas florestais e terras
agrícolas, desmatamento e destruição de plantações de
arroz para dar lugar a plantações de seringueiras. Ficou
claro que os povos indígenas e o meio ambiente nas áreas
afetadas estavam sendo impactados gravemente por essas
ações: florestas inteiras estavam sendo desmatadas para dar
lugar a plantações de seringueiras, e se antes os agricultores
locais podiam trabalhar nas plantações de arroz (do Estado),
agora as seringueiras empregavam principalmente seu
próprio pessoal, privando os camponeses de uma fonte de
subsistência e de renda. Em alguns casos, havia indícios de
deslocamento forçado de povos indígenas.
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O VNHAM abriu imediatamente um canal de comunicação
com a Global Witness e, posteriormente, envolveu as
duas investidas na tentativa de determinar seu ponto de
vista sobre as alegações feitas pela ONG. Nenhuma das
duas empresas conseguiu convencer o VNHAM de que
as alegações não eram verdadeiras e que não estavam
envolvidas em atos ilícitos.
Antes de esse problema aparecer, a DPR respondia por 4,7%
do NAV do VNH e a TRC 1,2%. Em maio de 2013, menos de
dois meses após ter sido contatado pela Global Witness,
o VNHAM começou a desinvestir de ambas as empresas, e
vendeu totalmente sua participação no início de agosto de
2013.
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ENGAJANDO AS COMPANHIAS EM ESTRATÉGIAS DE
SUSTENTABILIDADE
Companhia

Ownership Capital

Autor

Francois Schockaert

Usando seu processo de pesquisa interna, nossa equipe
de investimentos identificou um fabricante americano de
ferramentas de aferição industrial como uma atraente
oportunidade de investimento, haja vista a sua sólida
posição num mercado competitivo e fragmentado, cultura
focada em aprimoramento contínuo e uma equipe de gestão
de alta qualidade. Contudo, a empresa tinha uma abordagem
muito básica de eficiência energética, e nenhuma estratégia
de sustentabilidade de longo prazo.
Nossa análise de fundamentos revelou que um dos
propulsores estruturais de longo prazo para o crescimento
da empresa era o desejo que seus clientes tinham de
mensurar e gerir sua participação ambiental, um esforço
que depende dos produtos e instrumentos vendidos
pela empresa em questão. A adoção de uma estratégia
de sustentabilidade seria, portanto, crucial para o

desenvolvimento da credibilidade comercial e da marca da
empresa. Isso também melhoraria a capacidade da empresa
de recrutar jovens engenheiros que preferem trabalhar para
empresas líderes em sustentabilidade.
Durante nossa reunião inicial de due diligence com o CEO
e sua equipe de gestores mais ampla, compartilhamos
nossa análise e apresentamos o roteiro de uma estratégia
de sustentabilidade que permitiria à empresa alavancar
seus esforços de sustentabilidade e comunicar eventuais
avanços para as outras partes interessadas (stakeholders).
A empresa então se interessou por esse roteiro e, como
resultado, adquirimos uma participação inicial, além de
oferecer a perspectiva de um aumento de participação,
sujeito à realização de progressos mensuráveis no plano de
sustentabilidade.

Figura 1: Ciclo contínuo de engajamento
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O ROTEIRO
Alguns meses depois de nossa reunião inicial com a
empresa, a administração contratou um gestor para
centralizar os esforços de sustentabilidade existentes,
desenvolver uma plataforma interna para compartilhar as
melhores práticas e passar a mensurar os componentes
críticos da participação de carbono da empresa e o uso de
energia. Depois de receber uma apresentação detalhada
do CEO sobre esses esforços, trabalhamos para expandir
o escopo da iniciativa para incluir parâmetros sociais, tais
como taxas de retenção de funcionários e treinamento.

Nos meses que se seguiram, a empresa divulgou um
relatório inaugural de sustentabilidade no qual publicou
uma série de políticas ambientais e sociais, além das
bases de referência para sua participação de carbono.
Simultaneamente a empresa renovou sua frota de veículos
e otimizou suas rotas usadas por seus representantes
comerciais e técnicos, gerando uma redução de 11% nas
emissões de carbono, ou o equivalente a 1850 carros de
médio porte.

113

VOLTAR

No ano seguinte, a empresa publicou um segundo relatório
de sustentabilidade que ampliou ainda mais o escopo de sua
divulgação e pormenorizou importantes reduções no uso de
energia e nas emissões de carbono.

RESULTADOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Incentivada pelo programa de engajamento, a empresa
reduziu seu consumo de energia em 30% e suas emissões de
carbono em 20%, e anunciou planos para reduzi-los em mais
10% até 2020.
Nossa abordagem baseada em incentivos com a oferta em
aumentar de nossa participação desde que haja melhorias
desempenhou um papel importante na manutenção do
aprimoramento da empresa no âmbito da sustentabilidade.
As melhorias que a empresa conquistou ao compartilhar
seus esforços de sustentabilidade, ao mesmo tempo em
que ainda registram um sólido desempenho financeiro
(incluindo taxas de crescimento superiores ao crescimento
do mercado e ampliando sua lucratividade em mais de
500 pontos-base), são agradáveis, mas ainda há espaço
suficiente para aprimoramentos. Nosso ciclo contínuo de
engajamento se concentrará na expansão do escopo da
análise para incluir melhorias adicionais no consumo de água
e na gestão de resíduos.
Estimamos que as economias mensuráveis diretas e os
benefícios de preços com a adoção de um programa de
sustentabilidade neste caso atualmente somam mais de
US$ 12,3 milhões em economia operacional por ano antes
dos impostos. No nível atual de múltiplos de Preço por
Lucro (P/L) da empresa, isso se traduz em um aumento
de US$ 243 milhões no valor total de mercado após um
período de manutenção de cinco anos, e um adicional de
60 pontos-base no nosso retorno anual. Embora tenha sido
possível identificar os benefícios do engajamento direto,
acreditamos que também haja benefícios substanciais
que não são quantificáveis decorrentes de estratégias de
negócios de longo prazo melhores, melhorias na moral dos
colaboradores, valor da marca para clientes etc, que podem
gerar ainda mais benefícios financeiros de longo prazo do
que tais benefícios atribuíveis/ mensuráveis diretamente.

114

GUIA PRÁTICO PARA A INTEGRAÇÃO ASG NO INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL | 2016

O CAMINHO A SEGUIR
Nos sentimos estimulados pelas práticas avançadas de
integração dos titulares de ativos, gestores de investimentos
e corretores de sell-side que contribuíram para esta
publicação. Seus estudos de caso e insights demonstram
que as práticas de integração ASG estão se tornando mais
sofisticadas e que o impacto dos fatores ASG na carteira é
quantificável.
Esperamos que esta tendência positiva de investidores
valorize os fatores ASG de forma sistemática juntamente
com outros fatores financeiros continue. A disponibilidade
cada vez maior de dados ASG de empresas irá apoiar a
prática, bem como a regulamentação, o capital destinados
aos ativos integrados à análise ASG e o treinamento sobre a
integração de fatores ASG.
Outra estímulo por parte do mercado que aumentará a
aceitação da integração ASG é a demanda que vem dos
titulares de ativos. Os titulares de ativos esperam cada vez
mais que os gestores de investimentos incorporem fatores
ASG em seus processos e decisões de investimentos. Os
seus processos de seleção e monitoramento de gestores
incluem cada vez mais questões técnicas sobre a integração
de fatores ASG e pedidos de exemplos específicos de
decisões de investimentos e transações que foram
influenciadas por fatores ASG.
Os gestores de investimentos estão atentos a essas
demandas. Conforme demonstrado nesta publicação, a
integração de fatores ASG está sendo aplicada a todas
as estratégias de investimentos ao longo do espectro
de investimentos ativo-para-passivo (active-to-passive),

incluindo fundamentos, quantitativa, beta inteligente (smart
beta) e passiva. Isso permite que os titulares de ativos
incluam os fatores ASG em todas as carteiras de renda
variável listadas em bolsa, independentemente dos tipos de
investimentos que possuam.
Além disso, os estudos de caso no capítulo sobre os
processos dos gestores de investimentos mostram que
esses gestores estão investindo em recursos de integração
ASG e desenvolvendo ferramentas avançadas que garantirão
que os fatores ASG sejam sistematicamente integrados às
decisões de investimento.
Também estamos percebendo sinais tranquilizadores dos
corretores de sell-side. Para entender o tipo de pesquisa
com fatores ASG integrados do sell-side disponível,
solicitamos aos corretores de sell-side que nos enviassem
suas pesquisas ao PRI, algumas das quais foram incluídas no
capítulo 2. Recebemos cerca de cem trabalhos de pesquisa,
com destaques tanto para a demanda por pesquisa com
fatores ASG integrados do buy-side, quanto os esforços do
sell-side para atender a essas demandas.
Esperamos que mais titulares de ativos, gestores de
investimentos e corretores de sell-side acompanhem
os avanços conquistados até o momento pelos líderes
apresentados nesta publicação. Esperamos que esta
publicação auxilie todos os investidores, em todos os níveis
de integração, em seus próximos passos em direção à
integração explícita e sistemática de fatores ASG em suas
análises e decisões de investimentos.
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PRI - Princípios para o Investimento Responsável
O PRI trabalha em conjunto com sua rede internacional de signatários para colocar
em prática os seis Princípios para o Investimento Responsável. O objetivo dos Princípios é compreender as implicações do investimento sobre temas ambientais, sociais
e de governança (ASG), além de oferecer apoio aos signatários na integração desses
temas às suas decisões de investimentos e titularidade de ativos. O PRI atua no interesse de longo prazo de seus signatários, dos mercados financeiros e das economias
em que operam e, por fim, do meio ambiente e da sociedade em geral.
Os seis Princípios para o Investimento Responsável foram um conjunto de princípios
de investimento voluntários e aspiracionais que oferecem uma gama de ações que
permitem incorporar fatores ASG à prática de investimentos. Os Princípios foram
desenvolvidos por investidores, para investidores. Ao implementá-los, os signatários
contribuem para o desenvolvimento de um sistema financeiro global mais sustentável.
Mais informações: www.unpri.org

O PRI é uma iniciativa de investidores em parceria com

A UNEP Finance Initiative e o Pacto Global
das Nações Unidas .

Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(UNEP FI)
A UNEP FI é uma parceria única entre o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) e o setor financeiro global. A UNEP FI trabalha em estreita
parceria com mais de 200 instituições financeiras signatárias da Declaração da UNEP
FI sobre Desenvolvimento Sustentável e uma série de organizações parceiras para
desenvolver e promover conexões entre sustentabilidade e desempenho financeiro.
Por meio de redes de pares, pesquisa e treinamento, a UNEP FI coloca em prática sua
missão de identificar, promover e realizar a adoção das melhores práticas ambientais
e de sustentabilidade em todos os níveis das operações das instituições financeiras.
Mais informações: www.unepfi.org

Pacto Global das Nações Unidas
O Pacto Global da ONU é um chamado para que as companhias em todo o mundo alinhem suas operações e estratégias com os 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, direitos trabalhistas, meio-ambiente e combate à corrupção, e realizar
ações de apoio aos objetivos da ONU e questões representadas pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. O Pacto Global da ONU é uma plataforma de liderança
para o desenvolvimento, a implementação e a divulgação de práticas responsáveis
pelas empresas. Lançado em 2000, trata-se da maior iniciativa de sustentabilidade
corporativa do mundo, com mais de 8800 empresas e 4000 signatários não corporativos com sede em mais de 160 países e 80 Redes Locais.
Mais informações: www.unglobalcompact.org

