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RESUMO  

Desde meados do século XX, as mudanças climáticas impactam significativamente 

diversos setores da economia, ao mesmo tempo que escândalos sobre governança corporativa 

e instabilidades políticas e sociais têm influenciado diretamente o valor das empresas e 

alterado a forma de se pensar os investimentos. Fatores ambientais, sociais e de governança 

passam, pois, a ser considerados nas análises de negócios, exigindo engajamento, 

transparência e novas formas de avaliação de dados. 

Com o objetivo de identificar as motivações para integração dos fatores Ambientais, 

Sociais e de Governança (ASG) à análise de investimento, bem como analisar o uso dos 

dados, a presente pesquisa, através do diálogo com nove atores relacionados ao mercado 

financeiro e entidades, traz os desafios impostos por esse modelo de avaliação de ativos. 

Para uma abordagem metodológica exploratória qualitativa, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com roteiro semiestruturado com novos profissionais de Assets 

Management que atuam no Brasil e de entidades que se relacionam ao tema. Para o 

desenvolvimento desse estudo foi necessária a revisão teórica da evolução da sustentabilidade 

no mercado financeiro, que impõe novos desafios à gestão dos investimentos.  

De acordo com os resultados desta pesquisa, os principais motivadores para adoção de 

fatores ASG às análises de investimento são a adoção aos Princípios do Investimento 

Responsável (PRI) pelas grandes instituições financeiras e Asset Management do país; 

seguido da percepção de aumento dos riscos financeiros e reputacionais oriundos das 

operações das empresas. As fontes de dados utilizadas são diversas, com destaque para os 

relatórios de sustentabilidade empresariais. No entanto, falta de comparabilidade, 

confiabilidade, histórico, formato e integração aos resultados das empresas ainda prejudicam 

o uso das informações por mais entidades. 

O presente estudo colabora com a adoção de fatores ASG por diversos segmentos do 

setor financeiro, bem como com a melhoria de gestão das financeiras que já os integraram. 

Além disso, as empresas poderão compreender melhor a importância da comunicação 

adequada e qualidade dos dados para os investidores, por meio dos relatórios de 

sustentabilidade. 

Palavras-chave: investidor; indicadores ASG; sustentabilidade; inteligência de mercado 

 

 



 

ABSTRACT 

Since the mid-twentieth century, climate change has had a significant impact in 

several economy sectors whilst scandals related to corporate governance as well as political 

and social instability have directly influenced the value of companies and also altered the way 

investments are considered. Due to this scenario, environmental, social and corporate 

governance factors have been taken into account in business analysis, demanding 

engagement, transparency and new forms for data evaluation.  

In search for identifying the motivations for the integration of environmental, social 

and governance factors (ESG) into investment analysis, as well as evaluating the use of this 

data, the present research discusses the challenges imposed by this model of asset analysis 

through the dialogue with nine actors and institutions related to the financial market.  

As to create a qualitative and exploratory methodological approach, interviews were 

held in depth using a semi structured script with five new Brazilian Asset Management 

professionals and with institutions related to this topic. For the development of this study, a 

theoretical revision of the evolution of sustainability of the financial market was necessary, 

which imposes new challenges to the investment management.  

According to the results of this research, the main motivators for the adoption of ESG 

factors to investment analyses are the adoption of the Principles for Responsible Investment 

(PRI) by the greatest financial institutions in Brazil, followed by the awareness of the rise of 

financial and reputational risks originated from company operations. The data sources used in 

this research are diverse, with special emphasis on sustainability reports released by 

companies. However, a lack of comparability, reliability, history, format and integration in the 

companies’ results still damages the use of this information by other entities.  

The present study contributes with the adoption of ESG factors by several segments of 

the financial sector, as well as with the improvement of management of those which already 

integrate them. Besides, companies will be able to better comprehend the importance of 

adequate communication and of the quality of data for investors through sustainability 

reports.  

Keywords: investors; ESG factors; sustainability; market intelligence. 
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1 INTRODUÇÃO 

A crise do mercado financeiro internacional, em 2008, suscitou intensos debates sobre 

como evitar a ocorrência de eventos capazes de impactar severamente a economia real. Soma-

se a isso a recente avalanche de escândalos sobre governança corporativa com os abruptos 

colapsos da Enron, WorldCom, Parmalat, Petrobrás e Samarco, dentre outras; alterando a 

relação entre informações das empresas e a credibilidade das análises do mercado financeiro 

(KIERNAN, 2007). Importante considerar também que as mudanças climáticas já impactam 

significativamente diversos setores da economia, levando à necessidade de revisão do modelo 

econômico vigente e engajamento de todos os atores da sociedade para reversão do processo 

de aquecimento global (IPCC, 2017).  

Diante de novos desafios quanto à ampliação dos riscos sobre investimentos e 

consequente necessidade de informações adicionais às usuais, a fim de obter mais segurança 

quanto aos riscos, investidores passaram a considerar as questões socioambientais e de 

governança, as quais se relacionam com um conceito bastante compreendido por tomadores 

de decisão financeira: a perenidade do negócio (IOANNOU; SERAFEIM, 2015). Na visão de 

Halbritter e Dorfleitner (2015), a adoção dos fatores ambientais, sociais e de governança 

corporativa – chamados de aspectos ASG –  às análises de investimentos tem implicações 

significativas sobre o modelo de negócios vigente.  

Os ASG são informações sobre as taxas de emissão de gases efeito estufa de uma 

empresa, políticas trabalhistas, direitos humanos, estruturas de governança corporativa, dentre 

outros fatores, que relacionam a força operacional, a eficiência socioambiental e o 

gerenciamento de riscos financeiros aos demais riscos de longo prazo das empresas. 

Entretanto, ainda existe muita ambiguidade em relação ao que ASG realmente significa e em 

como investidores podem levantar dados relevantes sobre esses temas para aplicá-los em seus 

processos de investimento (BLACKROCK, 2016); além de se manterem nas análises de 

investimentos os mesmos parâmetros estabelecidos, levando-se em consideração somente os 

usuais dados econômicos e financeiros (IOANNOU; SERAFEIM, 2017). 
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A resposta para a solução quanto à adoção dos fatores ASG está onde sempre esteve: 

nas pessoas, com diferentes incentivos e motivações. Assim, que personagens teriam maior 

propriedade, poder e dever de zelar por retornos sustentáveis ajustados aos riscos? Seriam os 

investidores, sejam eles gestores de recursos ou de fundos de pensão (BUOSI, 2017). Afinal, 

são eles que possuem a maior participação nos diferentes segmentos de mercado (ações, 

debêntures, derivativos, certificados de recebíveis, etc.) (AMEC, 2016). Dessa forma, tanto 

individual quanto coletivamente, tais entidades devem ter como interesse em comum 

melhorar, no nível macro, as condições econômicas, sociais e ambientais por meio do impacto 

de suas escolhas de investimento e ter em mente que todas elas geram consequências 

(KIERNAN, 2007). 

A integração dos fatores ASG à análise de investimentos ainda está em evolução no 

mercado brasileiro e mundial, seja no sistema financeiro, seja na adoção de estratégias de 

sustentabilidade pelas empresas (REZENDE; SANTOS, 2006). Entender quais motivações 

das gestoras de ativos levam à adoção de fatores ASG pode colaborar com o mercado na 

adoção de melhores práticas de gestão e análise, bem como na conscientização da 

responsabilidade do mercado em relação às questões da sustentabilidade nos negócios e no 

planeta (REZENDE; SANTOS, 2006).  

Asset management, ou gestão de ativos, é um conjunto de práticas que envolve a 

aquisição, a utilização e a manutenção do patrimônio de uma empresa ou pessoa física 

visando tirar o melhor proveito dele. O termo também pode se referir especificamente a um 

serviço oferecido por bancos ou outras empresas especializadas em administrar os recursos 

financeiros de terceiros (AMEC, 2016). O profissional que realiza efetivamente a gestão dos 

portfólios de investimentos também é chamado de Asset Management ou Gestor de Ativos. 

Os investidores têm um papel essencial na dinâmica dos mercados de capitais 

(LUCCHESI, 2010) e podem influenciar a evolução da sustentabilidade ao decidir sobre 

alocação do capital em empresas socialmente responsáveis. Ao mesmo tempo, as empresas 

atraem capital também quando agregam valor por meio de ações socioambientais 

(ENDEAVOR, 2015). 
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1.1 Problema de pesquisa 

A disseminação crescente do uso de critérios ASG (ambientais, sociais e governança) 

no processo de avaliação de investimento depende de dois fatores: educação do investidor e 

divulgação de informações por parte das empresas (ANBIMA, 2016). Essas questões se 

somam às megatendências globais que exercem forte influência sobre a integração de fatores 

ASG à análise de investimentos, conforme aponta Kiernan (2007): 

 A globalização e a competitividade industrial, particularmente em mercados 

emergentes, trazem riscos de violações aos direitos sociais e ambientais para as 

corporações e para os investidores; 

 Há uma mudança significativa no comportamento do consumidor e dos 

investidores individuais, aumentando a relevância da performance ambiental, 

social e de governança das empresas; 

 Há significativa pressão das ONGs sobre empresas e governos com recursos, 

credibilidade e capacidade de comunicação global; 

 O “capitalismo fiduciário” ganha destaque com a crescente tendência dos 

acionistas ativistas para olhar questões sociais e ambientais, motivados, 

principalmente, pelos riscos aos negócios provocados pelas consequências do 

aquecimento global.  

Diante desse cenário, as gestoras de ativos buscam integrar novos fatores às análises 

de investimentos a fim de melhorar a gestão dos riscos e, ainda assim, cumprir com seu dever 

fiduciário (AMEC, 2016).  

Dado o contexto, a pergunta que norteou esta pesquisa é: quais os fatores centrais que 

motivam as Asset Management (gestoras de ativos) a adotarem fatores ASG ao seu modelo de 

gestão e avaliação de investimentos?  

O problema da pesquisa centra-se sobre a necessidade da adoção de fatores ASG pelas 

gestoras de ativos a fim de direcionar os investimentos no sentido de gerar valor 

socioambiental para a empresa e reduzir o impacto negativo da operação sobre a natureza e a 

sociedade. 
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É importante conhecer as motivações na medida em que estas podem influenciar e 

provocar mais agentes financeiros e empresas a integrarem a sustentabilidade de forma 

estratégica ao seu modelo de gestão e de negócio, colaborando com a redução dos impactos 

socioambientais dos negócios no planeta. 

1.2 Objetivos 

O objetivo primário do estudo é identificar quais as motivações da adoção dos fatores 

ASG pelas principais gestoras de ativos que atuam no Brasil. 

O objetivo secundário do projeto é avaliar se os investidores possuem disponíveis no 

mercado as informações ASG necessárias e no formato adequado para a tomada de decisão.  

O foco deste estudo são as opiniões e experiências dos gestores de ativos das cinco 

maiores Asset Management que atuam no Brasil. A finalidade é a coleta e análise da 

experiência desses profissionais na implementação e gestão dos fatores ASG nas instituições. 

As motivações são analisadas por meio da interpretação das colocações e percepções 

espontâneas dos entrevistados. 

1.3 Justificativa 

Este estudo oferece uma visão mais específica sobre quais variáveis são mais 

importantes para a adoção dos fatores ASG pelos gestores de ativos, contribuindo para a 

reflexão sobre o tema no mercado de capitais, considerado ainda incipiente. 

Além disso, fornece uma visão sobre as principais forças e influências do mercado 

sobre a adoção dos fatores ASG versus o comportamento das Asset Management diante dos 

diversos cenários relacionados aos temas.  

O presente estudo, por meio da identificação das três principais categorias – motivação 

para adoção ASG, uso dos dados e riscos –, amplia o entendimento de diversos atores do 

mercado sobre gestores de ativos e questões relacionadas à sustentabilidade. As empresas 

podem investir mais em projetos sustentáveis tendo em vista a valorização das gestoras de 

ativos e do mercado sobre essas práticas; instituições como Principles for Responsible 
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Investment (PRI) podem aprimorar sua estratégia de engajamento das empresas e dos gestores 

de ativos, a fim de motivar mais instituições a aderirem ao movimento; e os próprios Asset 

Management, que podem expandir para todos os ativos e demais operações os fatores ASG, 

além de incluí-los como fator viabilizador de parcerias e negócios com clientes, etc. 

Além disso, o estudo vislumbra avaliar se as informações disponíveis no mercado são 

suficientes ou adequadas para a análise ASG. Certamente ainda há necessidade de uma 

evolução no desenvolvimento e comunicação dos indicadores, mas não se pode afirmar que a 

falta de dados pode justificar o impedimento na adoção de tais fatores. Essa informação é 

crucial, principalmente para as empresas que desenvolvem relatórios de sustentabilidade – 

hoje principal fonte de consulta de fatores ASG pelas gestora de ativos – aprimorarem a forma 

de reporte dos dados e informações, de acordo com as necessidades dos investidores. 

Pessoalmente, a motivação para a escolha do tema foi a partir da experiência 

profissional de dez anos na gestão de áreas de sustentabilidade em empresas multinacionais e, 

especificamente, pela produção e comunicação de relatórios de sustentabilidade para diversos 

stakeholders. Ao final de cada projeto, sempre se repetia a mesma pergunta para mim, que 

coincidia com a de meus colegas da área: quem lê esse material? Ele realmente serve para a 

tomada de decisão de empresas ou investidores? Como as informações são utilizadas? Então, 

busquei o principal público para o qual eram direcionados os relatórios: os investidores, 

especificamente os gestores de ativos.  

As habilidades utilizadas para o desenvolvimento deste estudo foram exatamente: 

capacidade analítica; conhecimento do mercado quanto à sustentabilidade em diversos setores 

econômicos; comunicação; e capacidade relacional com os atores do mercado, a fim de 

identificar e promover a participação do público-alvo na pesquisa. 

Os entrevistados consultados solicitaram apresentação presencial ao final do trabalho, 

tendo em vista o interesse no tema. 

1.4 Estrutura do estudo 

Este documento está dividido em cinco partes. 
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Como capítulo 1, a Introdução apresenta o tema da pesquisa, objetivos e justificativas 

para sua execução. 

O capítulo 2, O Mercado Financeiro e a Sustentabilidade, é dedicado à revisão da 

literatura que sustenta a pesquisa. Assim, contextualiza o tema na linha do tempo, explica a 

integração ASG à análise de investimentos, detalha as estratégias de integração dos fatores 

ASG às análises de investimento, traz a motivação dos investidores para adoção dos fatores 

ASG, discorre sobre questões relacionadas aos dados, como fontes, credibilidade, dentre 

outros, e apresenta resultados de pesquisas de instituições relevantes sobre o mesmo tema, que 

reforçam os resultados deste estudo. 

O capítulo 3, Metodologia, abrange os procedimentos metodológicos utilizados na 

coleta e análise dos dados capturados por meio do diálogo com nove atores relacionados ao 

mercado financeiro e a entidades, entre associações e academia, sobre os desafios impostos 

pela integração dos fatores ambientais, sociais e de governança (ASG) à análise de 

investimento. 

O capítulo 4, Resultados e Discussões, apresenta os resultados da pesquisa obtidos por 

meio da realização das nove entrevistas em profundidade com profissionais de Asset 

Management e entidades do mercado. As discussões indicam as motivações para integração 

dos fatores ASG à análise de investimentos, as formas de adoção e uso dos critérios ASG, as 

fontes de dados, as principais dificuldades na captação e tratamento dos dados, a utilização 

dos relatórios de sustentabilidade publicados pelas empresas e a percepção quanto à melhoria 

de captura das informações, levando em conta as categorias e subcategorias reveladas. 

Já o capítulo 5, Conclusões, traz o fechamento do presente trabalho, mostrando as 

motivações para a integração ASG às análises de investimentos. São detalhadas as 

contribuições gerenciais práticas, com ênfase na aplicação e replicação desta pesquisa em 

ambiente empresarial. São também apresentadas as recomendações para pesquisas futuras e 

possíveis desdobramentos dos temas abordados. 
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2 O MERCADO FINANCEIRO E A SUSTENTABILIDADE 

O interesse do mercado financeiro por empresas responsáveis começou na década de 

1960, a partir da criação dos primeiros fundos dessa categoria, como o Trillium e o Pax, nos 

Estados Unidos. Eles excluíam empresas de armas, fumo e bebidas, assim como petróleo e 

mineração, setores considerados de alto impacto para o meio ambiente. Nas décadas de 1980 

e 1990, esses fundos passaram a incluir, entre outros, setores promissores, os de energia eólica 

e solar, reciclagem, biotecnologia e informática (LOPES, 2016). 

O termo desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez como parte de um 

estudo realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente das Nações Unidas, mais 

conhecido como Relatório Brundtland: “sustentabilidade é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações em satisfazer suas 

necessidades” (WCED, 1987). Nesse relatório, entre outras questões, chegou-se à conclusão 

de que era necessária uma mudança no enfoque do desenvolvimento, uma vez que o planeta e 

seus sistemas ecológicos estavam sofrendo graves impactos. 

Desde essa época até agora viu-se o surgimento de diversas instâncias e organizações 

que trouxeram o debate do desenvolvimento sustentável e influenciaram diferentes agentes 

em todo o mundo. Um dos movimentos mais importantes hoje é a Conferência das Partes 

(COP), também conhecida como Conferência do Clima, organizada pela ONU que tem como 

objetivo determinar metas, acordos e compromissos dos países, empresas e entidades, em 

relação à redução das emissões de gases de efeito estufa, proteção ao meio ambiente e à 

sociedade (ONU, 2016). 

Na primeira metade dos anos 1990, em um movimento iniciado principalmente nos 

Estados Unidos (EUA), acionistas perceberam a necessidade de utilizar novas regras que 

assegurassem e protegessem seus investimentos contra os abusos das diretorias executivas das 

empresas, a inoperância dos conselhos de administração e, principalmente, as omissões das 

auditorias externas. Eles compreenderam que precisavam de diretrizes rigorosas, visando 

garantir os direitos dos investidores e dos acionistas minoritários, geralmente distantes da 

gestão das empresas (CASTRO, 2014). 

As novas exigências estabelecidas foram: transparência das informações contábeis, 

gestão empresarial ética, equidade no tratamento dos acionistas e prestação de contas, assim 
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como a exigência da implementação de Conselhos Fiscais e de Administração, responsáveis 

pela fiscalização e orientação dos gestores (LAMB; JUENEMANN, 2007).  

Ainda na década de 1990, critérios definidos como Investimentos Socialmente 

Responsáveis (IRS) impuseram diversos critérios a serem aplicados aos títulos negociados em 

bolsas de valores. Um exemplo é o Dow Jones Sustainability TM World Enlarged Index, um 

índice que compara as empresas com melhor classificação de cada indústria, segundo os 

fatores ASG, com um critério negativo em um determinado universo. À medida que o 

investimento socialmente responsável começou a se estender no mercado, surgiu uma nova 

abordagem para o tema, “investimento de impacto” (impact investing), cujo objetivo é 

financiar projetos dos quais se esperam efeitos positivos mensuráveis em objetivos ambientais 

ou sociais bem definidos. Isso levou, finalmente, a um dos estilos mais relevantes de 

investimento sustentável: empresas tidas como exemplos de práticas sustentáveis são as 

melhores candidatas para atrair investimento.  

A Bolsa de Nova York foi pioneira com a criação, em 1999, do Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade (Dow Jones Sustainability Index – DJSI). Nisso, outras bolsas também se 

mobilizaram para o movimento e estabeleceram seus próprios índices, como são os casos da 

de Londres, que criou o FTSE4Good (Footsie for good), em 2001; a de Johanesburgo, com o 

Johannesburg Stock Exchange (JSE), em 2003; e a BM&FBovespa, com o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), em 2005 (IDEIA SUSTENTÁVEL, 2012). 

Cada vez mais, os participantes do mercado financeiro estão utilizando como pontos 

de partida carteiras que consideraram a aplicação de critérios ou filtros de sustentabilidade, 

além de usar diferentes estratégias para investimentos responsáveis, não havendo menor ou 

maior relevância entre elas. A estratégia deve ser adequada a cada instituição de acordo com a 

cultura, o perfil dos ativos sob gestão, as características dos mandatos e o público de 

relacionamento (EUROSIF, 2014; EY, 2017). 

O uso de informações sobre fatores ASG como uma ferramenta de screening e 

investimento temático são mais proeminentes entre grandes investidores. Investidores com 

alta alocação em ASG utilizam ambas as ferramentas (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2017). 

A Tabela 1, a seguir, relaciona as principais estratégias de adoção de fatores ASG 

empregadas pelos investidores.  
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A implementação recente de reformas governamentais também tem condicionado o 

movimento pela sustentabilidade nas empresas gestoras de ativos. De acordo com a Federação 

Mundial de Bolsas de Valores (WFE, 2017), entre 2000 e 2009, as maiores empresas da 

Europa Central e Oriental melhoraram significativamente seus relatórios financeiros e não-

financeiros, o que aumentou a divulgação de informação sobre fatores ASG. Isso foi em 

grande parte provocado por reformas de governança corporativa implementadas nas bolsas de 

valores de muitos países. 
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Tabela 1 – Estratégias de investimento responsáveis 

Estratégia Definição 

Exclusões Estratégia mais conhecida de investimentos responsáveis, especialmente por 

gestores que estão nos estágios iniciais de integração, a exclusão consiste na 

remoção de setores ou empresas do universo de investimento de portfólios 

específicos. A exclusão de setores controversos é comum entre investidores 

de países desenvolvidos e apresenta crescimento acelerado. 

Fundos temáticos Compreendem os investimentos em questões ASG específicas, por meio de 

fundos temáticos. Cobrem questões desde mudanças climáticas à eficiência 

energética, florestas e água. Investidores com esse foco buscam incentivar a 

transição para uma economia mais apoiada no desenvolvimento sustentável. 

Best in class Envolve tipicamente a escolha dos melhores de cada setor no que tange à 

integração das questões ASG à estratégia e gestão corporativa. É 

tradicionalmente aplicada a produtos de nicho, que possuem critérios ASG 

em seus mandatos. 

Integração Trata-se da inclusão explícita de riscos e oportunidades derivados das 

questões ASG na análise financeira tradicional e processo de tomada de 

decisão de investimentos, baseado em um processo sistemático de pesquisa e 

fontes específicas. 

Engajamento O ativismo acionário é o fundamento da estratégia de engajamento, que usa o 

poder de voz e o poder de voto do investidor para induzir a adoção de 

melhores práticas ASG na estratégia e gestão das empresas investidas. 

Screening baseado em normas A estratégia se baseia na avaliação das questões ASG de companhias 

investidas com base em critérios ou princípios específicos. A consideração 

de normas como o Pacto Global das Nações Unidas, Diretrizes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

para Empresas Multinacionais e tratados internacionais podem ser adotados 

como framework de avaliação desse tipo de investidor. 

Investimento de impacto Estratégia mais recente de investimentos responsáveis, cujo termo foi 

definido em 2007, trata de um guarda-chuva transversal a diversas classes de 

ativos. Visa a canalização de recursos para o financiamento de organizações 

ou empreendimentos sociais que buscam atacar desafios sociais específicos a 

partir de mecanismos de mercado. 

Fonte: Adaptado de Buosi, 2017. Top Análise de Investimentos 2017. 
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Nesse mesmo período, surgiram diferentes relatórios e metodologias elaborados por 

diversas instituições, sendo que o desenvolvimento das metodologias foi participativo, 

contando com a colaboração de diversos stakeholders (ROCHA; PROCIANOY, 2004). 

Relatórios e índices como Global Reporting Initiative (GRI), Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Relato Integrado (IIRC) e Carbon 

Disclosure Project (CDP), são exemplos de mecanismos utilizados pelas empresas para 

comunicar seus resultados ASG, remetendo ao  triple bottom line
1
. Sendo GRI e Relator 

Integrado as principais fontes de informação do mercado brasileiro. 

No contexto brasileiro, as informações de caráter ambiental apareceram com maior 

frequência em relatórios específicos, como o Balanço Social IBASE, lançado em 1981; 

Indicadores ETHOS, em 1998; e no relatório de Informações Ambientais por meio das 

Informações Anuais (IAN), em 1997, disponível no banco de dados da Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

A partir de 2000, os fundos de investimento socialmente responsáveis
2
 se voltaram às 

melhores práticas sociais e ambientais nos diferentes setores empresariais. São exemplos 

dessa categoria o Storebrand (Noruega) e o Ethical (ABN-Real, no Brasil) (LOPES, 2016). 

A pressão em prol da publicação dos relatórios aumentou após a recomendação feita 

no artigo 47 do texto final do documento The Future We Want, da Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, em junho de 2012. 

47. Reconhecemos que é importante que as empresas comuniquem as informações 

sobre o impacto ambiental de suas atividades e as encorajamos, especialmente as 

empresas de capital aberto e as grandes empresas, a considerar a integração das 

informações sobre a sustentabilidade de suas atividades em seus relatórios 

periódicos. Encorajamos a indústria, os governos interessados e as partes envolvidas 

a elaborarem, com o apoio do sistema das Nações Unidas, se for o caso, modelos das 

melhores práticas, e a facilitarem a publicação das informações sobre o caráter 

sustentável de suas atividades, fundamentadas nos ensinamentos extraídos das 

estruturas existentes, e dando atenção especial às necessidades dos países em 

desenvolvimento, inclusive em matéria de capacitação. 

                                                     
1
 Triple bottom line – ou Tripé da Sustentabilidade – é também chamado de People, Planet, Profit (pessoas, 

planeta, lucro, em livre tradução) e corresponde aos resultados de uma organização medidos em termos sociais, 

ambientais e econômicos. 

2
 Fundos de investimento socialmente responsáveis: esses fundos atendem a critérios de rendimento financeiro 

em sua gestão, e também a critérios ambientais, sociais e de práticas recomendadas de governo corporativo e 

transparência (SARTORE, 2012). 
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Em 2005, foram lançados no Brasil os Princípios do Investimento Responsável (PRI), 

que impulsionaram o sistema financeiro a adotar fatores ASG em suas análises e modelos de 

gestão (PRI, 2016). 

No Brasil, além da indicação da BM&FBovespa, atual B3, sob supervisão do Banco 

Central do Brasil, passou-se a exigir que as instituições financeiras de capital aberto tenham 

uma Política de Responsabilidade Social (PRSA), por meio da resolução nº 4.327, publicada 

em 2014 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014), o que impulsionou diretamente a 

publicação dos relatórios de sustentabilidade. As Asset Managements ligadas a Bancos 

também são aderem à essa resolução. 

O documento mais recente e importante lançado pela Associação de Mercado de 

Capitais (AMEC), em 2016, foi o Código de Stewardship de investimento responsável – já 

existe esse código para investimentos responsáveis em pelo menos 11 países (AMEC, 2016). 

O objetivo é desenvolver a cultura para adoção do Stewardship no Brasil, promovendo o 

senso de propriedade nos investidores institucionais e criando padrões de engajamento 

responsável, transparência e prestação de contas adequada. 

A Figura 1, a seguir, traz outros marcos importantes na evolução da sustentabilidade 

no Sistema Financeiro: 

 

Figura 1 - Evolução das questões ASG no Sistema Financeiro Nacional 

 
Fonte: O Sistema Financeiro Nacional e a Economia Verde. FEBRABAN, 2014. Adaptado pela autora, 2018 
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2.1 Discussões do mercado de capitais a respeito dos fatores ASG 

Conforme já mencionado, a sigla ASG quer dizer fatores ambientais, questões sociais 

e de governança corporativa. Já a integração ASG se refere à inclusão sistemática e explícita 

de riscos e oportunidades ASG em análises de investimento (CFA INSTITUTE, 2015). 

A integração ASG à análise de investimentos não exige nenhum critério ex ante para 

inclusão ou exclusão. Buosi (2017) defende que a integração dos riscos e oportunidades ASG 

na análise de investimentos é relevante para todos os investidores. 

As estratégias em ASG podem ter um foco profundamente diferente em suas 

dimensões individuais. Por isso, nós perguntamos se o investidor tem instruções 

detalhadas sobre como lidar com cada uma dessas dimensões. A resposta média [...] 

revela que 60% dos investidores possuem instruções detalhadas sobre fatores de 

governança, enquanto 43% deles tem instruções detalhadas acerca de fatores sociais 

e ambientais. A diferença é estatisticamente significante no nível de 1%. Ao olhar 

estes pontos individuais dos dados, observamos que investidores em ASG emitem a 

mesma resposta a fatores sociais e ambientais. O resultado mais alto para fatores de 

governança é inteiramente devido a grupos de gerentes que possuem instruções 

detalhadas acerca de fatores de governança, mas não sobre fatores ambientais e 

sociais. (DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2015, p. 5). 

O suposto dilema da geração de valor para o acionista versus a geração de valor para 

os stakeholders de uma empresa ainda é debatido com frequência pelos principais autores que 

discorrem sobre valoração de ativos, que usam como base a análise fundamentalista. 

Copeland (2000), por exemplo, argumenta que a decisão financeira deve ser tomada com o 

objetivo de maximização de valor para o acionista. Essa visão, predominante no mercado 

norte-americano, contrasta com a visão de outros mercados, como o europeu e o japonês que, 

além do acionista, privilegiam outros públicos, como o colaborador e a sociedade na 

distribuição de valor (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2017). 

Mas este dilema é válido? A geração de valor para o stakeholder implica, 

necessariamente, em destruição de valor para o acionista? A rede de relações de uma empresa, 

seu contexto de negócios, é inegavelmente importante para suas operações e, especialmente, 

para o seu desempenho financeiro. Públicos como clientes, fornecedores, colaboradores, o 

governo e a sociedade impactam e são impactados pelas atividades da empresa. Recursos 

naturais, como água, energia e matéria-prima são imprescindíveis para que uma organização 

possa oferecer ao mercado produtos e serviços (BUOSI, 2017). Nesse ponto, podemos 
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concluir, como o próprio Copeland (2000), que a maximização de valor para o acionista não 

surge – e nem deve surgir – à custa de outros stakeholders.  

O investimento sustentável é um dos segmentos de mais rápido crescimento na 

indústria de gestão de ativos, bem como um dos mais complexos (ULRICH, 2016; 

IOANNOU; SERAFEIM, 2017). O volume de ativos geridos que consideram questões ASG 

na tomada de decisão apresenta crescimento expressivo ao longo dos últimos anos. Pesquisas 

no mercado europeu e norte-americano registram volumes de €21,3 trilhões e $6,57 trilhões, 

respectivamente (ANBIMA, 2016). Mesmo com grandes volumes, o movimento ainda deve 

avançar com o entendimento pelo poder público de que esses riscos não são apenas pontuais, 

mas uma potencial ameaça à robustez do sistema financeiro e, eventualmente, à própria 

negligência do dever fiduciário de analistas e gestores de ativos (EY, 2017). 

Na prática, investidores, mercado financeiro e grandes empresas tomam decisões de 

investimento todos os dias, afetando a economia e o bem-estar da sociedade. Ao incorporar 

questões ambientais, sociais e de governança ao processo decisório desses atores, acredita-se 

ser possível alterar o custo de capital do setor produtivo: o dinheiro fica mais barato, 

abundante e paciente para aqueles com impacto positivo; e mais caro, escasso e impaciente 

para aqueles com impacto negativo (SITAWI, 2016). 

Equipes de grandes Bancos de Investimento internacionais alertam para os potenciais 

riscos sobre as operações de uma companhia a partir das questões ASG. Segundo o JPMorgan 

Chase & CO (2017, p. 3), embora o foco das questões ASG seja o desempenho de longo 

prazo, elas também “endereçam fatores que podem ter impacto muito mais imediato sobre o 

crescimento, rentabilidade e valor”. O relatório cita o capital humano, controle e compreensão 

da cadeia de suprimentos e as frequentes mudanças regulatórias como exemplos de questões 

críticas que podem impactar a empresa e seus resultados no curto prazo. O Institute for 

Sustainable Leadership (ISL), da Universidade de Cambridge, destaca uma série de 

fenômenos e tendências socioambientais que têm afetado mercados e economias. O relatório 

ainda aponta: 

O entendimento dos riscos postos por um custo social e ambiental “externalizado” 

na economia real é questão central para a prática da Análise de Investimento 

responsável. Em algum ponto no futuro, uma parcela significativa destes custos 

pode ser forçada para dentro das contas da companhia (CISL, 2018). 
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O economista Matthew J. Kiernan aponta a necessidade de mudança, mas reconhece 

que ela não irá acontecer de forma espontânea. 

Podemos ter certeza de ao menos duas coisas: primeiro, que sem uma mudança 

decisiva nas trajetórias de investimentos atuais, uma deterioração futura é certa de 

acontecer; e segundo, que qualquer mudança exigirá um esforço consciente, com 

esforço conjunto por parte dos investidores. E isso não irá ocorrer espontaneamente 

(KIERNAN, 2007, p. 6). 

Por outro lado, ele afirma que “a competitividade e a significância financeira da 

performance ASG de empresas está se tornando cada vez mais proeminente. Poucos 

observadores informados contestariam este fato” (KIERNAN, 2007, p. 11). 

Segundo o Banco Mundial (ONU, 2018), chegou-se à conclusão que, embora haja 

pouca demanda de ferramentas para análises de incerteza profunda, esse movimento 

aumentará à medida que os projetos relacionados ao clima enfrentarão uma competição por 

financiamentos nos próximos anos; a importância dos riscos climáticos e a incerteza ligada a 

eles aumentará com o tempo. As mudanças climáticas trazem novas incertezas ainda 

desconhecidas dos tomadores de decisão: “[...] até que eles tenham tanta experiência com 

incertezas climáticas profundas, reais ou simuladas, sua tomada de decisão sofrerá” 

(HALLEGATTE et al., 2012, p. 32). A presença de incertezas profundas ligadas às mudanças 

climáticas desafia ainda mais a estrutura de tomada de decisão questionando a robustez de 

todos os modelos estabelecidos. 

Estudos recentes mostram que as informações dos fatores ASG trazem benefícios aos 

investidores porque estão integradas a questões economicamente significativas. A divulgação 

de dados ASG está associada a menores restrições financeiras (CHENG; IOANNOU; 

SERAFEIM, 2014), menores custos de capital (DHALIWAL et al., 2011), menores erros de 

previsão dos analistas (DHALIWAL et al., 2012) e a movimentos de preços de ações em 

torno de regulações desse tipo de divulgação (GREWAL; RIEDL; SERAFEIM, 2017). Além 

disso, classificações específicas de diferentes setores sobre materialidade selecionam 

informações sobre dados ASG que possuem valor relevante e que auxiliam na previsão da 

futura performance financeira das empresas (KHAN; SERAFEIM; YOO, 2016).  

Um desafio óbvio e estrutural, que não é exclusivo das considerações ASG, é o curto 

prazo nos mercados financeiros. Nesses casos, as empresas têm pouca ou nenhuma 

capacidade de influenciar os tipos de investidores que adquirem suas ações. Por conta do foco 
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da grande maioria dos investidores ser o ganho de curto prazo, variando de três meses a um 

ano, gerentes corporativos são muitas vezes forçados pelas pressões do mercado a sacrificar 

metas de sustentabilidade para atender a metas trimestrais de ganhos (AMEL-ZADEH; 

SERAFEIM, 2017).  

Em sua pesquisa, Bourghelle, Jemel e Louche. (2009) trazem que o mercado 

financeiro é muito conservador e que a adoção de fatores ASG depende de mudanças em um 

micro nível para uma conscientização coletiva, ou seja, ações que passam pela 

regulamentação, coerção (riscos prementes) e mimética (integração à opção de investimento 

sem a possibilidade de escolha).  

Tendo em vista as questões citadas anteriormente, percebe-se que a integração dos 

fatores ASG às análises de investimento vem evoluindo, transpondo paradigmas culturais, 

econômicos e processuais das empresas e gestoras de ativos. 

2.2 O que motiva investidores a integrarem dados ASG à análise de investimentos 

Motivos éticos parecem ter uma grande importância para investidores da Europa em 

comparação a investidores dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os europeus acreditam 

mais fortemente que o engajamento de empresas com questões relacionadas à sustentabilidade 

pode trazer mudanças positivas quanto à adoção dos fatores ASG às suas estratégias. 

“Informações de ASG são importantes para avaliar risco de investimento” ou “nos ajudam a 

identificar os riscos e oportunidades de investimentos que fazemos para nossos clientes” e 

“informações acerca de fatores ASG frequentemente fornecem uma compreensão sobre a 

correlação com as informações financeiras”. Todas estas afirmações dão suporte à questão 

financeira (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2017, p. 18). 

A relevância ou não das informações varia sistematicamente entre os países por conta 

dos principais problemas apresentados. Por exemplo, um país onde a poluição da água é um 

problema mais sério versus um país onde a corrupção é um problema mais importante; uma 

indústria que é afetada dramaticamente pela mudança climática versus uma indústria afetada 

por violações dos direitos humanos na cadeia de distribuição; e até entre estratégias de 

empresas, como, por exemplo, empresas que seguem diferenciação versus uma estratégia de 

menores preços. Para Khan Serafeim e Yoo (2016), a relevância da informação varia entre 
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indústrias em uma amostra de ações. Entender como a materialidade da informação sobre 

fatores de ASG varia entre países, indústrias e estratégias de empresas é primordial para 

determinar os fatores ASG adotados.  

Hoepner, Yu e Ferguson (2010) teorizam que as diferenças na dependência das 

indústrias em certos grupos de partes interessadas, sua proximidade com o consumidor final, 

seu potencial de danos sociais e ambientais e seu nível de diferenciação de produtos/serviços 

moderam a relevância dos ganhos ASG.  

Ioannou e Serafeim (2017) destacam que as empresas são mais propensas a receber 

recomendações favoráveis de investidores quando implementam estratégias de ASG e deixam 

essas informações explícitas em seus relatórios. 

A pesquisa realizada por Amel-Zadeh e Serafeim (2017) evidencia que o uso de 

informações sobre fatores ASG é motivado primeiramente por questões mais financeiras do 

que éticas, mas que existe uma variação considerável sobre esse aspecto em relação à região 

onde a pesquisa foi feita. 

Muitos clientes das Assets Management que atuam no Brasil já estão solicitando 

avaliações ASG antes de realizarem seus investimentos (BUOSI, 2017; ASSALI, 2017; 

FREITAS, 2017). Suas motivações são a gestão de risco dos investimentos e confiabilidade 

no gestor dos ativos, já que a adoção de fatores ASG mostra diferenciação nas práticas 

internacionais na gestão dos ativos (EY, 2017). O ASG pode se tornar uma vantagem 

competitiva para as instituições financeiras e gestoras de ativos (WILLARD, 2002). A 

pesquisa realizada por Willard (2002) mostrou que os riscos reputacionais são o principal 

direcionador dos executivos em relação às questões ASG, com 72% de respostas. Ao mesmo 

tempo, as oportunidades derivadas da adoção de melhores práticas também são consideradas 

importantes por 44% dos participantes, que percebem o tema como potencial de receita, 

crescimento e redução de custos. As principais vantagens competitivas foram listadas por Bob 

Willard e seguem como uma grande referência no estudo do tema (WILLARD, 2002), 

conforme descritas a seguir: 

 Contratação e retenção de talentos: os custos de atração e retenção de profissionais 

qualificados poderia se reduzir em função da identificação de profissionais aos valores 

e à agenda corporativa ligada às questões socioambientais, considerando pesquisas que 
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apontam que cerca de 40% dos profissionais consideram a responsabilidade 

socioambiental das empresas como fator de influência na escolha profissional. O autor 

ainda levanta, a partir de pesquisas de mercado, que a valorização dos funcionários e a 

consideração de seus interesses na formulação estratégica reduz a rotatividade, 

reduzindo custos e mantendo profissionais de valor nos quadros funcionais das 

empresas. 

 Aumento da produtividade: os fatores ASG podem também aumentar a 

produtividade da mão de obra. Willard ressalta a importância da sensação de propósito 

e valorização dos empregados para o aumento da produtividade, pelo maior 

comprometimento e envolvimento dos funcionários com as operações da empresa. 

 Redução do custo operacional: a preocupação com questões socioambientais 

apresenta, segundo Willard (2002), um efeito potencial sobre os custos de manufatura 

das empresas. A redução do desperdício de matéria-prima, material de embalagem, o 

reaproveitamento e a reciclagem de materiais, a observação de questões logísticas e a 

alteração de fontes energéticas são questões que podem apresentar uma redução 

significativa de custos operacionais. 

 Redução dos custos em postos operacionais: definidos pelo autor como quaisquer 

pontos não relacionados à manufatura. As oportunidades de obtenção de vantagem 

competitiva nesse aspecto se relacionam à redução dos resíduos gerados e seu 

consequente custo de destinação, aumento da eficiência energética, como, por 

exemplo, através de melhorias na tecnologia e infraestrutura predial, redução do 

consumo de água, redução do custo de viagens por uso de tecnologia de 

videoconferência, entre outros casos. 

 Aumento da receita e participação de mercado: os fatores principais para a geração 

de vantagens competitivas nesse aspecto são relacionadas à abertura de novos 

mercados, de base da pirâmide ou de consumidores atentos ao consumo consciente; o 

endosso de agências e ONGs, gerando uma melhoria de imagem; fidelização de 

clientes que se identificam com os valores da companhia; ou mesmo novas 

oportunidades de negócio a partir de serviços ambientais. 

 

Outros autores também revelam as motivações que levam os investidores a adotarem 

os indicadores ASG. 
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Segundo Kiernan (2007), as motivações das instituições para adotar fatores ASG são:  

 As entidades possuem o interesse em comum de melhorar, em nível macro, as 

condições econômicas, sociais e ambientais que tanto afetam como são afetadas pelas 

escolhas de investimento que elas fazem, já que possuem uma participação econômica 

em todos estes. 

 Os investidores de longo prazo se preocupam com as externalidades provocadas por 

empresas que impactam demasiadamente o meio ambiente e, por isso, têm interesse 

que fatores ASG sejam adotados, a fim de minimizar os riscos de arcarem com esses 

custos em outros tipos de investimento. 

 Redução dos riscos provocados pelos recentes escândalos envolvendo problemas na 

governança corporativa das empresas.  

 Ter mais conhecimento sobre os principais condutores da capacidade de geração de 

valor, riscos e seus investimentos para mitigação; e as vantagens comparativas futuras 

únicas da empresa. 

 Aumento da percepção das empresas e investidores de que as performances sobre 

questões ASG podem afetar diretamente o custo e até mesmo a disponibilidade de 

capital. 

Amel-Zadeh e Serafeim (2017) também trazem as motivações dos investidores a partir 

de avaliação realizada com investidores americanos e europeus: 

 Informações ASG são importantes porque são financeiramente relevantes para a 

performance de investimentos; 

 Estar de acordo com as regulamentações que vêm aumentando na Europa e nos EUA; 

 Ter uma carteira de investimentos variada com melhor gestão de portfólio; 

 Os gestores de ativos usam informações ASG por conta da demanda de clientes ou 

como input para o processo de desenvolvimento de produtos. Um exemplo disso são 

os “títulos verdes” (green bonds), cujos derivados são alocados em projetos que 

colaboram com impactos ambientais positivos. 

Segundo a publicação do PRI – Princípios para o Investimento Responsável (2016) –, 

a motivação e o crescimento do interesse pelo investimento responsável estão sendo 

orientados: 
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 Pelo reconhecimento de que as questões ASG são importantes financeiramente; 

 Pelo entendimento de que a integração desses temas são parte do compromisso 

fiduciário do investidor com seus clientes e beneficiários; 

 Pela preocupação com o impacto no desempenho da companhia, retorno do 

investimento e comportamento do mercado de se pensar somente no curto prazo; 

 Pelos requisitos regulatórios para que os investidores exerçam seus direitos e 

responsabilidades como detentores de ativos; 

 Pela pressão dos competidores que buscam se diferenciar por meio do investimento 

responsável; 

 Por motivações éticas dos investidores, clientes e beneficiários. 

O CFA Institute lançou, em 2016, “Problemas ambientais, sociais e de governança em 

investimentos: um guia para profissionais de investimento”, que traz diversas questões 

relacionadas aos fatores ASG, incluindo as principais motivações das instituições e 

investidores em adotá-los: 

 Melhor gerenciamento de riscos de investimento, exigência dos clientes, performance 

ASG é um indicador de qualidade de gestão; 

 Faz parte do dever fiduciário, ajuda a identificar oportunidades de investimento; 

 Riscos de reputação, desenvolvimentos regulatórios e megatendências como o 

aumento da expectativa de vida da população; 

 Questões materiais importantes para setores econômicos e empresas específicas; 

 São complementos às análises fundamentalistas tradicionais; 

 O investimento baseado em valores morais tem mostrado crescimento e evolução; 

 Integrar os signatários do PRI como posicionamento e demonstração de boas práticas 

de gestão. 

 

Por outro lado, Kiernan (2007) traz pontos relevantes quanto aos impedimentos ou as 

desmotivações quanto à adoção ASG pelos investidores e gestores de ativos, que valem ser 

citados, como: 

 A crença arraigada e errada de que a performance sobre fatores ASG de uma empresa 

é irrelevante e até mesmo nociva para sua competitividade e para seu retorno 

financeiro por conta dos altos investimentos necessários. 
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 A visão de que, devido aos retornos financeiros serem ameaçados, os imperativos da 

responsabilidade fiduciária exigem que fatores ASG sejam colocados de lado quando 

decisões de investimentos são feitas. 

 A tendência da maioria dos analistas de tratar todas as estratégias de investimento 

baseadas em fatores ASG como indiferenciada da financeira.  

Para Kiernan (2007), o efeito combinado dessas questões tem criado uma barreira 

praticamente impenetrável entre o lado operacional das empresas e suas áreas de investimento 

– a parte da organização que gera o resultado financeiro que, na verdade, permite o lado 

operacional funcionar. Ele acrescenta que, uma vez que os dirigentes corporativos e os 

conselhos de administração perceberem que as performances dos fatores ASG podem afetar 

diretamente o custo e até mesmo a disponibilidade de capital, intensificarão seus esforços para 

reduzir e atenuar os impactos ambientais e sociais. 

A Tabela 2, a seguir,  traz as motivações para adoção dos fatores ASG segundo 

estudiosos do tema e entidades citadas anteriormente. Nota-se que a performance positiva dos 

investimentos, desempenho e geração de valor são os destaques das motivações, seguidas de 

cumprir regulamentações, gestão do risco e ganhos operacionais. 

Tabela 2 – Motivações para adoção dos fatores ASG por estudiosos do tema e entidades 

Kiernan Willard Amel-Zadeh e 

Serafeim 

PRI CFA Institute 

Interesse em 

melhorar questões 

ASG. 

Minimizar os riscos 

quanto às 

externalidades. 

Redução dos riscos 

de Governança. 

Capacidade de 

geração de valor. 

Afetar 

positivamente a 

disponibilidade de 

capital. 

Aumento da 

produtividade. 

Redução do custo 

operacional. 

Eficiência no uso 

dos recursos. 

Aumento da receita 

e participação de 

mercado. 

Demanda de 

clientes. 

Desenvolvimento 

de novas opções de 

investimento. 

Performance 

positiva dos 

investimentos. 

Cumprir as 

regulamentações. 

Gestão de portfólio. 

Importância 

financeira. 

Compromisso 

fiduciário. 

Desempenho da 

companhia, retorno 

do investimento e 

comportamento.  

Cumprir as 

regulamentações. 

Pressão dos 

competidores por 

investimentos 

inovadores. 

Ética dos 

investidores, 

clientes e 

beneficiários. 

Demanda de 

clientes. 

Compromisso 

fiduciário. 

Riscos de 

reputação. 

Cumprir as 

regulamentações. 

Materialidade para 

setores 

econômicos. 

Fatores 

complementares à 

análise 

fundamentalista. 

Ética. 

Ser signatário do 

PRI. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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Assali (2017) e Buosi (2017) ressaltam que questões ambientais, sociais e de 

governança corporativa em nada competem ou dificultam a análise fundamentalista. Ao 

contrário, conferem ao analista maior segurança na gestão de riscos, aprofundam o 

entendimento sobre o posicionamento estratégico das empresas e a influência que o seu 

contexto de negócios pode ter sobre operações, relacionamentos e resultados financeiros. 

Considerando as mudanças no comportamento dos agentes de mercado e o aumento da 

consciência sobre as questões ambientais, a integração ASG é, cada vez mais, condição para 

uma análise robusta e tomada de decisão financeira mais consciente (BUOSI, 2017). Assali 

(2017) ressalta que “em um futuro próximo, não haverá análise de investimentos sem se 

considerar fatores ASG. Não será mais uma escolha. Será um parâmetro exigido por todos no 

mercado.” 

2.3 Uso de dados de ASG 

A literatura mostra que a falta de padronização e de quantificação são os principais 

obstáculos para a integração de dados de ASG (CFA INSTITUTE, 2015; EY, 2017; KHAN; 

SERAFEIM; YOO, 2016). Alguns investidores afirmam que “confiabilidade e padrões são os 

maiores ‘ventos contrários’” ou que a divulgação de ASG é “ainda uma abordagem muito 

qualitativa”, enquanto outros exigem “dados de ASG específicos de setores e pontuações 

ajustadas à indústria” (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2017, p. 6). 

Investidores irão considerar questões ASG em suas decisões de investimento apenas se 

encontrarem informações relevantes e oportunas (KIERNAN, 2007; AMEL-ZADEH; 

SERAFEIM, 2017; EY, 2017). Hoje, as divulgações obrigatórias feitas pelas empresas 

fornecem informações limitadas sobre riscos e oportunidades relacionadas aos fatores ASG. 

Geralmente, os relatórios são lançados em um tempo diferente dos de demonstrações 

contábeis e financeiras, o que faz da integração e da busca de dados um processo mais difícil 

(EY, 2017). 

A Tabela 3, a seguir, traz uma lista de indicadores ASG recomendados pelas UNPRI. 

Tabela 3 – Modelo de fatores ASG 
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Ambientais (A) Questões relativas à qualidade de funcionamento do meio ambiente e ecossistemas. 

Incluem: 

• Perda da biodiversidade; 

• Emissões de gases de efeito estufa, GHG Protocol; 

• Mudanças climáticas; 

• Energias renováveis; 

• Eficiência energética; 

• Escassez ou poluição da água, ar e outros recursos; 

• Mudanças no uso do solo; 

• Acidificação dos oceanos; 

• Ciclos de nitrogênio e fósforo. 

Sociais (S) Questões relacionadas aos direitos, bem-estar e interesses de pessoas e comunidades. 

Incluem: 

• Direitos humanos; 

• Direitos trabalhistas na cadeia de valor; 

• Trabalho infantil, escravo ou degradante; 

• Saúde e segurança no trabalho; 

• Liberdade de associação e de expressão; 

• Gestão do capital humano e relações trabalhistas; 

• Diversidade; 

• Relacionamento com comunidades locais; 

• Atividades em regiões de conflito; 

• Saúde e acesso a medicina; 

• HIV/AIDS; 

• Proteção aos direitos do consumidor; 

• Armas controversas. 

Governança 

Corporativa (G) 

Questões ligadas à governança das empresas investidas. No contexto de empresas 

listadas, incluem: 

• Estrutura, tamanho, diversidade, competências e independência do Conselho de 

Administração; 

• Remuneração de executivos; 

• Direitos e interações dos acionistas; 

• Disclosure de informações ao mercado; 

• Ética nos negócios; 

• Suborno e corrupção; 

• Controles internos e gestão de riscos; 

• Relacionamento entre Conselho, executivos, acionistas e stakeholders; 

• Posicionamento estratégico, abrangendo impactos das questões ASG e implementação 

de estratégias. 

No caso de empresas não listadas, as questões também incluem assuntos relativos à 

governança do fundo, como os poderes dos Comitês, questões de valoração, estruturas 

de taxas, etc. 

Fonte: UNPRI, 2016. 

Kiernan (2007) acrescenta aos fatores ASG o Capital Humano, com o argumento de 

que, somado aos demais com relevância, compõe o Capital Financeiro. Os quatro blocos são 

os condutores das capacidades de criação de valor, riscos e vantagens comparativas da 
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empresa. As variáveis do Capital Humano são relações do trabalho; parâmetros de 

recrutamento e estratégias de retenção; capacidade de inovação; motivação dos funcionários; 

desenvolvimento e disseminação de conhecimento; saúde e segurança; e práticas de melhorias 

do local de trabalho. Alguns fatores se sobrepõem aos Sociais.  

É importante ressaltar que a divulgação se aprimorou e a disponibilidade de dados está 

crescendo, mesmo com a necessidade ainda de maior qualidade e quantidade (EY, 2017). Um 

indicador significativo da crescente conscientização e consideração por assuntos ASG é a 

disponibilidade e o uso de dados e serviços profissionais sobre esses temas. Segundo 

Bloomberg (2018), são mais de 11 mil empresas atendidas em mais de 700 indicadores 

ambientais, sociais e de governança. Existe um número crescente de dados ASG, 

classificações e avaliações, tanto de prestadores especializados quanto convencionais, tais 

como a própria Bloomberg, além da Thomson Reuters, MSCI, Sustainalytics, Morningstar, 

etc.  Ainda assim, informações públicas, pesquisas terceirizadas e relatórios de empresas são 

as principais fontes de informações ASG (BUOSI, 2017).  

Os investidores concordam que empresas deveriam ser obrigadas a divulgar, ao menos 

anualmente, um conjunto coeso de indicadores de sustentabilidade, projetos e estratégias para 

evolução (BUOSI, 2017). No entanto, a publicação das informações ASG é voluntária e o 

risco é que as empresas divulguem apenas as informações que fazem bem a sua reputação e 

minimizem ou ignorem informações que não trazem benefício a elas. Isso pode limitar a 

análise ASG ou se tornar parcial a favor da divulgação, ao invés da performance (BUOSI, 

2017).  

Nossa pesquisa mostra que para a maioria dos entrevistados, informações públicas, 

pesquisas terceirizadas e relatórios de empresas são as principais fontes de 

informações ASG. Cerca de 61% dos entrevistados concordam que empresas 

públicas deveriam ser obrigadas a divulgar ao menos anualmente um conjunto coeso 

de indicadores de sustentabilidade de acordo com o quadro mais atualizado de 

reportagens. (CFA, 2015, p. 30).  

O desafio da divulgação voluntária é que empresas podem divulgar e exagerar 

apenas as informações que fazem bem para sua reputação e podem minimizar ou não 

divulgar aquilo que não traz benefício a elas. Este comportamento pode tanto limitar 

a análise ASG ou ser parcial a favor da divulgação, ao invés da performance. (CFA, 

2015, p. 30). 
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Os investidores concordam que as divulgações ASG de empresas listadas deveriam 

estar sujeitas a um nível maior de verificação independente (EY, 2017). 

Embora abranja questões relevantes e normalmente apresentadas nas principais 

ferramentas de análise e reporte de questões ASG, essa lista deve sempre ser analisada e 

revista sob o prisma de cada analista ou gestor de ativos. As adaptações incluem uma visão 

regional, setorial e das atividades de negócio de cada empresa, para que se analisem as 

questões que, de fato, são materiais para a tomada de decisão de investimento. A UNPRI 

declara a incompletude e temporalidade dos itens. 

Não existe uma lista definitiva de questões ambientais, sociais e de governança 

corporativa. Não seria possível ou desejável produzir uma lista, ou estabelecer 

definições, que se proponham exaustivas ou definitivas. Quaisquer listas desta 

natureza estariam inevitavelmente incompletas e logo se tornariam obsoletas. 

(UNPRI, 2016, p. 102). 

Independente do cenário, os investidores deveriam adotar os fatores ASG ao invés de 

esperar por um nível de precisão analítica dos dados que pode talvez nunca ser alcançado, 

dada a falta histórica de medidas consolidadas da performance das empresas e dos indicadores 

tradicionais (KIERNAN, 2007). 

2.4 Riscos ASG 

O Professor Ladislau Dowbor (2015) afirma em seu artigo “Finanças Sustentáveis: 

para onde vai o dinheiro”:  

Nossos desafios são fáceis de definir: estamos diante da mudança paradigmática 

necessária na forma como lidamos com o planeta e isso significa que temos que usar 

nossos recursos para financiar outro tipo de desenvolvimento; e devemos garantir 

que esse desenvolvimento seja para todos. Nós temos as tecnologias, o dinheiro e as 

pessoas que sabem como fazer isso, mas não temos o poder político e o processo de 

decisão correspondentes. Muito está sendo feito, mas a janela de tempo que temos 

nas áreas ambiental e social é curta e a mudança é desesperadamente lenta. O 

relatório do UNEP de outubro de 2015 afirma isso em palavras simples: “Alcançar o 

desenvolvimento sustentável que queremos exigirá um realinhamento do sistema 

financeiro com os objetivos do desenvolvimento sustentável”. (DOWBOR, 2015, p. 

1). 

Forças do mercado – como pressão sobre os recursos naturais para a perpetuidade da 

operação das empresas e mudanças climáticas, questões éticas relacionadas à gestão, adoção 

crescente de estratégias de sustentabilidade pelas empresas com os objetivos de melhoria da 
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competitividade e da gestão de riscos (ULRICH, 2016) – influenciam diretamente as gestoras 

de ativos e elevam sua percepção quanto à necessidade de adotar melhores práticas na gestão, 

a fim de potencializar seus resultados e competitividade e manter o posicionamento dentro e 

fora do país, oferecendo como diferencial investimentos responsáveis, visto que muitos 

clientes já consideram fatores ASG como essenciais à decisão de investimento (EY, 2017). 

A Figura 2, a seguir, mostra algumas das principais forças e influências que podem 

influenciar a inserção dos fatores ASG no processo de decisão dos investidores, sem a  

intensão de esgotar a análise. 

 

Figura 2 – Forças e influências 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Outras forças se somam às citadas. O World Economic Forum (WEF, 2014) mapeou o 

aumento da probabilidade de realização de riscos socioambientais. Dos dez riscos apontados 

com a maior probabilidade de ocorrência, oito se relacionam diretamente às questões ASG.  

Esses riscos se tornaram grandes propulsores da adoção dos fatores ASG com um 

espaço mais relevante na agenda de investidores do mundo todo (KIERNAN, 2007). 

A Tabela 4, a seguir, mostra esses riscos globais e seus impactos sobre o mercado de 

investimento segundo as análises do ISL. 
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Tabela 4 – Riscos Globais e Relação com Questões ASG 

Risco Global  Questões ASG 

relacionadas 

Impacto para os investidores 

Crise fiscal em economias-

chave 
Igualdade social  
Renda 
Emprego 
Educação 
 Saúde 

Aumento do risco de solvência em países afetados 

• Desaceleração do crescimento 

• Cortes em gastos do governo (ex.: apoio a 

energias renováveis) 

Aumento estrutural do 

desemprego/subemprego 

Emprego Aumento do risco de solvência em países afetados 

• Desaceleração do crescimento 

Crise hídrica Uso da água Aumento de custos em setores mais sensíveis à 

água 

• Aumento do risco de solvência em economias 

mais dependentes da agricultura 

• Aumento do preço de commodities 

Disparidades de renda Renda 

Igualdade social 

Aumento do risco de solvência em países afetados 

(ex.: protestos recentes no Brasil) 

• Desaceleração do crescimento 

Aumento dos eventos 

climáticos extremos 

Mudanças climáticas 

• Mudança de uso do solo 

• Perda de biodiversidade 

Curto prazo: pico no preço de commodities 

causado por eventos extremos; custos de 

reparação e reposição de danos e riscos de 

infraestrutura (ex.: redes elétricas) 

• Longo prazo: desaceleração do crescimento; 

inflação; instabilidade econômica e de mercados 

Fracasso da Governança 

Global 

Governança Aumento do risco de solvência 

• Incerteza geral dos mercados e instabilidade 

Fracasso de grandes 

mecanismos/gestores de 

ativos 

Renda 

Resiliência 

Emprego  

Igualdade racial 

Instabilidade do sistema financeiro, quebra de 

mercados 

• Desaceleração do crescimento 

Profunda instabilidade 

política e social 

Governança 

Resiliência 

Aumento do risco de solvência 

Fonte: Adaptado de WEF, 2014; CISL, 2018; Top Análise de Investimentos, 2017. 

 

Para Kiernan (2007), o mercado de capitais é uma das principais fontes de 

financiamento do desenvolvimento sustentável de um país e do mundo.  

[...] fracassar em reconhecer e agir sobre fatores intangíveis ASG simplesmente 

sujeita os investidores a uma versão do século 21, da Tragédia dos Comuns de 

Garret Hardin (1968). O que se precisa, ao contrário, é de uma nova “Solidariedade 

dos Comuns” – uma situação onde grandes investidores fazem um esforço 

consciente de criar um círculo virtuoso de condições ambientais, sociais e de 

governança melhores, onde a maré alta pode levantar todos os barcos. (KIERNAN, 

2007, p. 5). 

O autor ainda acrescenta que “os investidores precisam reconhecer tanto seu poder 

quanto suas responsabilidades e assim alinhar suas estratégias de investimento para fomentar 

melhorias acerca de questões ASG nas empresas nas quais investem” (KIERNAN, 2007, p. 

5). 
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Os riscos são inerentes às atividades humanas; sendo praticamente impossível eliminá-

los e, do ponto de vista dos negócios, eles precisam ser bem gerenciados (ISE, 2017). Assim, 

dado que o risco é inerente a qualquer atividade empresarial, cabe às empresas o gerenciarem 

com vistas a assumir riscos calculados, reduzir a volatilidade de seus resultados e aumentar a 

previsibilidade de suas atividades e se tornar mais resilientes em cenários extremos. 

A eficácia em seu gerenciamento pode afetar diretamente os objetivos estratégicos e 

estatutários estabelecidos pela administração – e, em última análise, impacta a longevidade da 

organização. O gerenciamento de riscos corporativos pode ser entendido como um sistema 

intrínseco ao planejamento estratégico de negócios, composto por processos contínuos e 

estruturados – desenhados para identificar e responder a eventos que possam afetar os 

objetivos da organização – e por uma estrutura de governança corporativa – responsável por 

manter esse sistema vivo e em funcionamento (IBGC, 2015). 

Por meio desses processos, a organização pode mapear oportunidades de ganhos e 

reduzir a probabilidade e o impacto de perdas. Trata-se, portanto, de um sistema integrado 

para conduzir o apetite à tomada de riscos no ambiente de negócios, a fim de alcançar os 

objetivos definidos. 

Um processo de gestão de risco deve ser sistemático, ou seja, feito de forma 

organizada, com método e disciplina, e capaz de: identificar, classificar e mapear os riscos, 

entendendo as correlações entre os diferentes riscos; avaliar os riscos, isto é, determinar seus 

impactos e probabilidade de ocorrência; mensurar e, se possível quantificar, seu impacto 

financeiro. Em função dessas informações, e considerando ainda o perfil de risco e os ganhos 

potenciais, é possível decidir qual o tratamento adequado a ser dado. A decisão de “o que 

fazer com o risco” se encontra em um intervalo que vai desde evitá-lo totalmente até aceitá-lo. 

Ao aceitar o risco, porém, é possível tomar medidas para mitigar ou reduzir, compensar, 

transferir ou compartilhar os possíveis impactos advindos do risco em questão (ISE, 2017). 

A gestão de riscos permite prevenir alguns riscos, isto é, tomar medidas que diminuam 

a probabilidade de sua ocorrência ou ainda reduzam seus impactos. Os riscos podem ter 

origem interna ou externa; ser de natureza estratégica (relacionados a decisões), operacional 

(relacionados a processos), financeira (ligados ao mercado, crédito e liquidez), reputacional 

(imagem) ou legal (regulatório). A complexidade da gestão de riscos reside no fato de que, em 
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geral, esses impactos são inseparáveis, ou seja, estes aspectos estão correlacionados e um 

risco pode apresentar impactos de diferentes naturezas. 

Os riscos sociais e ambientais dentro dos limites físicos da empresa são, de certa 

forma, facilmente gerenciáveis. Isto quer dizer que os riscos relacionados ao processo 

produtivo, como acidentes, vazamentos, contaminação, podem ser evitados e praticamente 

eliminados desde que se tenha um processo adequado e eficiente de gestão de riscos. O que 

torna desafiadora a gestão dos riscos dessa natureza é sua ocorrência “fora dos muros da 

empresa”, por exemplo, em sua cadeia de valor. Um exemplo típico, que afeta a reputação da 

empresa, e pode ter impactos legais e financeiros significativos, é a presença de condições de 

trabalho degradantes na cadeia de fornecedores (ISE, 2017). 

Para se definir qual tratamento será dado a determinado risco, o primeiro passo 

consiste em determinar o seu efeito potencial, ou seja, o grau de exposição da organização 

àquele risco e a capacidade e o preparo para administrá-lo. Esse grau considera pelo menos 

três aspectos: a probabilidade de ocorrência, a vulnerabilidade e o seu impacto (em geral 

medido pelo impacto no desempenho econômico-financeiro na imagem da organização e em 

fatores sociais, ambientais, de conformidade e estratégicos). Deve-se incorporar também à 

análise o impacto intangível (IBGC, 2015). 

Os principais riscos considerados pelos entrevistados foram os reputacionais, por 

exemplo, um acidente, a falta de algum tipo de controle que gere controvérsias no mercado, 

ou ainda alguma decisão que corrompa os valores da empresa, apresentam-se como potenciais 

impactos na imagem da empresa perante o mercado, o que pode ter impacto no valor das 

ações. Ao mesmo tempo, uma gestora de fundos que tenha na composição de seus fundos 

uma empresa cuja reputação foi abalada também tem sua imagem prejudicada, transparecendo 

conivência com o caso ocorrido. Riscos financeiros, devido ao impacto negativo no valor das 

ações quando a empresa está sob alguma autuação ou tem sua imagem exposta por alguma 

ocorrência em relação a algum stakeholder.  

Outro risco abordado com impacto mais amplo são os causados pelo aquecimento 

global; de alguma forma, consequências já estão sendo sentidas pelas organizações, seja pela 

escassez de matérias-primas, seja pela mudança no processo de produção por conta do 

aumento da temperatura. Especialmente esse risco é mais difícil de detectar tendo em vista 



41 

 

que são intrínsecos aos negócios, muitas vezes não sendo possível medir adequadamente. 

Assim, os gestores de ativos, além das informações publicadas pelas empresas, utilizam 

avaliações setoriais que consideram os impactos das mudanças climáticas. Uma empresa que 

não considera questões relativas a mudanças climáticas em sua estratégia pode ter impactos 

importantes no longo prazo em relação aos seus resultados, bem como a sua perpetuidade no 

mercado; e os gestores de ativos consideram essas questões em suas análises. 

A análise de risco socioambiental previne que gestora de ativos financie atividades que 

desrespeitem legislações ou coloquem em risco a saúde pública e o meio ambiente. Por isso, 

ao detectar problemas nessas áreas, devem ser elaborados planos de ação para mitigar os 

riscos. Em casos mais graves, as empresas são excluídas da carteira. 

Com a adoção de análise de risco, tem-se mais segurança nas operações, protegendo as 

gestora de ativos de sanções jurídicas e regulatórias, perdas financeiras e danos materiais ou 

reputacionais que podem ocorrer em casos de descumprimento de leis, regulamentos, 

princípios e regras, normas e códigos de conduta definidos pela Asset ou por órgãos 

reguladores. 

Os entrevistados destacaram a Governança das empresas como o principal risco 

considerado pelos gestores de ativos. O IBGC, em seu Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, define governança corporativa como “o sistema pelo qual as 

empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle e demais partes interessadas” (IBGC, 2015). 

Do ponto de vista operacional, o IBGC traz que o gerenciamento de riscos integra a 

governança de uma empresa, pois o risco precisa ser identificado, medido, tratado e 

monitorado – e essas informações alimentam o processo de tomada de decisão por parte de 

diferentes agentes, sejam os sócios, o conselho de administração (CA), a diretoria, assim 

como as demais partes interessadas (por exemplo, clientes, fornecedores, comunidade, 

reguladores, o governo, entre outros). Dessa forma, o gerenciamento de riscos traz vantagens 

na estrutura de governança das organizações, como o aumento da transparência e da prestação 

de contas, o fortalecimento dos controles internos e maior comprometimento com a 

responsabilidade corporativa. 
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As principais reflexões a serem discutidas pelo CA e pela diretoria para a construção 

do modelo de governança de GRCorp incluem: 

• O que pode comprometer o cumprimento das estratégias e metas? 

• Onde estão as maiores oportunidades, ameaças e incertezas? 

• Quais são os principais riscos? 

• Quais os riscos a explorar? 

• Qual a percepção desses riscos? 

• Qual a exposição desses riscos? Existe diferença entre percepção e exposição 

desses riscos? 

• Como a organização responde aos riscos? 

Existem informações confiáveis para tomada de decisões? 

• O que é feito para assegurar que os riscos estejam em um nível aceitável de acordo 

com o apetite a riscos aprovado? 

• Os executivos e gestores têm consciência da importância do processo de gestão de 

riscos? 

• A organização tem as competências necessárias para gerir riscos assumidos? 

• Quem identifica e monitora ativamente os riscos da organização? 

• Que padrões, ferramentas e metodologias são utilizados? 

As respostas a essa perguntas servirão de base para a avaliação do modelo atual ou 

para a criação do modelo de gestão de riscos mais apropriado para a organização, bem como 

referências para a análise dos Assets Management (IBGC, 2015). 

Riscos reputacionais, financeiros, socioambientais e de governança estão interligados, 

visto que um depende da gestão adequada do outro e, em caso de crise, sofrem influência 
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direta um do outro. Por isso é importante uma gestão adequada de todas as frentes (IBGC, 

2015). 

2.5 Pesquisas de mercado sobre o tema 

Pesquisas com investidores sobre a importância dada ao tema sustentabilidade foram 

identificadas. Os resultados mostram que tanto as empresas quanto os investidores ainda têm 

um caminho a percorrer quanto ao entendimento da integração das estratégias de negócios e 

sustentabilidade às de investimentos, para se engajarem em relação ao tema para as tomadas 

de decisão. 

Amir Amel-Zadeh e George Serafeim (2017), em pesquisa realizada em 2017, 

revelaram que a grande maioria dos investidores (82%) considera informações de ASG na 

decisão sobre investimentos. A porcentagem não é estatisticamente diferente entre os grandes 

investidores (acima da média de ativos sob gestão de U$5 bilhões) e pequenos, mas cresce 

para 93% para investidores no grupo médio, em termos de alocação de fatores ASG (acima da 

média de 5% de ativos sob gestão), comparados a 75% de investidores com uma alocação de 

ASG abaixo da média.  

A completa integração dos fatores ASG é considerada benéfica por investidores em 

termos do impacto na performance do investimento. 61% dos investidores acreditam que a 

integração total de fatores ASG tem um impacto moderadamente ou significantemente 

positivo em retornos financeiros, enquanto 53% acreditam que engajamento direto causa esse 

impacto. Apenas 6% e 7%, respectivamente, acreditam que essas estratégias têm um impacto 

moderadamente ou significantemente negativo em retornos. Investidores com alta alocação de 

recursos em fundos ASG e investidores europeus são geralmente mais otimistas sobre o 

impacto financeiro positivo destas estratégias. 

A instituição MITSloan – Management Review publicou pesquisa, em 2016, realizada 

com 7.000 investidores em 113 países (MITSloan, 2016). Os resultados mostraram que os 

investidores querem ter certeza de que os esforços de sustentabilidade de uma empresa são 

centrados nas questões materialmente relevantes que afetam sua capacidade de prosperar e 

sobreviver. Eles também querem saber de que modo a sustentabilidade está criando valor para 

as empresas em que investem. A lista dos fatores que impulsionam esse valor é abrangente e 
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inclui desde a redução de custos de capital, até o grau de inovação. Por outro lado, a pesquisa 

constatou que muitas empresas ainda têm de construir a estratégia de sustentabilidade para 

que haja um significativo impacto nos negócios. Por fim, mostra que não há uma única 

solução para as empresas atenderem às necessidades do investidor quanto à sustentabilidade. 

Também em 2016 a ANBIMA realizou pesquisa para medir o engajamento dos 

gestores de ativos em relação à sustentabilidade quando avaliam riscos e oportunidades para 

seus investimentos, ou seja, se os critérios de sustentabilidade – que incluem aspectos 

ambientais, sociais e de governança corporativa – estão presentes no momento de decisão de 

investimento para boa parte dos gestores de ativos. A resposta foi que sim, a prática é mais 

disseminada entre as instituições de grande porte e está concentrada nos ativos de renda 

variável. 

Durante a pesquisa, foram ouvidas 69 instituições de diferentes portes, amostra que 

responde por 77,2% do patrimônio líquido sob gestão no Brasil, e cujos resultados apontam 

que 70% dos respondentes utilizam algum critério ASG no processo de avaliação de 

investimento. 

Os resultados ainda mostram que as instituições possuem níveis diferentes de 

maturidade com relação aos critérios ASG. Mesmo entre os gestores de ativos que consideram 

essas questões, a análise não envolve todos os ativos geridos por elas. Mais da metade das 

instituições informou que os ativos analisados não chegam a 20% do patrimônio líquido sob 

gestão; e pouco mais de 21% da amostra indica ter mais de 50% do patrimônio em ativos para 

os quais são considerados critérios ASG na análise de risco. A pesquisa apresentou, também, 

que a maior parte dos ativos analisados é de renda variável, correspondendo a 42%. Na 

sequência, aparecem os de renda fixa corporativa (26%); de private equity (22%); títulos 

públicos (6%) e outros (4%), que englobam, principalmente, classes de ativos ligados aos 

setores florestal e imobiliário.  

Pesquisa realizada com investidores europeus pelo IIRC (International Integrated 

Reporting Council), conduzida em 2015 pela empresa PwC10 com 85 profissionais de 

investimento de todo o mundo (IIRC, 2015), indica que os investidores usam informações 

sobre uma quantidade cada vez maior de “capitais” ao tomar decisões de investimento; 

informações que normalmente não aparecem em relatórios anuais tradicionais. Sinaliza ainda 
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que os progressos dos relatos são necessários para adequar as decisões de investimento aos 

objetivos principais de estabilidade financeira e desenvolvimento sustentável. No centro desse 

debate está a mudança do pensamento de curto prazo para mercados de capitais sustentáveis – 

com diálogo entre investidores e empresas, baseado em uma visão estratégica mais ampla, de 

utilização de todos os capitais relevantes e criação de valor ao longo do tempo. A pesquisa 

concluiu que, considerando as áreas nas quais os profissionais de investimento veem que é 

possível melhorar o relato – especialmente com relação à criação de valor, principais riscos, 

dependência de recursos e relacionamentos importantes, e indicadores-chave de desempenho 

operacional –, a integração dos relatos de sustentabilidade e financeiro poderia trazer a 

solução. A criação de relatos integrados pode suprir as necessidades potenciais dos 

profissionais de investimento e incentivar um processo mais coerente de tomada de decisão 

para sustentar a criação de valor no longo prazo (IIRC, 2015). 

A Deloitte, em parceria com o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com 

Investidores), pesquisou 54 profissionais de empresas com capital estrangeiro e nacional da 

área de Relações com Investidores, em 2015 (DELOITTE, 2015). O resultado revelou que, 

entre os assuntos relacionados à governança corporativa, apenas 4% das respostas apontou a 

sustentabilidade como tema de interesse de acionistas e investidores. Na outra ponta, os temas 

de maior interesse são a estrutura financeira das companhias (41% das respostas), fusões e 

aquisições (39%), plano estratégico (39%), dividendos (35%) e planos de investimento (32%) 

(DELOITTE, 2015). 

As diferenças nos resultados entre as pesquisas realizadas no Brasil e no exterior 

podem mostrar o grau de amadurecimento do tema no Brasil, seja para os investidores, seja 

para as empresas; ou ainda a necessidade de se realizar novas pesquisas com investidores 

brasileiros para clarear as conclusões. 

 

2.6 Análise da estrutura teórica 

De acordo com os objetivos descritas no estudo, foram observadas as motivações que 

levam os gestores de ativos a adotarem os fatores ASG a partir de variáveis do mercado de 

capitais conforme a Figura 3. 
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Figura 3 – Gestores de ativos – motivações para adoção dos fatores ASG 

         

Fonte: elaborada pela autora, 2018.  

 

A evolução da sustentabilidade no mercado de capitais ao longo dos anos permitiu a 

organização das informações, de modo à integração destas ao processo de análise dos 

investimentos pelos Asset Management. A partir das linhas de análise, a Figura 4, a seguir, 

apresenta as principais proposições teóricas relacionadas ao referencial teórico, a partir das 

linhas de análise identificadas na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Tabela 5 – Proposições teóricas 

Fonte: elaborada pela autora, 2018.  

        

Também foram identificadas, por meio da teoria, três categorias em relação às 

proposições teóricas, que serviram de base para os procedimentos metodológicos e à análise 

dos resultados. Com essas categorias dedutivas identificadas e suporte das proposições 

teóricas, desenvolveu-se um roteiro para as entrevistas em profundidade. 

Proposições teóricas Categorias Referencial Tórico

A evolução da sustentabilidade no mercado de 

capitais mostra o impacto das mudanças 

climáticas tomado como fator de risco para os 

investimentos. 

Motivação para integração das 

informações ASG à análise de 

investimento

CASTRO, 2014; LOPES, 2016;LAMB; JUENEMANN, 2007; 

ROCHA, PROCIANOY, 2004; COPELAND, 2000; ULRICH, 2016; 

IOANNOU, 2017; SERAFEIM, 2017; KIERNAN, 2007; 

HALEGATTE et al., 2012; CHENG et al., 2014; DHALIWAL et al., 

2011 e 2012; GREWAL; RIEDL, 2017; AMEL-ZADEH, 2017; 

ULRICH, 2016; WILLARD, 2002

Integrar fatores ASG ao processo de análise de 

investimento é determinante na evolução da 

gestão das instituições

Formas de adoção e uso dos critérios 

ASG

DAVID BOURGHELLE et all, 2009; IOANNOU, 2017; SERAFEIM, 

2017; AMEL-ZADEH, 2017;  KIERNAN, 2007;  

A facilidade na busca de informações  ASG 

impacta positiviamente na adoação dos fatores 

às análises de investimento. 

Fontes de dados ASG AMEL-ZADEH, 2017; SERAFEIM, 2017; KHAN et al..2016;  
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia que foi empregada em busca da resposta à 

questão central da pesquisa: quais as motivações para os gestores de ativos usarem as 

informações ASG na análise de investimento? 

Considerando os objetivos apresentados no item 1.2, o estudo faz uma abordagem 

exploratória preliminar, buscando conhecer as principais motivações adotadas pelos cinco 

maiores gestores de ativos que atuam no país quanto à análise de investimentos considerando 

fatores ASG.  

Quanto ao escopo, a pesquisa é um levantamento de informações do segmento de 

gestores de ativos ou Asset Management. O levantamento se deu por meio de entrevistas 

diretas e presenciais com os gestores de ativos que representam suas instituições e são porta-

vozes das estratégias de investimentos ASG e também com os representantes de entidades.   

O roteiro de pesquisa procurou abordar três grandes frentes relacionadas ao tema da 

pesquisa: estratégias de integração, dados ASG e riscos – considerando serem os conteúdos 

correlacionados ao objetivo primário do estudo.  

Para a análise de conteúdo foi utilizado o roteiro metodológico sugerido por Bardin 

(1997).  

Figura 4 – Estrutura de coleta e análise de dados 

 
Fonte: adaptado de Bardin, 1977. 
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3.1 Estrutura metodológica 

O processo de construção de dados científicos sobre o assunto elegeu como estratégia 

a entrevista, uma das principais técnicas de coleta da pesquisa empírica (LOPES, 2005, p. 

148). 

A realidade não é suscetível de apreensão imediata, e sua reprodução exige 

atividades intelectuais complexas; o importante não é o que se vê, mas o que se vê 

com método, pois o investigador pode ver muito e identificar pouco e pode ver 

apenas o que confirma suas concepções. (LOPES, 2005, p. 143). 

A metodologia adotada é exploratória qualitativa, com a aplicação de entrevistas não 

estruturadas em profundidade, porque pretende-se desvendar um objeto subjetivo do 

pensamento humano (BACELLAR, 2000) e tem-se como objetivo a interpretação dos 

fenômenos em relação aos significados a eles conferidos (DENZIN; LINCOLN, 1994) – não 

tem como foco testes ou confirmação de hipóteses, mas a percepção e conhecimento sobre o 

tema abordado (GODOY, 1995). 

Optou-se por um estudo empírico, não baseado apenas na literatura, permitindo que a 

realidade pudesse ser descrita, explorada, codificada ou mensurada de acordo com o objeto de 

estudo selecionado (DEMO, 1989).  

O estudo qualitativo busca respostas analisando valores, razões e crenças difíceis de 

serem reduzidas a números; além disso, ocorre a evolução dos procedimentos adotados e 

possíveis modificações, em contraste à metodologia quantitativa (SILVERMAN, 2006). A 

abordagem qualitativa foi utilizada com o objetivo de interpretar os fenômenos em relação aos 

significados a eles conferidos (DENZIN; LINCOLN, 1994). O pesquisador deve utilizar sua 

própria pessoa como o instrumento mais confiável de observação, seleção, análise e 

interpretação dos dados coletados, já que a perspectiva dos sujeitos é a premissa para a 

compreensão dos fenômenos (GODOY, 1995).  

As entrevistas foram semiestruturadas por ser uma técnica eficiente para a obtenção 

das informações de interesse sobre o assunto, uma vez que corresponde a uma coleta de dados 

a partir de fonte direta com conhecimento aprofundado sobre o tema, cujo objetivo é aumentar 

a familiaridade da pesquisadora com o assunto; extrapolando, assim, os dados obtidos pela 

pesquisa bibliográfica e de observação. 
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As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o 

informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador 

deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um 

contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar 

atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que 

o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram 

claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha 

“fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito 

utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 

direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam 

alcançados. (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). 

Por meio do referencial teórico descrito no estudo, foram levantadas categorias 

dedutivas, pré-definidas e passíveis de modificações ao longo da categorização (RYAN; 

BERNARD, 2000). Originaram-se três categorias dedutivas por meio da literatura e que se 

relacionam com a motivação à adoção de fatores ASG para as análises de investimento: 

motivação para integração ASG, formas de adoção e fontes de dados. 

Com essas categorias dedutivas identificadas e suporte das proposições teóricas, 

desenvolveu-se um roteiro para as entrevistas em profundidade. O roteiro passou por um pré-

teste com o objetivo de destacar pontos fortes e possíveis melhorias. As principais melhorias 

foram consideradas quanto à abordagem sobre os dados ASG, tendo em vista a amplitude do 

universo de dados e a interpretação do respondente quanto à clareza de identificação e quanto 

ao status de implementação. 

A amostra da pesquisa foi definida conforme o valor total dos fundos de investimento 

sob gestão da instituição. Foram selecionadas as cinco Asset Managements com maiores 

volumes de fundos sob gestão. A partir do quinto lugar no ranking foi verificado que as 

instituições não integram de maneira processual os fatores ASG as suas avaliações de 

investimentos. A falta de estrutura poderia comprometer o resultado da pesquisa e distorcer os 

resultados pois não haveria dados suficientes.  

São cerca de 553 entidades entre Instituições Financeiras e Assets Managements no 

Brasil, o que mostra, ao mesmo tempo, uma pulverização no mercado e um grande potencial 

para adoção dos fatores ASG.  
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3.2 Técnica de coleta  

Os dados primários foram obtidos a partir da aplicação das entrevistas não estruturadas 

com gestores de ativos, obedecendo ao seguinte roteiro: 

a. Gestão dos fatores ASG na organização: histórico e status; 

b. Motivação para uso das informações ASG; 

c. Forma de adoção e uso dos critérios ASG; 

d. Identificação de fontes, dificuldades e facilidades na busca dos dados ASG; 

e. Utilização dos relatórios de sustentabilidade publicado pelas empresas; 

f. Percepção quanto à possibilidade de melhoria de captura das informações. 

A fim de traçar um panorama da utilização das informações ASG atualmente no 

Brasil, foram realizadas, no total, nove entrevistas, sendo cinco com representantes de 

gestores de ativos, e quatro com entidades, entre associações ligadas a mercado de capitais, 

consultoria e representante da ONU no Brasil. Os gestores de ativos são da Bradesco Asset 

Management (BRAM), BB Gestão de Recursos SA – Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários (BB DTVM), BTG Pactual, Itaú Asset Management e Santander Asset 

Management. Já em relação às instituições, foram feitas três entrevistas com representantes da 

Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), 

do Principles for Responsible Investment (PRI – UNEP) e da Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Por fim, foi realizada uma 

entrevista com uma consultora de empresas e mestra, cuja linha de pesquisa é a 

sustentabilidade no mercado de capitais. 

Tabela 6 – Ranking de Gestão de Fundos de Investimentos em dezembro de 2017 

 
Valores sob gestão - milhões/dez_17 

BB Gestão de Recursos SA – DTVM  R$                           851.800,13  

BRAM - Bradesco Asset Management  R$                           613.700,21  

Itaú Asset Management  R$                           602.566,21  

Santander Asset Management  R$                           259.931,76  

BTG Pactual  R$                           126.600,05  
Fonte: ANBIMA, 2018. 
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Os contatos foram realizados por meio de relacionamento pessoal, indicação e 

networking, e ocorreram entre março e agosto de 2017, em sigilo, sem a identificação dos 

nomes dos entrevistados.  

As entrevistas foram realizadas com os gestores de ativos responsáveis pelos fatores 

ASG, das cinco maiores Asset Managements que atuam no Brasil. Esses profissionais são 

responsáveis pela reunião e análise da totalidade dos dados necessários para avaliação de 

investimentos e direcionamento das recomendações para a mesa de operação financeira dos 

Bancos onde são operacionalizados os investimentos. Os entrevistados estavam há mais de 

dois anos empregados, tinham entre 30 e 40 anos e todos eram naturais do Estado de São 

Paulo. Os resultados das entrevistas endossaram as informações dadas pelos gestores de 

ativos e corroboraram com as conclusões. 

As entrevistas foram realizadas individual e presencialmente nos meses de outubro e 

novembro de 2017 em datas e locais previamente agendados. O período escolhido para 

realização das entrevistas foi baseado na disponibilidade dos entrevistados e no tempo 

destinado à pesquisa. A opção foi pela entrevista presencial, face to face, para garantir a 

proximidade entre pesquisadora e entrevistado. 

A Tabela 7 traz a instituição e cargo dos profissionais, além da data e duração das 

entrevistas realizadas. 

 

Tabela 7 – Entrevistas por ordem de realização 

Gestores de Ativos Cargo Data da 

entrevista 

Duração Número 

de páginas 

transcritas 

BRAM Bradesco Asset 

Management 

Análise de 

investimentos 

29/09/2017 1h43 10 

BB 

DTVM 

BB Gestão de Recursos 

SA – Distribuidora de 

Títulos e Valores 

Mobiliários 

Gerente da Divisão de 

Análise 

Fundamentalista e 

Quantitativa 

06/10/2017 1h03 8 

BTG Pactual Gestor de risco ASG 17/10/2017 1h46 15 

Itaú Asset Management Analista SRI 19/10/2017 1h32 14 

Resultante Consultoria estratégica Sócio-proprietário 19/10/2017 1h36 16 
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PRI Principles for 

Responsible Investment 

Diretora América 

Latina 

22/10/2017 1h26 18 

Santander Asset Management Equity Research 

Analyst 

25/10/2017 1h28 14 

ANBIMA Associação Brasileira 

das Entidades dos 

Mercados Financeiro e 

de Capitais 

Coordenadora  25/10/2017 1h32 12 

APIMEC Associação dos 

Analistas e 

Profissionais de 

Investimento do 

Mercado de Capitais 

Vice-presidente 26/10/2017 1h37 12 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

 

As nove entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro de pesquisa único, 

apresentado no Apêndice A. Tendo em vista o objetivo a ser alcançado, o planejamento da 

entrevista consistiu na elaboração dos seis temas, excluindo-se qualquer tipo de questão 

tendenciosa ou ambígua. Não houve arbitrariedade na condução da entrevista, uma vez que as 

perguntas foram feitas levando em conta a sequência do pensamento do entrevistado, ou seja, 

foi dada continuidade na conversação, “conduzindo a entrevista com um certo sentido lógico 

para o entrevistado” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 72). Dessa forma, o roteiro elaborado foi 

livremente seguido, indo e voltando, assim como o fluxo de pensamento, que não segue uma 

ordem lógica e nem pré-estabelecida. Consequentemente, o tempo das entrevistas variou de 

pouco mais de uma hora a menos de uma hora e meia de duração. 

O registro da entrevista foi feito com gravação em áudio por meio de smartphone, 

instrumento de pesquisa eleito por ser de fácil utilização e alta qualidade. Os entrevistados 

autorizaram prontamente a gravação. Para possibilitar a análise do conteúdo, foi realizada a 

transcrição do áudio. 

A análise consistiu em separar as respostas dos entrevistados por temática e comparar 

quais são as questões que norteiam os princípios dos aspectos ASG. 

Com base nas entrevistas realizadas, através de uma análise qualitativa, reafirmou-se 

os temas mais recorrentes no discurso dos entrevistados. 
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3.3 Pré-Teste 

Com o objetivo de melhor adequar o roteiro das entrevistas em profundidade, realizou-

se um pré-teste para a coleta de dados. 

O pré-teste ocorreu de forma presencial com dois participantes gestores de ativos do 

mercado financeiros diferentes do público-alvo da pesquisa. As entrevistas foram gravadas, 

permitindo uma posterior análise minuciosa das percepções e atitudes dos entrevistados. 

Os entrevistados não conheciam os fatores ASG conforme apresentado nesse trabalho, 

contudo, tinham conhecimento de fatores climáticos, sociais e de governança, destacando que, 

cada vez mais, a governança é o foco principal das análises.  

Os temas abordados foram os mesmos do roteiro adotado sem a necessidade de 

exclusão ou inclusão de questões (Apêndice A). 

O primeiro entrevistado era um investidor de ativos independente. Além de responder 

às questões, ele trouxe elementos importantes para o entendimento da sustentabilidade pelos 

investidores nacionais e internacionais. Ele destacou que a mentalidade dos ganhos de curto 

prazo, bem como a falta de conhecimento dos fatores ASG ainda são uma barreira para se 

considerar essas questões na análise de investimentos. Ao mesmo tempo, ele ressaltou que a 

consciência sobre riscos ligados aos temas sociais, ambientais e de governança tem crescido, 

com destaque para governança. O fator mais negligenciado é o social, interessando apenas as 

questões relacionadas aos passivos trabalhistas. 

O segundo entrevistado era gestor de um grande escritório de gestão de ativos e era 

responsável por uma carteira de mais de 100 empresas. Ele ressaltou que a ignorância dos 

fatores ASG pelos analistas de investimentos se deve principalmente à falta de comunicação 

das empresas. Ele disse que, em 10 anos de profissão, viu apenas uma empresa valorizar a 

comunicar adequadamente seu relatório de sustentabilidade que, em sua opinião, trata-se de 

uma excelente fonte de informações adicionais às financeiras e que permite uma correlação e 

interrelação entre os dados, trazendo maior segurança para a recomendação dos ativos para 

investidores. 

Ambos os entrevistados concordam que tantos os investidores quanto as empresas 

devem se empenhar na promoção da adoção dos fatores ASG pois, na opinião deles, riscos 



55 

 

relacionados à falta de governança e mudanças climáticas já são uma realidade e podem 

impactar fortemente nos resultados dos valores dos ativos, desequilibrando o mercado. 

Complementarmente, ao final das entrevistas do pré-teste, os participantes foram 

incentivados a destacar pontos fracos e fortes e a sugerir melhorias no roteiro. Como resultado 

foi possível verificar aspectos como a necessidade de um melhor detalhamento ou 

exemplificação em relação a algumas questões do roteiro. Outro ponto relevante observado 

foi a redundância de alguns questionamentos que, após análise, foram reduzidos ou 

eliminados. 

3.4 Entrevistas em profundidade 

As entrevistas em profundidade foram empregadas como uma das técnicas de coleta 

da pesquisa. No campo da metodologia, a entrevista é aceita como uma estratégia 

fundamental da investigação qualitativa (GODOY, 1995). 

Segundo Seidman (2013), as entrevistas em profundidade têm como objetivo explorar 

as experiências das pessoas e o significado que elas dão a essas experiências. Encorajam os 

indivíduos a reconstruir suas experiências dentro do contexto de suas vidas, de forma que não 

são designadas para testar hipóteses, reunir respostas para perguntas ou respaldar opiniões 

(SEIDMAN, 2013). 

Quanto às premissas das entrevistas em profundidade, Seidman (2013) afirma que 

devem ser levadas em conta para as entrevistas em profundidade: a criação de um roteiro; na 

utilização do roteiro, os pesquisadores não devem manipular os participantes nas respostas; as 

perguntas devem procurar dar sequência ao que o participante relatou anteriormente; 

entrevistadores devem perguntar questões que reflitam áreas de interesse de uma forma direta 

e aberta; os entrevistadores devem evitar impor seus próprios interesses nas experiências dos 

participantes; os entrevistadores, por meio do roteiro de entrevista, devem permitir a 

possibilidade que mais interessa aos entrevistados (SEIDMAN, 2013). 

Não obstante, o roteiro das entrevistas em profundidade foi baseado na análise da 

estrutura teórica e categorias dedutivas resultantes e serviu apenas de linha central para a 

condução das conversas. As perguntas específicas, dentro da linha central, quando possível, 
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baseavam-se no que o participante relatou anteriormente O roteiro das entrevistas em 

profundidade está descrito no apêndice A. 

Segundo Yow (1994), o roteiro é um plano para a realização da entrevista e deve 

conter questões formuladas da forma mais aberta possível. Assim, não deve limitar a 

entrevista aos tópicos que o pesquisador busca alcançar, possibilitando que o participante 

tenha a liberdade de sugerir outros. Sua estrutura não foi imposta sobre o participante, ao 

passo que o entrevistado teve a liberdade de seguir sua fala de uma maneira que o deixasse 

mais confortável. Dessa forma, o roteiro é uma estratégia para a linha de questionamento, os 

tópicos e as questões específicas serviram apenas de guia para as necessidades do 

pesquisador. Isso confere liberdade ao participante para que ensine ao entrevistador coisas que 

ele não sabia, enquanto assegura que a informação desejada seja obtida (YOW, 1994). 

3.5 Tratamento dos dados 

Quanto ao tratamento de dados, o estudo adotou a análise de conteúdo. Segundo 

Krippendorff (2004), a análise de textos nos contextos de seus usos distingue a análise de 

conteúdo de outros métodos de tratamento de dados. Seu principal diferencial é compreender 

o conteúdo latente, os significados implícitos e o sentido das palavras. Por meio dela, é 

possível analisar com maior profundidade as respostas dos entrevistados, identificar os 

conjuntos de palavras que se destacam, interpretar e reinterpretar as entrevistas. Dessa forma, 

há uma compreensão dos significados das frases categorizadas que excede uma leitura comum 

(KRIPPENDORFF, 2004). 

As entrevistas em profundidade foram transcritas, analisadas e códigos foram 

atribuídos a cada parágrafo. Em seguida, ocorreu uma redução para se encontrar as principais 

subcategorias, por meio do desenvolvimento de temas mais amplos que representam uma 

série de tais códigos e, por fim, os temas foram validados e refinados por meio da revisão dos 

dados brutos (MILES; HUBERMAN, 1994). 

A definição das categorias dedutivas ocorreu com o suporte do referencial teórico e 

Tabela 8, com as proposições teóricas, ambos previamente descritos no presente estudo. 
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O tratamento dos dados compreendeu três fases: recorte dos conteúdos, 

estabelecimento das categorias analíticas e a classificação final das unidades de análise 

(LAVILLE; DIONNE, 1999). 

A estrutura da coleta e análise de dados da pesquisa está descrita na Tabela 8, a seguir, 

que apresenta as proposições teóricas, assim como as categorias dedutivas resultantes que 

balizaram o desenvolvimento do roteiro. 

Tabela 8 – Desenvolvimento do roteiro da pesquisa em profundidade 

Desenvolvimento do roteiro de pesquisa em profundidade 

Proposições teóricas Categorias Questões do 

roteiro 

A evolução da sustentabilidade no 

mercado de capitais mostra o 

impacto das mudanças climáticas 

tomado como fator de risco para os 

investimentos.  

Motivação para integração das informações ASG à 

análise de investimento 

1 a 3 

Integrar fatores ASG ao processo 

de análise de investimento é 

determinante na evolução da 

gestão das instituições 

Formas de adoção e uso dos critérios ASG 4 a 12 

A facilidade na busca de 

informações  ASG impacta 

positivamente na adoção dos 

fatores às análises de investimento 

Fontes de dados ASG 13 a 18 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

 

Foi adotado o modelo de categorias mistas, em que estas são escolhidas no início e 

podem ser alteradas de acordo com a análise. Segundo Ryan e Bernard (2000), nesse modelo 

o pesquisador levanta categorias dedutivamente a partir da revisão da literatura. Na sequência, 

essas categorias são encaminhadas para a etapa de exploração do material. Dessa forma, o 

pesquisador inicia a análise com categorias pré-definidas e deixa-as à mercê de modificações 

ao longo da categorização, ou seja, há possibilidade de surgimento de novas categorias ou 

integração de semelhantes (RYAN; BERNARD, 2000). A técnica possibilitou interpretar as 

transcrições permitindo a compreensão dos significados das frases categorizadas de uma 

maneira que excede uma leitura comum (KRIPPENDORFF, 2004). 

As entrevistas em profundidade foram transcritas, analisadas e códigos foram 

atribuídos a cada parágrafo. Em seguida, ocorreu uma redução para encontrar as principais 
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subcategorias, a partir do desenvolvimento de temas mais amplos que representam uma série 

de tais códigos e, por fim, os temas foram validados e refinados com a revisão dos dados 

brutos (MILES; HUBERMAN, 1994). Posteriormente e de forma complementar, ocorreu o 

desenvolvimento de subcategorias indutivas. 

A análise de dados apresentou um equilíbrio entre a categorização dedutiva originada 

no referencial teórico e a categorização indutiva, resultante do material coletado junto aos 

participantes da pesquisa.  

As subcategorias indutivas identificadas se relacionam a cada umas das categorias 

dedutivas originadas pelo referencial teórico do estudo. Estas são resultantes da análise de 

conteúdo das entrevistas em profundidade. Por meio delas, é possível identificar o que as 

recomendações geraram nos receptores e, portanto, chegar ao objetivo central da pesquisa, 

isto é, a motivação da adoção de fatores ASG à análise de investimentos. 

A Tabela 9, a seguir, apresenta a síntese das recomendações em relação às proposições 

teóricas, categorias e subcategorias identificadas.  

Tabela 9 – Síntese das recomendações 

Síntese das recomendações 

Proposições teóricas Categorias Subcategorias 

A evolução da sustentabilidade 

no mercado de capitais mostra o 
impacto das mudanças climáticas 

tomado como fator de risco para 

os investimentos.  

Motivação para integração das 

informações ASG à análise de 
investimento 

PRI; riscos; retorno financeiro; iniciativas; 

movimento sem volta; clientes 

Integrar fatores ASG ao processo 

de análise de investimento é 

determinante na evolução da 
gestão das instituições 

Formas de adoção e uso dos critérios 

ASG 

Gestão dos fatores ASG; exclusão; equipe; 

desafios; dever fiduciário 

A facilidade na busca de 
informações  ASG impacta 

positivamente na adoção dos 

fatores às análises de 

investimento 

Fontes de dados ASG Fontes; dificuldades; utilização dos 
relatórios de sustentabilidade publicados 

pelas empresas; percepção quanto à 

melhoria de captura das informações 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

Cabe ressaltar que a preparação, a interpretação e a inferência dos fenômenos neste 

trabalho dependeram da capacidade interpretativa do pesquisador. Optou-se por não utilizar 
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qualquer software específico para a visualização, organização e categorização das 

transcrições. 

3.6  Definição das categorias 

Após a avaliação do referencial teórico, foram estabelecidas três categorias de análise. 

Logo após as entrevistas, deu-se a imersão sobre seus conteúdos e a organização dos dados 

para a análise de conteúdo. A seguir, as informações mais recorrentes e enfáticas foram 

separadas e analisadas, chegando-se à validação das categorias, descritas a seguir. 

A) Motivação para integração das informações ASG à análise de investimento 

Diversas são as pressões do mercado quanto à adoção dos fatores ASG, desde 

melhores práticas de gestão e necessidade dos clientes, como mudanças climáticas e aumento 

das instabilidades políticas e sociais (PRI, 2016), até o fato de  instituições como o PRI se 

tornarem mandatórias à adoção. Somado a isso, considera-se também a o retorno financeiro. 

 

B) Forma de adoção e uso dos critérios ASG 

Como integrar fatores não financeiros às análises de investimentos? Esse é o grande 

questionamento desta categoria, que considera a gestão dos fatores ASG, filtros utilizados, 

equipe, desafios e o dever fiduciário. 

C) Uso dos fatores ASG no processo de decisão de investimentos 

A identificação dos fatores ASG adequados ao setor econômico da empresa, bem 

como sua análise, é o primeiro desafio no processo de integração dos fatores ASG às análises 

de investimento. Depois, torna-se necessária a reunião das informações de diversas fontes 

para análise e a subsequente tomada de decisão.  

O referencial teórico traz diversas questões relacionadas aos fatores ASG, como falta 

de dados comparáveis, credibilidade, fontes não adequadas, diferentes formatos dos usuais, 

etc. Por outro lado, alguns autores defendem que sim, as informações existem em demasia, 

sendo o desafio a escolha destas. Dessa forma, os dados são uma importante categoria, tendo 
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em vista que o processo da adoção dos fatores ASG se concretiza por eles. Assim, esta 

categoria engloba as fontes de dados, as dificuldades, a utilização do Relatório de 

Sustentabilidade e a percepção quanto à melhoria do reporte dos dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo apresenta as análises da pesquisa e os resultados, ou seja, ao estabelecer 

o diálogo entre a teoria e as categorias identificadas, chega-se aos resultados da pesquisa. 

Os temas de análise foram considerados conforme o roteiro de pesquisa e agrupados 

por afinidade nas conclusões. As categorias iniciais identificadas foram: 1) Motivação para a 

integração das informações ASG à análise de investimento; 2) Formas de adoção e uso dos 

critérios ASG; e 3) Fontes de dados. Já como subcategorias, tem-se: (1) PRI, riscos, retorno 

financeiro, iniciativas e movimento sem volta; (2) gestão dos fatores ASG, exclusão, equipe, 

desafios e dever fiduciário; (3) fontes, dificuldades, utilização dos Relatórios de 

Sustentabilidade publicados pelas empresas e percepção quanto à melhoria de captura das 

informações (ver Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Categorização dos temas para análise de conteúdo 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS TEMAS 

1.) Motivação para integração 

das informações ASG à 

análise de investimento 

A) PRI 

B) Riscos 

C) Retorno financeiro 

D) Iniciativas 

E) Movimento sem volta 

F) Clientes 

Motivação para uso das 

informações ASG 

2.) Formas de adoção e uso dos 

critérios ASG 

A) Gestão dos fatores ASG 

B) Exclusão 

C) Equipe 

D) Desafios 

E) Dever fiduciário 

Gestão 

3.) Fontes de dados A) Fontes 

B) Dificuldades 

C) Utilização dos relatórios de 

sustentabilidade pelas empresas 

D) Percepção quanto à melhoria de 

captura dos dados 

Dados 

Fonte: BUOSI, 2017 para Top Análise de Investimentos, 2017. 

 

Como ambos os públicos de pesquisa convergiram para as mesmas categorias, optou-

se por promover um diálogo entre eles. Dessa forma, a análise traz, nas categorias, as 

colocações dos gestores de ativos, integradas com as dos profissionais de entidades 
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representativas do setor financeiro. Entretanto escolheu-se não identificar o discurso dos 

entrevistados, mantendo assim o sigilo destes. Assim, os entrevistados relacionados às 

Gestoras de Ativos estão identificados como 1, 2, 3, 4 e 5; e os relacionados às entidades, 

entre associações e academia, identificados como A, B, C e D.  

 

Tabela 11 – Identificação dos entrevistados 

Entrevistados 

 

 

Gestores de Ativos 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Entidades 

(Associações e 

Academia) 

A 

B 

C 

D 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Decidiu-se ainda utilizar o masculino genérico para evitar quaisquer tipos de 

referências à identidade dos interlocutores. 

 

4.1 Motivação para integração dos fatores ASG 

Objetivo principal da presente dissertação, a motivação para a integração das 

informações ASG à análise de investimento, considera a adesão ao PRI –, o principal 

incentivo passando pelos riscos, como mudanças climáticas e aumento das instabilidades 

políticas e sociais, até as diversas pressões do mercado, o que inclui comparação com outras 

gestoras de ativos e as próprias necessidades dos clientes. 

Em uma pesquisa internacional sobre como os gerentes de ativos convencionais prestam 

contas sobre princípios ambientais, sociais e de governança em seus processos de 

investimento, os pesquisadores Emiel van Duuren, Auke Plantinga e Bert Scholtens definem a 

integração como: “[...] a inclusão explícita feita por gerentes de ativos dos riscos e 

oportunidades acerca dos princípios de ASG em análises financeiras tradicionais e em 

decisões de investimentos baseadas em um processo sistemático e em fontes de pesquisa 
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apropriadas” (DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2015, p. 526). Os autores 

complementam: “quando se avalia os resultados de nossa pesquisa, parece difícil encontrar 

uma única conclusão no que diz respeito ao impacto de investimentos de fatores de ASG na 

performance” (DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2015, p. 532). 

Incorporar fatores de governança, meio ambiente e responsabilidade social em 

estratégias de investimentos se tornou um serviço distinto para muitos fornecedores de 

serviços de investimento. Mas qual seria a motivação? 

 “A motivação é o valor”, afirma Entrevistado C, atestando, assim, que a própria 

motivação para a adoção já mostra que a sustentabilidade, de alguma forma, faz parte dos 

valores da companhia. 

Capacidade de adaptação às oscilações do mercado é um dos propósitos da integração 

dos fatores ASG, de acordo com outro profissional. 

A adoção do ASG, para mim, tem um objetivo fundamental, que é criar empresas 

resilientes ao comportamento do mercado. As empresas que adotam resistem mais 

em termos de flutuação de preço ao comportamento do mercado. Isso já está 

provado por estudos acadêmicos. (Entrevistado D). 

Demanda do investidor também está entre as motivações, sobretudo levando-se em 

conta o âmbito internacional. “Existem diversos drivers para essa agenda e a demanda de 

investidor é uma muito importante”, relata Entrevistado 2, que cita também a importância da 

instituição em tomar uma posição em relação à aplicação dos aspectos ASG nos 

investimentos; fato que encontra ressonância na fala de outro interlocutor: 

Temos várias motivações. Uma é a questão de posicionamento: é uma agenda que o 

banco acredita [...]. Temos um marco regulatório muito expressivo no Brasil, então 

precisávamos tomar alguma ação, se estruturar melhor em relação a isso. E a terceira 

e, para mim, uma das principais, é a demanda de investidor. Respondemos muito à 

due diligence, temos muitos investidores fora, muitos deles preocupados com 

questões ASG. (Entrevistado 2). 

A Asset se tornou signatária do PRI em 2010. Houve todo um envolvimento do 

banco e também da própria Asset, então foi uma decisão nossa e não uma demanda 

de crédito. Realmente nós resolvemos, na época, adotar esses princípios norteadores 

para a prática de investimentos responsáveis. Foi uma decisão nossa. [...] Não vou 

falar que é pressão de cliente, na verdade, vou falar pela Asset. Tem o trabalho que é 

feito pelo banco e tem a questão do nosso processo decisório, auxiliando ou tendo 

mais uma ferramenta para os investimentos que são realizados aqui internamente. 

(Entrevistado 5). 
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Um indicador bem conhecido do crescimento da conscientização sobre questões 

ASG é o rápido crescimento da lista de signatários dos Princípios de Investimento 

Responsável das Nações Unidas (PRI) – a principal base para investidores que 

desejam integrar fatores ASG em seu processo de decisões de investimento. De 

acordo com o PRI, os ativos sob gestão (AUM) de seus signatários cresceram de 

menos de US$6 trilhões no lançamento do PRI em 2006 para quase US$60 trilhões 

em abril de 2015 (CFA, 2015, p. 9). 

Ao analisar as nove entrevistas, percebe-se que são várias as motivações para 

integração dos fatores ASG à análise de investimentos, tais como demanda do investidor, 

criação de empresas resilientes e posicionamento no mercado; porém, uma se destaca: a 

adesão ao PRI, item abordado em mais detalhes a seguir. 

4.1.1 PRI – Princípios do Investimento Responsável 

Tornar-se signatário do PRI foi o principal motivador da adoção dos fatores ASG às 

análises de investimento, segundo os entrevistados. 

Ser signatário significa que a organização fez um comprometimento público de 

olhar essa agenda. É principio lógico, é aspiracional, mas é uma forma de deixar 

claro ao mercado que você está observando os aspectos ASG, não necessariamente 

em 100% das suas carteiras, ninguém é perfeito, mas é uma forma da instituição 

deixar claro para o mercado que faz parte da agenda deles. (Entrevistado B). 

As cinco gestoras de ativos analisados tornaram-se signatários do PRI entre os anos de 

2008 e 2015, porém, a adesão, bem como o uso dos dados ASG, já tinham sido adotados fora 

do Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos. Isso quer dizer que também houve uma 

pressão no mercado brasileiro no sentido de adotar as melhores práticas e, assim, poder 

oferecer serviços no mesmo nível dos Bancos internacionais. 

A PRI foi assinada por uma pressão do mercado, ou seja, todas as Assets eram 

signatárias do PRI e como é que a gente vai se posicionar frente a isso? 

(Entrevistado 4). 

O PRI, na realidade de Asset, de fato, é um movimento mais importante. Hoje são 

mais de 1.300 signatários no mundo, eles têm mais de 63 tri de dólares on demand, 

considerando todos os signatários. Se você não está ali, por que você não está? Você 

não concorda com esses princípios que são super engajadores? São riscos? São 

oportunidades? É até um pouco estranho como que uma empresa não é favorável a 

combater o trabalho escravo, entendeu? É um negócio de outro mundo. [...] Dentro 

da Asset, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez foi se tornar signatário do 

PRI e, a partir disso, começar uma agenda mais estruturada de implementação dos 

critérios ASG na tomada de decisão do investimento. (Entrevistado 2). 
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Fazer parte do PRI é se comprometer com os princípios de observar os aspectos 

ASG. Na verdade, o PRI são seis princípios para o investimento responsável. 

Quando você se torna parte dessa rede, você se compromete, como investidor, aos 

seis princípios e todos mencionam a integração dos aspectos ASG na análise, no 

monitoramento e na decisão em pedir para as empresas reportarem. (Entrevistado 

B). 

O PRI nasceu, em 2006, promovido pela ONU, como um movimento da UNEP FI, 

tendo como principal signatário inicial a PREVI, dando início, no Brasil, à primeira rede na 

América Latina, impulsionada após a Rio+20, em 2012.  

Vimos o grande crescimento da rede do PRI, em 2008, depois da crise de Lehman 

Brothers, que não foi uma crise financeira, foi uma crise de governança corporativa. 

No gráfico de crescimento de signatários, de 2008 para frente, cresceu muito. Teve o 

Cisne Negro ali, todo mundo olhou em volta e disse: “Não valorizei governança, não 

precifiquei e estou pagando a conta”. Acho que isso trouxe para a agenda. 

(Entrevistado B). 

Sendo o PRI o maior propulsor do compromisso com o ASG, tornar-se signatária do 

PRI significa que a empresa assume um compromisso público de se comprometer com a 

agenda, o que inclui a implementação de processos para a adoção dos fatores ASG às análises 

de ativos. Todos os entrevistados reforçam a importância do movimento promovido pelo PRI 

quanto à assinatura dos princípios, no sentido de as Asset Managements assumirem um 

compromisso real com o acionista, o meio ambiente e a sociedade. “O PRI tem feito um bom 

trabalho de estimular Assets pequenas a incorporarem também esses aspectos [análise ASG de 

ativos]”, atesta Entrevistado 4. 

O PRI é um grande marco para todo esse movimento ASG dentro de Asset, dentro 

de investimento responsável, porque foi um grande engajador, traz muita pauta 

nova, publica muito material em relação ao assunto e, de fato, engaja as pessoas. 

Quem está trabalhando ali em PRI, de fato, está levantando a bandeira e acreditando 

naquele propósito. (Entrevistado 2). 

As definições elaboradas e aprovadas pelo PRI são utilizadas por todas as gestoras de 

ativos consultadas, ratificando assim a importância da geração de conhecimento no tema e a 

sua influência no mercado mundial. O documento de definições para reporte dos investidores 

quanto à integração das questões ASG traz alguns exemplos de questões a serem analisadas e 

consideradas por seus signatários (Anexo A). 

Na opinião dos gestores de ativos ASG, trata-se da implementação de novos processos 

e de uma nova cultura, no sentido de integrar fatores de sustentabilidade à análise de 

investimentos e influenciar as diversas área da instituição. 
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4.1.2 Riscos 

Em termos gerais, pode-se expressar risco como a possibilidade de ocorrência de um 

evento não desejável (BRUNI, 1998). Em relação às Finanças, risco pode ser expresso de 

acordo com Gitman: “no sentido mais básico, [...] pode ser definido como a possibilidade de 

perda”, ou, de acordo com Solomon e Pringle, “o grau de incerteza a respeito de um evento” 

((SOLOMON; PRINGLE, 1996 apud SECURATO, 1996, p. 28)  

Alguns autores fazem distinção entre incerteza e risco, em conformidade com a 

orientação sugerida pelo economista Frank Knight há cerca de 60 anos. A incerteza pode ser 

referente a situações para as quais muitos resultados são possíveis, porém cada um deles 

apresenta probabilidades desconhecidas de ocorrência (BRUNI, 1998). O risco, por sua vez, 

refere-se a situações sobre as quais podemos relacionar todos os resultados possíveis, e 

conhecendo a probabilidade de vir a ocorrer, apresentada por cada possível resultado. 

(KNIGHT, 1964, p. 179). 

Embora em um primeiro momento os riscos das atividades dos diferentes setores 

possam parecer a motivação base para a adoção dos fatores ASG, em alguns Asset 

Managements eles não estão sendo considerados em sua totalidade, como afirmam os 

profissionais das entidades. “Indicação de risco é o processo de monitoramento intensivo e/ou 

exclusão de ações que possuem envolvimento com sérios problemas de ordem ambiental, 

social ou de governança”, segundo Duuren, Plantinga e Scholtens (2015, p. 531). 

Foi feito um levantamento de todas as empresas – todas que a gente tem e as que 

gente pode investir, no nosso universo de cobertura – envolvidas em algum 

escândalo, em algum processo. O número é grande, assustador até, de quantas já 

foram citadas, não necessariamente condenadas. O risco é ainda o que mais chama a 

atenção e é o porquê as Assets têm olhado mais para esse ponto. A oportunidade vai 

ser algo mais pra frente. (Entrevistado 4). 

Por mais que o mercado de ativos tenha avançado nas questões ASG, as mudanças 

climáticas ainda não estão sendo tratadas como urgentes e fator de alto risco pelas 

organizações. “Uma coisa que me assusta é o problema das mudanças climáticas. É um risco 

enorme e ninguém olha para isso”, diz o Entrevistado C, cuja preocupação é que o avanço do 

mercado quanto ao entendimento da gravidade da situação está aquém da urgência e que os 

impactos ambientais já causam e irão causar ainda mais e em um breve espaço de tempo 

mudanças definitivas na economia mundial. Outro entrevistado, de uma das entidades 
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entrevistadas, afirma também que o mercado tem avançado, mas em uma velocidade inferior à 

necessidade real. Os investidores ainda não mostram consciência sobre esse tema que já está 

causando e irá causar grandes mudanças na economia em um curto espaço de tempo. “Esses 

são os grandes desafios: é o agrobusiness, a mineração, as florestas. Esse é o grande ambiente 

que a gente não enxerga. E fala-se pouco sobre o assunto” (Entrevistado D). 

Os riscos relacionados à adoção dos fatores ASG, embora sejam externos às empresas, 

necessitam ser integrados à estratégia da companhia, a fim de minimizá-los, seja investindo 

em tecnologia e/ou novos processos, seja influenciando o mercado para a redução dos riscos 

relacionados, lembrando que alguns setores oferecem ameaças maiores que outros, como, por 

exemplo, óleo e gás. 

Quando falamos de sustentabilidade são dois eixos para olhar para as empresas. O 

eixo do negócio delas, a natureza do negócio mesmo, empresas de óleo e gás, fumo, 

álcool, mineração. E o eixo de como elas fazem isso, então é: qual é o processo? É 

melhor investir em uma mineradora que está toda regular ou em uma eólica que usa 

trabalho escravo? Os investidores têm que ver o que faz e também como faz, e isso 

tem que estar reportado nos relatórios. (Entrevistado A). 

Os desafios ambientais, sociais e de governança corporativa são apresentados por 

diferentes estudos, ferramentas e metodologia, sem um padrão definido. No entanto, os 

profissionais alertam para a necessidade do investidor atentar para os planos de ações 

relacionados aos riscos, mais do que apenas para os indicadores. 

É uma quebra de paradigma muito grande. Além das dificuldades das questões 

Ambientais e Sociais, o timing delas não é o mesmo timing das informações 

econômicas. As informações econômicas você tem a obrigatoriedade de informar 

anualmente e com relatórios semestrais, que são relatórios mais restritos. Só que a 

mudança climática não se importa nenhum pouco com a visão gregoriana do ser 

humano; ela acontece numa dimensão completamente diferente. Ela te dá resposta 

agora do que aconteceu 50 anos atrás. Já o que nós estamos fazendo agora só vai ter 

essa resposta daqui 50 anos, o valor da empresa, no momento, não vai ter impacto 

nenhum. A resposta está errada! Eu deveria impactar o valor da empresa agora para 

que ela internalize os custos que ela está exportando no ambiente. É a única maneira: 

é penalizar no preço. Eu só aumento o seu preço se você internalizar os custos que 

você está exportando para o meio ambiente. (Entrevistado 4). 

Um dos entrevistados testemunha o avanço na adoção dos fatores ASG em um curto 

espaço de tempo. Contextualizando a visão de que, no passado, desenvolvimento estava 

atrelado à poluição ambiental, ou seja, de que o crescimento era estimulado sem parâmetros 

quanto aos níveis de poluição ou desmatamento, o profissional afirma que esse tipo de 

pensamento mudou no decorrer dos últimos 40 anos, levando-se em conta a necessidade de 
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minimizar os riscos ambientais, mas que ainda não se encontra em um grau realmente efetivo, 

sobretudo quando se trata de Brasil. 

Hoje estamos em um ambiente completamente diferente: continuamos a poluir, mas 

sabemos que estamos produzindo e temos que deixar de poluir. Que progressos nós 

tivemos? Os Estados Unidos pararam de aumentar a sua poluição, a China reduziu a 

taxa de poluição, mas o Brasil continua a poluir mais. Por quê? Pelo problema do 

desmatamento, das queimadas, e muitos desmatamentos são feitos através de 

queimadas. Esse é o grande problema. (Entrevistado D). 

Setor estratégico para a economia brasileira e responsável por um terço do Produto 

Interno Bruto (PIB), o agronegócio gera danos ao meio ambiente – danos estes muitas vezes 

ignorados pela sociedade e, sobretudo, pelos investidores. 

O problema urbano, se resolver o problema do automóvel e do saneamento, já tem 

um caminho enorme. Mas tem um problema rural, tem o problema da mineração, 

que é um problema que você não enxerga. [...] O agronegócio fala em pesticidas 

como se não fosse nada. Você vê a resposta quando entra o assunto: “Se eu tenho 

obrigação de ser o celeiro do mundo, tenho que colocar pesticida”. A minha resposta 

é: “Não tenho obrigação de ser celeiro do mundo, tenho a obrigação de ser o 

oxigênio do mundo”. Aí o discurso muda: “Tenho que preservar as florestas, os 

outros países que criem o seu celeiro, diminuam a desertificação”. Porque o 

problema do mundo hoje é o aumento da desertificação e nós não temos 

desertificação por causa da maravilha que é a Amazônia, ela é a nossa barreira para 

não ter desertificação. Se a Amazônia afundar nós vamos virar um deserto e acaba 

todo o agronegócio, acaba tudo. Falta essa consciência. Esse é o mundo a ser 

explorado. (Entrevistado D). 

Nesse trecho, o profissional ressalta a importância dos gestores de ativos considerarem 

os riscos relacionados ao agronegócio versus a preservação da natureza no tocante à avaliação 

de crédito e investimentos. Ou seja, é possível preservar a Amazônia e manter o 

desenvolvimento econômico, sem destruir a natureza em nome do lucro de grupos 

minoritários. 

Uma das instituições alega que, no momento da elaboração da metodologia, levou-se 

em consideração os principais riscos das empresas, as possíveis multas ou sanções, escândalos 

recentes, bem como a ações de prevenção à lavagem de dinheiro e corrupção. Riscos muito 

claros, como afirma outro entrevistado, salientando que as oportunidades não são mensuráveis 

na mesma proporção. 

A gente tem uma componente muito grande de risco, então você estar prevenindo 

potenciais riscos ambientais, sociais e de governança, que possa trazer para a sua 

carteira e, de uma certa forma, isso já é olhado, porque tem algumas coisas que são 

bem evidentes. Vou dar um exemplo. Tem empresas ou setores que são mais 

arriscados, mais críticos do ponto de vista ambiental ou social. Isso, de certa forma, 

está mapeado, a gente sabe que pode acontecer alguma questão, está mais presente 
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no nosso dia a dia. Mas também tem uma componente das oportunidades, que é o 

que a gente ainda não consegue olhar com a mesma clareza que poderia. 

(Entrevistado 1). 

A mesma estratégia é tomada por outra instituição, que não usa filtro de exclusão ou 

de inclusão e nem best in class, optando por analisar cada investimento individualmente 

dentro de suas peculiaridades. 

Nos modelos, Meio Ambiente, Social e Governança têm o mesmo peso, mas isso 

muda de análise para análise. É caso a caso. Em determinada empresa os problemas 

de governança podem ser mais sérios ou precisam de mais atenção, então a gente 

salienta que o problema daquela empresa está na governança e, de fato, questões 

ambientais ou sociais são pormenores, nesse caso. Em outra empresa, a questão 

ambiental vai ser o que pega e não tanto governança. (Entrevistado 3). 

O modelo é pragmático, levando-se em conta um “pálio eixo tradicional em termos de 

fluxo de caixa e valor presente”, explica Entrevistado 3. Assim, olha-se com mais atenção 

para um tema e estima-se o valor desse tema no fluxo de caixa da empresa. Isso em relação 

aos fatores A e S, ou seja, ambientais e sociais. Já em relação ao G, governança, o rating não 

é em termos financeiros e, sim, apenas uma nota no relativo entre todas as empresas. 

 

4.1.3 Retorno financeiro 

Ao aplicar seus recursos, o investidor emprega capital agora, visando obter um 

resultado futuro, em que sua riqueza seja maximizada. Em mercados financeiros, as 

aplicações são comumente feitas em títulos, certificados ou contratos (ativos), cujo valor final 

permitirá a quantificação do resultado. Assim sendo, a capacidade de prever o retorno de um 

investimento dependerá da capacidade de estimar o valor final do ativo (SANVICENTE; 

MELLAGI, 1988, p. 18).  

Retorno é a variação positiva ou negativa na riqueza de um investidor, comumente 

representado em forma percentual. Para investimentos em ações pode ser simbolizado pela 

soma de dividendos mais variação no preço (preço final menos preço inicial), posteriormente 

dividido pelo preço inicial.  

O retorno financeiro continua sendo a questão mais relevante para o investidor. 

Embora haja estudos que comprovem que empresas que adotam estratégias de 
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sustentabilidade aos negócios têm melhores resultados no longo prazo, as condições de 

mercado e estratégia de negócios das empresas podem impactar negativamente nos resultados 

em curto ou médio prazo. Outra questão citada é que o mercado de capitais brasileiro é muito 

pequeno e, por isso, depende de algumas grandes empresas, o que remete à análise pela 

Teoria das Finanças, quanto mais limitado o universo de investimentos, maior será o risco e, 

possivelmente, o ganho. Contudo, pode haver uma limitação de desempenho, 

independentemente de adotarem ou não um plano de sustentabilidade. 

Um estudo do PRI de Berlim compilou dois mil estudos acadêmicos mostrando que 

63% deles chegaram à conclusão de que a integração de fatores ASG às análises de 

investimento melhoram a questão fiduciária, sendo que apenas 10% dizem que não há relação. 

Além disso, cita um estudo, que realiza periodicamente comparando os resultados de diversos 

índices de bolsas de valores relacionados à sustentabilidade – como ISE, da B3, e Dow Jones 

Sustainability Index, da Bolsa de Valores de Nova Iorque, dentre outras –, que comprova que, 

em épocas de crise ou de volatilidade intensa do mercado, as empresas tendem a ter menor 

variação de resultados, mostrando que a mitigação de riscos e os investimentos em 

sustentabilidade geram frutos. 

“As pessoas que vivem em um momento mais utópico acham que empresas 

sustentáveis são mais rentáveis. Não acontece assim”, enfatiza entrevistado 1, citando o caso 

de uma empresa nacional que, mesmo com projetos importantes e infraestrutura, não 

performa bem. “É um erro achar que toda empresa com bom desempenho de sustentabilidade 

tem bom desempenho financeiro. Isso nem sempre acontece e é um problema, é um erro 

mesmo”, completa, frisando, porém, que a não lucratividade não está atrelada ao fato da 

empresa ser sustentável e, sim, a uma questão de estratégia da companhia e por diversas 

condições do mercado. Argumento que encontra ressonância na fala de entrevistado 2: “A 

gente não consegue entender como, de fato, isso pode impactar ou não, precificar esse valor, 

valor daquele risco, daquela oportunidade”. Entretanto “empresas sustentáveis, de alguma 

maneira, vão agregar valor para o acionista”, decreta entrevistado 5. 

A questão do retorno financeiro ainda é controversa para os entrevistados e para o 

mercado, isso devido à visão de curto prazo quanto aos ganhos, da maioria dos investidores. 

Mesmo com estudo comprobatórios de que, no longo prazo, as ações de empresas com 

estratégia de sustentabilidade integrada aos negócios, tendem a apresentar melhores 
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resultados, o investidor ainda questiona a certeza dessa afirmação e se os investimentos 

socioambientais não prejudicaram a performance das ações. Leva-se a crer que a falta de 

informações sobre a nova dinâmica de análise levando em conta as questões socioambientais 

e de governança seja a principal questão relacionadas aos investidores. O esclarecimento dos 

Asset Managements aos clientes pode ter uma influência positiva quanto ao entendimento do 

valor gerado quanto às análises mais amplas dos investimentos. 

4.1.4 Iniciativas 

As entidades entrevistadas procuram reunir as pessoas em congressos, conferências e 

grupo de trabalho a fim de disseminar a sustentabilidade e os conceitos relacionados à adoção 

ASG como, por exemplo, indicadores adotados, fontes de informação, estrutura de análise, 

equipes dedicadas, etc., mostrando cenários, casos de sucesso e colocando em contato 

diferentes perfis, tamanhos e maturidade de companhias, promovendo a troca de experiências 

e a colaboração em projetos. 

Outro movimento importante dessas instituições é a promoção de treinamentos e 

certificações sobre o tema, sendo o PRI o maior incentivador e apoiador. 

As entidades também produzem pesquisas a fim de avaliar o grau de maturidade, 

consciência dos gestores e adesão aos processos ASG nas instituições.  

Uma das Assets Managements implementou aspectos ASG dentro da própria 

instituição como uma forma de conscientizar, na prática, os funcionários sobre o impacto 

ambiental de atitudes aparentemente simples e corriqueiras, como beber água em copos 

descartáveis. 

Tem também um investimento grande em projetos de ecoeficiência aqui dentro. 

Fizemos uma ação bem-sucedida de substituição do copo plástico por garrafa. 

Distribuímos garrafas e, no porta-copos, a gente colou adesivos: “Esqueceu a sua 

garrafa?”. Era algo divertido, mas pegou e, no primeiro mês, economizamos 55 mil 

copos e reportarmos isso para as pessoas. No começo, tinha gente que falava: “Eles 

só estão fazendo isso para parar de gastar dinheiro com copo”. Não é por dinheiro, 

copo custa dois centavos; é por uma mudança de comportamento, é quebrar 

barreiras. Não conseguimos zerar, porque tem gente que vem de outro escritório 

trabalhar aqui e não é obrigatório trazer uma caneca. Não temos uma estrutura para 

lavar no andar e outras questões que complicam, de fato, a substituição 100%. 

(Entrevistado 2). 
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Se uma atitude simples – como substituição de copos descartáveis por outras 

alternativas – já encontra resistência, imagina a troca de investimentos financeiros com 

retorno de curto prazo por investimentos com retorno de longo prazo levando-se em conta os 

fatores ASG. Por sua vez, no exemplo citado, a ação foi “bem-sucedida”, o que demonstra 

que atitudes ignoradas ou tidas como impasses podem tornar-se hábitos sustentáveis. 

Treinamentos também são oferecidos pelas próprias Assets. 

A gente tem um processo de treinamento no banco, que é integrado e gerenciado por 

compliance. Diversos treinamentos várias pessoas do banco precisam fazer; alguns 

são regulatórios, outros não. ASG a gente tem na plataforma e eu indico as pessoas 

que deveriam passar por ele e tomar um pouco de conhecimento do que é esse 

assunto. A maioria das pessoas já sabe, é um assunto em voga hoje em dia. Existe 

um amadurecimento muito grande e, querendo ou não, eu não deixo de ser uma 

pessoa técnica no assunto. Os analistas conhecem a empresa, sabem que uma crise 

hídrica pode impactar uma empresa, um setor ou não e eu tento trazer uma visão de: 

“Olhe para isso como ASG e reporte isso como ASG, porque é ASG o que você está 

fazendo, apesar de, muitas vezes, você não enxergar como ASG”. Esse é o ponto. 

(Entrevistado 2). 

Iniciativa que promete incutir ainda mais os fatores ASG às análises é a parceria 

globalmente do Chartered Financial Analyst (CFA) com o PRI. O certificado global CFA é 

considerado “topo da pirâmide” para os profissionais de investimento.  

Isso não vai entrar logo, ano que vem, mas eles estão tentando entender, dos 

analistas financeiros, como fazer a integração ASG e análise financeira. Hoje em 

dia, se você for prestar as provas do CFA tem lá uma pergunta: “O que é 

integração?”, para saber se você sabe o que é. Eles, de fato, querem entender como 

cada um faz, quais são as resistências, para cair nas provas globalmente, então todo 

mundo vai ter que saber fazer integração ASG para tirar a certificação. Isso pode dar 

uma alavancada, mas não vai ser agora 2018. O que vai ter agora, no final desse ano 

e ano que vem, são diversos workshops ao longo do mundo, do CFA com o PRI, 

para fazer uma pesquisa específica. Vai ser um workshop para explicar e para 

capturar essa impressão, justamente essa pergunta que você me fez: O que trava? 

Quais são as suas dificuldades para integrar? Eu não entendo os benefícios? Eu não 

vejo que tem impacto direto? (Entrevistado 4). 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) também é abordado por um dos 

interlocutores. 

A grande mudança de paradigma são os ODS, uma agenda que vai fazer o mundo 

mudar, porque é a primeira vez em consenso: 193 países, todo o mercado olhando 

para 17 coisas que são as mesmas coisas. Independente da gente concordar ou não, 

vai ser agenda, isso vai mudar e vai mudar os produtos, vão começar a nomear 

produto de uma forma melhor, direcionar. Têm alguns fundos lá fora de grandes 

investidores europeus querendo financiar a entrega dos ODS em países emergentes, 

então você vai começar a ver produtos também surgindo. (Entrevistado B). 
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Em setembro de 2015, líderes mundiais se reuniram na sede da ONU, em Nova York, 

e decidiram um plano de ação, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual 

contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para proteger o 

planeta, erradicar a pobreza e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. 

Trata-se da criação e disseminação de uma nova cultura no mercado de ativos que 

necessita de tempo para a disseminação e integração aos processos, tanto das empresas quanto 

das gestoras de fundos. Assim, todas as iniciativas são válidas e se intercalam promovendo 

um movimento contínuo consistente. 

4.1.5 Movimento sem volta 

Haverá um momento em que não será mais discutido se, na análise de investimentos, 

estarão ou não integrados fatores ASG, porque já farão parte do processo. Essa é a opinião de 

um dos entrevistados ao garantir que não haverá mais escolha para os investidores, 

instituições ou empresas, dada a urgência e desafios coletivos mundiais existentes que já estão 

colocando em risco a economia atual, sem exceção de setor ou negócio. “Fatores ambientais e 

sociais são essenciais para a vitalidade, a sustentabilidade da empresa; não vejo um futuro 

com as empresas ignorando essa agenda”, afirma Entrevistado 2. 

A tendência é mudar de patamar. Nesses últimos anos, essa crise de ética que 

estamos passando por nosso país, envolvendo todas as empresas de poder público, 

acho que serve de um consolo para a gente, porque está mexendo em algumas 

feridas. As empresas e também o investidor precisam acordar para algumas questões 

e olhar mais a médio e longo prazo, sustentabilidade. Essas iniciativas são 

importantes. (Entrevistado 5). 

A própria demanda do investidor cria um ciclo retroalimentado pelas instituições que, 

por sua vez, estimulam as empresas. 

Vejo demanda de investidor vindo para o [banco]. A gente se estrutura melhor, 

entende como relevante, entende como risco e trabalha nessa agenda no sentido de: 

“Preciso questionar as empresas em relação a isso”. A partir do momento do 

questionamento, eu me preparo melhor para falar, me estruturo melhor para me 

posicionar e identifico oportunidades, agendas e pautas novas que antes não estavam 

tão claras. Quanto mais o mercado se movimentar nessa direção, mais as empresas 

vão estar preparadas para falar e saber como abordar o assunto. Vai ser um 

refinamento, um aprendizado conjunto do mercado em geral. É um movimento 

cíclico crescente de evolução, mas existe, sim, uma oportunidade muito grande para 

as empresas melhorarem a forma de reportar. (Entrevistado 2). 



74 

 

“Em algum momento isso vai virar norma e quem está fazendo isso hoje, na verdade, 

está se antecipando a norma e pode colher os frutos futuramente. É uma tendência”, decreta 

um dos entrevistados relacionado às Assets. 

4.1.6 Clientes 

Alguns clientes já demandam nas análises de investimentos questões relacionadas à 

sustentabilidade a fim de minimizar riscos. No entanto, são clientes que realizam 

investimentos de longo prazo, são os investidores institucionais.  

Há uma orientação muito grande aqui dentro, sim. A gente tem cliente perguntando 

disso, eles estão interessados nessa agenda por causa dos riscos. Depois da Samarco 

então... A gente tem um monte de coisa para fazer, a gente precisa se estruturar de 

uma maneira melhor e reportar isso de uma maneira melhor para o cliente. Existem 

diversos drivers para essa agenda e eu acho que a demanda de investidor é uma 

muita importante, de verdade. (Entrevistado 4). 

A gente teve uma crise em função do mercado como um todo e é por isso que eu 

acho que já tem essa demanda dos nossos clientes de dizer: “Eu quero que você 

aplique uma metodologia, eu vejo isso como importante, eu quero que isso seja um 

critério de análise”. Essa demanda ainda é baixa, mas eu acho que, se tiver um 

desenvolvimento maior do mercado de capitais, talvez a gente tenha isso como um 

item que vai ser um diferencial. (Entrevistado 6). 

Um dos entrevistados alerta que há fundos na Europa e nos EUA de grandes 

investidores buscando financiar projetos ligados aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) em países emergentes. Essa pode ser uma motivação para o 

desenvolvimento de produtos que ressaltem os fatores ASG. 

O líder de uma das Associações do Mercado de Capitais (Entrevistado D) disse que 

esse ainda é um movimento recente no Brasil e que muitos investidores ainda não se alertaram 

para a importância da adoção dos fatores ASG, seja como risco, seja como resultado. Ele 

alerta ainda que os investidores institucionais já avaliam estas questões ao investir, já os 

demais investidores consideram, ou não, conforme o objetivo do investimento e do seu perfil 

como investidor – conservador, moderado ou agressivo. 

As questões de sustentabilidade no mercado de capitais e nas empresas ainda está em 

processo de integração. Existem modelos avançados de integração ASG e incipientes; tanto 

nas empresas quanto nos demais segmentos da economia. Nessa evolução, os investidores 

também evoluem aos poucos no entendimento e na adoção dos critérios ASG. Por isso a 
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importância das Asset Managements influenciarem o mercado mostrando novas oportunidades 

e produtos aos seus clientes. 

4.2 Forma de adoção e uso dos critérios ASG 

A identificação dos fatores ASG adequados ao setor econômico da empresa, bem 

como sua análise, é o primeiro desafio no processo de integração dos fatores ASG às análises 

de investimento. Depois torna-se necessária a reunião das informações de diversas fontes para 

análise e a subsequente tomada de decisão, pois é a partir dos dados que o processo da ação 

dos fatores ASG se concretiza. 

A Eurosif, organização europeia que promove o investimento responsável, divide as 

atividades desempenhadas por gerentes de ativos em três categorias: 1) Não-sistemática; 2) 

Sistemática; 3) Restritiva; sendo consideradas apenas as duas últimas consistentes com a 

definição de integração de princípios ASG. 

Categoria 1 (“Integração não-sistemática de princípios ambientais, sociais e de 

governança”): pesquisas e análises de princípios de ASG disponibilizadas para 

analistas convencionais e gerentes de fundos; Categoria 2: consideração/inclusão 

sistemáticas de análises e pesquisas sobre princípios de ASG em 

avaliações/classificações financeiras feitas por analistas e gerentes de fundos; 

Categoria 3: Restrições obrigatórias de investimentos baseadas em 

avaliações/classificações financeiras derivadas de pesquisas/análises sobre 

princípios de ASG (exclusões, sub ponderação, etc.). (DUUREN; PLANTINGA; 

SCHOLTENS, 2015, p. 526). 

Nas entrevistas notou-se que os gestores de ativos das instituições analisadas realizam 

atividades relacionadas às três categorias. Do mesmo modo que há fundos que trabalham com 

a exclusão, o que se enquadraria na Categoria 3 – Restrições obrigatórias de investimentos 

baseadas em avaliações/classificações financeiras –, outros fundos permitem a tomada de 

decisão do analista quaisquer sejam as informações coletadas. 

Temos uma deep analysis, um conhecimento muito profundo daquilo que a gente 

está tomando a decisão. Nessa pauta, os analistas também consideram ASG e eles 

sempre têm autonomia de tomada de decisão. (Entrevistado 2). 

A due diligence é realizada pelas Assets Managements como processo de verificação 

de informações de algumas empresas a fim de confirmar os dados disponibilizados aos 

potenciais investidores. O processo é realizado conforme a natureza do negócio e refere-se a 
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questões de ordem financeira, contábil e fiscal, além de aspectos ASG. “Nas empresas de 

setores considerados com maior risco, realizamos uma due diligence que também considera as 

questões de regularidade ambiental”, afirma um dos entrevistados (Entrevistado 2). 

Os gestores de ativos fazem adaptações conforme o setor analisado. São determinados 

os indicadores gerais e setoriais. O indicador setorial muda conforme o setor e geralmente tem 

perguntas específicas. Para cada grupo de indicadores é dado um peso específico de acordo 

com o risco apresentado e importância na análise. O item Governança geralmente tem um 

peso maior que os fatores ambientais e sociais, variando entre 40% e 50% do total. Da mesma 

forma, o peso para os indicadores gerais é de 40% e, setoriais, de 60%. “Para as Assets 

Managements, o mais importante é a qualidade da governança”, afirma Entrevistado 4. 

[...] Quando eu falo de ASG, tenho certeza que Governança é um assunto 

supercoberto [sic] em 100% das empresas. Poderia dizer: “A gente faz A, S ou G 

para 100% das empresas”. Mas estou considerando um processo que considere 

sempre ASG em cada uma das empresas. De fato, a gente tem uma cobertura ampla, 

de 100%, quando a gente fala de Governança, mas Environment e Social a gente tem 

um caminho a ser aprimorado. Os analistas conhecem as empresas, sabem quais são 

os riscos que podem impactar, mas não necessariamente têm isso formulado, 

formalizado, estruturado e organizado. Esse é o caminho que a gente tem ainda que 

percorrer. (Entrevistado 1). 

Hoje, o aspecto de Governança é muito mais avaliado do que o Ambiental e o 

Social, mas trabalhamos em uma agenda de aumentar o entendimento dos analistas 

em relação ao que os aspectos ambientais e os aspectos sociais podem acarretar e, de 

fato, afetar a qualidade daquela empresa e ter algum impacto na ação dela. 

(Entrevistado 2). 

Hoje, no Brasil, há atenção especial para questões de governança. Desenvolvemos 

um rating novo de governança que puxa as informações e trabalha para tentar 

mostrar as empresas comparado dentro do setor, dividir em quartis e trabalhar um 

pouco melhor essas informações. Vai muito de caso a caso mesmo. (Entrevistado 3). 

Mensalmente os analistas de investimentos recebem uma carteira de investimentos 

recomendada por gestores de ativos. A análise dos fatores ASG é feita periodicamente e 

integrada às informações adicionais. Quando uma empresa passa a integrar a carteira de 

investimentos também é feita a análise dos fatores ASG. 

O processo de integração de fatores ASG à análise de investimento dá atenção especial 

a empresas que adotam estratégias de sustentabilidade e que também apresentam 

oportunidades financeiras. 
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Se você tem uma boa oportunidade de investimento no financeiro, o gestor tem mais 

interesse também de saber quais são os riscos que tem no ambiental, no social e no 

de governança, e aí a gente entra mais a fundo. Quando eu olho nas empresas a 

gente tem uma ótica também de olhar as oportunidades para ver se a gente consegue 

fazer esse inverso. A gente vê a oportunidade no ambiental, no social e no de 

governança: “Será que essa empresa não vai se refletir daqui a pouco como uma boa 

performance financeira que hoje não está boa?” A gente tem tentado estudar um 

pouco isso, ainda não é 100%, mas acontece [...]. Na minha visão, uma empresa que 

tem uma boa gestão de sustentabilidade olha para todos os indicadores e isso tem 

ficado mais claro para os gestores também. Conforme a empresa passa a monitorar 

indicadores que antes ela não monitorava, ela começa a ter uma melhor gestão e 

consegue ajustar melhor, com isso começa a ter ganho de produtividade, eficiência, 

então o financeiro vai melhorar. Essas coisas estão ligadas e isso tem ficado mais no 

racional de todo mundo aqui. (Entrevistado 4). 

O processo de análise ASG pressupõe uma metodologia específica com estudos 

técnicos, avaliações quantitativas e qualitativas. 

Para cada uma das estratégias vou ter um tipo de solução. Sempre o time ambiental 

técnico aqui do banco, eu e a minha equipe, a gente apoia muitas vezes essas 

informações. A gente avalia o relatório técnico, tira dúvida, fala a questão, aponta 

para o business o que a gente vê de risco e o que a gente não vê. Como, às vezes, são 

assuntos bem específicos, o time de tomada de decisão não necessariamente tem isso 

digerido de fato, qual o risco que isso representa. (Entrevistado 2). 

Os gestores de ativos utilizam diferentes procedimentos para integração e análise dos 

fatores ASG, tendo como ponto em comum a minimização dos riscos de investimento. 

4.2.1 Gestão dos fatores ASG 

Os Asset Managements entrevistados utilizam fatores ASG em 100% dos títulos de 

renda fixa e nas operações de crédito. Quanto aos títulos públicos, duas instituições ainda 

estão integrando os fatores à análise.  

A análise fundamentalista é adotada por algumas instituições ao considerar os fatores 

ASG, ou seja, a análise da situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa, o 

setor econômico a que pertence, suas expectativas e tendências futuras. 

Não gosto da análise generalista e carimbada de “sim” ou “não”. A Análise 

Fundamentalista de entender o que a empresa faz, entender o impacto dela 

Ambiental e Social ou de Governança, trabalhar nessas questões e como, de fato, ela 

lida com os possíveis riscos e oportunidade, é a grande desmistificação de ASG. É 

dessa maneira que as Assets que incorporam ASG estão fazendo da maneira correta, 

porque entendem o setor e trabalham de forma muito racional em relação àquele 

setor e entendem que ela é, por exemplo, uma melhor da classe, uma pior da classe 

ou ela vem melhorando na classe. Eu acho que essa análise faz muito mais sentido. 

(Entrevistado 2). 
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O modelo probabilístico é a opção de uma das instituições. Ao levar-se em conta os 

riscos do setor e também as ações da empresa em relação a essa probabilidade subjetiva, 

chega-se à avaliação. 

O modelo é probabilístico. Por exemplo, em determinado setor a empresa X corre o 

risco de ter um acidente ambiental, mas ela nunca teve. Porém tem a empresa Y, no 

mesmo setor, que já teve um acidente ambiental no passado. Usamos esse risco 

setorial para estimar o risco da empresa X ter o mesmo acidente da empresa Y. Mas, 

ao conversar com a empresa X, ela mostra que, diferente da empresa Y que teve o 

acidente, ela tem uma política sobre isso, procedimentos, uma área que acompanha e 

monitora esse tema. A conta é igualzinha à da empresa Y, só que a gente ajusta a 

probabilidade, então é um modelo probabilístico. Qual é a probabilidade – 

totalmente subjetiva – da empresa X, que tem todos os processos, áreas, tudo 

bonitinho, ter o mesmo problema da empresa Y, que teve esse problema lá atrás? Na 

nossa opinião, é muito menor. A gente ajusta isso, ela continua tendo aquele risco, 

porque é um risco setorial inerente à atividade dela, porém, para essa empresa, o 

risco tem um valor menor, porque ela está adereçando de maneira adequada esse 

risco. Muitas vezes, nos modelos, tentamos precificar ou estimar um tema que 

aquela empresa nunca teve um acidente daquele ou nunca passou por aquilo antes, 

mas outras empresas desse mesmo setor, aqui no Brasil ou mesmo lá fora, enfrentam 

esse problema. Também colocamos isso como um problema que ela pode 

potencialmente enfrentar. (Entrevistado 3). 

Em uma das organizações há um fundo específico lançado há mais de 10 anos e 

possibilita aos cotistas investir em ações de empresas que, além do tradicional potencial de 

valorização econômico-financeira, destacam-se por sua postura com relação aos seus 

acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, governo e sociedade, ou seja, em empresas 

que incorporam aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa em sua estratégia de 

negócio. A avaliação das empresas para composição da carteira do fundo é feita por uma 

equipe dedicada e todas as avaliações são validadas pelo Conselho Consultivo, composto por 

seis membros, sendo três membros independentes, especialistas em sustentabilidade. Nessa 

mesma organização o gestor trabalha diretamente com a área de risco do Banco, municiando-

a de informações ASG para compor o rol de dados de análise. 

Poder vetar uma operação de crédito é uma realidade em uma das Assets Management, 

cujo entrevistado tem um assento no Comitê de Crédito da Asset com poder de veto, algo que 

considera “muito positivo”. 

Com exceção de uma das empresas gestoras de ativos, todas utilizam o screening 

positivo, ou seja, inclusão de todas as empresas para análise, independente do produto, riscos 

e relação com stakeholders. As instituições disseram que a análise deve considerar os projetos 

para elevação dos indicadores de risco e os compromissos assumidos pela empresa, sem 
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julgá-las de antemão, visto que o score atribuído à empresa é que irá determinar sua 

recomendação ao investidor. 

4.2.2 Exclusão 

“Um estudo de Hong e Kacperczyk (2009) revelou que excluir um grupo de ações 

considerado ‘pecaminoso’ pode ter um sério impacto negativo na performance de um 

portfólio” (DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2015, p. 531). 

Com o passar do tempo, a gente se tornou signatário do PRI e, com algumas 

discussões, inclusive com o pessoal do PRI, a gente observou que aplicar o filtro de 

exclusão pura e simplesmente não iria funcionar. (Entrevistado 1). 

O filtro de exclusão consiste em excluir da carteira de investimentos empresas de 

determinados setores, como armamento, tabaco e bebidas alcóolicas. Um dos entrevistados 

(Entrevistado 1) afirma que o filtro de exclusão é, de certa forma, uma postura confortável 

para o investidor, ressaltando que não é algo positivo, pois o investidor, ao invés de 

simplesmente tirar o seu dinheiro da empresa, deveria ter uma postura mais ativa no sentido 

de provocar a mudança. 

Qual é o nosso papel como investidor? É simplesmente pegar, tirar o dinheiro e 

forçar alguma coisa nesse sentido? Temos um papel que não está sendo muito 

exercido, que é o de engajamento, cobrar das empresas realmente o que elas devem 

fazer. A gente tem esse papel também: de mostrar para as empresas qual caminho 

tomar. É isso que eu acho legal dessa movimentação do mercado: a gente começar a 

engajar as empresas e realmente ajudá-las naquilo. Não simplesmente dizer: “Você 

não faz nada, vou tirar o meu dinheiro e pronto”. Não, porque eu não consigo fazer 

isso. Se é um investidor mais ativo até rola, mas na Europa, nos Estados Unidos, 

aqueles investidores de butique, mas mesmo no mercado de varejo europeu a vida é 

assim também. É aí que entra o meu trabalho de cobrar a empresa para que tenha 

uma ação mais efetiva, para que eu continue com o meu dinheiro lá. É esse papel 

que a gente tem que exercer. (Entrevistado 1). 

A classificação de um ativo em Best in Class se dá por meio de uma avaliação, 

chegando-se à média de classificação de um determinado setor econômico. Todas as empresas 

acima desse score são incluídas, levando-se em conta uma nota mínima em perguntas tidas 

como essenciais. Entretanto, notou-se que setores mais estruturados em termos de relatórios 

nivelavam para cima a pontuação; empresas de setores naturalmente ruins, por serem mais 

demandadas, se beneficiavam da estruturação de seus relatórios; e empresas sem um reporte 

criterioso perdiam pontos e eram, consequentemente, penalizadas. Por conta dessa 
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discrepância, um dos gestores de ativos entrevistados optou, desde 2016, por não ter uma 

comparação de média setorial e, sim, estabelecer uma nota mínima para cada dimensão e para 

perguntas específicas. 

No passado era comum ter o filtro negativo, inclusive acho que a indústria foi 

evoluindo. Começou com filtro negativo, depois filtro positivo, que é colocar 

empresas, teoricamente, de energias renováveis, saneamento, educação na sua 

carteira. Depois passou por um Best in class, que é só investir na melhor empresa 

daquele setor, do ponto de vista ASG. Com a chegada do PRI, em 2006, eles 

pregaram a questão da integração ASG, que é você olhar isso no processo de 

avaliação das empresas e no processo de investimento dos fundos sem ter o objetivo 

determinado de excluir, de incluir ou de investir só no melhor. (Entrevistado 3). 

A citação acima, do Entrevistado 3, confirma, mais uma vez, a importância do PRI 

como grande marco do movimento ao incentivar a integração da análise ASG no processo de 

análise de investimento. 

4.2.3 Equipe 

Nas Asset Managements consideradas no estudo há um único gestor de ativos 

responsável pela análise ASG na equipe de analistas de investimentos, ou seja, o tema não é 

de responsabilidade compartilhada entre os demais gestores de ativos, embora trabalhem em 

parceria. Esse profissional é responsável pela reunião dos dados ASG, com ou sem ajuda de 

terceiros, análise e envio destes aos analistas e gestores que realizam os negócios ou 

recomendam investimentos aos clientes. “A gente tem os consultores que ajudam bastante, 

então a equipe, no caso, foi substituída pelos próprios consultores de investimentos. Eles 

fornecem as informações brutas e a gente trabalha isso internamente afinando junto com 

analistas”, afirma Entrevistado 3, que faz desse processo uma forma de engajamento e de 

demonstrar claramente a postura da instituição em relação à incorporação dos fatores ASG às 

análises de investimento. 

Eu mesmo dou o treinamento para os analistas e gestores. [...] Tem uma 

apresentação setorial, [...] mostro o setor tal ou quais são os principais riscos, quais 

são as principais oportunidades, como cada empresa está se colocando em cada um 

desses itens e os pontos de atenção que eles têm que monitorar. No final, passo para 

os analistas de cada empresa quais são as principais perguntas ASG que eles têm que 

fazer ao encontrar com a empresa. Isso é retroalimentado. É uma forma de engajar 

os analistas também, porque senão fica só comigo e eles acabam olhando muito 

menos. Essa é uma forma da gente olhar com profundidade, mas também passar a 

bola para eles conseguirem ir lá na empresa e perguntar. Isso é importante também 

para a empresa sentir que o analista que está avaliando, está atento a esses temas. 

Passa uma mensagem. (Entrevistado 3). 
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Os analistas são capazes de influenciar nas análises realizando correlações entre os 

dados ASG e os dados financeiros. “A gente, como analista, é fornecedor de informações para 

a área de gestão, que é o cara que está tomando a decisão final de compra e venda de ação 

para os fundos”, conta Entrevistado 1. Além disso, os analistas enviam o pipeline de empresas 

a serem trabalhadas e os gestores de ativos responsáveis pela análise ASG dão as 

recomendações quanto aos riscos e oportunidades.  

Os gestores de ativos responsáveis pela análise dos fatores ASG também são 

responsáveis pelo treinamento das equipes envolvidas com esse tema, tanto na área de 

investimentos, quanto nas demais, que acontecem a cada dois anos. 

Nas gestoras de ativos do exterior, existem equipes responsáveis por esses temas. 

4.2.4 Desafios 

Um dos desafios das empresas em relação aos fatores ASG é internalizar os custos do 

impacto no meio ambiente e na sociedade provocados por suas operações, ou seja, como a 

empresa assume suas externalidades e realiza os investimentos necessários para contorná-las, 

como, por exemplo, uma empresa que polui um rio investe em tecnologia e processos a fim de 

minimizar seus impactos ambientais. A poluição gerada por uma empresa – ou várias – pode 

desequilibrar o meio ambiente e, por isso, é capaz de mudar as premissas para as decisões de 

investimentos, provocando uma migração de indústrias ao invés de redução da poluição. 

Como outro exemplo, temos a cultura do café que, ao longo do tempo, tem buscado lugares 

mais altos por conta do aumento da temperatura e desequilíbrio ambiental provocados pelas 

indústrias paulistas. Hoje, no lugar do café, há plantações de cana de açúcar. 

O tripé da Sustentabilidade, o ASG, o conceito atrás de Responsible Investment, de 

Investimento de Impacto, enfim, toda aquela filosofia bonita que a gente pensa em 

geração futura, em conservar, em preservar, em dar tratamento digno quando eu falo 

de humanidade, quando eu falo de Direitos Humanos. Será que tudo isso está 

convergindo em uma mesma pauta ou não? Ou estou tratando simplesmente 

oportunidades financeiras? É um assunto muito delicado. (Entrevistado 2). 

Se os assuntos seguem ignorados, os resultados das ações se fazem presentes. 

Não existe você lançar dejetos em um rio, poluir e não ter um tratamento, não ter um 

respeito em relação a isso, porque é uma necessidade sua. A crise hídrica mostrou 

uma preocupação nova para várias pessoas, sejam analistas que contrataram estudos 
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específicos, sejam empresas que viam a disponibilidade hídrica como algo infinito e 

hoje não é mais. (Entrevistado 2). 

As mudanças são urgentes. Na Nova Economia, as empresas devem internalizar os 

custos de produção e, os investimentos, serem direcionados para empresas com estratégias 

consistentes de sustentabilidade. 

4.2.5 Dever fiduciário 

O dever fiduciário é uma importante questão trazida pelos entrevistados nas 

discussões. No momento de decisão por um investimento existe a crença de que uma empresa 

que lidou com suas externalidades, ou seja, realizou os investimentos minimizando riscos 

futuros de impactos ambientais e sociais, tende a apresentar piores resultados de remuneração 

aos acionistas no curto prazo. No entanto, estudos acadêmicos mostram que, em um longo 

prazo, empresas que mitigam seus riscos socioambientais apresentam resultados mais 

vantajosos pois, ao longo do tempo, reequilibram os custos e trazem resultados comparáveis a 

patamares anteriores. O Entrevistado 5 destaca que o maior obstáculo relacionado à 

integração ASG são os ganhos de curto prazo, ou seja, os ganhos imediatos. Como explicar ao 

investidor que ele terá ganhos menores, porém com menores impactos socioambientais e mais 

éticos? 

Tinha cliente investidor e decisores e 10 empresas do outro lado falando: “Eu quero 

retorno em 12 meses. Essa empresa é bonitinha, tal, tal, mas não me dá retorno”. E 

aí? Como é que você vai manter um papel? Eu tive essa experiência com decisores 

do outro lado e tinham clientes que me questionavam: “Prefiro comprar uma 

empresa que não cumpre nenhum padrão desses, mas continua me dando retorno”. 

No curto prazo, é claro. (Entrevistado 5). 

A grande discussão premente é: que tipo de retorno o investidor deseja ou, a que custo 

socioambiental foi gerada a lucratividade? Sob esse ponto de vista, a responsabilidade da 

empresa e do gestor de ativo na escolha do investimento é compartilhada e se tornam 

corresponsáveis pelos impactos gerados. A escolha por um investimento também é uma 

questão de valores pessoais e corporativos. 

O Entrevistado 3 acredita que a gestão da adoção dos fatores ASG se inicia na questão 

do dever fiduciário, pois é obrigação do investidor maximizar o retorno para o beneficiário, 

podendo ser acusado de negligente caso isso não ocorra.  



83 

 

Os participantes de mercado hoje estão entendendo que isso é uma questão de dever 

fiduciário, que é você saber desses riscos, conhecer essas informações, disseminar 

para os seus analistas e gestores. São mais informações para que eles tomem uma 

decisão melhor, uma decisão mais informada. Isso está dentro da parte que a gente 

entende como nosso dever fiduciário. Nesse sentido, eu acho que a ANBIMA, a 

APIMEC, promovem, sim, essa agenda de uma maneira ainda boa. O PRI também, 

obviamente. A AMEC também começou muito mais nessa questão de governança 

também, mas olhando sempre para esse tema. Esse tema tem crescido bastante no 

Brasil. (Entrevistado 3). 

Lembra ainda que o PRI lançou a publicação “O Dever Fiduciário no Século XXI” 

com o objetivo de ser um guia definitivo para qualquer agente fiduciário incerto sobre o papel 

que a sustentabilidade deve desempenhar em seu processo de tomada de decisão. 

4.3 Fontes de dados 

Informações adequadas são decisivas em qualquer estratégia de investimento 

(DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2015, p. 529). As opiniões dos entrevistados 

trazem diversas questões relacionadas aos dados ASG, como identificação de fontes, 

dificuldades e facilidades na busca das informações, falta de dados comparáveis, fontes não 

adequadas, formatos diferentes das informações financeiras e a credibilidade dos dados, como 

afirma um dos interlocutores: “A questão de confiabilidade de dados eu achava que era um 

problema nosso, mas hoje sei que é geral” (Entrevistado 1). Entretanto, a questão da 

confiabilidade se estende além dos dados ASG, como atesta outro interlocutor: “A 

credibilidade ou a confiabilidade desses dados pode ser questionada no financeiro também, 

não vejo a diferença” (Entrevistado B). Por ser voluntário, o repasse de informações muitas 

vezes é tendencioso ou aquém do necessário para a realização da análise, e o analista deve 

questionar os dados quando julgá-los inaptos, criando, assim, um círculo de retroalimentação 

– e não apenas a pura e simples exclusão sob a justificativa da falta de credibilidade. 

A credibilidade do dado também tem muito a ver com o papel do outro lado: quem 

recebe o dado também tem que questionar se achar que não está bom; não é não 

usar, é o engajamento. A maior ferramenta de mudança que investidor tem na mão é 

o engajamento, é questionar essa empresa, os dados e fornecer feedback. A gente 

fala em ser um donativo e não é um donativo predatório, é um donativo de 

colaboração e de crescimento junto. Então eu, como investidor, recebi de você uma 

informação ASG e ela não era suficiente ou não tinha os padrões que eu queria ou eu 

não estou confiando muito nelas; as empresas também gostariam que os investidores 

dessem esse feedback. Esse engajamento construtivo tem que acontecer, porque é 

uma agenda muito nova. Não existe o “50 anos de história” para eu saber que, se eu 

fizer nesse modelo, é melhor ou pior. (Entrevistado B). 
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O excesso de informações – e o consequente desafio de selecioná-los – é abordado no 

diálogo com os entrevistados. Os dados são fundamentais, uma vez que o processo de adoção 

dos fatores ASG atrelados a investimentos depende destes para a concretização, mas qual o 

tipo de informação que os gestores precisam para o gerenciamento dos investimentos? 

As empresas precisam empacotar [sic] melhor, vender melhor e usar melhor o que 

elas já têm: o GRI e Relato Integrado, o nome que você quiser dar. Não adianta você 

mandar entregar para o investidor um livro impresso de 400 páginas; ele quer o livro 

impresso de 400 páginas e quer uma tabela também com algumas informações que 

ele consiga puxar e usar no dia a dia, que ele possa te ligar e pedir uma atualização 

quando ele precisar de uma atualização. Não pode ser o Relatório de 

Sustentabilidade somente marketing e divulgado em outubro, sendo que os 

financeiros vieram em março. (Entrevistado B). 

Você não precisa fazer um relatório de 100 páginas com foto. Você tem que 

disponibilizar as informações publicamente. (Entrevistado C). 

Como notado na fala de Entrevistado B, outra reivindicação é a sincronicidade entre os 

relatórios financeiros e de sustentabilidade.  

[...] Nossas sugestões eram, primeiro, que o Relatório de Sustentabilidade fosse 

divulgado junto com os financeiros, que fosse uma obrigação para o novo mercado. 

E, segundo, que esse Relatório fosse com padrões internacionais. Por quê? Porque 

do momento em que eu divulgo o relatório em março, junto eu divulgo o meu 

Relatório de Sustentabilidade com meus dados ASG, é a hora que o analista vai 

fazer a análise. Se eu recebi em março o financeiro, fiz a minha análise, em outubro 

vem o ASG, eu vou ter que refazer minha análise; eu não vou refazer minha análise, 

então esse é o dilema também. (Entrevistado B). 

As entidades procuram incentivar o uso dos dados ASG quanto à identificação das 

informações, estruturação do score, relevância, fontes, bem como a importância das 

recomendações da CVM, os Princípios PRI e o Código Stewardship, no sentido de mostrar a 

importância e a relevância para o mercado e investidores. 

4.3.1 Fontes 

Várias são as fontes dos dados fornecidos para os gestores de ativos, entre elas: 

Relatório de Sustentabilidade (GRI ou integrado), Relatório CDP, Formulário de Referência 

CVM, informações públicas, questionário próprio, fontes de mercado, contato com as 

empresas, press release, notícias veiculadas pela imprensa e empresas fornecedoras de dados 

ASG, como Bloomberg, Thomson Reuters, dentre outras. 
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A principal fonte é o Relatório de Sustentabilidade, depois o Formulário de 

Referência. Com a CVM, acho que em 2015, 2016, obrigando todas as empresas no 

seu Formulário de Referência, no item 7.8, você colocar quais são os seus impactos 

socioambientais, começou a ser um lugar de a gente buscar essa informação 

também, embora ainda tenha empresa que coloque lá: “Não reportamos essa 

informação”. Mas a maioria começou, pelo menos, a tentar explicar o que é o 

impacto socioambiental para eles, então no Formulário de Referência, o Relatório de 

Sustentabilidade e outras fontes de informação. Pelo menos dar um Google no nome 

da empresa, quem são os administradores, se tem algum tipo de escândalo, entrar em 

site, Repórter Brasil, ONG de direitos trabalhistas, e ver quais são os escândalos que 

teve, ver relatórios do Greenpeace, ONGs, acessar o site, corretoras a gente olha 

também. Essas são as principais fontes de informação que eu uso. (Entrevistado 4). 

Um analista realmente rigoroso pode querer avaliar os dados brutos relacionados à 

fatores de ASG além de todos os dados financeiros básicos. Estes dados brutos 

podem incluir relatórios anuais sobre fatores de ASG, declarações para a imprensa, 

relatórios de grupos de interesse etc. No entanto, investidores podem ter limitações 

de tempo e assim ter a tendência de usar dados processados como classificações de 

ASG. Outro problema é o de até qual ponto as informações acerca ASG são 

motivadas por movimentos do mercado (isto é, no nível setorial ou nacional) ou por 

componentes idiossincráticos. Muitas informações sobre fatores de ASG podem 

estar inseridas no mercado como um todo, como mudanças de regulações de 

condições sociais ou ambientais. No entanto, notícias sobre as condições individuais 

de uma firma específica, no que tange à assuntos de ASG podem ser importantes 

também. (DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2015, p. 529). 

Para investimentos ASG é necessário olhar para as várias dimensões não-financeiras 

de uma ação, análise esta que exige, para cada dimensão, informações sobre as práticas da 

empresa e, em seguida, a análise. “Os resultados desta análise são usados por um gerente de 

portfólios para construir um portfólio diversificado” (DUUREN; PLANTINGA; 

SCHOLTENS, 2015, p. 526). 

Nosso modelo é público, tem o White Paper público no site. São 8 dimensões: 4 

ambientais e 4 sociais ou de Stakeholders. A gente olha cada um e, cada setor, 

geralmente, tem duas ou três dimensões que são mais importantes para ele. Telecom 

é completamente diferente de Mineração e por aí vai. O White Paper é público 

apenas por uma questão de transparência mesmo; a gente acredita muito em 

promover o tema, porque um dos princípios do PRI é promover esse tema para 

outros investidores e para as empresas. Nesse mote a gente fez os papers e deixou 

público. Não tem nenhuma informação confidencial ali, é basicamente olhar de uma 

maneira bem pragmática. Tem a nossa política de investimento responsável também, 

como a gente faz a nossa integração, como a gente acredita que seja questão de 

Proxy Voting, que é voto nas assembleias das empresas que a gente investe. E 

também uma questão de engajamento, quando a gente procura as empresas para 

atuar junto a elas para melhorarem as práticas ASG. (Entrevistado 3). 

A transparência tem um peso grande nas avaliações, uma vez que a importância das 

informações públicas é recorrente no discurso dos profissionaispo que é por meio dos dados 

disponibilizados pelas empresas que se faz a avaliação dos fatores ASG. 
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Na parte de informações das empresas, usamos sempre informações que são 

públicas. Eu leio o Formulário de Referência, o Relatório de Sustentabilidade, as 

DFPs e, muitas vezes, quando a empresa é registrada lá fora, o 20-F. (Entrevistado 

3). 

Se você não respondeu isso vai contar na minha avaliação. Por quê? Porque eu não 

tenho informação disponível, eu não posso avaliar, isso vai contar negativamente. A 

não informação é também uma informação, porque se a empresa não está 

divulgando... (Entrevistado 1). 

É a empresa que diz, o que a empresa responde, o que está lá disponível, o que ela se 

envolve com relação à parte socioambiental, então é a declaração da própria 

empresa. Quando não encontramos a questão X sobre determinado aspecto – não 

encontramos, a empresa não diz, não está informado –, a gente entra em contato com 

a empresa, mas tem empresas que não respondem. (Entrevistado 5). 

Das cinco instituições, quatro mencionaram o uso de questionários em suas análises, 

sendo que duas delas enviam as perguntas para as empresas responderem e, nas outras duas, o 

uso do documento é apenas interno, ou seja, os questionários são preenchidos pelo analista 

com dados captados por meio de informações públicas.  

A gente não manda o questionário para a empresa, a gente tem um questionário em 

mãos. Vamos onde as empresas disponibilizam essas informações para o consórcio 

ambiental e tentamos, de alguma maneira, responder essas questões nós mesmos, os 

analistas: “Sobre isso a empresa tem aqui essa informação disponível?”. Tem. 

Quando não encontramos a informação, enviamos um e-mail para as empresas. 

Então é o contrário: a gente não manda o questionário para a empresa e, sim, vai 

atrás das informações que a empresa já disponibiliza. Tem empresas que a gente tem 

bastante facilidade, que estão envolvidas, totalmente engajadas nesse tema. Tem 

parte das empresas que a gente tem muita dificuldade, que não têm disponíveis essas 

informações. Aí a gente manda e-mail, tenta entrar em contato, telefone, não 

consegue a resposta. (Entrevistado 5). 

A avaliação é feita internamente, a gente não manda questionário para a companhia; 

isso é feito com informações públicas. A transparência é importante, porque 

avaliamos a informação que a empresa passa para o mercado. A partir dessa 

avaliação, temos um score, que é aplicado para cada empresa. A empresa é aprovada 

ou não de acordo com essa metodologia. (Entrevistado 1). 

Os questionários possuem em torno de 20 questões divididas em diferentes dimensões, 

cujas informações coletadas e, depois, analisadas, geram uma pontuação, que leva à 

aprovação ou reprovação da companhia. 

A gente dispara esse questionário para as empresas e o RI das empresas responde. 

[...] O questionário é todo direcionado, é dividido em três partes: tem os indicadores, 

as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança também. 

Esse questionário vem para mim, mas os analistas estão sempre em cópia, porque 

eles estão praticamente no dia a dia da empresa, sabem o que acontecem, 

acompanham fatos relevantes, enfim, o contato com a empresa é feito através deles. 

Eles acionam o RI dizendo: “RI, a gente está estruturando um projeto de um 

processo de ASG novo aqui no banco agora. A gente tem um questionário e eu 
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preciso que você me conceda informações em relação ao seu approach em relação a 

essa agenda”. (Entrevistado 1). 

Quando montamos o questionário, evocamos nossos principais pilares olhando a 

questão da empresa, o lado social, o lado de meio ambiente como um todo e 

empresas que estão totalmente alinhadas com o padrão GRI. O foco foi trabalhar 

nesses pilares e, a partir desses pilares, começamos a desenvolver um questionário 

de, aproximadamente, 20 perguntas, mas abraçando todas as questões: o pilar de 

estrutura, o pilar de governança – conselhos e a própria diretoria aconselha 

acionistas –, a parte social que a empresa pratica, a visão de meio ambiente e se a 

empresa está alinhada ao padrão GRI. Construímos em torno de 20 perguntas e 

tentamos, de alguma maneira, fazer a pesquisa através das informações construídas 

pelas empresas, se elas atendem essas questões. Na verdade, a gente cria um ranking 

e faz uma revisão anual. No fim do ano é feita a revisão desse ranking, mas também 

é dado um peso, um percentual à visão econômica e financeira. (Entrevistado 5). 

Entre as dimensões avaliadas estão natureza do produto, governança corporativa, meio 

ambiente e até a transparência da empresa em relação as suas próprias informações. Cada 

empresa é avaliada nas seis dimensões e com o peso de acordo com o seu setor. 

Tem alguns setores que a questão de meio ambiente é mais relevante do que para 

outros, o setor de serviços, por exemplo. Construímos uma matriz e, para cada setor, 

atribuímos um peso para cada uma das dimensões ou questões. Conseguimos dar 

uma nota mais justa para cada um dos setores, para cada uma das empresas. 

(Entrevistado 1). 

As informações são organizadas conforme os indicadores ASG determinados pela 

instituição, tendo em vista que não há um padrão estabelecido. Os dados são organizados 

segundo os diferentes setores da economia, visto que os riscos dos negócios são diferentes. 

Para cada indicador é determinado um score, ou seja, um peso diferente. Importante ressaltar 

que, quando a empresa não responde a alguma pergunta e não justifica, perde pontuação no 

score, a não ser que apresente um plano de melhoria. 

 O score é estruturado segundo um modelo probabilístico que leva em consideração o 

risco setorial inerente à atividade das empresas do mesmo setor e porte nacionais e 

internacionais, dos incidentes ocorridos nessas empresas ou potenciais, probabilidade de 

multas e riscos de corrupção dado o que se conheça de práticas do mercado. 

No âmbito do título corporativo foi criada uma planilha que tem indicadores do 

ambiental, do social e de governança, com indicadores gerais e indicadores setoriais. 

O indicador setorial muda conforme o setor que tem perguntas específicas. [...] Para 

cada indicador que a gente olha é dado um peso, se a empresa faz ou não aquilo a 

gente dá uma nota e no final sai um rating. (Entrevistado 4). 

A gente acaba tendo um critério e uma pontuação, então tem um score card. Por 

exemplo, na empresa está bem claro esse tema que a gente quer saber, está muito 

claro o que a empresa faz, então a gente dá nota máxima. Ou a empresa não 
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respondeu ou atende parcialmente, então a gente tem uma pontuação. [...] Como é 

algo subjetivo, acaba, de alguma maneira, tendo uma interpretação. (Entrevistado 5). 

Uma das instituições entrevistadas contrata consultorias especializadas em temas 

específicos, como água, florestas, etc. e solicita estudos técnicos específicos sobre os riscos 

potenciais de alguns setores ou empresas nesses temas. Depois, compara as informações 

dadas pelas empresas em relação a suas ações e posicionamento em relação ao tema, a fim de 

avaliar se são coerentes e se irão gerar valor à causa, além de avaliar melhor o risco que a 

empresa apresenta. 

Empresas fornecedoras de dados financeiros para o mercado também são abordadas na 

fala dos entrevistados, como Bloomberg e Thomson Reuters. 

Eles têm dentro do terminal dados Ambientais, Sociais e de Governança, cada um 

deles têm um ranking de transparência, milhares de dados estão disponíveis, 

teoricamente. Tanto Reuters quanto Bloomberg captam essas informações dos 

relatórios, do site, de tudo aquilo que estiver público e partem uma base de dados. Se 

eu pudesse usar aquilo ia ser fantástico, porque consigo transformar, por exemplo, 

um indicador de consumo de água em um indicador financeiro que o analista 

entende e que possa usar dentro de um valuation específico. Por que não uso hoje? 

Porque eu não tenho confiança naquelas informações. [...] É uma pena, porque seria 

uma fonte de informações muito valiosa. (Entrevistado 1). 

O entrevistado cita como exemplo um fato ocorrido na própria instituição de troca de 

dados quantitativos que impactou o resultado final e refletiu na confiabilidade das 

informações. “Imagina para dados qualitativos ou não financeiros?”, questiona. 

A Tabela 12, a seguir, aponta as principais fontes de dados utilizadas pelos gestores de 

investimentos e suas origens, ou seja, as entidades que as emitem. 

Tabela 12 – Principais fontes de dados e origens 

Fonte: elaborada pela autora, 2018.  

Fontes de dados Origem

Relatórios Financeiros e de Sustentabilidade Lançados pelas empresas

CDP (Carbon Disclosure Project) Instituição com modelo padrão de questionário que é respondido pelas empresas

Formulário de Referência CVM

Formulário da Comissão de Valores Mobiliários preenchido pelas empresas de 

capital aberto

Due Diligence (técnica e jurídica)

Verificação voluntária para verificação de risco de negócios. A Asset Management 

aplica nas empresas

Questionários respondidos pelas empresas Questões enviadas pela Asset Management para as empresas

Pesquisas setoriais terceirizadas Diversas

Informações públicas Imprensa, site da empresa, associações setoriais etc

Fontes de mercado

Entidades ou pessoas que fornecem informações privilegiadas ou exclusivas às 

Assets
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4.3.2 Dificuldades 

As principais questões levantadas a respeito dos dados são a falta de comparabilidade, 

confiabilidade, histórico, formato quanto à representação financeira, auditoria dos dados e 

integração ao resultado final da empresa. 

Os analistas, muitas vezes, acabam transformando o número para que faça sentido 

quando considerados no fluxo de caixa durante a análise da empresa. Algumas vezes, na falta 

de informações precisas, os analistas estimam alguns números com base nas demais 

informações de mercado de outras empresas semelhantes nacionais ou internacionais. 

A gente acaba transformando [os números captados]. Vemos as informações e, 

muitas vezes, faltam algumas premissas, faltam alguns dados para que a gente 

consiga ter uma noção para fazer a conta do fluxo de caixa. Quando é assim a gente 

estima – ou com base nas nossas próprias informações que a gente conseguiu no 

mercado, Proxy de outras empresas do mesmo setor em outro lugar do mundo ou 

mesmo no Brasil, e a gente acaba usando isso em um cenário para conseguir fazer 

essa projeção. (Entrevistado 3). 

As empresas prestadoras de serviço que fornecem dados ASG ainda estão evoluindo 

na captura e análise de dados. Os sistemas ainda não têm uma apuração precisa, não 

agregando novas informações às das fontes já utilizadas pelos gestores de ativos. 

Dois gestores de ativos entrevistados citaram o valuation dos dados reportados como 

forma de identificar o quanto determinado resultado de um indicador socioambiental ou de 

governança colaborou com o resultado financeiro da empresa, trazendo o dado para a 

linguagem e formato usual dos investidores. A falta de confiabilidade nos dados hoje não 

permite realizar esse cálculo com 100% de segurança, embora ambos já o utilizem no 

processo de análise. Na opinião deles, a própria empresa deveria disponibilizar esses dados já 

calculados, juntamente com o relatório financeiro anual. 

Quantificar as ações da empresa no relatório é importante para o entendimento do 

processo, conforme analisa um dos entrevistados. 

Em geral, a grande crítica é que os temas estão lá. Existem ótimos relatórios no 

mercado, mas eles não quantificam. Falar quanto você gastou, percentual das 

despesas da empresa, por exemplo, foram investidos 5 milhões no programa de 

relacionamento com a comunidade e isso representa 0,5% das despesas de 

iniciativas da companhia. Mas não, tudo é muito bonito, muito floreado. Os temas a 

gente sabe quais são: tenho que falar de mudanças climáticas no setor de petróleo, 

trabalho escravo. Faltam duas coisas, principalmente: contar o lado feio, 

demonstração financeira não tem lado bonito ou lado feio. Ebitda é ebitda, lucro 
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líquido é lucro líquido, se deu mais ou menos você tem que reportar do mesmo jeito; 

relatório de sustentabilidade não, você pode florear. Então é importante dizer que 

falta o equilíbrio dos princípios da GRI, o equilíbrio sempre é o mais desprezado, e 

falta melhorar a integração com finanças, falta sustentabilidade conversar com 

finanças e finanças conversar com sustentabilidade, porque essas relações têm que 

ser organizadas e, muitas vezes, as empresas nem têm essa informação para dar, 

porque se você não reporta isso de forma adequada como é que você quer exigir que 

o investidor olhe? (Entrevistado A). 

Por outro lado, outro entrevistado ressalta que há um excesso de dados disponíveis, 

principalmente quantitativos e que o desafio é conseguir as informações qualitativas 

relevantes e apuradas adequadamente. Daí a necessidade de se transformar em quantitativa as 

informações qualitativas. Na opinião dele, as informações quantitativas deveriam vir seguidas 

das explicações qualitativas para maior aprofundamento na análise. Ao mesmo tempo, 

acredita na importância de se criar um score nas avaliações ASG levando-se em conta o risco 

do setor de atividade da empresa. 

Eu tenho problema de custos adicionais associado ao excesso de informações 

existentes. Não existe falta de informação, existe excesso de informação quantitativa 

e falta de informação qualitativa. A informação qualitativa é uma informação de 

difícil tratamento. Em um mundo que é dominado pelo viés quantitativo, tudo tem 

que ser medido, a questão qualitativa perde densidade. Tem que tornar o dado 

quantitativo seguindo um critério de escala de importância. Eu diria que é 

basicamente isso. Define-se a escala de importância e cada um define o seu critério 

de importância. (Entrevistado D). 

Questiona ainda a confiabilidade do cálculo do valuation quando se trata de 

informações qualitativas e da volatilidade do mercado de ações quanto ao impacto causado 

por algumas informações. Já outro entrevistado (Entrevistado 2), acredita que os dados 

qualitativos devem ser quantificados ou, pelo menos transformados em valores tangíveis que 

auxiliem na análise como, por exemplo, valor de investimento em projetos sociais ou 

ambientais, impactos nos indicadores e, principalmente, o quanto impactou nas despesas e 

resultados da companhia. Nas empresas, falta maior integração entre as áreas de 

sustentabilidade e as áreas de finanças e vice-versa. 

Do ponto de vista do Entrevistado 2, o questionamento sobre a confiabilidade dos 

dados publicados não deve ser exclusivamente a respeito das informações ASG, mas das 

financeiras também. Cabe a quem recebe os dados questioná-los, exigindo maior 

profundidade e detalhamento das explicações. 

Em relação às informações, sempre partimos da boa-fé das empresas, de que, de 

fato, o que elas estão reportando é verdade. Existem outras fontes onde você pode 
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buscar informações também. O Formulário de Referência, por exemplo, traz 

informações dos principais riscos, você consegue ver se tem muito processo passivo 

trabalhista, outros passivos. Hoje também existe muita informação no Google. É 

difícil fazer algo errado e não estar em algum lugar, em algum tabloide que seja. 

Muitas vezes você acaba tendo um papel investigativo em relação às informações 

também. (Entrevistado 2). 

Existe um déficit de confiabilidade, não dá para acreditar em 100% de tudo o que as 

empresas contam, mas a gente parte do princípio da boa-fé delas que, de fato, estão 

declarando aquilo que enxergam como risco e como oportunidade. Usar pura e 

simplesmente o Relatório Anual para isso nem sempre é uma boa ferramenta, 

porque o Relatório Anual acaba se tornando uma peça de marketing. É possível ter 

uma comparabilidade em relação às empresas, porque todas usam uma metodologia 

única, que é o GRI, ter o comparativo delas também anual em relação ao que 

exportou no ano passado, nesse ano, enfim, historicamente vem reportando. Mas 

tem que tomar um pouco de cuidado com essa peça, porque as empresas costumam 

não falar mal de si mesmas no Relatório Anual. Costumam contar uma boa história e 

um bom ano. (Entrevistado 2). 

O setor em que se encontra a empresa influencia diretamente a sua atitude, assim 

como o seu nível de estruturação para transmissão de dados.  

Tem empresas que estão muito bem estruturadas em relação a essa agenda. 

Normalmente, empresas que têm um risco ambiental mais evidente têm, de fato, 

uma preocupação em relação ao tema, fazem engajamento com a comunidade, têm 

coisa para mostrar em relação a essa matéria. Outras empresas nem tanto, porque 

não têm esse vínculo tão claro em relação ao que o impacto ambiental, social pode 

representar. Por exemplo, uma empresa de aluguel de carro não está no topo de 

liderança em relação à agenda de sustentabilidade, porque é uma empresa passível 

ao licenciamento ambiental, não incomoda vizinhos. O próprio ramo de atividade já 

não faz com que seja uma referência de sustentabilidade, porque ela não tem issues 

ou problemas negativos em relação a Environment and Social que poderiam causar 

um impacto direto nela. Então tem de tudo. (Entrevistado 2). 

O próprio reporte pesa na avaliação. Uma vez que os dados são comunicados pela 

própria empresa e a forma de transmiti-los depende dos processos internos da companhia, sua 

estruturação influencia diretamente na percepção da companhia no mercado.  

Começa de você entender, de fato, o quanto aquilo pode impactar uma empresa 

antes da tomada de decisão. Governança sempre é transversal para todas, mas não 

adianta trabalhar com filtros positivos e negativos e tratar as empresas como iguais, 

porque não são. As empresas têm processos regulatórios diferentes e marco e 

impacto na sociedade diferentes também. (Entrevistado 2). 

Assim, setores que são mais demandados por reporte de dados naturalmente têm 

relatórios mais estruturados, o que confere relevância à empresa. “Será que a gente não está 

penalizando algumas empresas boas ou beneficiando empresas que são de setores 

naturalmente ruins?”, questiona um dos entrevistados (Entrevistado B). Até que ponto essa 
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transparência é benéfica em sua avaliação, superando, na pontuação geral, aspectos negativos 

relacionados a fatores ASG? 

4.3.3 Utilização dos relatórios de sustentabilidade publicados pelas empresas 

Os relatórios de sustentabilidade são considerados as principais fontes de informação e 

todos os entrevistados declaram utilizá-los. 

Embora vistos como indicador de gestão e transparência na análise ASG, os Relatórios 

de Sustentabilidade também são considerados amplos demais e com poucas informações 

financeiras, iniciativas socioambientais, valores de investimento e resultados relacionados.  

O formato das informações é adequado. Muitas vezes o Relatório de 

Sustentabilidade das empresas é um pouco amplo demais e com poucos links 

financeiros. Eles contam a iniciativa socioambiental X, Y, Z, mas esquecem as 

questões financeiras: quanto custou essa iniciativa, qual foi o resultado esperado, em 

termos financeiros, com essa iniciativa. Muitas vezes é difícil colocar o que você 

espera ganhar com a iniciativa, mas, com certeza, ela teve um preço e ele poderia 

estar quantificado ali. Para a gente isso já ajuda bastante. (Entrevistado 3). 

No geral, os entrevistados criticam os relatórios de sustentabilidade em sua forma e 

conteúdo. Isso porque as instituições esperam maior objetividade das informações, 

comparabilidade e sinergia com o relatório financeiro. 

Muitas vezes a gente vê identificação de materialidade e engajamento realizado só 

para fazer o Relatório de Sustentabilidade. Eu procuro, de certa forma, ter uma visão 

além daquilo que está no relatório e, assim, a gente consegue captar algumas coisas. 

(Entrevistado 1). 

As informações dos Relatórios de Sustentabilidade e os Formulários de Referência, 

algumas vezes, diferem na quantidade e consistência das informações relevantes, atesta um 

entrevistado (Entrevistado B). As empresas devem estar atentas à uniformidade de 

informações disponibilizadas ao mercado. A mesma instituição cita o exemplo de empresas 

que justificam a não publicação dos relatórios de sustentabilidade por conta do valor da 

publicação. Para essa questão o gestor de ativos entrevistado respondeu que o importante é 

que as informações estejam em um formato padrão adotado pelo mercado, e que, assim, não 

seria necessário ter um relatório de sustentabilidade. A grande questão para ele é que as 

empresas ainda estão em processo de integração da sustentabilidade à estratégia de negócios. 

Na opinião do entrevistado, a CVM poderia exercer um papel mais atuante exigindo a 
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publicação do relatório de sustentabilidade, além de melhor qualidade das informações do 

Formulário de Referência. Na opinião dos entrevistados, o relatório de sustentabilidade 

poderia ser segmentado por público de interesse a fim de facilitar o uso das informações de 

acordo com a necessidade. 

Destaca-se também que os relatórios de sustentabilidade não devem trazer apenas 

informações positivas sobre a empresa, mas também as negativas, preferencialmente com um 

plano de ação de melhorias ou mitigação de impactos socioambientais. Na maior parte das 

vezes, o investidor vê como um esforço da empresa em dar transparência às questões e não 

como um ponto negativo da empresa. 

Um dos entrevistados ressalta que existem muitos padrões de relato e que as empresas 

deveriam concentrar as informações no modelo GRI e acrescentar as informações dos demais, 

já que os indicadores atendem a todas as necessidades técnicas para o reporte adequado. Ele 

ressalta que o protocolo do GRI é suficiente para atender as necessidades de informação dos 

investidores, por isso, recomenda que as empresas aprofundem suas análises segundo esse 

protocolo. Outro documento importante e que deve ser valorizado é o Formulário de 

Referência da CVM, item 7.8, onde as informações sobre sustentabilidade são descritas. As 

empresas poderiam se empenhar mais em trazer para esse campo as informações relevantes 

sobre os temas materiais, inclusive porque esse é o principal documento avaliado pelos 

investidores. 

Sobre a discussão de que “ninguém lê o relatório de sustentabilidade”, o raciocínio é 

de que sim, ele é lido, entretanto apenas por quem realmente precisa dos dados. A 

comunicação adequada motiva o interesse pelo material. 

Ninguém lê o Relatório de Sustentabilidade na íntegra porque recebeu; quem vai ler 

é quem precisa daquele dado. O Relatório de Sustentabilidade é a referência, porque 

é a única que tem. Vamos usar ela melhor, fazer um relatório de 400 páginas, manter 

um de três páginas com resumo [...] (Entrevistado B). 

Hoje existem diversos padrões para reporte de dados de sustentabilidade e, na visão de 

um entrevistado (Entrevistado D), para os investidores não importa o padrão, mas se a 

informação é útil, comparável, mensurável e crível. 
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4.3.4 Percepção quanto à melhoria de captura das informações 

O maior desafio visto pelos gestores de ativos são: a confiabilidade, comparabilidade, 

origem adequada, além da auditoria dos dados. Por isso, na visão deles, todos os relatórios 

devem ser auditados e, além disso, as informações financeiras e ASG deveriam integrar o 

mesmo documento, ter todas as informações necessárias juntas para a tomada de decisão. 

Um entrevistado (Entrevistado C) destaca que deve-se perguntar aos investidores 

como eles desejam receber as informações e adequar o formato, ou seja, deve-se respeitar a 

linguagem do investidor. Ao mesmo tempo, ressalta que o índice de integração entre 

relatórios financeiros e de sustentabilidade, o relato integrado, que poderia colaborar nesse 

sentido, ainda é baixo devido à curva de aprendizado da metodologia pelo mercado, além de 

exigir uma integração real da sustentabilidade à estratégia e operação, o que não é comum nas 

empresas. Resumindo, a questão que se coloca não é o que as empresas reportam, mas como 

elas reportam. 

Todos os entrevistados dizem que falta muito treinamento e conhecimento para os 

analistas financeiros das instituições. Não só treinamento quanto a fatores ASG, mas sobre 

riscos de negócios atrelados a essas questões e ampliação da consciência sobre o seu papel 

como profissional do mercado financeiro. 

A busca de um padrão de dados é questionada, pois cada instituição deve ter a 

liberdade de escolher a forma e os dados que deseja avaliar e estruturar seu score. No entanto, 

alguns entrevistados dizem que é importante haver uma padronização mínima a fim de nortear 

as instituições entrantes, facilitar a adoção e análise, permitir a comparabilidade e reduzir 

riscos. Outros acreditam que a padronização irá impor limites e perder o diferencial da forma 

de trabalho de cada instituição. O Entrevistado A acredita que é preciso “tentar organizar a 

casa, porque tem um milhão de padrões de relato”. 

Eu, como investidor, acho que tem algumas informações que são mínimas para todo 

mundo. Não adianta fazer materialidade; alguns indicadores você tem que divulgar, 

independente de materialidade: número de funcionários, acidente, consumo de água, 

de energia, de materiais etc. Pegar uns 10 indicadores mínimos, porque seria 

importante avaliar até para saber como isso funciona ao longo do tempo. 

(Entrevistado 1). 

Gosto da ideia de um padrão mínimo, digamos assim. Qualquer coisa além disso 

pode ser melhorado e aí o infinito seria o limite, porque você pode melhorar o 

padrão. Mas, muitas vezes, ter um padrão mínimo é uma ideia razoável, porque evita 
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alguns casos de a empresa falar eventualmente que está fazendo a análise etecetera e 

tal, mas, na verdade, é um processo aquém do que poderia ser. Um padrão mínimo 

da indústria, nesse caso, seria positivo nesse aspecto. Entretanto, um padrão que 

restrinja a liberdade dos gestores em conseguir inovar nessas análises também não 

seria positivo, porque a gente está no início desse processo ainda. Nesse caso você 

estaria limitando a inovação. Mas um padrão mínimo seria razoável sim. 

(Entrevistado 3). 

Não existe ainda um modelo e não sei se deve existir. É uma questão que tem que 

ser mais estudada no âmbito acadêmico. A academia ainda trata isso de uma forma 

aplicativa e não teórica, ou seja, sob o aspecto teórico como tratar essas questões. 

Dou sempre esse exemplo para todo mundo: como é que eu vou tratar numa análise 

de empresa a questão da ética empresarial? Dizer que tem um pouco de ética ou ela 

é muito ética? Não! Ou ela é ética ou ela não é ética. Então seria o quê? Uma medida 

0-1? Uma medida dicotômica estatisticamente falando? Não é ética, zero; é ética, 

um. Não sei se isso resolveria o problema, porque se eu boto zero eu excluo a 

empresa de qualquer análise sob a ótica ASG. A visão qualitativa é uma visão muito 

excludente. (Entrevistado D). 

Um dos entrevistados faz um paralelo com o padrão desenvolvido para os resultados 

financeiros e questiona: “Quais são os cinco fatores para análise que irão proporcionar uma 

avaliação ASG perfeita?” (Entrevistado A). 

O mesmo entrevistado chama atenção para a necessidade de engajamento de todos os 

envolvidos para a melhoria do reporte dos dados, ou seja, deve ocorrer uma comunicação 

mais intensa entre os atores envolvidos (empresas, Assets, etc.) no sentido de permitirem o 

feedback sobre os dados publicados e a abertura para solicitações de mais dados quando 

necessário. Ele alerta para a grande mudança que haverá em relação aos dados, já que 

fornecedores estão trabalhando para melhorar as entregas aos seus clientes. O reporte dos 

dados pelas empresas deveria ser levado mais a sério. Essa é a opinião de um dos 

entrevistados, que afirma: 

As empresas deveriam encarar isso realmente como algo que seria bom para todo 

mundo: bom para o acionista, bom para ela, bom para os investidores ter as 

informações melhor disponibilizada. A gente tem dificuldade. Nós, como 

analistas/gestão, acabamos tendo uma frustração, porque a gente quer tornar o 

questionário algo mais real em termos de aplicação. (Entrevistado 5). 

A Tabela 13, a seguir, traz as principais conclusões distribuídas nas três categorias 

identificadas nesse estudo. 
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Tabela 13 – Principais argumentos dos entrevistados conforme as categorias de investigação 

 1. Motivação para integração das 

informações ASG à análise de investimento 

2. Formas de adoção e uso dos critérios ASG 3. Fontes de dados 

A
ss

et
s 

M
a
n
a
g
em

en
t 

1 

Ter uma metodologia própria de avaliação de 
empresas através de aspectos ambientais, sociais e de 

governança. 

Única instituição entre as pesquisadas a ter uma 

análise ASG antes de se tornar signatária do PRI. 
Para adoção PRI, seguiu a tendência dos Bancos 

internacionais. 

A gestão de riscos avalia aspectos críticos e se os 

riscos ambientais, sociais e de governança estão 
inseridos na estrutura de gestão da empresa como um 

todo. 

Avaliação com questionário interno preenchido pelo analista por meio de 
informações públicas. São seis dimensões e 23 questões. É construída 

uma matriz e um peso é atribuído para cada uma das dimensões ou 

questões para, assim, dar uma nota mais justa para cada um dos setores, 

para cada uma das empresas. Há também perguntas específicas com 
pontuação mínima exigida. A partir do questionário é feito um score e 

empresas reprovadas não entram em determinados fundos. Exclusão de 

alguns setores. 

Relatório de Sustentabilidade; Formulário de 
Referência; Relato Integrado. 

 

Informações públicas. 

 
Dificuldade: confiabilidade das informações; 

dados sobre custos e resultados das principais 

ações adotadas pelas empresas. 

2 

Tornar-se signatário do PRI, em 2015, considerado 

pela Asset o movimento mais importante, o grande 

marco regulatório para o movimento ASG. Em 

seguida, o posicionamento da instituição e aumento 
de demanda do investidor. 

Estratégia de como a Asset passou a lidar com riscos 

e oportunidades. 

Questionário ASG enviado para o RI das empresas. Due diligence 

técnica e jurídica; estudos técnicos (terceirizados). 

Estratégia Fundamentalista (deep analysis), conhecimento muito 

profundo sobre a empresa para a tomada de decisão. Nessa pauta, os 
analistas também consideram ASG e têm autonomia de tomada de 

decisão. 

Relatório de Sustentabilidade; Formulário de 

Referência; site da empresa; consultas públicas; 

CDP. 

 
Dificuldade: falta de confiabilidade. 

3 

Tornar-se signatário do PRI, em 2008, dois anos após 

a chegada do PRI, em 2006. 

Avaliação do risco setorial inerente à atividade da 
empresa. 

Risco de reputação. 

Pressão dos clientes em conhecer análises ESG. 

Riscos relacionados às empresas, principalmente 
Governança e acidentes ambientais, 

Modelo pragmático: pensar em um pálio eixo tradicional em termos de 

fluxo de caixa e valor presente. White Paper público no site com 8 

dimensões: 4 ambientais e 4 sociais ou de Stakeholders. 
Análise de cada investimento individualmente dentro de suas 

peculiaridades, assim, nos modelos, Meio Ambiente, Social e 

Governança têm o mesmo peso, mas isso muda de análise para análise, 

caso a caso.  
Analista ASG tem assento no Comitê de Crédito da Asset com poder de 

veto, o que possibilita vetar uma operação de crédito. 

Proxy Voting: voto nas assembleias das empresas que a Asset investe. 

Relatório de Sustentabilidade; Formulário de 

Referência; DFPs; 20-F (quando a empresa é 

registrada fora do Brasil). 
 

Informações públicas. 

 

Dificuldades: dados para cálculo de valuation; 
informações “escondidas” nos relatórios 

4 

Tornar-se signatário do PRI, em 2010. 

Pressão do mercado. Todas as Assets já haviam se 

tornado signatários. 
Análise de quais são os riscos ambientais, sociais e 

de governança, assim como possíveis multas e, dado 

os escândalos recentes, prevenção de lavagem de 

dinheiro e corrupção. Temas com alto risco (mais 
significativos): petróleo, gás, setor de energia, 

hidrelétrica, mineração. 

A assessoria contratada envia anualmente as informações de todas as 

empresas, incluindo questões ambientais e sociais. Após a análise, a 

Asset monta o pipeline do mês e envia uma recomendação para os 
gestores. Há uma diferença grande em análise de risco socioambiental 

entre Asset e banco, não é um trabalho em conjunto entre o analista 

financeiro e o analista ASG.  

O fator mais importante é governança. Para chegar em 100% governança 
deve valer 40%, os outros dois distribuem 30, 30, mas depende do setor. 

Dentro de cada critério há perguntas gerais e setoriais. 

Relatório de Sustentabilidade; Formulário de 

Referência; Due diligence dos fundos de 

algumas carteiras de fundos. 
 

Informações públicas. 
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5 

Tornar-se signatário do PRI, em 2010. 
Busca de retorno financeiro de longo prazo. 

Estar de acordo com as melhores práticas de gestão 

de ativos do mercado. 

Risco relacionados à Governança e questões 
socioambientais das empresas. 

 

Análise Fundamentalista. Questionário: 20 perguntas envolvendo quatro 
pilares: o pilar de estrutura, o pilar de governança, a parte social que a 

empresa pratica, a visão de meio ambiente e se a empresa está alinhada 

ao padrão GRI. O questionário não é enviado para a empresa; o analista 

procura as respostas nas informações disponibilizadas pela empresa. A 
partir do questionário é dada uma pontuação (score card) e é feito um 

ranking das empresas. 

Relatório de Sustentabilidade; 
Informações disponibilizadas pela empresa; 

Contato com a empresa (e-mail e/ou 

telefonema). 

E
n
ti

d
ad

es
 

A 

PRI alavancou o movimento ASG. 

Questão do dever fiduciário. 

Fatores de risco. 

A integração é mais qualitativa. É dado um rating muitas vezes usado 

para sensibilizar o custo de capital ou o beta. É feito um teste com a 

correlação do beta das ações, pega-se Bloomberg com os ratings ASG e 

são ajustados os betas na curva. Empresas com melhor desempenho de 
sustentabilidade ficando com beta mais baixo e empresas muito ruins 

aumentaram o beta. A equação é montada e são traçados os betas 

ajustados. 

Relatório de Sustentabilidade; 

Relato Integrado; 

Formulário de Referência; 

Bloomberg: ratings ASG; 
Dificuldade: baixa integração dos relatórios. 

B 

Tornar-se signatário do PRI. 

Grandes acidentes da década de 1990. 

Considerar todos os fatores de risco e oportunidades 
existentes, e não só econômico-financeiro. 

Metodologia mais usada é a exclusão e não a integração. Integração não 

é não investir; é investir conhecendo. A metodologia das Assets é muito 

parecida: todo mundo busca dados ou trabalha com fornecedor de dados 
que dá uma nota, um score ASG, que dá um crédito, um under rating, 

over rating ou um débito na avaliação independente da metodologia, se é 

fluxo de caixa, se é fundamental. O PRI coleta dados anualmente dos 

signatários via um framework padronizado. Todo signatário do PRI 
responde anualmente a um arcabouço de perguntas on-line sobre a 

implementação dos seis princípios. 

Possibilidade de melhoria: sincronicidade entre 

Relatório de Sustentabilidade e Relatório 

Financeiro. 
 

C 

Tornar-se signatário do PRI e da ANBIMA. 

Motivação é a geração de valor para os negócios. 

Mudanças climáticas é um risco importante que não 

está sendo devidamente considerado 
 

. 

Pesquisa feita entre os associados a pedido da ANBIMA. Tem um grau 

de confiabilidade um pouco maior, porque é totalmente voluntário. Meia 

dúzia desses gestores já totaliza 70, 80% do volume de ativos sobre 

gestão, algo significativo. 

Existência de um movimento não visto na 

prática para relatar, quantificar, ser 

transparente, medir risco, apresentar custos. 

D 

Capacidade de adaptação às oscilações do mercado; 

criação de empresas resilientes.  

 

Estar de acordo e integrado ao dever fiduciário. 
 

Riscos ambientais: mineração, agrobusiness, 

florestas. 

 
Desafios reputacionais. 

Análise Fundamentalista. 

O próximo grande desafio do ASG é a questão de internalizar os custos.  

Ao produzir, a empresa gera externalidades, essas externalidades geram 

custos exportados para a sociedade, para o meio ambiente. 

O Relatório de Sustentabilidade vai continuar, 

mas a tendência são os chamados Relatórios 

Integrados. 

 
Dificuldade: excesso de informações. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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5 CONCLUSÕES 

No decorrer da presente dissertação, por meio do diálogo entre teoria e prática, 

envolvendo gestores de ativos, profissionais de mercado e entidades do mercado de capitais, 

nota-se que há importantes desafios na integração das questões ASG à análise de 

investimentos. A adoção de fatores ASG às análises de investimento é um processo recente 

para as gestoras de ativos (2007) e ainda está em expansão. 

Considerando-se cada uma das categorias, chegou-se a algumas conclusões quanto a 

motivações, formas de adoção e uso dos critérios e fontes de dados ASG. 

As conclusões quanto às motivações coincidem quanto às entrevistas e a revisão 

bibliográfica. Tornar-se signatário aos Princípios do Investimento Responsável (PRI) foi o 

principal motivador da adoção dos fatores ASG às análises de investimento. Gerenciamento 

de riscos tanto financeiros, relacionado a possíveis desvalorizações das ações por conta de 

ocorridos socioambientais, quanto reputacionais, para a Asset Management em recomendar ou 

investir em empresas com problemas éticos e de imagem.  

O lançamento do PRI teve como motivador as fortes pressões que as mudanças 

climáticas têm exercido sobre o planeta e, particularmente, sobre os negócios. A fim de 

engajar as entidades financeiras na reversão do cenário de escassez quanto a matérias-primas, 

água, dentre outros, a ONU criou princípios para nortear os caminhos do mercado de capitais 

e financeiro. Pode-se afirmar que essa pressão do próprio mercado em reverter os impactos 

climáticos é um motivador para a adoção dos indicadores ASG. 

O desejo das Assets Managements em oferecer um portfólio de investimentos de 

acordo com cada perfil de clientes dá ao processo de adoção de fatores ASG às análises de 

investimento um valor adicional à instituição, posicionando-a de modo diferenciado em 

relação aos seus clientes quanto à ética adotada na constituição de seu portfólio. Muitos 

clientes já solicitam verificação ASG antes da decisão de investir. 

Os gestores de ativos valorizam empresas que adotam estratégias de sustentabilidade, 

visto que estas se configuram como mais resilientes a crises do que as demais, principalmente 

considerando-se alguns setores econômicos com maior risco de operação. Assim, os gestores 
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de ativos se sentem mais seguros em oferecer as ações dessas empresas aos investidores. Ao 

mesmo tempo, a adoção de fatores ASG à análise de investimentos também agrega valor em 

relação à gestora de ativos ao olhos dos investidores.  

Retorno financeiro e compromisso fiduciário também são motivadores para adoção 

ASG. Estudos comprovam que os investimentos em empresas que possuem programas de 

sustentabilidade são mais rentáveis no longo prazo. Somado a isso, empresas sustentáveis 

afetam positivamente a disponibilidade de capital. 

Existe um formato padrão de gestão dos fatores ASG nas Asset Managements, com 

pequenas diferenças. Em todas há apenas um gestor de ativos responsável pelos fatores ASG e 

pelo engajamento dos analistas de investimentos e demais áreas. 

 Os gestores de ativos entrevistados destacaram que as instituição adotam fatores ASG 

a todas as aplicações de renda fixa e operações de crédito. As principais atividades sob 

responsabilidade do profissional Asset Management são: identificar as informações ASG; 

aplicar o score conforme setor econômico, considerando screening positivo; aprovar a 

avaliação ASG e definir a estratégia (superior ou comitê); recomendar aos analistas de 

investimentos da Instituição Financeira que, por sua vez,  recomendam aos clientes/ 

investidores. 

Os Relatórios de Sustentabilidade são a principal fonte de informações quanto aos 

fatores ASG para os gestores de ativos. Outras fontes também são relevantes, como: Relatório 

Financeiro; CDP (Carbon Disclosure Project); Formulário de Referência – CVM; due 

diligence (técnica e jurídica); questionários respondidos pelas empresas; pesquisas setoriais 

terceirizadas; informações públicas; e fontes de mercado. No entanto, há a necessidade de se 

reavaliar os modelos e conteúdos dos relatórios de sustentabilidade, a fim de se atender às 

necessidades de informação dos gestores de investimentos. 

Tanto no referencial teórico quanto nas entrevistas, os seguintes aspectos de 

destacaram quanto aos dados: falta de dados históricos; falta de padronização mínima de 

dados; confiabilidade e comparabilidade; dados auditados; dificuldade de identificar 

informações qualitativas relevantes e apuradas adequadamente ; sincronicidade dos relatórios 

de sustentabilidade e financeiro; e informações tangíveis sobre os programas socioambientais 

das empresas: custos, indicadores, impactos e resultados financeiros. 
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Mesmo com a evolução da adoção ASG à análise de investimentos, ainda há um forte 

debate quanto a se considerar externalidades socioambientais para redução de riscos nas 

avaliações dos investimentos e sobre o dever fiduciário frente a esta questão. 

No geral, as opiniões entre os gestores de ativos e das entidades são bastante 

convergentes no tocante à importância da integração dos fatores ASG. No entanto, as 

entidades, talvez por não estarem envolvidas com a operação das adoção dos fatores ASG, 

possuam uma visão mais de longo prazo do cenário como, por exemplo, que no futuro não 

haverá mais distinção entre investimentos que consideram ou não fatores ASG em suas 

análises. Os Assets têm uma preocupação maior em evoluir na operação dos fatores ASG 

dentro da companhia e influenciar os gestores de fundos que têm contato direto com o cliente, 

ampliando a visão e a cultura interna para o tema. 

Quanto ao referencial teórico e o resultado das entrevistas, também se percebe essas 

diferenças. O referencial teórico discute principalmente as dúvidas e questionamentos dos 

investidores quanto aos resultados dos investimentos considerando-se os fatores ASG, 

enquanto os entrevistados destacam a importância indiscutível da adoção, tendo em vista os 

diversos riscos aos quais estão expostos. 

5.1 Implicações práticas 

Este foi o primeiro estudo acadêmico sobre o tema no Brasil considerando os maiores 

Asset Managements e a adoção dos fatores ASG às análises de investimento e mostra, na 

prática, como o processo se dá, revelando desafios, conflitos culturais e a evolução processual 

nas instituições. Os materiais produzidos no Brasil são produzidos por universidades e 

associações orientando a adoção dos indicadores ASG, bem como, sua importância para 

gestão de riscos. A bibliografia internacional disponível trata de discussões como mudanças 

climáticas, conscientização e mudanças de comportamento dos investidores e resultados de 

investimento.  

O estudo fornece aos gestores de ativos uma melhor compreensão do cenário de riscos 

global versus a necessidade de se estabelecer parâmetros a fim de considerá-los como parte 

das análises e, ao mesmo tempo, colaborar de forma efetiva para um mercado mais ético com 
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o poder de influenciar as empresas em adotar melhores práticas socioambientais e de 

governança.  

Ao mesmo tempo, por se tratar de grandes empresas gestoras de ativos, estas têm o 

poder de influenciar o mercado no sentido de tornar mais ágil a integração ASG como 

premissa de competitividade e posicionamento de mercado. 

As conclusões do estudo evidenciam que o grande incentivador da integração ASG é o 

PRI, ou seja, a influência vem de uma instituição internacional que estabelece uma 

governança global para o tema, congregando diferentes instituições.  

Aos analistas de riscos das instituições ficam mais evidenciados os pontos de melhoria 

e evolução dos fatores ASG das empresas, permitindo uma análise mais robusta, ou seja, com 

mais consistência, elevando o nível de gestão das companhias, possibilitando estratégias para 

gestão do risco mais eficazes. 

O gestor de ativos pode considerar as motivações como propulsores da construção da 

cultura socioambiental na instituição financeira, uma vez que podem se incorporar à estratégia 

de mitigação de risco e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades mais amplas para avaliação. 

Também se destacam a possibilidade de uso das informações quanto aos riscos e os fatores 

ASG, bem como, a descrição do processo de implementação e gestão prática dos fatores 

ASG; sendo possível estruturar um plano de ação a partir da descrição das etapas feita neste 

estudo.  

As empresas também podem agregar valor adaptando as informações a um formato 

adequado aos investidores e gestores de ativos. Além disso, podem integrar os fatores ASG 

aos relatórios anuais concentrando as informações. Cabe às empresas ainda a padronização, 

comparabilidade, confiabilidade e clareza dos dados. 

Finalmente, no que diz respeito ao Governo brasileiro, pode-se usar as análises 

descritas para exercer influência sobre o setor financeiro. Os gestores públicos são 

responsáveis por muitas ações que influenciam entidades e empresas, com respeito às 

questões socioambientais. Em algumas circunstâncias, as recomendações comunicadas 

adequadamente podem ajudar a implementação de políticas públicas e metas ASG setoriais. 
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5.2 Limitações do estudo 

A pesquisa tem como objetivo identificar as motivações da integração dos fatores 

ASG à avaliação de investimentos, por meio dos testemunhos dos gestores de ativos das cinco 

maiores instituições com atuação no Brasil. 

Contudo, este trabalho considera apenas as maiores Asset Managements que operam 

no Brasil, deixando de fora outros segmentos do mercado financeiro. Além disso, se centrou 

na avaliação das motivações para adoção, sendo excluídos temas relevantes, como maturidade 

e cultura corporativa para integração ASG. Portanto, entende-se que essas limitações não 

possibilitem a aplicabilidade irrestrita das conclusões a outros segmentos financeiros. 

Entretanto, acredita-se que a presente dissertação possa incentivar futuras pesquisas, 

uma vez que os estudos trazem uma gama de possibilidades para a expansão do tema entre os 

demais gestores de ativos, assim como entre os atores do mercado de capitais e financeiro. 

Abre-se também a oportunidades para o uso de metodologias diferentes, como text 

mining e SNA, para analisar os dados a partir da frequência de uso dos termos e de suas 

ligações (por proximidade e construção sintática) com outros termos. Dessa forma, pode-se 

complementar este estudo com um instrumento mais pragmático e, assim, avaliar sua 

aderência às conclusões ora apresentadas. 

5.3 Oportunidades de estudos adicionais 

A integração dos fatores ASG às análises de investimento ainda é um movimento 

recente, principalmente no Brasil. Considerando-se a evolução dos processos nas entidades, 

muitas são as oportunidades de estudos adicionais que se apresentam, como listadas a seguir: 

 Desenvolver metodologia para a avaliação do impacto financeiro (valuation) dos 

fatores ASG e impacto nos resultados das empresas; 

 Desenvolver parâmetros para rastreabilidade e comparabilidade dos dados segundo 

as necessidades dos investidores; 

 Criar padrão para integração dos dados ASG aos relatórios financeiros; 
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 Desenvolver um padrão mínimo de indicadores para cada setor da economia com a 

flexibilidade de adaptação à realidade do país; 

 Investigar a maturidade da instituição e cultura corporativa no desenvolvimento de 

um modelo de informações publicadas pelas empresas aderentes às expectativas 

dos gestores de ativos e investidores. 

 Investigação sobre as necessidades de disponibilização de dados ASG das 

empresas para os investidores 

 Espera-se, por fim, que este estudo incentive outros pesquisadores a investirem na 

pesquisa sobre a integração dos fatores ASG à análise e investimentos. 
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GLOSSÁRIO 

Asset ou Asset Management: gestão de ativos é um conjunto de práticas que envolve a 

aquisição, a utilização e a manutenção do patrimônio de uma empresa ou pessoa física. O 

termo pode referir-se, especificamente, a um serviço oferecido por Bancos ou outras empresas 

especializadas em administrar os recursos financeiros de terceiros. Também pode referir-se ao 

profissional que realiza a gestão dos ativos em uma instituição financeira (DICIONÁRIO 

FINANCEIRO). A instituição também é chamada de gestor de ativos financeiros. 

 

Dever fiduciário: O dever fiduciário é a obrigação da Gestora de atuar única e 

exclusivamente no melhor interesse de seus clientes/investidores. Fidúcia significa confiança, 

logo, o requisito essencial no relacionamento da Gestora XYZ para com seus investidores é a 

confiança. Além disso, a Gestora entende que deve cumprir esse dever com boa-fé, 

transparência, diligência e lealdade, buscando sempre desempenhar suas funções de modo a 

(i) atender os objetivos de investimento de seus clientes e (ii) evitar práticas que possam ferir 

a relação fiduciária e equitativa perante seus clientes (EMPRESA XYZ, 2016). 

 

Due diligence: refere-se ao processo de investigação de uma oportunidade de negócio que o 

investidor deverá aceitar para poder avaliar os riscos da transação. Embora tal investigação 

possa ser feita por obrigação legal, o termo refere-se normalmente a investigações voluntárias. 

Um exemplo de diligência prévia é o processo pelo qual um potencial adquirente avalia o seu 

alvo e respectivos ativos quando tem a intenção de proceder a uma aquisição (BLB BRASIL 

ESCOLA DE NEGÓCIOS, 2018). 

 

Fatores não-financeiros: são incorpóreos representados por bens e direitos associados a uma 

organização. Independentemente de estarem contabilizados possuem valor e podem agregar 

vantagens competitivas (HOSS; ROJO; GRAPEGGIA, 2010).  
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Formulário de referência: é um documento que todas as empresas de capital aberto 

são obrigadas a enviar anualmente para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e que fica 

à disposição do público em geral. Podemos dizer que é uma ótima fonte de informações que 

ajuda os investidores – principalmente adeptos da análise fundamentalista – a tomarem 

decisões de compra ou venda de ações na bolsa de forma consciente (TRADER BOLSA DE 

VALORES, 2015). 

 

Press release: é uma das principais ferramentas de uma assessoria de imprensa quando o 

assunto é comunicação externa. Ele consiste basicamente em um texto, de cunho jornalístico, 

sobre um cliente específico ou sobre o tema do cliente (RACE COMUNICAÇÃO, 2013). 

 

Private Equity: um tipo de atividade financeira realizada por instituições que investem 

essencialmente em empresas que ainda não são listadas em bolsa de valores, ou seja, ainda 

estão fechadas ao mercado de capitais, com o objetivo de captar recursos para alcançar 

desenvolvimento da empresa (MANDI, 2017). 

 

Score: é um substantivo da língua inglesa que significa pontuação ou classificação 

(SIGNIFICADOS, 2018).  

 

Stakeholders: qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos 

objetivos de uma empresa (FREEMAN, 1984). 

 

Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades (ONU, sem data). 

 

http://www.cvm.gov.br/legislacao/inst/inst480.html
http://www.investimentonabolsa.com/2014/10/o-que-e-analise-fundamentalista.html
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Triplle bottom line: o sociólogo e consultor britânico John Elkington formulou o 

conceito Triple Bottom Line – o tripé da sustentabilidade –, expressão consagrada atualmente 

e também conhecida como os “Três Ps” (people, planet and profit) ou, em português, “PPL” 

(pessoas, planeta e lucro) (FILANTROPIA, 2008). 

 

Valuation: é o termo em inglês para “avaliação de empresas”, “valoração de empresas” e 

“arbitragem de valor”. Esta área de finanças estuda o processo de se avaliar o valor de 

determinados indicadores e ativos, financeiro ou real (ENDEAVOR BRASIL, 2017). 
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APÊNDICE A – Roteiro da entrevista 

O apêndice A apresenta o roteiro utilizado nas nove entrevistas realizadas neste 

estudo, durante o período de abril a agosto de 2017, com representantes de instituições 

gestoras de ativos e entidades. 

 

1.     Gestão dos fatores ASG na organização: histórico e status. 

2.     Motivação para uso das informações ASG. 

3.     Forma de adoção e uso dos critérios ASG. 

4.     Identificação de fontes, dificuldades e facilidades na busca dos dados ASG. 

5.     Utilização dos relatórios de sustentabilidade publicados pelas empresas.  

6.     Percepção quanto à possibilidade de melhoria de captura das informações. 
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APÊNDICE B – Questionário 

O apêndice B apresenta o questionário utilizado nas nove entrevistas realizadas neste 

estudo com representantes de instituições gestoras de ativos e entidades, a partir do roteiro do 

APÊNDICE A. 

 

GESTÃO ASG 
 

1. A instituição integra ASG à análise de ativos? 

2. Desde quando?  

3. O que levou o Banco a adotar estes indicadores? Quais foram as motivações? 

4. Qual é a abordagem adotada pela instituição para considerar questões ASG em seu 

processo de investimento? Filtro negativo, positivo, melhores práticas, valor? 

5. Qual o total sob gestão que considera ASG? 

6. Para quais classes de ativos a instituição realiza a avaliação ASG?  

7. Há metas e objetivos para a integração ASG?  

8. Qual o status da adoção? 

 

INDICADORES 
 

9. Quais os principais critérios adotados? Meio ambiente, social e de governança?  

10. Qual o mais importante ou mais incidente? Por quê? 

11. Como funciona, na prática, o processo de adoção e análise?  

12. Os analistas foram treinados para ASG? 

 

INFORMAÇÕES 
 

13. Quais as fontes de informação?  

14. Quais as dificuldades e facilidades em ter a informação? 

15. Você confia nas informações? 

16. O que pode melhorar no processo de captura de dados? 

17. O que pode melhorar no formato das informações? 

18.  Vocês utilizam Relatórios de Sustentabilidade das empresas como fonte? 
 

 

FINAL 
 

19.  Na sua opinião, quais os obstáculos na adoção de indicadores ASG no processo de 

análise de investimentos? 
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20. Qual conselho você dá aos gestores de ativos que querem adotar ASG na análise? 

21. A instituição é signatária do PRI? 

22. Quais instituições promovem a integração ASG? 
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ANEXO A – Princípios para o Investimento Responsável (PRI) 

Princípio 1: Incorporaremos as questões ASG na análise e processo de tomada de decisão de 

investimento. 

 

Princípio 2: Seremos proprietários ativos e incorporaremos as questões ASG em nossas 

políticas e práticas como acionistas. 

 

Princípio 3: Buscaremos disclosure adequado das questões ASG entre as organizações em 

que investimos. 

 

Princípio 4: Promoveremos a aceitação e implementação dos Princípios na indústria de 

Investimentos. 

 

Princípio 5: Trabalharemos em conjunto para aumentar a eficiência na implementação dos 

Princípios. 

 

Princípio 6: Reportaremos individualmente nossas atividades e progresso na implementação 

dos Princípios. 

 

Fonte: UNPRI, 2016. 
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ANEXO B – Resolução 4.327/2014 do Banco Central 

Embora não se aplique diretamente às atividades de investimento, a Resolução 4.327 é um 

marco no setor financeiro nacional por tratar as questões socioambientais de forma transversal 

às atividades das instituições financeiras. A motivação do Banco Central para a regulação 

destas questões foi a percepção de que o tema é relevante não apenas do ponto de vista 

institucional, mas para a solidez do Sistema Financeiro Nacional. A norma exige de todas as 

instituições autorizadas a operar pelo Banco Central que possuam os seguintes requisitos 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014): 

• Política de Responsabilidade Socioambiental, PRSA: a PRSA deve refletir as questões mais 

relevantes para as instituições e o nível de complexidade de seus produtos e serviços. 

• Governança: além de um diretor estatutário responsável pelas questões junto ao Banco 

Central, deve-se contemplar uma estrutura compatível com o porte da Instituição para 

monitoramento da implementação da PRSA. 

• Gestão do Risco Socioambiental: tratadas como componente das demais modalidades de 

risco, as questões socioambientais devem contar com um Sistema de Gestão de Risco 

Socioambiental, com critérios específicos para operações de alto risco, rotinas e 

procedimentos para identificação, gestão e monitoramento de riscos socioambientais. 

Com capacitação específica dos auditores do Banco Central, o monitoramento da Resolução 

ainda está sendo definido pelo regulador, que reforça o caráter orientativo e evolutivo da 

norma. 
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ANEXO C – Código de Stewardship 

A seguir estão os princípios e deveres dos investidores institucionais do Código 

AMEC Stewardship, disponível no endereço: www.amecbrasil.org.br/stewardship/codigo/ 

 

Princípio 1: Implementar e divulgar programa de Stewardship. Os investidores 

institucionais devem implementar programa de Stewardship estabelecendo parâmetros claros 

e objetivos sobre quando e como evoluirão nessas atividades. 

 

Princípio 2: Implementar e divulgar mecanismos de administração de conflitos de 

interesses. Os investidores institucionais devem possuir mecanismos de gerenciamento de 

conflitos de interesses e assegurar seu pleno funcionamento no âmbito de suas atividades de 

Stewardship. 

 

Princípio 3: Considerar aspectos ASG [Ambientais, Sociais e de Governança 

Corporativa] nos seus processos de investimento e atividades de Stewardship. Os 

investidores institucionais devem considerar em seu processo de investimentos fatores 

ambientais, sociais e governança, ponderando tanto seu impacto sobre risco e retorno como 

sua contribuição para o desenvolvimento sustentável dos emissores de valores mobiliários. 

 

Princípio 4: Monitorar emissores de valores mobiliários investidos. Os investidores 

institucionais devem monitorar os emissores de valores mobiliários investidos. 

 

Princípio 5: Ser ativos e diligentes no exercício dos seus direitos de voto. Os investidores 

institucionais devem exercer seus direitos de voto nos emissores de valores mobiliários sendo 

ativos e diligentes. Os votos devem ser reportados adequadamente, assim como as 

justificativas para seu não exercício. 
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Princípio 6: Definir critérios de engajamento coletivo. Os investidores institucionais 

devem criar condições de engajamento coletivo com outros investidores quando apropriado. 

 

Princípio 7: Dar transparência as suas atividades de Stewardship. Os investidores 

institucionais devem divulgar quais serão as atividades de Stewardship desenvolvidas e como 

será feita e divulgada a evolução no exercício dessas atividades. 

 

Fonte: AMEC. Código AMEC de princípios e deveres dos investidores institucionais 

Stewardship. Minuta para Consulta Pública. 2016. Disponível em: 

<www.amecbrasil.org.br/stewardship/codigo/>. Acesso em: 12 jan. 2018. 


