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RESUMO 

Os conceitos que envolvem o universo de investimentos que consideram aspectos ambientais, 

sociais e de governança (ASG) ainda são difusos tanto na academia quanto na literatura cinza. 

Somada a isso, são diversas abordagens de incorporação destes aspectos na análise de 

investimento e não há uma fórmula exata que seja ideal para todas as gestoras de ativos. Este 

trabalho visou compreender como duas gestoras com características, localização e escopos de 

atuação distintos incorporam os aspectos ASG em suas análises de investimento em ações 

listadas, em um estudo de casos múltiplos, permitindo constatar que as dificuldades na 

incorporação em ambas perpassam o desafio de obter dados e a comparabilidade e 

confiabilidade destes. Além do entendimento de que não há uma maneira de incorporar tais 

aspectos que sirva para todas e principalmente, independentemente do tamanho e escopo da 

gestora, é possível investir considerando-se os aspectos ambientais, sociais e de governança.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The concepts that involve the universe of investments that consider environmental, social and 

governance (ESG) aspects are still diffused both in academia and in gray literature. In 

addition, there are several approaches for incorporating these aspects in investment analysis 

and there is no exact formula that fits for all asset managers. This work aimed to understand 

how two asset managers – different in terms of characteristics, location and scope of action –

incorporate ESG into investment analysis in listed stocks. This multiple case study, showed 

that the difficulties of ESG incorporation in both go through the challenge in obtaining data 

and their comparability and reliability. In addition to the understanding that there is no way to 

incorporate such aspects that fits all and mainly, regardless of the size and scope of the 

manager, it is possible to invest considering the environmental, social and governance aspects. 
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INTRODUÇÃO 

“A Responsabilidade Social das Empresas é Aumentar Seu Lucro” já bradava Milton 

Friedman (1970, s/p) em seu artigo de mesmo título para The New York Times Magazine ao 

dizer que a única reponsabilidade social dos negócios é o engajamento em atividades que visem 

o aumento dos retornos respeitando a livre competição e sem fazer uso de fraudes 

(FRIEDMAN, 1970). 

Cinquenta anos depois, tanto no mercado financeiro quanto nos negócios gerar valor 

para os acionistas já não é o único propósito de companhias e investidores. Percebe-se uma 

pressão cada vez maior no sentido da geração de valor para a sociedade (KUZMINA; 

LINDEMANE, 2017). Assim, os aspectos Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) 

adquirem mais relevância global não apenas na agenda das companhias, mas também pela ótica 

do mercado financeiro (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018).  

Segundo o PRI, 

“um número cada vez maior de investidores institucionais - de todas as 

regiões no mundo - está incorporando fatores ASG em suas tomadas de decisão 

de investimento e práticas de propriedade de ativos a fim de reduzir riscos, 

ampliar o retorno financeiro e atender às expectativas de seus beneficiários e 

clientes”. (PRI, 2019, p.3) 

Com a missão de atingir um sistema financeiro global sustentável dado a crença de que 

para a geração de valor no longo prazo, faz-se necessário um sistema financeiro 

economicamente eficiente e sustentável, em 2006 nasceram os Princípios para o Investimento 

Responsável – PRI (sigla em inglês) –, uma iniciativa das Nações Unidas que tem crescido em 

adesão de maneira consistente desde sua formação com 100 signatários para mais de 2.300 em 

2019, mostrando a relevância que o mercado financeiro tem dado ao tema (PRI, 2019).  
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Figura 1: Número de signatários do PRI desde sua formação 

 

Fonte: (PRI, 2019, p. 5) 

 

Em setembro de 2019, 230 fundos de investimento, representando 26,2 trilhões de 

dólares em ativos administrados, endossaram uma declaração (PRI, 2019a), articulada pelas 

organizações sem fins lucrativos Princípios para o Investimento Responsável – PRI (na sigla 

em inglês) e Ceres (MAISONNAVE; CAGLIARI, 2019), sobre o desmatamento e incêndios 

na floresta amazônica brasileira e boliviana (PRI, 2019a). Para além da proteção da 

biodiversidade, da capacidade de regeneração da floresta e de seu papel fundamental no 

combate às mudanças do clima, a carta ressalta o receio dos investidores signatários quanto ao 

impacto financeiro consequente do desmatamento nas companhias investidas, tais como 

potenciais riscos regulatórios, operacionais e de reputação (PRI, 2019a; MAISONNAVE; 

CAGLIARI, 2019).  

“Considerando o aumento das taxas de desmatamento e os incêndios 

recentes na Amazônia, estamos preocupados que empresas expostas ao 

desmatamento potencial em suas operações e cadeias de suprimentos brasileiras 

enfrentarão dificuldade crescente para acessar mercados internacionais”. (PRI 

2019a, p. 1, tradução nossa) 

Larry Fink, CEO da BlackRock, gestora de recursos que administra 6,84 trilhões de 

dólares em ativos ao redor do mundo (BLACKROCK, 2019, p. 2), em uma de suas cartas anuais 

aos líderes de suas investidas, ressaltou a importância do propósito – para além de gerar valor 

financeiro – como fator decisivo de sucesso de uma companhia ao afirmar que “para prosperar 

ao longo do tempo, toda a companhia deve não apenas entregar desempenho financeiro mas 



 

 

13 

 

também, mostrar como gera uma contribuição positiva na sociedade” (FINK, 2018, s/p, 

tradução nossa). 

Apesar da postura ativista através de suas cartas anuais aos CEOs e Conselheiros de 

suas investidas, recentemente a BlackRock foi acusada de se opor a esforços climáticos de 

acionistas pela organização não governamental Majority Action após a constatação de que a 

gestora de ativos teve votos contrários a propostas de medidas relacionadas ao clima em 

assembleias de acionistas (MASSA; KISHAN, 2019). O estudo referido mostra, que apesar 

do ativismo “verbal” em questões ASG, esta que é uma das maiores gestoras de ativos do 

mundo, não exerceu seu poder de voto em favor das questões climáticas. 

Por outro lado, outras grandes gestoras, como o BNP Paribas, Legal & General 

Investment Management, PIMCO e DWS Group, apoiaram quase 100% das propostas entre as 

que o estudo analisou ao votarem a favor da melhora na divulgação de emissões, assim como 

dos planos de redução, mudanças de governança para otimizar a prestação de contas a longo 

prazo e a transparência em relação à atividade de lobby (MAJORITY ACTION, 2019). 

Recentemente, após entrevistas com profissionais de investimentos tradicionais – ou 

seja, que não operam fundos de investimento responsáveis – Amel-Zadeh; Serafeim (2018) 

constataram que o maior motivo para o uso das informações ASG é serem financeiramente 

materiais para desempenho de investimento, seguido pela demanda de clientes pelo uso dessas 

informações. Nessa linha, o PRI SECRETARIAT (2013) afirma que, sob a ótica de 

investimentos, considerar os aspectos ASG se faz necessário, dado que permite uma melhor 

avaliação dos riscos e oportunidades, bem como maior precisão na análise das empresas e 

consequentemente melhores decisões de investimento. Além disso, investidores também podem 

exercer influência nas companhias investidas no sentido da melhoria de governança e gestão 

(PRI SECRETARIAT, 2013). 

Tal ganho de relevância dos aspectos ASG pelo mercado financeiro vai ao encontro das 

evidências de que companhias que possuem melhores práticas de sustentabilidade têm menor 

volatilidade no mercado de ações (ECCLES; IOANNOU; SERAFEIM, 2014), estão associadas 

a riscos mais baixos (DE JESUS LAMEIRA et al., 2013) e apresentam maior vantagem 

competitiva no longo prazo (ECCLES; IOANNOU; SERAFEIM, 2014). 

 Ao avaliar durante 18 anos (entre 1993 e 2010) o desempenho corporativo de dois 

grupos comparáveis de companhias americanas – um composto por empresas consideradas 

como de “alta sustentabilidade”, dada a adoção de políticas que orientam seu impacto na 

sociedade e no meio ambiente, e o outro por empresas de “baixa sustentabilidade” por não 
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apresentarem tais práticas – Eccles, Ioannou e Serafeim (2014) constataram que as companhias 

com “alta sustentabilidade” geraram maiores taxas de retornos contábeis, como Retorno Sobre 

Ativos (ROA, na sigla em inglês) e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE, sigla em inglês), 

bem como melhor desempenho das ações. 

Ainda assim, essa visão não está pacificada na literatura, tampouco no mercado, onde 

ainda encontramos muitos céticos em relação ao investimento ASG (KUZMINA; 

LINDEMANE, 2017), sendo este muitas vezes associados pelos investidores como modalidade 

de investimento que sacrifica retornos financeiros (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017) 

ou na própria literatura considerado como sem diferença significativa nos retornos (JOLIET; 

TITOVA, 2018).  

Consenso ou não, um fato inegável é o exponencial crescimento do interesse de 

investidores em informações relativas a questões ASG, bem como o aumento expressivo de 

companhias que medem e reportam dados socioambientais ao mercado (AMEL-ZADEH; 

SERAFEIM, 2018). 

São inúmeros os riscos associados aos investimentos em uma determinada companhia 

e, por certo, alguns destes riscos são inevitáveis, porém outros podem ser mitigados por meio 

do aumento dos padrões sociais e ambientais corporativos e da maior transparência exigida por 

esses padrões mais elevados (CLARK; HEBB, 2005). Contudo, tanto os investidores que são 

vulneráveis aos riscos associados às empresas nas quais eles investem quanto as companhias 

que tratam estrategicamente as questões ASG – em especial quanto aos temas materiais para 

elas e, consequentemente para o acionista – geram simultaneamente valor financeiro e 

socioambiental (ECCLES; SERAFEIM, 2013).  

Isto posto, há de se considerar, na gestão e análise das companhias, mais que os 

indicadores financeiros, em particular aqueles relacionados a aspectos Ambientais, Sociais e de 

Governança (ASG) tanto por parte dos investidores quanto da administração (KUZMINA; 

LINDEMANE, 2017).  

Há de se mencionar que o uso dos aspectos ASG para tomada de decisão de investimento 

ainda enfrenta resistência de muitas gestoras, em decorrência dos principais desafios 

relacionados na literatura, como a falta de padrão nos relatórios ASG das companhias, o que 

acarreta a falta de comparabilidade das informações reportadas entre as empresas (AMEL-

ZADEH; SERAFEIM, 2018). 

Seja sob o ponto de vista do risco, seja da geração de valor, verifica-se que olhar além 

dos aspectos financeiros tradicionais é relevante no contexto de investimentos. Para isso, 
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existem diversas abordagens para considerar a sustentabilidade, e estas carregam desafios que 

envolvem credibilidade, implantação e falta de padronização.  

Nesse cenário, à luz do arcabouço teórico apresentado no próximo capítulo, dado tanto 

a relevância dos investimentos para o atingimento de uma sociedade sustentável quanto a 

importância da sustentabilidade como fator-chave para o sucesso das organizações e, 

consequentemente, da geração de valor e minimização dos riscos dos investimentos, este 

trabalho vislumbra compreender como duas gestoras de ativos signatárias dos Princípios para 

o Investimento Responsável estão incorporando os aspectos ASG às suas análises de 

investimento e consequente tomada de decisão, apesar dos desafios e dificuldades supracitadas.  

Em outubro de 2019, como parte da estratégia da ONU de financiamento para o 

desenvolvimento sustentável, foi anunciada em Nova York, pelo secretário-geral das Nações 

Unidas, António Guterres, a aliança Global Investors for Sustainable Development (GISD), que 

conta com 30 líderes de grandes companhias ao redor do planeta para destravar o setor privado 

em busca de financiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

A agenda de ação da GISD fornece uma estrutura global para o financiamento do 

desenvolvimento sustentável, alinhando todos os fluxos e políticas de financiamento às 

prioridades econômicas, sociais e ambientais. Inclui um conjunto de ações políticas, com 

medidas que se baseiam em todas as fontes de financiamento, tecnologia, inovação, comércio, 

dívida e dados, a fim de apoiar a realização do Desenvolvimento Sustentável (UNITED 

NATIONS, 2019, p. s/p, tradução nossa). 

Tendo em vista o supramencionado, verifica-se como oportuna a lente sobre gestoras de 

ativos signatárias dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) que realizam a 

modalidade de integração ASG na análise de investimentos, pois podem apontar um caminho, 

servindo como referência para as gestoras que ainda não integram tais aspectos e também para 

apresentar academicamente exemplos empíricos que utilizam os aspectos ASG para a análise e 

composição de seus portfólios de investimento em ações de companhias listadas.  

Dessa forma, o problema de pesquisa que emerge é: “Como é feita a incorporação dos 

aspectos ASG à análise de investimentos de gestoras de ativos signatárias do PRI?” com o 

objetivo de primariamente compreender como as duas gestoras de ativos analisadas, signatárias 

dos PRI, incorporam os aspectos ASG às suas análises de investimento em ações listadas e, 

secundariamente (i) compreender como a materialidade da informação ASG varia na análise de 

investimento; (ii) entender, na percepção destes atores, quais as maiores dificuldades na 
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integração dos aspectos ASG na análise de investimentos e; (iii) compreender como as 

diferentes abordagens de investimentos são utilizadas e combinadas. 

Para isso, utilizou-se o método de pesquisa qualitativa com a estratégia de investigação 

baseada em estudo de caso de múltiplos com três objetos de estudo com a intenção de comparar 

a incorporação dos aspectos ASG nas abordagens de screening e integração ASG entre duas 

diferentes gestoras de ativos signatárias dos Princípios para o Investimento Responsável 

oriundas de países distintos: Brasil e Reino Unido, Fama Investimentos e Hermes Investment 

Management respectivamente.  

A escolha das gestoras deu-se por conveniência, considerando-se gestoras signatárias 

que foram reconhecidas, nacional ou internacionalmente, por sua estratégia ASG, bem como a 

seleção dos entrevistados, dois representantes da Fama Investimentos, que utilizam aspectos 

ASG em seu dia a dia e um do Grupo Hermes também de um departamento com visão sobre o 

uso dos aspectos ASG na gestora com alto nível em termos de cargo. 

 Os capítulos seguintes deste presente estudo serão organizados conforme segue: o 

próximo capítulo tratará da fundamentação teórica aplicada com a revisão de literatura dos 

conceitos de sustentabilidade corporativa, as diversas nomenclaturas de Investimento 

Responsável, Socialmente Responsável, Investimento Sustentável e Investimento Responsável 

e Sustentável e seus diversos conceitos além das modalidades de Investimentos que consideram 

os aspectos ASG. O terceiro capítulo vai abordar a metodologia de pesquisa utilizada para a 

realização do estudo de caso, enquanto os estudos de caso das gestoras de ativos Fama 

Investimentos e Hermes Investment Management serão discutidos no quarto e quinto capítulos, 

respectivamente. Mais ainda, a comparação entre as duas gestoras será realizada no sexto 

capítulo e finalmente, o último capítulo contém as conclusões acadêmicas da pesquisa.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA APLICADA 

Com o intuito de alinhar o entendimento dos termos utilizados neste estudo, uma vez 

que tanto a literatura acadêmica e de mercado utiliza variadas nomenclaturas e significados para 

abordar o tema tratado, há de se situar o arcabouço teórico no qual este trabalho se baseou. 

 

Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade Corporativa 

Em 1987 com a publicação do relatório “Nosso Futuro Comum”, da Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Comissão Brundtland, 

emerge o conceito de desenvolvimento sustentável: “Atender às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas necessidades” (CMMAD, 

1991). É neste olhar para as futuras gerações, considerando-se tanto a capacidade de 

manutenção dos sistemas naturais, quanto a evolução da sociedade para um mundo mais 

equitativo socialmente e rico, que a sustentabilidade se figura como a união dos principais 

desafios da sociedade (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). 

No âmbito corporativo, a sustentabilidade faz a relação entre o papel do negócio através 

da geração de valor econômico e as questões sociais e ambientais (VILDÅSEN, KEITSCH e 

FET, 2017) ao representar uma alternativa à orientação tradicional de curto prazo (LOZANO, 

R; CARPENTER, A; HUISINGH, D, 2015) “capaz de proporcionar soluções ganha-ganha a 

longo prazo para empresas e sociedade em geral” (OGREAN; HERCIU, 2018, v. 13, p. 113, 

tradução nossa). Para Dyllick e Hockerts (2002) é a transposição do conceito estabelecido pela 

Comissão de Brundtland para a realidade empresarial, levando-se em conta o atendimento das 

necessidades das partes interessadas atuais e futuras por meio dos capitais econômico, social e 

ambiental, estabelecendo uma contribuição ativa para a sustentabilidade no domínio político. 

A sustentabilidade corporativa passou de um conceito difuso a uma realidade ao longo 

do tempo, e hoje é aceita consensualmente como a integração das questões econômicas, sociais 

e ambientais no contexto de negócios considerando suas partes interessadas, (OGREAN; 

HERCIU, 2018; LOZANO 2011) e as esferas temporais de curto a longo prazo (LOZANO 

2011).  

No contexto empresarial, a sustentabilidade mostra-se como peça-chave para um bom 

desempenho corporativo. Eccles, Ioannou e Serafeim (2014) conduziram um estudo 

comparativo de desempenho corporativo entre companhias  americanas de “alta 

sustentabilidade” e “baixa sustentabilidade” e puderam constatar que aquelas que apresentavam 

os altos padrões de sustentabilidade também geraram maiores taxas de retornos contábeis (ROA 
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e ROE), bem como melhor desempenho das ações, e tais valorizações acumuladas no período 

de 46,8% em Value weighted portfolio (o número de ações de cada companhia do portfólio é 

ponderado pelo valor de mercado) e 22,2% em portfólio equal-weighted, (todas as ações 

possuem o mesmo peso dentro do portfólio), superiores aos compostos pelo outro grupo.  

Outra descoberta do estudo foi a de que os analistas de mercado subestimam as 

expectativas de lucro das companhias com alto padrão de sustentabilidade na comparação com 

o grupo de controle (ECCLES; IOANNOU; SERAFEIM, 2014). Assim, faz-se relevante que 

os gestores de ativos considerem os aspectos ASG na tomada de decisão de investimentos como 

uma maneira de neutralizar essa questão. 

Percebe-se que todos os autores acima englobam os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos, levando em conta os interesses das diversas partes interessadas para o negócio. 

Assim, para fins deste estudo, vamos utilizar a definição de sustentabilidade corporativa como 

a integração das questões econômicas, sociais e ambientais, considerando o interesse de suas 

partes interessadas no contexto empresarial. 

 

Aspectos ASG 

Para este estudo, compreende-se ASG “como o conjunto de princípios para as operações 

de uma empresa que os investidores, que desejam demonstrar responsabilidade social, aplicam 

para mapear oportunidades de investimento” (KUZMINA; LINDEMANE, 2017, p. 85, 

tradução nossa). Princípios tais que representam padrões ambientais, sociais e de governança a 

serem seguidos pelas companhias (KUZMINA; LINDEMANE, 2017). 

Como abordado, uma estratégia de sustentabilidade no contexto corporativo deve 

considerar os stakeholders e, assim, há uma busca pela melhora no desempenho dos aspectos 

Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) ao mesmo tempo em se que aumenta o valor para 

o acionista (ECCLES; SERAFEIM, 2013). “Ao enfocar estrategicamente as questões 

ambientais, sociais e de governança mais relevantes – ou ‘materiais’ –  para o valor do acionista, 

as empresas podem simultaneamente impulsionar ambos, desempenho financeiro e ASG” 

(ECCLES; SERAFEIM, 2013, p.50, tradução nossa). 

Eccles, Perkins e Serafeim (2012) constataram que o desempenho financeiro no longo 

prazo de companhias de “alta sustentabilidade” – ou seja, aquelas que possuem uma sólida 

estratégia de sustentabilidade corporativa – é significativamente superior ao de seus 

concorrentes tanto no que se refere ao desempenho das ações quanto em relação à performance 

financeira, além de apresentar menor volatilidade. No contexto brasileiro, De Jesus Lameira et 
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al. (2013) também encontra conexão direta entre as melhores práticas de sustentabilidade das 

empresas e os melhores desempenhos de suas ações na bolsa de valores, bem como a associação 

a menores riscos. Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2007) – 

IBGC – faz correlação direta dos aspectos de sustentabilidade das empresas com maior 

facilidade ou dificuldade de acesso a capital, uma vez que “um bom desempenho financeiro 

deixou de ser o único critério para conferir valor a uma companhia e atrair investimentos” (B3, 

2016, p.8). 

Ainda assim, há controvérsias quanto ao uso das informações ASG associados a altos 

retornos (KOTSANTONIS; PINNEY, SERAFEIM, 2016), mas são associadas por investidores 

como modalidades de investimento que os sacrificam (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 

2017). 

Percebe-se que, apesar das controvérsias na literatura, o número de investidores 

institucionais signatários do PRI aumentou ao longo dos anos (PRI, 2019; KOTSANTONIS; 

PINNEY, SERAFEIM, 2016.). Ainda, constatou-se que investidores institucionais americanos 

estão aderindo ao movimento de adotar ASG em suas análises e, cerca de, 20% do total dos 

ativos sob gestão nos EUA são pautados nessa lógica (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 

2017). Houve também aumento expressivo de companhias que medem e reportam (AMEL-

ZADEH; SERAFEIM, 2018; OSELLE, 2016) informações socioambientais ao mercado 

(AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018). 

 

Investimento Responsável (RI), Investimento Socialmente Responsável (SRI), 

Investimento Sustentável e Responsável (SRI 1) e Investimento Sustentável 

Tanto no mercado quanto na literatura acadêmica existem inúmeros termos utilizados 

para nomear investimentos que considerem os aspectos ASG (ECCLES; VIVIERS, 2011) e, 

mais ainda, as diferenças entre os termos as vezes são sutis e não há pacificação entre seus 

significados (DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2016). Com isso, faz-se oportuno 

explorar alguns destes termos para compreender seus significados.  

O termo Investimento Socialmente Responsável (SRI, na sigla em inglês), é um termo 

mais comum na literatura acadêmica (ECCLES; VIVIERS, 2011) porém, não parece haver 

consenso quanto ao seu significado tanto para investidores (DUUREN; PLANTINGA; 

SCHOLTENS, 2016) quanto para a academia. 

Já Investimento Responsável considera a “abordagem de investimento que reconhece a 

relevância dos fatores ambientais, sociais e de governança juntamente com a saúde e a 
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estabilidade a longo prazo do mercado como um todo” (PRI, 2016, p. 4, tradução nossa). Esta 

modalidade, visa o retorno financeiro ajustada ao risco (ECCLES; VIVIERS, 2011).  

Assim, a diferença tênue entre Investimento Responsável e Investimento Socialmente 

Responsável reside no fato de que o primeiro pode ser praticado por investidores que visam tão 

somente retorno financeiro (PRI, 2019c), enquanto o segundo enfatiza o retorno financeiro 

esperado próximo ao do mercado de acordo com Sparkes (2001) e Eccles e Viviers (2011). 

Dessa forma, entende-se que o Investidor Socialmente Responsável está disposto a abrir 

mão de parte do seu retorno em prol de um benefício social. Apesar disso, Eccles e Viviers 

(2011) constataram que muitos estudos aparentam utilizar o termo Investimento Socialmente 

Responsável dado a falta de outra nomenclatura que demonstre com o mesmo peso a busca por 

retorno financeiro e socioambiental do que, propriamente, por se referirem a investimentos 

dispostos renunciar um retorno de mercado.  

A Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), aliança formada pelos fóruns 

regionais de investimento sustentável de Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália e 

Nova Zelândia, de modo a agregar ambos os conceitos – Investimento Socialmente 

Responsável e Investimento Responsável – utiliza a nomenclatura Investimento Sustentável, 

que consiste na modalidade de investimento que considera os aspectos ASG na decisão e gestão 

de portfólio de investimentos de forma ampla (GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT 

ALLIANCE, 2019; ESCRIG-OLMEDO et al., 2017). Assim, neste conceito estão incluídos 

screening, integração ASG, investimento temático, de impacto e engajamento e propriedade 

ativa.  

Por outro lado, o Investimento Sustentável e Responsável – também conhecido pela 

mesma sigla de Investimento Socialmente Responsável, SRI (na sigla em inglês) – “combina 

análise e engajamento fundamentais com uma avaliação dos fatores ASG, a fim de capturar 

melhor os retornos de longo prazo para os investidores e beneficiar a sociedade, influenciando 

o comportamento das empresas” (EUROSIF, 2019, p. 12, tradução nossa). 

É notório que a literatura acadêmica centra majoritariamente os estudos em torno de 

Investimento Socialmente Responsável, ainda que o termo Investimento Responsável tenha 

sido popularizado nos últimos anos principalmente em decorrência dos Princípios do 

Investimento Responsável lançados pelas Nações Unidas (ECCLES; VIVIERS, 2011). 

Ainda assim, dado que o termo Investimento Responsável é uma abordagem de mercado 

amplamente difundida que engloba também investidores que visam apenas retorno financeiro 

com seus investimentos (PRI, 2019c) e, que a totalidade dos casos pesquisados neste estudo são 
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de gestoras de ativos signatárias do PRI, faz-se oportuno basear-se o presente estudo nesse 

conceito em detrimento de SRI. 

 

Abordagens de investimento ASG 

A utilização de aspectos ASG na análise de investimentos dá-se de diversas formas. De 

acordo com o PRI (2019b), as abordagens de Investimento Responsável concentram-se em duas 

estratégias de atuação que podem ser utilizadas em conjunto: a primeira é a incorporação dos 

aspectos ASG para a composição do portfólio de investimentos e, a segunda, está centrada em 

advocacy buscando melhorar o desempenho das companhias investidas em relação aos aspectos 

ambientais, sociais e de governança. 

 

Quadro 1: Utilização das abordagens de investimento ASG na literatura acadêmica e 

literatura cinza 

 

 
Literatura Cinza Literatura Acadêmica 

 

  

Eurosif PRI  GSIA 

Duuren; 

Plantinga; 

Scholtens, 

2016  

Eccles; 

Kastrapeli, 

Potter, 2017 

Amel-Zadeh; 

Serafeim, 

2018 

In
co

r
p

o
ra

çã
o

 d
o

s 
a
sp

ec
to

s 
A

S
G

 

Exclusão de 

ativos no 

universo de 

investimento 

Screening 

negativo ou 

exclusão 

Screening 

negativo ou 

exclusão 

Screening 

negativo 

Screening de 

exclusão ou 

exclusão 

baseada em 

valor 

Screening 

negativo 

Screening 

baseado em 

normas 

Screening 

baseado  

em normas 

Screening 

baseado 

em normas 

- - - 

Seleção de 

investimento  

best in class 

Screening 

positivo/ 

best in class 

Screening 

positivo/ 

best in class 

Screening 

positivo/ 

best in class 

Seleção best 

in class 

Screening 

relativo/ 

 best in class 

Screening 

positivo 

- - - - - 

 Fator de risco 

/ prêmio de 

risco 
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- - - - - 

sobreposição / 

inclinação do 

portfólio  

Integração 

ASG 

Integração de 

questões ASG 

Integração 

ASG 
- 

Integração 

total ASG 

Integração 

total na 

avaliação de 

ações 

individuais 

Investimento 

temático em 

sustentabilidade Investimento 

temático em 

sustentabilidade 

Investimento 

temático em 

sustentabilidade 

- 
Investimento 

temático 

Investimento 

temático 

Investimento de 

impacto 

Investimento de 

impacto ou 

comunitário 

- 
Investimento 

de impacto 
- 

P
a
rt

ic
ip

a
çã

o
 a

ti
v
a
 

 (
a
ct

iv
e 

o
w

n
er

sh
ip

) 
/ 

st
ew

a
rd

sh
ip

 

(a
d

m
in

is
tr

a
çã

o
) 

Engajamento e 

voto em pautas 

de 

sustentabilidade 

Participação 

ativa (active 

ownership): 

engajamento e 

voto por proxy 

Engajamento 

corporativo e 

ação dos 

acionistas 

Ativismo 

Participação 

ativa (active 

ownership)  

Participação 

ativa (active 

ownership) 

/engajamento  

Fonte: Adaptado com base em EUROSIF, 2019; PRI, 2016, 2019b; GLOBAL SUSTAINABLE 

INVESTMENT ALLIANCE, 2019; DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2016; 

ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017; AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018; PRI, 2019d 

 

 Screening negativo: Exclui indústrias, setores ou companhias de um portfólio de 

investimento, com base nos critérios ASG, (GLOBAL SUSTAINABLE 

INVESTMENT ALLIANCE, 2018; PRI, 2016; DUUREN; PLANTINGA; 

SCHOLTENS, 2016), ou “com base nas preferências, valores ou ética de um investidor” 

(PRI, 2019b, p.16). 

 Screening positivo/best in class: Estas abordagens de investimento visam investir com 

base no desempenho positivo ASG (GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT 

ALLIANCE) ou “com base nas preferências, valores ou ética de um investidor” (PRI, 

2019b, p.16). Assim, o screening positivo busca investir em setores, indústrias ou 

empresas com base no desempenho positivo ASG ou critérios mínimos (AMEL-

ZADEH; SERAFEIM, 2018), como por exemplo concentrar os investimentos em uma 

indústria específica (DUUREN.; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2016). Já o best in class 
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seleciona as companhias, setores ou projetos, levando em conta o desempenho relativo 

aos pares (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018), como por exemplo os melhores 

ranqueados em relação ao desempenho ASG (DUUREN.; PLANTINGA; 

SCHOLTENS, 2016).  

 Screening baseado em normas: Visa fazer a seleção de investimentos utilizando os 

padrões definidos por normas internacionais (GLOBAL SUSTAINABLE 

INVESTMENT ALLIANCE, 2018) como por exemplo Princípios do Pacto Global da 

Organização das Nações Unidas (ONU), os princípios orientadores da ONU sobre 

empresas e direitos humanos, as convenções da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção (PRI, 2019c). 

 Sobreposição/inclinação do portfólio: É a que busca alterar características ASG de 

um fundo ou portfólio de investimentos até o atingimento de nível desejado (AMEL-

ZADEH; SERAFEIM, 2018). Exemplarmente, esta abordagem poderia ser utilizada 

para direcionar um portfólio a uma pegada carbônica inferior (AMEL-ZADEH; 

SERAFEIM, 2018). 

 Fator de risco / prêmio de risco:  Amel-Zadeh e Serafeim (2018) consideram esta a 

abordagem que inclui os fatores ASG na análise de riscos sistemáticos (riscos que 

afetam a economia de maneira geral). 

 Integração ASG / Integração total na avaliação de ações individuais: Inclui de 

maneira explícita e sistemática os aspectos ASG nas análises financeiras e decisões de 

investimento (GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT ALLIANCE, 2018; PRI, 

2019b), para melhor gerenciar os riscos e aumentar os retornos (PRI, 2019b). Tal 

abordagem é utilizada para construção do portfólio e avaliação do investimento – 

valuation (PRI, 2016). Verifica-se que a Integração Total na Avaliação de Ações 

Individuais, descrita por Amel-Zadeh e Serafeim (2018), possui o mesmo conceito de 

incluir os aspectos ASG na análise financeira tradicional de ações individuais. 

 Investimento temático em sustentabilidade: É o investimento específico em ativos ou 

áreas diretamente ligadas à sustentabilidade (GLOBAL SUSTAINABLE 

INVESTMENT ALLIANCE, 2018; PRI, 2016) ou a fatores ASG (AMEL-ZADEH; 

SERAFEIM, 2018). Busca tanto uma relação risco/rentabilidade atrativa quanto um 

bom resultado socioambiental (PRI, 2019). Pode-se considerar investimento temático, 

por exemplo, o investimento em energias renováveis, tecnologia verde e agricultura 
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sustentável (GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT ALLIANCE, 2018; PRI, 

2016; AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018). 

 Investimento de Impacto: Essa abordagem possui um propósito socioambiental 

explícito, pois se trata de um investimento orientado a resolver um desafio da sociedade, 

seja ele ambiental, seja social (GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT 

ALLIANCE ,2018; PRI, 2016).  

 Ativismo e engajamento: Quando o investidor, na qualidade de acionista, utiliza  seu 

poder de voto ou influência para melhorar o desempenho corporativo em questões ASG 

de uma companhia investida (GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT 

ALLIANCE, 2018; PRI, 2016, 2019b; DUUREN; PLANTINGA; SCHOLTENS, 2016) 

individualmente ou em conjunto com demais investidores (GLOBAL SUSTAINABLE 

INVESTMENT ALLIANCE, 2018; PRI, 2019b), visando, por exemplo, um melhor 

gerenciamento de riscos ASG, desenvolvimento de práticas de negócios mais 

sustentáveis (GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT ALLIANCE, 2018) ou 

melhor divulgação de informações ASG (PRI, 2019b). Esta modalidade estabelece 

estratégias de comunicação com a alta gerência e conselhos de empresas investidas, 

arquivamento de propostas dos acionistas ou votação em assembleias (AMEL-ZADEH; 

SERAFEIM, 2018). 

Cabe ressaltar que, para o PRI, o investimento de impacto é uma modalidade possível 

do investimento temático em sustentabilidade. Para fins deste estudo, consideramos como itens 

distintos acompanhando as demais literaturas cinza e acadêmica encontradas.  

Considerando-se as abordagens de investimentos e a possibilidade da aplicabilidade 

delas de acordo com os objetivos financeiros e socioambientais, o PRI divulgou o espectro das 

abordagens de investimentos como pode ser visto abaixo.  

Assim, é possível compreender que modalidades como investimento temático podem 

ser usadas tanto procurando buscar retornos competitivos, como também, em alguns casos, 

aceita maior risco com retornos abaixo do mercado ou mesmo preservação parcial do capital 

investido (VALUING NATURE PROGRAMME, 2019). Desse modo, é possível compreender 

o espectro de atuação do Investimento Responsável como aquele que visa retornos competitivos 

considerando-se os aspectos ASG. 
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Quadro 2: O espectro das abordagens de investimento 

 

       Investimento de Impacto   

  Tradicional Investimento Responsável 
 

  

Abordagem 
Investimento 

tradicional 
Screening 

Integração 

ASG 

Temático ou 

de impacto 

Primeiro 

impacto 
Filantropia 

Objetivo 

Financeiro 

      Objetiva impacto social e/ou ambiental 

Retorno financeiro competitivo     

              

Foco 

Foco limitado 

ou sem foco 

em fatores 

ASG nos 

Investimentos 

Screening 

negativo 

ou de 

exclusão 

e positivo 

ou best in 

class 

definidos 

de formas 

variadas 

O Uso de 

informação 

ASG 

quantitativa 

ou 

qualitativa 

no processo 

de 

investimento 

no nível de 

portfólio, 

levando-se 

em 

consideração 

tendências 

ASG, ou no 

níveis de 

ações, de 

emissor e 

investida 

Seleção de 

ativos que  

contribuam ou 

solucionem 

desafios de 

sustentabilidade 

Foco nas 

questões 

sociais e 

ambientais  

que tenham 

oportunidade 

de 

investimento, 

podendo ter 

trade-off 

financeiro 

Foco em um  

problema ou em 

um grupo de 

problemas  

sociais e 

ambientais com 

necessidade de 

trade-off de 

100% 

Fonte: PRI SECRETARIAT, 2013, p. 4, tradução nossa 

 

Variações do quadro acima são encontradas na literatura cinza, as quais muitas vezes 

complementares ou ligeiramente divergentes da abordagem do PRI. A escolha pelo do PRI  deu-

se pelo uso das abordagens de investimento ASG e, também, por ser uma referência de mercado 

no tema. 

Ainda assim é relevante destacar algumas visões complementares ao quadro supracitado 

com a finalidade de compreender as nuances, desta vez não das abordagens, mas de conceito 

de investimento Responsável, sustentável etc., sobre as quais já se discorreu no subcapítulo 

anterior. Ainda, as demais literaturas realizam a segregação de investimento de impacto, 

mostrando seu abrangente espectro  
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Assim, na visão da Implementation Task Force (2019) e Ozdemiroglu e Duke (2019), o 

propósito do Investimento Responsável e do Investimento Sustentável é retorno financeiro 

competitivo e a distinção entre eles reside no objetivo de impacto não financeiro que, enquanto 

o primeiro visa apenas evitar danos e mitigar riscos ASG o segundo, além deste objetivo, pode 

buscar também o benefício de todos os stakeholders.  

As modalidades de investimento voltadas para o impacto, ou seja, aquelas que visam 

contribuir com soluções para os problemas socioambientais, independentemente de serem 

inclinadas mais para retorno financeiro ou para impacto positivo socioambiental, são excluídas 

do Univrerso de Investimento Sustentável e Investimento Responsável, diferentemente da 

conceituação do PRI que considera investimento de impacto, visando retornos competitivos 

como uma abordagem de Investimento Responsável (PRI SECRETARIAT, 2013). 

Ainda, faz-se relevante compreender as funções de cada abordagem de investimento no 

universo de Investimento Responsável. Para isso o PRI (s/d) engloba as características de 

Integração ASG, os screenings e investimento temático e a função destas para a análise de 

investimentos. 

 

Quadro 3: Funções das abordagens de incorporação ASG 

 

 
Integração ASG Screenings Investimento temático 

Fornece uma visão mais 

completa dos riscos e 

oportunidades enfrentados por 

uma empresa 

•     

É aplicável a investidores que 

não têm interesse em 

considerações fora do seu perfil 

de risco-retorno 

•     

Pode caber nos processos de 

investimento existentes  • • • 

Restringe o investimento em 

certos setores industriais, 

regiões geográficas ou 

empresas individuais, 

geralmente por razões éticas 

  • • 
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Fatores ASG não financeiros 

relevantes ou considerações 

éticas são incorporados nas 

decisões de investimento 

  • • 

Direciona o capital para 

investimentos que contribuem 

para resultados ambientais ou 

sociais 

    • 

Fonte: PRI, s/d, p. 2, tradução nossa 

 

Dentre as modalidades de investimento, o screening negativo (DUUREN, 

PLANTINGA E SCHOLTENS, 2016, KOTSANTONIS; PINNEY, SERAFEIM, 2016), 

positivo, best in class e ativismo são apontados como as principais abordagens ASG utilizadas 

por fundos de investimento tradicionais. Entre os investidores institucionais, as opções mais 

utilizadas são também o screening negativo e a seleção por best in class, seguido por 

investimento temático (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017). Mas, segundo 

Kotsantonis; Pinney e Serafeim, (2016), a segunda abordagem mais utilizada, após screening 

negativo, é a combinação da integração ASG com engajamento. 

Apesar de ser uma das mais utilizadas, o screenning de exclusão (englobado neste 

estudo juntamente com o negativo) não é visto como a melhor estratégia, não capturando o 

valor agregado das iniciativas de sustentabilidade em certas empresas, o que implica a não 

geração de retornos esperados (KOTSANTONIS; PINNEY; SERAFEIM, 2016; JOLIET; 

TITOVA, 2018) e, assim, a aumento de risco dada a redução de diversificação (JOLIET; 

TITOVA, 2018). Por sua vez, o screening positivo é relacionado tanto a redução de risco quanto 

retornos anormais positivos e melhor alfa (que significa o quanto um ativo superou a 

expectativa de rendimento prevista) em períodos de crise (JOLIET; TITOVA, 2018).  Por outro 

lado, de acordo com AMEL-ZADEH e SERAFEIM (2018) a integração ASG é a que gera 

maior impacto e performance. 

 

Figura 2: Escolha de estratégias ASG por investidores institucionais (total não reflete 

100% pois investidores podem selecionar mais de uma opção de investimento) 
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Fonte: ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017, 126, tradução nossa 

 

Dificuldades de incorporar os aspectos ASG 

Esta abordagem ASG tem sido uma maneira eficaz de avaliar ativos cujos valores não 

aparecem nas demonstrações financeiras (HANSON, 2013) dado que as companhias, no 

exercício de suas funções de negócios, geram externalidades para a sociedade. Externalidades 

positivas, para muitas empresas, estão ligadas ao sucesso do negócio e os custos das 

externalidades negativas passam a ganhar cada vez mais importância com o surgimento de 

legislações mais duras e consumidores mais exigentes (INDAHL; JACOBSEN, 2019), o que 

pode influir no sucesso ou fracasso de uma companhia a longo prazo. Assim, investidores 

devem estar atentos a estas informações para uma melhor tomada de decisão de investimento.  

Porém, como utilizar tais informações para a tomada de decisão e construção de um 

portfólio de ações ainda parece ser desafiador por diversas razões, que envolvem desde 

metodologia de incorporação desses dados (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017) até a 

confiabilidade das informações reportadas pelas companhias de capital aberto (AMEL-

ZADEH; SERAFEIM, 2018). 

Uma das principais barreiras para a estratégia de integração ASG, em razão da 

dependência da transparência e da materialidade dos dados fornecidos pelas companhias abertas 

(OSELLE, 2016), recai sobre a falta de padrões para a divulgação desse tipo de informação 

(ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017; AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018) que gera 

uma falta de comparabilidade das informações relatadas entre as empresas (AMEL-ZADEH; 

SERAFEIM, 2018). Além disso, a falta de padrões para a utilização e medição da performance 

das informações ASG (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017) também é vista como uma 

barreira para os investidores.  
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Do ponto de vista estrutural, muitos investidores ainda esbarram na falta de incentivo e 

governança para integrar os aspectos ASG na estratégia de investimento (KOTSANTONIS; 

PINNEY; SERAFEIM, 2016). 

Assim, de acordo com a mesma pesquisa de Eccles, Kastrapeli e Potter (2017), mais de 

70% dos asset managers entrevistados entendem que o desenvolvimento de melhores reportes 

ASG ajudaria no processo de integração desses aspectos. Para superar as barreiras de utilização 

das informações ASG em suas tomadas de decisão de investimento, os investidores alegaram 

utilizar principalmente estratégias como: (i) fornecer treinamento ASG para gerentes e analistas 

de portfólio; (ii) utilizar maiores prazos de avaliação de desempenho dos ativos e (iii) buscar 

mais apoio da liderança (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017).  

 

Figura 3: Barreiras para Integração ASG 

 

 

Fonte: ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017, 130, tradução nossa 

 

Incorporação dos aspectos ASG para ações listadas 

Em relação às estratégias de uso de informações ASG em portfólio de ações listadas em 

bolsa, o PRI possui documentos-guia para investidores como uma maneira de auxiliá-los a 

incorporar os aspectos ASG nas decisões de investimento de um portfólio de ações. Para 

investir responsavelmente em ações listadas, os fatores ambientais, sociais e de governança 

(ASG) na análise dos investimentos devem ser utilizados para auxiliar investidores em suas 

decisões sobre em quais ativos investir – considerando as abordagens de screening, 

investimento temático e interação já relatadas combinadas ou isoladas – e para que 

desempenhem seu papel de acionista (PRI, s/d).  
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“A análise estratégica inclui a avaliação da situação macroeconômica; a estrutura do 

setor e os direcionadores de valor; a estratégia corporativa, governança e riscos relacionados; 

todas as outras informações relevantes que afetam os fluxos de caixa da empresa futura” 

(EFIMOVA, 2018, p. 675). 

Para isso, em se tratando de informações ASG, os relatórios corporativos divulgados pelas 

empresas são o ponto de partida da análise de companhia aberta. Porém, a análise não deve se 

esgotar nesta fonte de informação, uma vez que tais relatórios carregam em si uma margem de 

interpretação de como são divulgados, cabendo à administração usar ou não premissas mais 

agressivas para passar as mensagens desejadas (HANSON, 2013).  

Desse modo, uma estrutura de análise para além dos relatórios divulgados pelas 

companhias de capital aberto deve ser utilizada nas gestoras para avaliação dos ativos. Inclui-

se como possibilidade o uso de agências de research terceirizadas especializadas (CFA 

INSTITUTE, 2018; PRI, 2016). 

Faz-se importante observar que dentre o oceano de informações ASG existentes, é 

necessário identificar os temas materiais (CFA INSTITUTE, 2015; PRI, s/d), ou seja, os temas 

relevantes que podem impactar o valuation de uma companhia (PRI, s/d) e, dessa forma, ser 

compreendidos “como um guia para o entendimento de uma empresa sobre suas ‘áreas 

estratégicas prioritárias’” (OSELLE, 2016, p.78).  Esses temas variarão de acordo com o setor 

(KHAN; SERAFEIM; YOON, 2016; CFA INSTITUTE, 2015) e a companhia (KHAN; 

SERAFEIM; YOON, 2016), visto que uma empresa que fabrica hardware, por exemplo, terá 

uma materialidade distinta de uma que provê serviços financeiros (OSELLE, 2016). Esta 

última, por exemplo terá uma exposição menor a aspectos trabalhistas do que uma fabricante 

de roupas (CFA INSTITUTE, 2015). 

Ao primeiro olhar, pode soar como uma tarefa fácil, afinal muitas companhias já 

prestam conta de inúmeros temas ASG e, muitos relatórios de sustentabilidade carregam em si 

uma matriz apontando para os temas materiais para a empresa. Porém, como vimos 

anteriormente, apesar de ter havido uma melhora significativa na qualidade dos dados em 

relatórios corporativos divulgados pelas companhias, a falta de confiabilidade nas informações 

reportadas (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018) e de padrões para a divulgação (ECCLES; 

KASTRAPELI; POTTER, 2017; AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018) são entraves 

enfrentados por investidores. 

Abaixo, vamos detalhar as técnicas de incorporação dos aspectos ASG em cada 

abordagem de investimento – análise fundamentalista, quant e smart beta e investimento em 
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índices – com base na literatura encontrada e principalmente nos guias publicados pelo PRI e 

CFA Institute. 

Essa segmentação por abordagem de investimento é necessária em razão dos distintos 

desafios entre fundos ativos e passivos em relação a Investimento Responsável. 

A estratégia de fundamentos ou análise fundamentalista, apoia-se no uso das 

informações qualitativas e quantitativas dos ativos para construir premissas de desempenho 

futuro e as utilizam na construção de seus modelos de avaliação para identificar o valor 

intrínseco de uma companhia. Assim, busca estimar se um ativo está relativamente avaliado no 

mercado a valor justo, subvalorizado ou supervalorizado (PRI, 2016).  

 As estratégias denominadas quantitativas utilizam dados e modelos matemáticos e 

estatísticos definindo modelos que apresentam recomendações de investimento ou distribuição 

de peso no portfólio (PRI, 2016) de maneira a identificar correlações entre estes aspectos e 

variações de preço para obter desempenho superior aos índices de referência (alpha) e/ou 

redução de risco (PRI, 2016; CFA INSTITUTE, 2018). Já a abordagem smart beta  

“pondera os componentes de um índice de valor de mercado por um 

fator ou fatores diverso(s) da capitalização de mercado (como valor, retorno de 

dividendos, momento, crescimento, qualidade ou volatilidade) para superar o 

índice, reduzir os riscos de queda ou aumentar a rentabilidade dos dividendos” 

(PRI, 2016, p.43, tradução nossa). 

Os investimentos em índice estão no espectro mais passivo das estratégias de 

investimento abordadas. São fundos de investimentos passivos que replicam o portfólio de 

índices de referência de mercado. São exemplos de índices de mercado o Ibovespa e o ISE da 

B3 e o índice de sustentabilidade do Dow Jones, da Bolsa de Nova York.  

 

Quadro 4:Incorporação ASG em ações listadas do espectro ativo ao passivo  

 

  Abordagem de Investimento 

Abordagem de 

incorporação 
Análise 

fundamentalista Quant e smart beta Investimento em índice 

Passivo Ativo 
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Integração 

ASG 

Os fatores ASG são 

integrados em modelos de 

avaliação absolutos e 

relativos, juntamente com 

todos os outros fatores 

materiais. Os investidores 

podem ajustar os recursos 

financeiros previstos (como 

receitas, custos 

operacionais, valor contábil 

do ativo e despesas de 

capital) ou modelos de 

avaliação da empresa 

(incluindo o modelo de 

desconto de dividendos, o 

modelo de fluxo de caixa 

descontado e o modelo de 

valor presente ajustado) 

para o impacto esperado 

dos fatores ASG. 

Os fatores ASG podem 

ser integrados em 

modelos quantitativos, 

juntamente com fatores 

como valor, qualidade, 

tamanho, momento, 

crescimento e 

volatilidade. Os fatores 

e pontuadores ASG 

podem ser usados como 

peso na construção de 

portfólio beta 

inteligente para 

contribuir com retornos 

ajustados ao risco em 

excesso, reduzir o risco 

de queda e / ou 

melhorar o perfil ASG 

das carteiras. 

Questões materiais de ASG 

são identificadas e traduzidas 

em regras que alimentam a 

construção do portfólio, 

juntamente com os fatores 

tradicionais. O perfil geral de 

risco ASG, ou a exposição a 

um fator ASG específico, 

pode ser reduzido ajustando 

os pesos dos constituintes do 

índice ou rastreando um 

índice que já o faz. 

Screenings 

Os filtros são aplicados à lista de investimentos em potencial, empresas dominantes 

dentro ou fora da disputa por investimento com base nos valores ou na ética das 

preferências de um investidor. Os filtros geralmente são baseados na inclusão ou 

exclusão de determinados produtos, serviços ou práticas corporativas. 

Investimento 

temático 

As empresas que atendem 

aos limites de avaliação e 

financeiros – e abordam 

desafios e temas de 

sustentabilidade – são 

identificadas para 

investimento. Inclui 

investimento de impacto. 

- 

Índices que se concentram 

inteiramente em temas 

ambientais e sociais - como 

tecnologia limpa, mudança 

climática, microfinanças - 

são selecionados para 

investimento. 

Fonte: PRI, s/d, p. 3, tradução nossa 

 

Screening (positivo, negativo, exclusão e best in class) 

No caso por exemplo de um screening positivo/best in class, após as análises 

quantitativas tradicionais aplica-se uma sobreposição ASG para comparação das empresas 

(OSELLE, 2016) utilizando critérios, que podem consistir em uma metodologia própria da 

gestora de ativos ou as avaliações de terceira parte (PRI, s/d). 

Como exemplo, Oselle (2016) simula um mandato de investimentos no qual, após a 

análise financeira, um número de ações potenciais de um determinado setor emergiram. Para 

decidir quais delas fariam parte do portfólio, pela abordagem best in class, poderiam ser 

aplicados critérios como melhores classificações de ASG ou se comparar quais empresas estão 

evoluindo consistentemente em suas classificações ASG, mostrando tendência ascendente.
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Integração ASG 

A integração ASG é a abordagem definida como “a inclusão sistemática e explícita de 

fatores ASG relevantes na análise e nas decisões de investimento” (PRI, s/d, p.12) e possui 

variadas metodologias de integração (EFIMOVA, 2018).   

A abordagem configura-se como a mais completa e como a melhor em compatibilidade 

de incorporação aos processos de avaliação já existentes nas gestoras de ativos (PRI, s/d) e, é 

apontada como a que resulta em melhor desempenho financeiro (AMEL-ZADEH e 

SERAFEIM, 2018). 

Tendo como base os Princípios para o Investimento Responsável (2016), para realizá-

la, são sugeridas quatro fases: qualitativa, quantitativa, decisão de investimento e avaliação de 

titularidade ativa. Já em outro documento da mesma instituição, são mencionadas três etapas: 

pesquisa, avaliação e gestão de portfólio, perpassando desde a identificação dos temas ASG 

materiais – que variarão de acordo com a companhia e setor (KHAN; SERAFEIM; YOON, 

2016; CFA INSTITUTE, 2015) – para realizar a integração desses aspectos analisados através 

de ajustes na taxa de retorno ou múltiplos de avaliação, até a decisão da construção do portfólio 

(PRI, s/d). Independentemente da quantidade de fases o conteúdo abordado é similar.  

A última das quatro etapas que se faz constar no Guia prático para a integração ASG no 

investimento em renda variável (2016), versa sobre titularidade ativa, ou seja, identificar fatores 

que darão suporte para engajamento e voto. Esta é particularmente uma abordagem de ativismo 

e engajamento, na qual o PRI (s/d) não inclui como uma abordagem de incorporação ASG, mas 

sim como uma abordagem complementar para melhorar o desempenho dos investidores que 

pode, e é aconselhável ser usada em conjunto com as demais estratégias. 

Para realizar o processo de integração os investidores devem: 

(i) Identificar os temas materiais das companhias as quais estão avaliando e reunir estas 

informações em fontes diversas (PRI, s/d; PRI, 2016; CFA INSTITUTE, 2018); 

(ii) Integrar os aspectos materiais avaliar estes fatores e os ajustar às projeções 

financeiras e modelos de valor justo de mercado (valuation) (PRI, 2016; PRI, s/d); 

(iii) O resultado das análises será utilizado para a tomada de decisão em relação à 

manutenção, venda, compra aumento ou redução de peso ou a decisão de não 

investimento (CFA INSTITUTE, 2018) em um ativo para compor o portfólio de 

investimento em questão (PRI, 2016; PRI, s/d); 

(iv) Caso a gestora de ativos decida também realizar a abordagem de ativismo e 

engajamento deve identificar os principais pontos que possam suportar engajamento 
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e voto além de utilizar o resultado da estratégia de voto e engajamento como insumo 

para as próximas análises e decisões de investimento (PRI, 2016). 

 

A integração ASG pode ser usada tanto de maneira qualitativa, quanto quantitativa. 

Apesar disso, de acordo com o PRI e CFA Institute (2016; 2018) a maioria dos investidores 

integram de maneira qualitativa os aspectos ASG em sua análise de investimento.  

Em termos qualitativos a análise dos aspectos ASG podem ser utilizados como fator 

decisivo de desempate entre duas companhias em países distintos, por exemplo, ou ser estudada 

juntamente com outros fatores para suportar a decisão de compra, venda, manutenção ou não 

investimento em um ativo, ou influenciar a maturidade do título comprado pelo investidor e  

também visando a oportunidade de desempenho superior com base na melhora do desempenho 

ASG, investir em títulos subvalorizados ou desinvestir nos supervalorizados que poderiam ter 

performance inferior dada a deterioração do desempenho ASG (CFA INSTITUTE, 2018). 

Já a análise das informações ASG de maneira quantitativa para tomada de decisão de 

investimentos abarca ajustes temporários ou permanentes na estimativa de dados financeiros, 

índices, múltiplos ou variáveis do modelo de avaliação feitos por meio de cenários e pontuação 

ASG, por exemplo (CFA INSTITUTE, 2018). Entre alternativas, os fatores ASG também 

podem ser relacionados estatisticamente a movimentos de preços futuros e fundamentos da 

companhia (CFA INSTITUTE, 2018). 

 

 Integração ASG em portfólios baseados na estratégia fundamentalista 

Para integrar os aspectos ASG de maneira quantitativa, os gestores de portfólio podem 

calcular os impactos ambientais, sociais e de governança ao ajustar, de acordo com estes, os 

dados e projeções financeiras como valor patrimonial e dados referentes às demonstrações de 

resultados da companhia. Em termos práticos, baixo nível de segurança e saúde ocupacional 

pode levar à altas taxas de acidentes com impactos financeiros negativos na Demonstração de 

Resultados da companhia. Uma determinada mudança na legislação local pode fazer com que 

uma companhia geradora de energia elétrica tenha de se adequar, ocasionando um aumento no 

CAPEX por aspectos ASG (PRI, 2016). 

 

 Integração ASG em portfólios baseados na estratégia quantitativa 

Para integrar os aspectos ASG em modelos que utilizam estratégia de investimento 

quantitativa, os gestores de portfólio criam modelos que fazem uso desses aspectos juntamente 
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com outros fatores como volatilidade e crescimento, e, assim, as informações ASG podem 

resultar na mudança de peso de títulos em um determinado portfólio.  

Pesquisas que apontem relação entre determinados fatores ASG a riscos de 

investimentos podem levar um gestor a zerar a posição acionária em ativos com baixa 

classificação ASG ou a ajustes nos pesos de cada ativo considerando a correlação estatística 

dos fatores ASG aos demais fatores financeiros e operacionais (PRI, 2016; CFA INSTITUTE, 

2018). 

 

 Integração ASG em portfólios baseados na estratégia smart beta 

Neste tipo de estratégia as informações ASG podem ser utilizadas como peso para a 

composição do portfólio de investimento com a finalidade de reduzir o risco, melhorar o perfil 

de risco ASG e gerar retornos excedentes ajustados ao risco. Alguns exemplos são o ajuste do 

peso das companhias em um portfólio visando o aumento de exposição naquelas com alta 

rentabilidade, qualidade de lucro baixo risco e alta pontuação ASG, ou utilizar para a 

composição da carteira de investimentos a relação entre fatores de governança e o risco de 

queda de preço (PRI, 2016). 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para responder à questão de pesquisa do presente estudo utilizou-se a abordagem de 

pesquisa qualitativa com caráter exploratório – “processo não-matemático de interpretação, 

feito com o objetivo de descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de organizar tais 

conceitos e relações em um esquema explanatório teórico” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 24), 

por meio da coleta e análise de dados primários e secundários tendo como fio condutor a análise 

bibliográfica supracitada. Essa abordagem de pesquisa permite a realização do estudo através 

de um paradigma construtivista ao propor a compreensão de uma realidade construída 

socialmente.  

Essa escolha reflete a necessidade de explorar academicamente o universo da 

incorporação dos aspectos ASG que na literatura cinza tem sido bastante abordado, porém no 

ambiente acadêmico ainda se faz necessária melhor compreensão. Isso porque muitos artigos 

se dedicam a compreender a diferença de performance de fundos que consideram os aspectos 

ASG ou fundos temáticos em detrimento de como as gestoras de fundos estão utilizando as 

informações em seus processos de análise. 

A estratégia de investigação utilizada foi o estudo de casos de múltiplos, utilizado para 

averiguar empiricamente uma determinada questão utilizando-se de procedimentos pré-

especificados e é relevante para a compreensão de fenômenos organizacionais (YIN, 2015). 

Segundo Yin (2015), há diversas aplicações para um estudo de caso, entre elas a de que se trata 

o presente estudo, descrever uma operação e seu devido contexto no presente. 

 Para esta pesquisa serão analisados dois objetos de estudo com a intenção de comparar 

a incorporação dos aspectos ASG entre duas diferentes gestoras de ativos com fundos com 

mandatos de investimentos em ações originárias de dois distintos países: Brasil e Reino Unido. 

A escolha das gestoras deu-se por conveniência dentre as signatárias do PRI com 

destaque no uso das informações ASG na análise de portfólio de investimento, bem como a 

seleção dos entrevistados, são elas:  

 Fama investimentos: gestora de ativos brasileira com mais de 25 anos de atuação 

(FAMA, s/d) que possui abordagem fundamentalista com foco em retorno no médio e 

longo prazo com atuação baseada apenas no mercado brasileiro de ações (PRI, 2019c). 

Em 2019 foi premiada como a gestora com a melhor estratégia de integração ASG da 

América Latina pelo jornal de negócios economia e finanças Capital Financial 

International (2019), um jornal sobre negócios, economia e finanças (CAPITAL 

FINANCIAL INTERNATIONAL, s/d) baseado em Londres. A premiação reconhece 
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indivíduos e organizações que geram valor ao mostrar as melhores práticas e as formas 

pelas quais as economias estão convergindo (CAPITAL FINANCIAL 

INTERNATIONAL, s/d). 

A Fama Investimentos é signatária do PRI desde 2011 e tem se mostrado cada vez mais 

ativa publicamente nas questões ASG, uma das duas únicas brasileiras, dentre os 

signatários do PRI a assinar o manifesto articulado pelo PRI e Ceres sobre o 

desmatamento e incêndios na floresta amazônica brasileira e boliviana em setembro de 

2019 (PRI, 2019a). Além disso, possui pontuação máxima no rating de fundos 

Morningstar Sustainability Rating – cinco globos – (FAMA INVESTIMENTOS, s/da) 

que avalia o nível de risco do portfólio de investimentos para fatores ASG 

(MORNINGSTAR, 2019). Essa classificação demonstra que o fundo da gestora possui 

baixo risco ASG (MORNINGSTAR, 2019).  

 Hermes Investment Management: Signatária dos Princípios para o Investimento 

Responsável desde 2006 (PRI, s/da) é uma das signatárias-fundadoras do PRI, tendo 

auxiliado no desenvolvimento dos princípios (HERMES FUND MANAGERS 

LIMITED, 2019a), além de liderar a iniciativa global Climate Action 100+ (HERMES 

FUND MANAGERS LIMITED, 2019), lançada em 2017 envolvendo 450 investidores 

com mais de US$ 41 trilhões em ativos para engajar empresas para reduzir emissões, 

melhorar a governança e as divulgações financeiras relacionadas ao clima (CLIMATE 

ACTION 100+, 2020). 

A gestora foi vencedora do prêmio Sustainable Investment Awards de 2018, da 

Investment Week, nas categorias Best ESG Fund Management Group e Best ESG 

Investment Fund e finalistas em outras três categorias no mesmo ano (INVESTMENT 

WEEK, s/d). Além de ter alcançado o primeiro (HERMES FUND MANAGERS 

LIMITED, 2019a) e segundo lugares no H&K Responsible Investment Brand Index 

(RIBITM), índice da Hirschel and Kramer que avalia gestoras de ativos europeias em 

relação a investimento responsável e compromisso com o desenvolvimento sustentável, 

em 2018 e 2019 respectivamente (HIRSCHEL AND KRAMER, s/d). 

Primeiramente o estudo se baseou em uma revisão bibliográfica conceitual utilizando 

literatura acadêmica revisada por especialistas (peer review) além de literatura referência do 

mercado em questão para que assim, fossem discutidos os conceitos de Investimento 

Responsável, suas variações e suas abordagens, sustentabilidade corporativa e aspectos 

Ambientais, Sociais e de Governança. Nesse sentido, foram também utilizadas literatura 
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acadêmica revisada por especialistas e de mercado, bem como, fatos, notícias e iniciativas 

recentes que corroborassem a importância do tema estudado e demostrassem o contexto no qual 

está inserido o presente estudo. 

 Faz-se interessante analisar duas gestoras que mesmo com características, escopo de 

atuação e tamanhos distintos, investem em ações listadas. O que tornou possível a compreensão 

de similaridades e diferenças relacionadas à pergunta de pesquisa que estes fatores podem 

influir na estratégia ASG. 

Os dados secundários foram extraídos de uma análise documental dos objetos de estudo 

em diversas fontes de informação como relatórios submetidos ao PRI, website das gestoras e 

materiais públicos desenvolvidos por elas.  

O desenho das entrevistas baseou-se em percepções extraídas das etapas anteriores, de 

revisão bibliográfica e análise documental, e de múltiplas fontes como relatórios de gestoras de 

ativos, os questionários de Investimento Responsável do PRI e, ainda, os relatórios de analistas 

sell side especializados em ASG. No entanto, o roteiro manteve-se aberto para aproveitar as 

oportunidades e mudanças de rumo advindas do processo de entrevista. 

Os dados primários foram extraídos de entrevistas semiestruturadas realizadas com dois 

representantes da Fama Investimentos e um representante da Hermes Investment Management, 

gestoras de ativos escolhidas para compor o estudo de casos múltiplos.  

A escolha dos primeiros entrevistados deu-se por conveniência, utilizando contatos 

adquiridos na rede de relacionamentos da autora. A segunda entrevista da gestora Fama 

Investimentos ocorreu por indicação do primeiro entrevistado. Todos os entrevistados ocupam 

posições-chave nas gestoras analisadas com funções concernentes aos objetivos e tema da 

pesquisa – atuando como gestores de portfólio, analista de investimentos e diretoria em temática 

ASG. 

Cada entrevista teve por volta de 30 minutos com conteúdo transcrito. A transcrição das 

entrevistas foi enviada via e-mail aos entrevistados com a finalidade de dar a eles a 

oportunidade de corrigir ou esclarecer pontos que não tenham ficado claro (MERO-JAFFE, 

2011). O envio da transcrição para validação é uma maneira de o ter controle sobre o que foi 

escrito e de preservar a integridade da pesquisa (MERO-JAFFE, 2011). 

Para o devido registro dos dados das entrevistas semiestruturadas, seguiu-se o protocolo 

de entrevista de CRESWELL (2007), em que consta no roteiro, além de um cabeçalho e das 

perguntas a serem realizadas, instruções para o aprofundamento das questões mais relevantes, 

encadeamento entre as mudanças de tópicos, além de um espaço reservado para as notas 
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reflexivas em reação às respostas que o entrevistador poderá realizar, e outro para os 

comentários. 

Cabe ressaltar que “na pesquisa qualitativa, a objetividade não significa controlar as 

variáveis. Ao contrário, significa ter abertura, disposição para ouvir e “dar voz” aos 

informantes, sejam pessoas ou organizações” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 54). Nesse 

sentido, a escolha do método fez-se oportuna dado que as entrevistas tiveram o intuito de 

aprofundar o entendimento nas gestoras estudadas adquirindo profundidade e percepções não 

possíveis de adquirir através da etapa anterior de análise documental.  

Este trabalho, por se tratar de um estudo de caso, carrega em si a limitação inerente a 

esta modalidade de pesquisa, a não generalização estatística para a generalização dos resultados 

obtidos no estudo (YIN, 2015). Assim o presente estudo é limitado à análise da incorporação 

dos aspectos ASG na decisão de investimento dos casos analisados. Em futuras pesquisas será 

relevante avaliar uma amostra maior entre os signatários do PRI a fim de compreender melhor 

como as análises são feitas. 

Ainda, uma vez que a pesquisa seja composta da análise documental pública em 

entrevistas em profundidade, o estudo é limitado e baseado na interpretação da autora. No que 

tange aos entrevistados, o estudo restringe-se às respostas dadas pelos mesmos as quais podem 

carregar um viés da resposta politicamente correta ou alinhada ao que a entrevistadora pudesse 

transparecer querer ouvir. 
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FAMA INVESTIMENTOS 

 

Perfil 

A Fama Investimentos é uma gestora de ativos brasileira de abordagem fundamentalista 

e voltada para o retorno a médio e longo prazo (PRI, 2019c). Fundada em 1993, a gestora 

independente é signatária do PRI desde 2011 (FAMA, s/d) e atua apenas no mercado brasileiro 

de ações buscando companhias listadas na B3 que tenham alinhamento com os padrões ASG, 

determinado nível de qualidade nos negócios e alinhamento dos interesses entre acionistas 

controladores e minoritários (PRI, 2019c).  

Com 14 funcionários em seu escritório no Brasil, a gestora possui um fundo de 

investimento em ações, o FAMA FIC FIA e gere 455.430.977 de dólares (PRI, 2019c). 

O FAMA FIC FIA, o fundo de investimentos da gestora, de concentração maior no setor 

de serviços e varejo, em detrimento da indústria (ENTREVISTADO 2, 2019), recebeu por sua 

carteira de investimentos uma classificação de risco ASG baixa, alcançando pontuação máxima 

no rating de fundos Morningstar Sustainability Rating (FAMA INVESTIMENTOS, s/da) 

Recentemente a FAMA Investimentos, juntamente com a SulAmérica Investimentos 

foram as únicas duas gestoras de ativos brasileiras a assinarem a declaração (PRI, 2019a) 

articulada pelas organizações PRI e Ceres (MAISONNAVE; CAGLIARI, 2019) sobre o 

desmatamento e incêndios na floresta amazônica brasileira e boliviana em setembro de 2019 

(PRI, 2019a). Esta, entre outras manifestações públicas, mostra o posicionamento ativo da 

gestora de ativos em relação aos temas ASG.  

Cabe ressaltar que a gestora não possui produtos temáticos como, fundos de impacto, 

fazendo uso das demais abordagens de investimento ASG em sua totalidade de avaliações de 

investimento – fundos tradicionais ou também chamados de mainstream – tornando relevante 

o estudo da companhia no contexto deste estudo.  

A seguir adentraremos no processo de análise de investimentos da FAMA sob a ótica 

do uso das informações ASG. 

 

Estratégia ASG 

Signatária do PRI desde 2011, a Fama Investimentos utiliza uma metodologia própria 

de estratégia ASG, ainda que devidamente alinhada aos princípios do PRI. Não pela falta de 

qualidade dos materiais e frameworks, mas pela identificação da necessidade de tropicalizá-los 

– dado o entendimento que o PRI é um norteador global e seus materiais devem ser comuns a 
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todos –, adaptando a estratégia às particularidades do país onde atua, compreendendo que há 

assuntos mais relevantes que em outros países e que há práticas específicas (ENTREVISTADO 

2, 2019).  

A semente da filosofia de olhar para riscos de maneira diferenciada nasceu na Fama sob 

a ótica de governança corporativa durante a sua primeira década, dado que são riscos aos quais 

os acionistas minoritários estão mais propensos a verem a causa e efeito dos atos de má 

governança, principalmente em um contexto brasileiro no qual a maior parte das companhias 

abertas possuem controlador (ENTREVISTADO 3, 2020). A evolução deste olhar ao longo do 

tempo perpassou pela incorporação de outros dois aspectos além do da governança, os 

ambientais e sociais. 

Hoje, busca de forma qualitativa compreender a cultura organizacional das investidas e 

potenciais, sob a crença de que aspectos, como o pensamento de longo prazo fortemente 

estabelecidos na cultura organizacional, que levariam a capacidade de enxergar os riscos de 

longo prazo e gerenciá-los (ENTREVISTADO 3, 2020). 

Institucionalmente a companhia compreende a integração ASG como “um processo de 

construção de portfólio, levando em consideração um outro espectro os ativos (e 

potencialidades) de uma empresa, tais como seus passivos (e riscos) com o objetivo de gerar 

retornos sustentáveis de longo prazo aos investidores” (FAMA INVESTIMENTOS, s/d, p. 2). 

Deste modo, realizar a integração ASG para a análise e tomada de decisão em um portfólio 

significa olhar para os ativos de maneira holística, englobando de forma unificada aspectos 

ASG e financeiros (FAMA INVESTIMENTOS, s/d). 

Isso pois, a gestora considera que a informação ASG desconectada das demais 

informações de uma companhia não é de grande utilidade, por causa da dificuldade de utilizar 

esses dados na avaliação da empresa e dar suporte à tomada de decisão. Desse modo, leva em 

conta que deve questionar as companhias sob objeto de análise acerca de questões ASG 

cotidianas que podem se caracterizar como riscos ou oportunidades para estas companhias de 

maneira a compreender como estes aspectos ASG afetam as projeções futuras de resultado e 

seu valuation (FAMA INVESTIMENTOS, s/d). 

Assim, para a tomada de decisão de investimentos, a gestora faz uso de ferramentas 

tanto qualitativas quanto quantitativas e utiliza a combinação de duas abordagens de 

incorporação ASG em momentos distintos do processo de avaliação e tomada de decisão de 

investimento, são elas: screening de exclusão e integração ASG (PRI, 2019c). Mais que a 

análise, é realizado engajamento com as companhias investidas (ENTREVISTADO 2, 2019). 
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Quadro 5: Abordagens de incorporação ASG em ações listadas 

 

Abordagem percentual do portfólio Fama Investimentos 

Screening e integração 100% 

Fonte: PRI, 2019c 

 

A atuação da gestora em relação à estratégia ASG abrange as abordagens de screening 

e integração ASG do espectro de investimento responsável visando sempre retornos 

competitivos, em um processo de avaliação mais qualitativo do que quantitativo incluindo 

também estratégia de engajamento (ENTREVISTADO 2, 2019). A gestora não atua em 

investimento temático ou de impacto. 

 

Quadro 6: O espectro das abordagens de investimento: Fama Investimentos 

 

       Investimento de Impacto   

  Tradicional Investimento Responsável 
 

  

Abordagens 
Investimento 

tradicional 
Screening 

Integração 

ASG 

Temático ou 

de impacto 

Primeiro 

impacto 
Filantropia 

Objetivo 

financeiro 

      Objetiva impacto social e/ou ambiental 

            

Retorno financeiro competitivo     

              

Fama 

Investimentos 
  

Combinação da abordagem 

de screening de exclusão e 

integração ASG em todo seu 

portfólio de investimentos 

     

Fonte: Elaborado pela autora à luz de PRI SECRETARIAT, 2013; ENTEVISTADO 2, 2019 

 

Screening 

Quadro 7: Tipos de screening utilizados 

 

 Screening por tipo Fama Investimentos 

Negativo ou de exclusão Sim 

Critério por Produto 

Atividade 

Setor 
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País / região geográfica 

Práticas e desempenho ambientais e sociais 

Governança corporativa 

Positivo ou best in class Não 

Baseado em normas Não 

Fonte: PRI, 2019c 

 

A abordagem de screening na Fama Investimentos está relacionada a definição de seu 

universo de cobertura (ENTREVISTADO 3, 2020). Utilizam um primeiro filtro excluindo de 

seu universo de investimentos de acordo com parâmetros ASG, mas também outros 

relacionados a seu mandato como gestora, por exemplo, região geográfica, de liquidez e market 

cap máximo (ENTREVISTADO 3, 2020). 

Dos aspectos ligados ao mandato da gestora, o filtro por região geográfica se dá pelo 

investimento apenas em companhias de capital aberto listadas no Brasil, com maior foco em 

varejo e serviços, com determinado nível de liquidez (excluindo do universo potencial empresas 

com baixa liquidez) e um mandato de valor de mercado máximo a partir do qual excluem do 

universo de investimento. Além de negócios altamente regulados e dependentes de fatores 

macro (PRI, 2019c). 

Em relação aos aspectos ASG utilizados como filtro para a exclusão de companhias, a 

gestora considera governança e ética como aspectos fundamentais (FAMA 

INVESTIMENTOS, s/d). Desta forma, seriam excluídas automaticamente companhias com 

histórico de condutas relativas à falta de integridade e postura desfavorável quanto aos 

acionistas minoritários, para ilustrar. Além de companhias estatais que também são 

automaticamente excluídas do universo de investimentos da gestora por representarem risco 

ASG muito elevado relacionado a governança (ENTREVISTADO 3, 2020). 

Nessa linha, são excluídos do universo de investimento da gestora setores, produtos e 

atividades relacionadas a armamentos, amianto, bebidas e tabaco (PRI, 2019c).  

 

Integração ASG 

Ao integrar os aspectos ASG em seu processo de investimentos, a gestora acredita estar 

cumprindo com o dever fiduciário do gestor para com o cliente, uma vez que a integração dos 

aspectos Ambientais, Sociais e de Governança levam à busca de melhores investimentos 

voltados para o longo prazo, resultando assim na redução de riscos e volatilidade (FAMA 

INVESTIMENTOS, s/d).  
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Diferentemente de algumas abordagens que ao avaliarem positivamente uma empresa em 

questões ASG, aplicam uma redução na taxa de desconto (o que impacta de alguma forma o 

valuation), a Fama projeta compreender os riscos e oportunidades que as empresas têm de 

maneira mais qualitativa (ENTREVISTADO 2, 2019). “A nossa filosofia é muito mais de ter 

esses riscos em mente, monitorar esses riscos e tentar entender como uma companhia lida com 

eles. A gente acha que isso para a gente é mais valioso do que conseguir colocar um número 

nesse risco e esquecer desse risco” (ENTREVISTADO 2, 2019, s/p). 

Dessa forma, são céticos em utilizar todos os riscos e oportunidades relacionados a aspectos 

ambientais, sociais e de governança e quantitativamente inserir no modelo para somar a um 

valor-alvo de mercado (a estimativa de quanto a companhia deveria valer). A gestora entende 

que nem todos os aspectos geram um input quantitativo, ainda mais em razão de que um dos 

desafios do universo ASG é a qualidade e comparabilidade dos dados (ENTREVISTADO 3, 

2020).  

Cabe ressaltar que as próprias projeções financeiras já carregam em si um grau elevado de 

incertezas (ENTREVISTADO 3, 2020). Então, para evitar uma estimativa de adivinhação sem 

bases fundamentadas, é feita uma modelagem com características mais qualitativa 

(ENTREVISTADO 2, 2019) 

O ponto inicial da análise perpassa pela identificação, por parte do analista, dos temas 

relevantes para a companhia alvo e a compreensão de como e se tais temas afetarão o valor da 

companhia (ENTREVISTADO 3, 2020). Nesse sentido os assuntos ASG materiais são 

definidos de acordo com cada companhia em potencial.  

A gestora mapeia estes assuntos baseada na sua própria experiência além de se apoiar em 

referências como benchmarkings, referências internacionais como respaldo à definição. Estas 

referências externas os ajuda a considerar aspectos materiais que poderiam não ter sido 

considerados (ENTREVISTADO 2, 2019).  

Uma das referências externas utilizadas pela gestora é a matriz de materialidade do 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) que estabelece padrões de divulgação de 

informações ambientais, sociais e de governança financeiramente materiais 

(SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD, 2018) para cada um dos 77 

setores cobertos pela organização entre os quais seguros, educação, químico, serviço de 

telecomunicação (SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD, 2018a).  
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Em determinados momentos este mapeamento ganha um aspecto binário na análise 

(passível de investimento ou não) dado a identificação de riscos que, para a gestora, causam a 

exclusão.  

 Os riscos identificados que não são deal braker, ou seja, que não excluem a companhia 

do universo de investimento, mas aqueles entendidos como parte do contexto e aspectos que 

são possíveis de melhoras (ENTREVISTADO 2, 2019). Riscos que a gestora aceita correr e 

compreende que a empresa-alvo irá tratar (ENTREVISTADO 3, 2020). Nesse contexto, a 

gestora muitas vezes provoca a companhia em relação a esses riscos observados, procurando 

engajá-la na busca de atingir melhores padrões e atender às melhores práticas 

(ENTREVISTADO 3, 2020).  

Como exemplo, identifica-se que uma companhia não tem um board diverso. A gestora 

entende que o ideal seria que a empresa o tivesse, mas este não é um aspecto que inviabiliza o 

investimento. Desse modo, a gestora atua no engajamento para mostrar as vantagens de ter um 

conselho diverso por meio de exemplos práticos de que ao trazer diversidade, isso resulta em 

um bem para a própria companhia (ENTREVISTADO 2, 2019).  

Por outro lado, se uma empresa paga propina, este não é um risco que a gestora toleraria, 

risco que levaria à exclusão do universo potencial de investidas (ENTREVISTADO 2, 2019).  

“Então, pode até ser que tenha empresas no meu portfólio que elas 

poderiam ter tomado mais cuidado com o meio ambiente, elas têm a consciência 

e elas estejam talvez um pouco lentas demais. Tudo isso talvez a gente entenda. 

É um processo que a cada ano está um pouco melhor, talvez não tanto melhor 

quanto a gente gostaria, mas está um pouco melhor. A gente pode conviver com 

isso. (Falta de) Ética é alguma coisa que a gente não pode conviver”. 

(ENTREVISTADO 2, 2019, s/p) 

 

Esse processo de análise é realizado por meio de uma série de reuniões com o management, 

visitas à empresa e conversas com clientes e parceiros da empresa-alvo com a finalidade de 

avaliar a qualidade da administração – tanto em termos técnicos quanto éticos –, notícias, 

análise de políticas, contexto e especificidades do setor entre outras informações qualitativas. 

Dessa forma, é a partir destes insights qualitativos que é feita a integração ASG, explorando 

tanto os riscos quanto as oportunidades que as companhias têm (ENTREVISTADO 2, 2019) 

para apoiar resultados quantitativos. 
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Posteriormente, de maneira quantitativa os modelos de valuation para a companhia em 

potencial são construídos por meio de uma abordagem conservadora dos dados adquiridos e 

considerando-se a taxa de juros brasileira acrescida do prêmio de risco (PRI, 2019c).  

Quando possível, os aspectos ASG analisados qualitativamente refletem-se em inputs 

quantitativos. Para ilustrar, suponhamos que, hipoteticamente, a gestora estivesse avaliando um 

frigorífico, ou seja, companhia que opera no processamento de carnes bovina. Diversos fatores 

ASG impactariam no processo de valuation. 

Aspectos como a mudança de comportamento da sociedade em relação ao padrão de 

consumo de carne vermelha, levando-se em conta um consumidor cada vez mais preocupado 

com propósitos, causas e questões de ASG, poderia, em um horizonte de tempo difícil de ser 

determinado, traduzir-se em um ritmo de crescimento de receitas menor em decorrência da 

redução na demanda (ENTREVISTADO 2, 2019).  

Em termos ambientais, a iminência da precificação de carbono sugere um potencial passivo 

que deve refletir-se no modelo de avaliação. Ainda, tendo em vista a natureza do negócio, que 

depende da água como insumo, pode-se esperar uma compressão futura de margem. Isto posto, 

como um recurso cada vez mais escasso na natureza, a água apresenta uma tendência de 

aumento de preço a longo prazo (ENTREVISTADO 2, 2019). 

Esta informação, ou melhor, estimativa, reflete-se no modelo de avaliação de maneira mais 

qualitativa, no sentido de que a gestora não desenvolve um modelo de precificação do recurso 

– ainda que identifique essa tendência a longo prazo – sob a crença de que não há como 

determinar um valor por litro de tal recurso sem uma previsibilidade do momento em que este 

aumento de preço se daria. Mas, considerando que a demanda futura tende a cair e o preço da 

principal matéria prima vai subir, isso adicionado à constatação de um aumento de produção 

mundial, vislumbra-se uma margem futura menor que a atual (ENTREVISTADO 2, 2019). 

A percepção capturada valendo-se da análise qualitativa ASG se traduziria em um input no 

modelo de avaliação da companhia, ao projetar uma margem e taxa de crescimento inferiores 

às que seriam projetadas (ENTREVISTADO 2, 2019).  

A definição se a empresa é passível de investimento é feita em equipe, não apenas pelo 

analista que estava avaliando a companhia (ENTREVISTADO 3, 2020). Ao analisar uma 

determinada empresa, existe um analista responsável para a análise, mas esta é feita juntamente 

com outro analista sênior que também frequenta as reuniões (ENTREVISTADO 2, 2019).  

Assim, as percepções são construídas de tal maneira que, quando se leva uma 

companhia-alvo para uma reunião de comitê, surgem poucas novidades, visto que todos já 
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foram expostos ao case da empresa, seja em visitas, seja em reuniões internas 

(ENTREVISTADO 2, 2019). 

Nessa mesma linha de raciocínio a gestora optou por não ter times separados para realizar a 

análise ASG (ENTREVISTADO 2, 2019), uma vez que acredita que é necessário observar 

atentamente de forma unificada aspectos ASG e financeiros em uma abordagem holística 

(FAMA INVESTIMENTOS, s/d). Contudo a segregação de funções poderia gerar essa 

desintegração da análise, na medida em que o analista encarregado do aspecto financeiro 

acabaria por não atentar para questões de ASG. 

 

A, S ou G: o que pesa mais? 

O peso da atenção a aspectos de governança, sociais e ambientais na Fama varia de acordo 

com a empresa, sua natureza e setor. 

Em determinadas companhias, como uma rede de farmácias, o aspecto ambiental é menos 

relevante em comparação ao social, aspectos altos de turnover que devem ser acompanhados. 

Já outras, são mais complexas, como uma companhia que fornece alternativas para a construção 

e decoração. Nestas, tanto o ambiental, quanto o social, como a governança são 

substancialmente relevantes e é necessário compreender em cada uma dessas esferas quais 

fatores têm mais materialidade.  

Aspectos como relacionamento com a comunidade, acidentes de trabalho, licenciamentos 

ambientais que impactam em governança são exemplos de assuntos materiais dentro de cada 

esfera ASG para a companhia em questão. 

Outro ponto relevante é: como asset manager – aqueles que fazem a gestão de recursos de 

terceiros – percebe a variação de preocupação por parte dos seus investidores em relação a 

temas distintos, a depender da região.  

Em se tratando de investidores europeus, a maioria dos que investem por meio da Fama, a 

maior prioridade já há um tempo considerável é o clima. Antes das perguntas sobre modelos de 

negócios de uma companhia e de seu lucro, o assunto clima é abordado. Mas, para os 

americanos, este tema passou a aparecer na pauta mais recentemente, mas sem tornar-se o 

principal ponto de atenção. Com investidores brasileiros, ética e governança são pautas ASG 

majoritárias (ENTREVISTADO 2, 2019). 
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Uso de índices e ratings 

A gestora não é a favor da abordagem dos ratings que tentam quantificar dados 

qualitativos para gerar uma pontuação ASG das companhias, e isso, na concepção da Fama, 

“é o principal caminho para greenwashing” (ENTREVISTADO 2, 2019, s/p), em razão da 

facilidade estar de acordo com as práticas positivas garantindo uma alta pontuação mesmo 

não possuindo uma cultura forte em ASG na companhia (ENTREVISTADO 2, 2019). 

Assim, usar apenas as notas atribuídas pelos ratings ou utilizar o resultado da análise, é 

considerado pela gestora uma maneira simplista de análise que não agrega valor 

(ENTREVISTADO 3, 2020).  

Juntamente com isso, muitas distorções decorrentes das métricas empregadas podem 

acontecer. Por exemplo, companhias estatais poderiam ser bem avaliadas em ratings por 

possuírem um baixo turnover, contudo este indicador reflete a não possibilidade de 

demissão nessas companhias. Neste caso a métrica aplicada distorceria fundamentalmente 

a nota de tal companhia resultado da metodologia do rating em questão (ENTREVISTADO 

3, 2020). Estas distorções acabam surgindo, na visão da gestora por causa da tentativa de 

obter comparabilidade entre empresas de diversas partes do mundo que nunca serão 

perfeitamente comparáveis (ENTREVISTADO 3, 2020). 

Considerando-se, por exemplo, uma companhia com sete membros no conselho, entre 

os quais três mulheres e quatro homens. Ao examinar friamente os dados, a companhia 

poderia receber uma nota positiva nessa questão, em razão de que, ainda que não sejam 

maioria no board, há um número de mulheres acima da média. Porém, na análise, verifica-

se que as três mulheres do conselho são parte do controle da companhia, não em virtude da 

cultura de diversidade que deveria ser medida pelo indicador. Desse modo, considerar os 

dados de maneira pura pode gerar uma distorção (ENTREVISTADO 2, 2019). 

Por outro lado, reconhece-se o valor de uma comparação em nível global de uma 

companhia nas descobertas de melhores práticas relacionadas a determinados temas ASG, 

mas ainda é visto com ceticismo, dado a necessidade de amadurecimento desses ratings 

(ENTREVISTADO 3, 2020).   

 

Participação ativa 

Verificou-se que a participação ativa é parte integrante da estratégia ASG da companhia 

(Entrevistado 2). Assim, ainda que fora do escopo da incorporação dos aspectos ASG, esta 

abordagem faz parte do processo de investimento em uma companhia. 
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A estratégia de engajamento é a mais utilizada pela Fama, em detrimento da participação 

ativa por meio de voto. Isto porque, no contexto brasileiro, a maioria das companhias são 

controladas por um acionista controlador definido, o qual se torna um limitante para exercer 

influência através do voto (FAMA INVESTIMENTOS, s/d). 

  

Dificuldades enfrentadas para o uso de informações ASG 

A gestora identifica como desafio a obtenção de informações ASG, uma vez que não 

são todas as companhias que reportam informações ASG, como fazem com as informações 

financeiras. Então, a gestora sente necessidade de que essas informações se tornassem mais 

disponíveis (ENTREVISTADO 2, 2019).  

Uma vez que as informações socioambientais não são obrigatórias, muitas empresas 

deixam de divulgar as que não lhes favorecem. Dessa forma, apoiar a análise em informações 

divulgadas apenas pelas empresas pode resultar em uma amostra enviesada, porque haverá uma 

gama de informações positivas, porém quase nenhuma ruim acerca da empresa 

(ENTREVISTADO 2, 2019). 

Para além da dificuldade de obtenção dos dados, entraves significativos são a qualidade 

e comparabilidade dos dados ASG. Estes últimos são identificados como um desafio para as 

companhias em geral e o universo ASG em geral (ENTREVISTADO 3, 2020).  

E, dado que até mesmo os modelos financeiros não têm 100% de assertividade e, 

levando-se em conta as dificuldades mencionadas acima, entre as outras razões já debatidas, a 

gestora vê com ceticismo a possibilidade de utilizar todos os riscos que identifica em termos 

ASG, atribuindo um número a todos para, depois, somar isso em um market cap alvo para a 

companhia (ENTREVISTADO 3, 2020). 

 

ASG na Fama Investimentos 

Sumarizando o supracitado, a Fama Investimentos utiliza os aspectos ASG na sua 

análise de investimentos através de duas abordagens de incorporação, Screening de exclusão e 

Integração ASG em portfólio de investimento, seguindo a crença de que o uso destas são uma 

forma de controle de riscos, redução de incertezas, entendimento da qualidade do negócio e que 

companhias com cultura ASG forte são indicativos de pensamento de longo prazo e 

administração de qualidade (FAMA INVESTIMENTOS, s/db). 
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A análise das informações financeiras e ASG são feitas pelo mesmo time, para garantir 

maior alinhamento, e o uso isolado de notas de ratings e índices é visto com ceticismo, levando 

a uma visão míope e que pode inibir o desenvolvimento de boas práticas.  

Em relação aos aspectos ASG identificados como materiais pela gestora – após reuniões 

que incluem diversos stakeholders e análise documental –, alguns riscos podem adquirir caráter 

binário, levando a uma exclusão automática da empresa-alvo do universo de investimentos. 

Caso seja um risco ASG o qual a gestora não esteja disposta a correr. Caso seja um risco inerente 

ao negócio e/ou com possibilidade de evolução, a companhia é mantida no universo de 

companhias-alvo, porém podendo estar sujeita a limite de posição acionária e o tema, passível 

de engajamento. 

As informações ASG são incorporadas no modelo de avaliação da companhia de 

maneira mais qualitativa na análise do que quantitativa no modelo, em decorrência da percepção 

de que alguns aspectos ASG não comportam uma projeção quantitativa, sendo de mais valia o 

monitoramento e acompanhamento desses riscos nas companhias investidas. 

 

Figura 4:  Estratégia ASG na Fama Investimentos 

 

Fonte: Elaborado pela autora à Luz de PRI, 2019c; ENTREVISTADO 2, 2019; 

ENTREVISTADO 3, 2020 
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HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 

 

Perfil 

Hermes Investment Management (Hermes), gestora de ativos baseada em Londres que 

atua nos mercados de ações listadas, private equity, dívida e em infraestrutura e estratégias de 

real estate (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, 2019a), e tem como principal objetivo 

garantir uma aposentadoria melhor para seus clientes através de seus serviços de gestão de 

ativos, ao mesmo tempo a companhia almeja gerar resultados para seus clientes considerando 

os impactos na sociedade e no meio ambiente (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, 

2019). 

Recentemente, juntamente com a FAMA Investimentos em um grupo composto por 

30% da base de signatários do PRI, a Hermes assinou declaração sobre o desmatamento e 

incêndios na floresta amazônica brasileira e boliviana em setembro de 2019 (PRI, 2019a), fato 

já explicitado nos capítulos anteriores.  

Com 1.900 funcionários em 12 escritórios na América do Norte, Europa e Ásia 

(HERMES FUND MANAGERS LIMITED, 2019), a gestora conta com quase 640 clientes 

entre investidores institucionais e grandes investidores e gere US$ 34,3 bilhões, com 64% do 

seu portfólio concentrado em ações listadas em mercados desenvolvidos e emergentes (PRI, 

2019d). 

 

Estratégia ASG 

Signatária fundadora do PRI desde a concepção da iniciativa em 2006 e uma das 

gestoras que encabeçaram a iniciativa global Climate Action 100+ em 2017 (HERMES FUND 

MANAGERS LIMITED, 2019), a gestora faz uso das informações ASG, consideradas dentro 

do contexto da filosofia de investimento de todas as classes de ativos, inclusive em ações 

listadas, o objeto de estudo desta pesquisa (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, 2019a).  

Desse modo, para além da contribuição de uma sociedade melhor, a gestora, de acordo 

com evidências de mercado e de pesquisas internas, baseia-se na tese de que as companhias 

com forte gestão de riscos e oportunidades socioambientais, bem como de governança, reduzem 

tais riscos para acionistas e geram maior valor a longo prazo (HERMES INVESTMENT 

MANAGEMENT, 2017).  

Assim, a Hermes acredita que investimento responsável é chave para alcançar sólidos 

retornos a longo prazo e, com isso, tem sua atuação baseada em pesquisa fundamentalista e 
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atenção aos fatores ASG (PRI, 2019d), incorporando os fatores ASG como diversidade, 

governança, ambientais e sociais no processo de investimento (ENTREVISTADO 1, 2019). 

Investir responsavelmente no contexto da gestora significa analisar as companhias 

investidas, compreender suas externalidades socioambientais, suas práticas de governança e a 

influência das operações nas comunidades locais, além de impulsionar as melhores práticas 

com estratégias de engajamento com as investidas, bem como fazer advocacy para a evolução 

do sistema financeiro (HERMES INVESTMENT MANAGEMENT, 2017). E esta semente de 

olhar para aspectos além dos financeiros nasceu na Hermes com suas práticas de engajamento 

em governança corporativa desde o ano 1983, data de sua fundação (HERMES FUND 

MANAGERS LIMITED, 2019). 

A estratégia ASG da gestora está pautada principalmente em quatro abordagens de 

incorporação ASG, screening de exclusão, positivo, investimento de impacto e Investimento 

ASG (GRANT; DUDLEY, 2019). Estas, em ações listadas são incorporadas a partir da 

combinação de abordagens nas quais em todas as análises a Integração ASG se faz presente.  

Nesse sentido, a gestora em 96% de seu portfólio de investimento em ações utiliza a 

abordagem de integração, a combinação de screening e integração e a combinação de 

estratégias temáticas e de integração, ambas em um percentual de 2% do portfólio da gestora 

na classe de ativos em questão (PRI, 2019d).  

 

Quadro 8: Abordagens de incorporação ASG em ações listadas 

 

Abordagem 

percentual do portfólio Hermes Investment 

Management 

Apenas integração 96% 

Screening e integração 2% 

Estratégias temáticas e de integração 2% 

Fonte: PRI, 2019d 

 

A atuação da gestora em relação à estratégia ASG abrange todo o espectro de 

investimento responsável, visando sempre retornos competitivos (HERMES INVESTMENT 

MANAGEMENT, 2018) em um processo de avaliação tanto quantitativo quanto qualitativo, 

incluindo também como parte essencial a propriedade ativa, ou seja, engajamento e voto 

(HERMES INVESTMENT MANAGEMENT, 2019a). 
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Quadro 9: O espectro das abordagens de investimento: Hermes Investment Management 

 

       Investimento de Impacto   

  Tradicional Investimento Responsável 
 

  

Abordagens 
Investimento 

tradicional 
Screening 

Integração 

ASG 

Temático ou 

de impacto 

Primeiro 

impacto 
Filantropia 

Objetivo 

Financeiro 

      Objetiva impacto social e/ou ambiental 

            

Retorno financeiro competitivo     

              

Hermes 

Investment 

Management 

  

Além de um 

filtro de 

exclusão 

para todos 

os portfólios 

da gestora, a 

Hermes 

possui filtros 

de exclusão 

em diversos 

produtos, 

além de best 

in class na 

estratégia de 

Global 

Equity ESG 

Todos os 

fundos 

utilizam a 

estratégia 

de 

integração 

A gestora atua 

também com 

investimento 

de impacto e 

possui um 

fundo de 

inovação 

ambiental, 

sempre com o 

objetivo 

financeiro de 

retornos 

competitivos 

    

Fonte: Elaborado pela autora à luz de PRI SECRETARIAT, 2013; HERMES INVESTMENT 

MANAGEMENT, 2019a 

 

 Uma vez que a abrangência desta pesquisa não incluir fundo temáticos ou de impacto, 

este estudo de caso vai se concentrar na fatia de 98% do portfólio da Hermes abrangendo as 

estratégias de integração ASG e screening e integração. 

Para garantir que a análise ASG mantenha um nível de qualidade, a gestora de ativos 

possui um departamento chamado Responsibility Office (HERMES FUND MANAGERS 

LIMITED, 2019a). Este departamento dá suporte à tomada de decisão de investimento, 

auxiliando na integração dos aspectos ASG e engajamento (PRI, 2019d).   

 

 

 



 

 

54 

 

Screening 

Quadro 10: Tipos de screening utilizados: Hermes Investment Management 

 

 Screening por tipo Hermes Investment Management 

Negativo ou de exclusão Sim 

Critério por Produto 

Atividade 

Setor 

Práticas e desempenho ambientais e sociais 

Governança corporativa 

Positivo ou best in class Sim 

Critério por Produto 

Atividade 

Setor 

Práticas e desempenho ambientais e sociais 

Governança corporativa 

Baseado em normas Sim 

Critério por Princípios do Pacto Global da ONU 

Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho 

Fonte: PRI, 2019d 

 

As abordagens de screening utilizadas pela Hermes são: (i) positivo ou best in class, (ii) 

negativo ou de exclusão e, (iii) baseado em normas os usos podem variar de acordo com o 

mandato dado pelo cliente (PRI, 2019d).  

A estratégia de screening da gestora baseia-se em pontuação ASG, para a qual conta 

uma terceira parte, a Sustainalytics, para avaliar o desempenho das companhias. Além disso, a 

gestora possui um segmento específico chamado Hermes EOS que complementa a análise 

fornecida pela Sustainalytics mostrando o caminho de uma perspectiva de engajamento (PRI, 

2019d).  

 

 Screening negativo ou de exclusão 

A gestora aplica um filtro de exclusão que leva em conta produto, atividade e setor, em 

virtude de sua política de exclusão, que abrange todas as atividades da gestora em relação a 

investimento em companhias de produção de bombas de fragmentação, minas antipessoais 

(PRI, 2019d). Este filtro acaba por excluir cerca de 250 companhias no mundo (PRI, 2019d). 

Ainda fazem parte do filtro de exclusão do portfólio Hermes Global Equity Screened 

ESG, companhias com mais de 10% da receita proveniente de armamentos, jogos de azar, 
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energia nuclear de alto risco ou exploração madeireira nativa, companhias com práticas 

socioambientais ou de governança corporativa apontadas como de alto risco e com engajamento 

inviável e empresas com um terço ou mais da receita proveniente de atividades altamente 

sensíveis a carbono (PRI, 2019d). 

Mais ainda, outros filtros de exclusão podem ser aplicados de acordo com o mandato 

dado pelo cliente, podendo ser baseados em critérios morais, éticos, de crenças religiosas ou 

ASG (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, s/d). 

 

 Screening de positivo ou best in class 

Objetivando a redução de riscos e captura de oportunidades ASG para a obtenção de 

maiores valorizações de capital (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, s/d), a gestora 

utiliza a estratégia de screening positivo, incorporando no processo de investimento uma 

pontuação ASG realizada pela própria gestora que captura a exposição a riscos ASG e a gestão 

destes pela companhia alvo (PRI, 2019d).  

Esta análise estabelece um viés positivo para companhias com melhores práticas ASG e 

penaliza aquelas com administração ruim para melhor identificação de empresas com boas 

práticas (PRI, 2019d). 

 

 Screening baseado em normas 

São excluídas de seu universo de investimento companhias que violam os Princípios do 

Pacto Global e a Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Tais violações são 

informadas aos clientes por meio do Relatório de Companhias Controversas elaborado pela 

gestora (HERMES INVESTMENT MANAGEMENT, 2019). 

 

Integração ASG 

Os aspectos ASG são integrados à análise de investimento de todas as estratégias e 

portfólios da Hermes (ENTREVISTADO 1, 2019; HERMES FUND MANAGERS LIMITED, 

s/d), tanto em mercados públicos como privados (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, 

s/d).  

Para realizar esta integração, a gestora utiliza uma combinação de análises e fontes. 

Desde o uso de sua ferramenta analítica própria, o Dashboard ESG, como fontes de informações 

qualitativas e fundamentais de uma determinada companhia em relação a riscos e oportunidades 

ASG (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, s/d) até a análise ASG por meio de pesquisas 
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e de reuniões com conselheiros e a gestão da companhia (HERMES INVESTMENT 

MANAGEMENT, 2018).  

Ainda, a área de engajamento, a Hermes EOS, funciona também como uma fornecedora 

de dados ASG e dos pontos materiais críticos de cada setor e companhia para as equipes de 

investimento, pois esta área está em diálogo constante com as empresas investidas 

(ENTREVISTADO 1, 2019).  

Assim, o processo de constante de engajamento, bem como seu resultado, é essencial 

na análise e estratégia ASG (HERMES INVESTMENT MANAGEMENT, 2018) e, além de 

contribuir para a evolução da companhia nessas temáticas, é também uma área de inteligência, 

detendo robusto e atualizado conhecimento dos temas críticos, bem como da postura das 

companhias (ENTREVISTADO 1, 2019).  

Todas estas visões juntas compõem o processo de integração ASG da gestora em 100% 

de seu portfólio (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, s/d).   

A integração ASG, então, passa pela identificação dos temas materiais definidos com 

base na expertise do time de engajamento da Hermes EOS e em fontes de dados de terceiros 

para a melhor compreensão de como a empresa se encaixa na materialidade do setor e do país 

(ENTREVISTADO 1, 2019). Cada equipe de investimento tem sua própria abordagem de 

integração de ASG. 

Em relação à integração dos aspectos ASG na análise de investimento, os gestores de 

portfólio na Hermes têm liberdade para, valendo-se dos dados oriundos das diversas fontes, 

tanto qualitativos quanto quantitativos, estabelecer seu processo e transformar estes dados em 

uma avaliação da companhia.  

Desse modo, o processo não é padronizado e cada time, seja de mercados emergentes, 

seja de crédito, pode estabelece sua própria abordagem de integração ASG – adaptada à sua 

filosofia de investimento (PRI, 2019d) – com o pré-requisito de que tenha uma abordagem 

rigorosa e sistemática dos fatores ASG na análise (ENTREVISTADO 1, 2019; PRI, 2019d). 

Nesse sentido, há um departamento na gestora denominado Responsibility Office que 

contribui com suporte na tomada de decisão de investimento (PRI, 2019d) e se certifica que 

cada equipe na gestora siga uma abordagem rigorosa ASG sem impor uma abordagem única 

(ENTREVISTADO 1, 2019). O departamento funciona como um segundo olhar sobre a análise, 

auxiliando na integração ASG (PRI, 2019d), dando sugestões e se certificando de que o 

processo leve em conta os aspectos materiais e que esteja sendo conduzido de maneira robusta 

(ENTREVISTADO 1, 2019).  
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Tomando por base desta razão de existir, o Responsibility Office também acaba por 

“[...] buscar ferramentas no mercado, desenvolver internamente, para assegurar cada vez mais 

o processo robusto e que leve em conta esses diversos materiais” (ENTREVISTADO 1, 2019, 

s/p), como, por exemplo, o desenvolvimento de uma ferramenta de análise de emissões de gases 

de efeito estufa (ENTREVISTADO 1, 2019; PRI, 2019d) que permite aos gestores de fundos a 

identificação de riscos relacionados a carbono em suas carteiras de investimentos listadas ou 

mesmo de companhias, dando a eles o entendimento das que possam estar ou poderão ter mais 

exposição a esse tipo de risco (PRI, 2019d). 

Para suportar a análise de investimentos, os gestores contam com ferramentas utilizadas 

para identificação de riscos e oportunidades ASG, como as já mencionadas ferramentas de 

carbono e o Dashboard ESG, além do QESG Score e o Monitor ASG de Portfólio (PRI, 2019d).  

 

 Dashboard ESG: 

O Dashboard ESG é um painel que concentra os dados sobre riscos ASG das 

companhias incluindo informações de provedores terceirizados como Sustanalytics, MSCI, 

Bloomberg, bem como as informações de voto e engajamento oriundas do time da HERMES 

EOS. O painel visa tornar mais acessível a análise dos gestores de ativos, facilitando a 

incorporação dos aspectos ASG na tomada de decisão (HERMES INVESTMENT 

MANAGEMENT, 2019a). 

 Pontuação QESG 

A pontuação QESG é uma classificação das companhias em relação a gestão de riscos 

ASG de acordo com a informações coletadas no Dashboard ESG (HERMES INVESTMENT 

MANAGEMENT, 2019a). Além disso, avalia o desempenho ASG de uma companhia em 

relação aos pares e sua evolução, assim como trata-se de um indicador para gestores de portfólio 

quanto a oportunidades e riscos (HERMES INVESTMENT MANAGEMENT, 2019a). 

 Monitor ASG de Portfólio 

Essa ferramenta analisa os riscos ASG do portfólio de investimentos e inclui também 

informações de voto e percentual de engajamento em relação ao volume de ativo a 

administrados na carteira, mostrando o progresso no engajamento ao longo do tempo 

(HERMES INVESTMENT MANAGEMENT, 2019a).  

Os times de investimento produzem um relatório onde consta uma seção específica em 

que são abordados os aspectos ASG baseados em materialidade, para apresentação da proposta 

de investimento ao comitê de investimento (ENTREVISTADO 1, 2019).  
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Hipoteticamente poderia ser difícil justificar o investimento em uma companhia com 

péssimas práticas de governança e ambientais, ainda que fosse possível observar um excelente 

desempenho financeiro (ENTREVISTADO 1, 2019). Nesse sentido, a decisão do comitê de 

investimentos levará em conta, não somente a os fundamentos financeiros que aparentemente 

são bons, mas também pesará na análise e decisão os grandes riscos ASG em questão 

(ENTREVISTADO 1, 2019). 

 

A, S ou G: o que pesa mais? 

Como mencionado anteriormente, a gestora possui para cada setor uma matriz de 

materialidade com os tópicos considerados mais relevantes. Estas também podem variar de 

acordo com o país da empresa em questão (ENTREVISTADO 1, 2019).  

Muito presente em mercados emergentes, o fator governança tende a ter um peso 

significativo, principalmente no que tange à estratégia de engajamento (ENTREVISTADO 1, 

2019). Não devido a ter maior importância em relação aos temas ambientais e sociais, mas por 

ser considerado um ponto de atenção e um indicativo de que “uma governança adequada, um 

conselho de administração preparado, diversidade, com políticas adequadas, vai ser um 

ambiente propício também para ter boa prática ambiental e social” (ENTREVISTADO 1, 

2019).  

Uma estrutura fraca de governança dificulta até mesmo a abordagem de temáticas 

ambientais e sociais em reuniões e engajamento, em decorrência da falta de preparo da 

administração e das equipes da companhia (ENTREVISTADO 1, 2019). 

 

Uso de índices e ratings 

A abordagem da Hermes em relação a índices e ratings ocorre de maneira que é utilizada 

uma série de provedores de informações e ratings ASG como fonte de informação e comparação 

de notas incluídas no Dashboard ESG. Levando-se em consideração as mais diversas fontes de 

informação para formar a própria opinião quanto a determinada companhia. 

“A gente usa uma série de provedores e a gente chega na nossa própria conclusão, em 

cima disso a gente acrescenta todas as informações externas, a gente acrescenta informações de 

engajamento, e eles tendem a ficar mais qualitativo, mas também tem um peso grande” 

(ENTREVISTADO 1, 2019, s/p). 

Com isso, apesar de beber em fontes de informações providas por diversos ratings, como 

MSCI e Sustainalytics, não os consideram de maneira simplista como fator de decisão, porque, 
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em muitas metodologias, se dá mais importância à transparência do que ao conteúdo 

(ENTREVISTADO 1, 2019). Assim, “se a empresa não tem disclosure de determinada 

informação leva fator zero, se tem disclosure, leva fator máximo, mas o que está no disclosure 

não necessariamente tem um peso grande ou tem algum peso (ENTREVISTADO 1, 2019, s/p). 

Essas questões metodológicas muitas vezes levam uma mesma companhia a ter notas 

ou avaliações muito distintas em ratings diferentes, podendo uma avaliá-la positivamente em 

relação à ASG e outra, negativamente (ENTREVISTADO 1, 2019). 

Cabe ressaltar que, além das questões metodológicas, a falta de comparabilidade e de 

qualidade dos dados primários (dados divulgados pelas companhias) a serem detalhados 

posteriormente na seção de entraves impacta também nos ratings e índices, tornando a análise 

ainda mais complexa (ENTREVISTADO 1, 2019).  

 

Participação ativa 

 “O diálogo é parte integrante, não é acessório, é parte integrante de todo o processo” 

(ENTREVISTADO 1, 2019).  

Levando-se em conta a tese de que por meio do engajamento é possível melhorar o 

desempenho de uma companhia, a Hermes possui um processo de participação ativa bem 

estruturado, com base na definição dos temas prioritários de engajamento, os quais a gestora 

acredita que podem provocar mais mudanças e a melhora do desempenho das companhias, 

como, por exemplo, mudanças climáticas e economia circular (ENTREVISTADO 1, 2019). 

Ainda, leva-se sempre em consideração o contexto setorial e região de atuação na qual a 

companhia está inserida (ENTREVISTADO 1, 2019). 

A estratégia de engajamento da gestora não consiste na abrangência de um percentual 

quase que total do seu portfólio – por meio de envio de uma carta a todas as investidas uma vez 

ao ano como muitos investidores fazem e chamam de engajamento –, mas opta por uma 

abordagem de maior profundidade, com uma estratégia de engajamento intensiva, limitando o 

universo de companhias para cerca de 500 no mundo, definidas de acordo com o grau de 

exposição destas a riscos ASG materiais (ENTREVISTADO 1, 2019) e a probabilidade de 

impactos oriundos de legislação e potencial de efetividade em impulsionar mudanças que 

aumentem o valor ou reduzam a destruição de valor de uma companhia (PRI, 2019d). Ainda 

assim, há a tentativa de suprir os mais diversos portfólios da Hermes. 

Em relação à proporção dos temas de engajamento, verifica-se uma predominância a 

temáticas ligadas à governança, que, de acordo com a gestora, se dá não por ser o mais relevante, 
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mas em razão da sua atuação em muitos mercados emergentes, como já explicitado 

anteriormente, em que governança é sempre um ponto de atenção (ENTREVISTADO 1, 2019). 

Ainda, faz-se importante mencionar novamente que o engajamento é fator-chave na 

Hermes, já que é um dos inputs da análise das equipes de investimento, fornecendo informações 

ASG, de postura das companhias que já foram engajadas e também de materialidade, expertise 

esta advindas de um constante diálogo com as empresas em relação aos temas ASG 

(ENTREVISTADO 1, 2019). 

“[...] A base da nossa filosofia de investimento é essa, é o engajamento” 

(ENTREVISTADO 1, 2019). 

 

Dificuldades enfrentadas para o uso de informações ASG 

 Dentre os entraves encontrados para o uso de informações ASG, o principal 

considerado pela gestora é a qualidade da informação fornecida pelas companhias, ainda que 

seja reconhecida a melhora ao longo do tempo. Somado a isso, não há uma padronização na 

informação divulgada gerando a falta de comparabilidade entre as informações reportadas pelas 

companhias (ENTREVISTADO 1, 2019).  

Para ilustrar, dados de emissões de carbono e acidentes de trabalho podem ser 

divulgados maneira diferente pelas companhias, prejudicando a comparabilidade entre elas. 

Ao comparar com informações financeiras, o histórico de padronização das informações 

ASG é muito recente e ainda está aquém do ponto ótimo, mesmo com frameworks como GRI 

(Global Reporting Initiative) – um dos padrões globais para divulgação de relatórios de 

sustentabilidade mais difundidos e utilizados (GRI, s/d) – e SASB que estabelecem uma 

padronização dessas informações não financeiras (ENTREVISTADO 1, 2019). 

As informações financeiras tradicionais estão disponíveis de maneira estruturada, 

sistematizada e padronizada em terminais como Bloomberg (ENTREVISTADO 1, 2019) – 

sistema que fornece dados de mercado em tempo real, análises e informações financeiras, entre 

outras funcionalidades (BLOOMBERG, 2020). Mas, com as informações ASG, isto se 

configura como um desafio, exigindo do gestor do fundo de investimentos uma abordagem 

diferente da já conhecida com informações financeiras, tanto pela falta de padronização quanto 

pelo caráter mais qualitativo do dado acarretando em um trabalho maior tanto para 

processamento quanto para obtenção e informação (ENTREVISTADO 1, 2019). 

O Entrevistado 1 (2019) ressalta ainda que o grau de dificuldade para gestoras de menor 

porte pode ser maior, em razão da dificuldade de analisar todos os detalhes de informações que 
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não são padronizadas, somado à dificuldade ainda maior para fazer engajamento em razão de 

viagens e reuniões com a alta administração das companhias. 

 

ASG na Hermes Investment Management 

Em resumo, a Hermes Investment Management utiliza os aspectos ASG na sua análise 

de investimentos por intermédio de diversas abordagens de incorporação, screening de 

exclusão, best in class e baseado em normas, Integração ASG e investimento de impacto em 

portfólios de investimento em ações listadas. 

Em relação às estratégias de screening, a companhia tem um filtro de exclusão definido 

para todos os investimentos que impede o investimento em companhias as quais atuem na 

produção de bombas de fragmentação e minas antipessoal (PRI, 2019d). Os demais filtros 

podem depender do mandato dado por seus clientes em fundos específicos. Mas, a abordagem 

de integração é implantada em todos os investimentos da gestora. 

Cabe ressaltar a importância que a gestora dá à estratégia de participação ativa, 

engajamento, porque, além de ser um direcionador de mudanças que contribuem para o 

aumento de valor ou para a redução da destruição de valor nas organizações, também é uma 

poderosa ferramenta de produção de conteúdo acerca das companhias engajadas, contribuindo 

com desde a definição de temas materiais, passando por informações sobre as companhias, e 

até contribuindo com informação quanto à postura das companhias e seus representantes em 

face do engajamento (ENTREVISTADO 1, 2019; HERMES INVESTMENT 

MANAGEMENT, 2018). Esse conhecimento subsidia os gestores e analistas de portfólio em 

suas análises, auxiliando-os na tomada de decisão de investimento. 

Dessa maneira, engajar as companhias investidas é muito mais do que uma estratégia 

de pós investimento, sendo parte integrante e fundamental do processo. “[...] A base da nossa 

filosofia de investimento é essa, é o engajamento” (ENTREVISTADO 1, 2019). 

Em relação ao uso de ratings a gestora, apesar de ver desafios enfrentados e questões 

metodológicas desses provedores, por exemplo, maior peso para transparência do que para o 

conteúdo o que pode enviesar a análise, utiliza-os como fonte de informação ASG das 

companhias, bem como compara a avaliação feita pelos ratings com a sua própria em uma 

ferramenta desenvolvida internamente que reúne todas as informações ASG das companhias 

analisadas, o Dashboard ESG. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

Perfil 

 Para realizar a análise comparativa dos casos aqui dispostos, cabe contextualizar cada 

uma das gestoras estudadas, considerando-se seus tamanhos, origem e escopo de atuação. Uma 

vez que isto nos dará insumos para melhor análise de suas estratégias no que tange o uso das 

informações ASG na análise de investimentos. 

A Hermes é uma gestora de ativos baseada em Londres que atua tanto em mercados 

desenvolvidos quanto nos emergentes (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, 2019a), já 

a Fama é brasileira, fundada dez anos após a gestora inglesa e tem sua atuação restrita ao país 

onde está inserida.  

Também há dessemelhança em relação ao tamanho das assets. Com atuação regional e 

possuindo uma única carteira de investimento o FAMA FIC FIA, a Fama Investimentos possui 

US$ 455.430.977 em ativos sob gestão em ações listadas, com 14 funcionários e um escritório 

localizado no Brasil.  

Por sua vez, a Hermes Investment Management atua tanto em mercados de ações 

listadas quanto em private equity, dívida e infraestrutura e estratégias de real estate, com sete 

vezes e meio o valor de ativos sob gestão da Fama e 64% do seu portfólio concentrado em ações 

listadas. Para isso a gestora possui 30 vezes mais colaboradores que a gestora brasileira e 12 

escritórios distribuídos na América do Norte, Europa e Ásia.  

Abaixo, resumem-se as principais informações de perfil das gestoras de ativos 

compreendidas neste presente estudo. 

 

Quadro 11: Perfil comparativo 

 

 
Fama Investimentos 

Hermes Investment 

Management 

Ano de fundação 1993 1983 

Data de adesão ao PRI 2011 2006 

Total de AuM (ativos sob gestão) US$ 455.430.977 US$ 34.312.680.390 

# Equipe 14 420 

Local da sede Brasil Reino Unido 

Número de países com escritório 1 Entre 6 e 10 

Mercados de Atuação   

Mercados desenvolvidos 0% 65% 

Mercados emergentes 100% 35% 

Composição do portfólio   

Ações listadas 98,6% 64,0% 
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Renda Fixa 0% 11% 

Propriedade 0% 25% 

Caixa 1,4% 0% 

Fonte: PRI, 2019c; PRI, 2019d 

 

Estratégia ASG 

Ambas signatárias do PRI – com a Hermes como uma das signatárias-fundadoras –, 

assinaram a declaração sobre o desmatamento e incêndios na floresta amazônica em 2019 (PRI, 

2019a), demonstrando publicamente seu posicionamento em face de questões socioambientais 

em seus documentos públicos e são reconhecidas pelo mercado por suas estratégias de 

investimento responsável. 

A semente de atentar aos aspectos ASG nasceu para ambas na época de seus 

nascimentos, com o olhar para governança e há a crença delas de que o uso das informações 

ASG para análise das investidas é uma maneira eficaz de atingir retornos financeiros 

sustentáveis a longo prazo e representa o cumprimento do dever fiduciário. 

Em linha com o PRI, em ambos os estudos de caso vemos que a estratégia ASG é 

composta por mais de uma abordagem ASG, combinando estratégias de screening, integração 

e engajamento.  

Apontada pela literatura (DUUREN, PLANTINGA E SCHOLTENS, 2016, 

KOTSANTONIS; PINNEY, SERAFEIM, 2016) como uma das principais abordagens 

utilizadas, o screening negativo ou de exclusão é utilizado tanto pela Hermes quanto pela Fama, 

por meio de um filtro de exclusão inicial para todos os portfólios.  

 O uso de integração ASG em todas as análises em conjunto com engajamento como 

parte da estratégia de investimento, também uma combinação muito presente entre as 

estratégias de investimento de acordo com Kotsantonis; Pinney e Serafeim (2016). 

Nesse sentido ambas utilizam o engajamento e consideram essencial em suas 

abordagens de investimento. 

A abordagem de screening positivo ou best in class apontada também como uma das 

principais abordagens de investimentos (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017) é utilizada 

apenas pela Hermes e em 2% de seu portfólio. 

 

Quadro 12: O espectro das abordagens de investimento: Análise comparativa 
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       Investimento de Impacto   

  Tradicional Investimento Responsável 
 

  

Abordagens 
Investimento 

tradicional 
Screening 

Integração 

ASG 

Temático ou 

de impacto 

Primeiro 

impacto 
Filantropia 

Objetivo 

Financeiro 

      Objetiva impacto social e/ou ambiental 

            

Retorno financeiro competitivo     

              

Foco 

Foco limitado 

ou sem foco 

em fatores 

ASG nos 

Investimentos 

Screening 

negativo 

ou de 

exclusão 

e positivo 

ou best in 

class 

definidos 

de formas 

variadas 

O uso de 

informação 

ASG 

quantitativa 

ou 

qualitativa 

no processo 

de 

investimento 

no nível de 

portfólio, 

levando-se 

em 

consideração 

tendências 

ASG, ou no 

níveis de 

ações, de 

emissor e 

investida 

Seleção de 

ativos que  

contribuam ou 

solucionem 

desafios de 

sustentabilidade 

Foco nas 

questões 

sociais e 

ambientais  

que tenham 

oportunidade 

de 

investimento, 

podendo ter 

trade-off 

financeiro 

Foco em um 

problema ou 

um grupo de 

problemas  

sociais e 

ambientais 

com 

necessidade 

de trade-off 

de 100% 

Fama 

Investimentos 
  

Combinação da 

abordagem de screening 

de exclusão com 

integração ASG em todo 

seu portfólio de 

investimentos 

     

Hermes 

Investment 

Management 

  

Além de 

um filtro 

de 

exclusão 

para todos 

os 

portfólios 

da 

gestora, a 

Hermes 

possui 

filtros de 

exclusão 

Todos os 

fundos 

utilizam a 

estratégia de 

integração 

A gestora atua 

também com 

investimento de 

impacto e 

possui um 

fundo de 

inovação 

ambiental, 

sempre com o 

objetivo 

financeiro de 

retornos 

competitivos 
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em 

diversos 

produtos 

além de 

best in 

class na 

estratégia 

de Global 

Equity 

ESG 

Fonte: Elaborado pela autora à luz de PRI SECRETARIAT, 2013; ENTEVISTADO 2, 2019; 

HERMES INVESTMENT MANAGEMENT, 2019a 

 

Screening 

Quadro 13: Tipos de screening utilizados 

 

Screening por tipo Fama Investimentos 
Hermes Investment 

Management 

Negativo ou de exclusão Sim Sim 

Critério por Produto Produto 

Atividade Atividade 

Setor Setor 

País / região geográfica - 

Práticas e desempenho ambientais 

e sociais 

Práticas e desempenho ambientais 

e sociais 

Governança corporativa Governança corporativa 

Positivo ou best in class Não Sim 

Critério por - Produto 

- Atividade 

- Setor 

- Práticas e desempenho ambientais 

e sociais 

- Governança corporativa 

Baseado em normas Não Sim 

Critério por - Princípios do Pacto Global da 

ONU 

- Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho 

Fonte: PRI, 2019c; PRI, 2019d 

  

A diferença das estratégias de screening adotadas pelas gestoras é clara. Enquanto a 

Fama utiliza apenas filtro de exclusão, a Hermes inclui também em determinados fundos a 
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abordagem de screening best in class e baseado em normas. Em comum, ambas as gestoras de 

ativos aplicam um filtro de exclusão prévio válido para todos os portfólios. 

 

 Screening negativo ou de exclusão 

Visto pela literatura acadêmica como uma estratégia que pode aumentar o risco do 

portfólio por falta de diversificação (JOLIET; TITOVA 2018) e não capturar o valor de 

sustentabilidade de algumas companhias (KOTSANTONIS; PINNEY; SERAFEIM, 2016; 

JOLIET; TITOVA, 2018), para a Fama Investimentos, o screening de exclusão é um primeiro 

filtro em questões ASG para os investimentos, mas a estratégia ASG não se esgota nele 

(ENTREVISTADO 1, 2019). 

 Assim, são excluídas de qualquer investimento companhias que tenham um histórico 

de condutas relativas à falta de integridade e postura desfavorável quanto aos acionistas 

minoritários, companhias estatais por serem consideradas com alto risco e setores, produtos e 

atividades relacionadas a armamentos, amianto, bebidas e tabaco. Já a abordagem inicial de 

exclusão da Hermes que envolve todas as atividades da gestora é em relação a companhias de 

produção de bombas de fragmentação, minas antipessoal (PRI, 2019d). 

Ainda, são excluídas do portfólio Hermes Global Equity Screened ESG, companhias 

que possuem negócios de jogos de azar, energia nuclear de alto risco ou exploração madeireira 

nativa, que possuem práticas ASG de alto risco e com um terço ou mais da receita de atividades 

com alta sensibilidade a carbono (PRI, 2019d). 

 Percebe-se que essas estratégias de exclusão nas gestoras não limitam o portfólio e têm 

a finalidade de reduzir o risco dos investimentos ao excluírem do universo de investimento 

companhias que não se encaixam em padrões éticos e as de negócios controversos. 

Os demais filtros de exclusão utilizados pela Hermes estão ligados a mandatos de 

clientes em fundos específicos, que podem considerar diversos conceitos como religiosos, ASG 

ou morais (HERMES FUND MANAGERS LIMITED, s/d). 

 

 Screening positivo ou best in class 

Em 2% de seu portfólio, a Hermes utiliza a abordagem de screening positivo por meio da 

incorporação de pontuação ASG das companhias o que adiciona o viés positivo nas que têm 

melhores práticas (PRI, 2019d), e esta abordagem é utilizada em conjunto com a integração 

ASG. A estratégia converge com o Oselle (2016), que ressalta a aplicação ASG para 

comparação das empresas. O PRI (s/d) ainda ressalta a possibilidade da utilização de 
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metodologia desenvolvida pela gestora ou baseado nas avaliações de terceira parte e, assim, 

apesar de utilizar inputs de informação de terceira parte, a Hermes possui sua própria 

metodologia para a classificação por meio da sua pontuação ASG. 

 

 Screening baseado em normas 

A Hermes utiliza uma abordagem de screening baseado em normas que incluem os Princípios 

do Pacto Global e a Convenção da Organização Internacional do Trabalho (HERMES 

INVESTMENT MANAGEMENT, 2019), apontadas pelo PRI (2019c) como normas 

passíveis de serem consideradas nessa modalidade. Nesse sentido, companhias que não 

seguem tais padrões são excluídas do universo de investimentos, realizando-se a seleção da 

carteira com padrões definidos por estas normas internacionais (GLOBAL SUSTAINABLE 

INVESTMENT ALLIANCE, 2018). 

 

Integração ASG 

Apontada pela literatura cinza como a abordagem mais completa (PRI, s/d) e pela 

acadêmica como a que traz melhores resultados em termos de desempenho financeiro (AMEL-

ZADEH e SERAFEIM, 2018), a integração ASG é a abordagem que se faz presente em todas 

as análises de investimentos das duas gestoras estudadas. 

Em relação ao processo de integração, ainda que de diferentes formas, as gestoras 

perpassam por todas as etapas do processo de integração sugerido pelo PRI (s/d), considerando 

a identificação dos temas materiais, reunindo informações de diversas fontes, integração e 

avaliação desses aspectos materiais, utilização da análise para tomada de decisão e a 

identificação dos temas materiais para suportar a estratégia de engajamento e voto, bem como 

a retroalimentação, ao utilizar o resultado do engajamento para as próximas análises e decisões 

de investimento. 

Nesse sentido, A Hermes possui um processo sistemático no qual reúne informações 

ASG advindas de diversos provedores de informações, reuniões e documentos públicos das 

companhias e insumos de materialidade e postura perante o engajamento do time de 

engajamento e stewardship – o qual contribui para definição de materialidade, bem como para 

análise – para inserção em uma plataforma chamada Dashboard ESG. A partir daí, cada time 

de investimentos tem a liberdade para traduzir essas análises e dados para sua análise de 

investimentos seja de forma quantitativa ou qualitativa.  
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Após a realização da análise, um relatório é produzido, contemplando aspectos ASG, 

para avaliação do comitê de investimento para uma tomada de decisão.  

A gestora utiliza o sistema de notas para as companhias, acompanhando sua evolução 

através de seu próprio painel de indicadores ASG para ser levado como fator decisivo de 

investimentos suportando a decisão de compra, venda, manutenção ou não investimento em um 

ativo. 

Ainda, para apoiar-se no processo decisório e garantir que todas as equipes seguem 

processos rigorosos em termos de incorporação de aspectos ASG na análise de investimentos, 

a gestora conta com um departamento chamado Responsibility Office.  

A Fama, por seu turno, concentra toda sua coleta de informações ASG das companhias 

analisadas com base em reuniões, visitas, conversas com stakeholders, notícias, bem como 

relatórios e informações públicas. Daí a definição das informações materiais vão depender da 

companhia e setor. 

Após o levantamento de riscos, os passíveis de serem direcionados pela companhia, 

tornam-se temas de engajamento e o resultado desse processo volta para a análise de 

investimentos, podendo resultar no desinvestimento, redução ou amento de posição. Essa 

estratégia vai ao encontro do processo apresentado pelo PRI (2016) que mostra o engajamento 

tanto como insumo para futuras análises quanto como o que bebe na fonte do resultado de temas 

materiais.  

Há maior ceticismo em relação a inserir quantitativamente todos os riscos materiais no 

modelo para somar a um valor de mercado-alvo, como a abordagem quantitativa sugerida pelo 

CFA (2018), que considera abarcar ajustes temporários ou permanentes na estimativa de dados 

financeiros, índices, múltiplos por meio de cenários e pontuação ASG ou os fatores ASG 

também podem ser relacionados estatisticamente a movimentos de preços futuros e 

fundamentos da companhia (CFA INSTITUTE, 2018). 

Por outro lado, a gestora busca uma análise mais qualitativa, monitorando os riscos 

ASG, em linha com a abordagem qualitativa também definida pelo CFA (2018), mas não como 

fator decisivo de desempate entre duas companhias em países distintos, mas no sentido de 

manter esses fatores no radar, suportando a decisão de compra, venda, manutenção ou não 

investimento em um ativo, influenciando sua exposição a esse ativo.  

Os aspectos ASG analisados qualitativamente, quando possível se refletem em entradas 

quantitativas ao projetar uma margem ou taxa de crescimento inferiores às que se seriam 

projetadas, porém sem atribuir uma engenharia de projeção quantitativa como, por exemplo, 
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realizar estimativas para precificação de água no futuro para acarretar em uma margem menor 

ou realizando ajustes na taxa de retorno (PRI, s/d). Isto, para a gestora, daria uma incerteza 

ainda maior para o processo na visão da companhia. 

 

A, S ou G: o que pesa mais? 

No que tange a qual temática tem mais relevância na análise de investimentos, a Fama 

investimentos entende que não é um fator estático e padrão para todas as companhias, mas é 

dependente da natureza da companhia e do setor. Da mesma forma se posiciona a Hermes que 

identifica a variação de temas materiais de acordo com o setor de atuação da companhia e o 

país.  

Essa prática está alinhada às literaturas cinza e acadêmica sobre as quais este estudo se 

debruçou. Entre as instituições PRI (s/d), CFA Institute (2015) e Oselle (2016) ressaltam a 

relevância de identificação desses temas prioritários e, também Khan, Serafeim e Yoon (2016), 

juntamente com CFA Institute (2015), indicam a variação desses temas segundo seu setor e 

companhia (Khan; Serafeim; Yoon, 2016). 

Ainda que os pesos variem de acordo com a materialidade, foi observado pela gestora de 

ativos com sede no Reino Unido a relevância do aspecto governança, principalmente na atuação 

em países emergentes (ENTREVISTADO 1, 2019), fato que foi mencionado também pela 

Fama como um aspecto de grande preocupação entre os investidores brasileiros, em que estes 

temas dominam as pautas de reuniões (ENTREVISTADO 2, 2019).  

Muito além da particularidade da relevância da observância do aspecto de governança em 

empresas de países emergentes, o Entrevistado (2019), representante da Hermes ressalta que 

uma governança adequada traz um ambiente propício para boas práticas ambientais e sociais.  

 

Uso de índices e ratings 

Para a incorporação de fatores ASG, como já mencionamos o CFA Institute (2016) e o 

PRI (2018) levantam a possibilidade do uso de agências de pesquisas especializadas 

terceirizadas, como alternativas para adquirir informações ASG, bem como análises.  

Nesse sentido, a Hermes conta com agências provedoras de informação ASG para a 

inclusão desses dados como fator de consideração na análise de investimentos, ainda que não 

seja o único. De outro lado, a Fama investimentos tem uma abordagem distinta, não utilizando 

agências de ratings como provedores de informação ou avaliação, recaindo sobre o time de 
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investimentos o papel de analisar e extrair as informações materiais das companhias, em seus 

documentos públicos e com diversos stakeholders. 

Dessa forma a gestora brasileira enxerga as distorções relacionadas às metodologias 

empregadas no processo de avaliação (ENTREVISTADO 3, 2020). 

Ainda, Oselle (2016) ressalta que, nas estratégias de screening, podem ser utilizadas as 

avaliações de terceiros para a aplicação dos filtros levando-se em conta, por exemplo as 

companhias, que têm avanços consistentes nas notas ASG atribuídas por eles. 

 Contrariando a possibilidade apresentada por Oselle (2016), a Fama não vê com bons 

olhos o uso da nota atribuída a uma companhia pelos provedores, considerando como uma 

abordagem simplista de análise, uma vez que se trata, na visão da gestora, de uma forma fácil 

de realizar greenwashing com a quantificação de dados muitas vezes qualitativos 

(ENTREVISTADO 2, 2019).  

 Ao analisar a Hermes, apesar do uso desses ratings e, até mesmo das notas como 

comparativos e fonte de dados para a análise, vê-se uma percepção relativamente similar quanto 

à crítica à metodologia destes índices e ratings, haja vista que o Entrevistado 1 (2019) considera 

que em muitas metodologias há uma atribuição de importância maior à transparência do que ao 

conteúdo.  

 Dessa maneira, a Hermes ressalta que utiliza as notas e informações advindas desses 

provedores como uma das diversas fontes de dados e, delas, cada gestor faz sua própria análise. 

Além de usar os resultados dos ratings de uma companhia como comparação com a nota 

oriunda da ferramenta desenvolvida pela gestora. 

 

Participação ativa 

O uso de integração ASG em todas as análises em conjunto com engajamento como 

parte da estratégia de investimento é, como mencionado anteriormente, uma combinação de 

abordagens utilizada entre as estratégias de investimento (KOTSANTONIS; PINNEY e 

SERAFEIM, 2016). Ainda, o engajamento pode ser uma fonte de informação para as análises 

e decisões de investimento (PRI, 2016). 

Dessa forma ambas utilizam o engajamento e consideram essencial em suas abordagens 

de investimento e no sentido de retroalimentar a análise de investimentos. 

Na Fama, a estratégia de engajamento é parte integrante da estratégia ASG. Ao 

identificar riscos que possam ser passíveis de engajamento, mas não de exclusão, a gestora 

engaja a companhia para atingir melhores práticas. Eventualmente, caso não surta efeito, é 
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possível uma revisão da estratégia de investimento, limitando a posição, ou até mesmo um 

desinvestimento. 

No caso da Hermes, há uma grande estrutura de engajamento, reconhecida pelo 

mercado, que define temas prioritários pelos quais se acredita que podem provocar mudanças 

e melhoria de desempenho das empresas, alimentando os times de investimentos com os temas 

materiais para cada setor, companhia e país, com a expertise do time de engajamento que possui 

constante diálogo com as empresas em relação aos temas ASG, bem como acerca da postura 

destas (ENTREVISTADO 1, 2019). 

A estratégia de engajamento preza pela intensidade em lugar de quantidade. Esta 

abordagem de maior profundidade limita o universo de companhias que são definidas de acordo 

com o grau de exposição destas a riscos ASG materiais. 

 

Dificuldades enfrentadas para o uso de informações ASG 

Ainda que com abrangência de mercado de atuação e tamanhos distintos, as gestoras 

têm vozes consonantes ao abordar as barreiras para utilização dos aspectos ASG. Ambas 

ressaltaram a problemática de qualidade das informações ASG divulgadas pelas companhias – 

que de alguma maneira se relaciona com a falta de confiabilidade das informações abordada 

por Amel-Zadeh e Serafeim (2018), bem como a falta de comparabilidade entre empresas, tal 

qual já constatada pelos estudos de Eccles, Kastrapeli e Potter (2017) e Amel-Zadeh e Serafeim 

(2018). 

Nesse sentido, a Hermes aponta falta de padronização da divulgação deste tipo de dado 

como a razão da fata de comparabilidade (ENTREVISTADO 1, 2019).   

Somado a esses fatores, tal qual Oselle (2016) evidencia, que investidores dependem da 

divulgação voluntária das companhias, em razão da ausência de legislação, a Fama destacou 

que esbarra em dificuldade na obtenção desses dados, uma vez que, diferentemente das 

informações financeiras, aqueles são obrigatórios e esse fator faz com que algumas companhias 

divulguem apenas as informações mais convenientes (ENTREVISTADO 2, 2019).  

Não foi ressaltado por nenhuma das gestoras as barreiras relacionadas à ausência de 

padrões para uso e medição de desempenho ASG tal qual surgiu no estudo de Eccles, Kastrapeli 

e Potter (2017), ou a falta de incentivo e governança para a integração ASG citadas por 

Kotsantonis, Pinney e Serafeim (2016), podendo ser devido ao fato de que as duas gestoras têm 

como estratégia de investimento a incorporação dos fatores ASG objetivando a geração de valor 

financeiro sustentável a longo prazo. 
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Síntese da análise comparativa 

Nesta seara verificou-se na Hermes a existência de mecanismos para reunir informações 

e análises, bem como garantir a robustez do processo ASG, por meio de: (i) sistemas criados 

(Dashboard ESG, Pontuação QESG e o Monitor de Portfólio); (ii) departamento para garantir 

tanto uma abordagem rigorosa, quanto auxiliar na tomada de decisão (Responsibility Office) e; 

(iii) um comitê de investimentos ativo na avaliação das decisões de investimento. 

Possivelmente em decorrência da magnitude da companhia, é necessário manter esse tipo de 

estrutura, que garanta o alinhamento de toda a gestora em relação aos temas e facilitando o 

acesso e circulação das informações pela gestora.  

Na Fama, com uma estrutura de funcionários 30 vezes mais enxuta, a existência de um 

único fundo de investimentos e atuando regionalmente, percebemos a existência de um 

processo robusto e estruturado dos usos de informações ASG e uma aproximação de todos os 

envolvidos nestes processos, incluindo o comitê de investimentos desde o início da análise de 

investimento. 

Em ambos os casos, viu-se o filtro de exclusão como um filtro inicial excluindo os 

riscos, os quais a gestora não está disposta a comprar em hipótese alguma, incluindo indústrias 

e empresas com muitas controvérsias, por exemplo. Além também de alguns deles estarem 

ligados aos mandatos de investimento. Neste contexto percebeu-se uma abrangência maior no 

filtro de exclusão da Fama em comparação ao da Hermes, e uma das razões possíveis para isto 

é a diferença de tamanho e de tipos de produtos entre as duas gestoras.  

Enquanto a Fama conta com um fundo de ações listadas, a Hermes possui atuação mais 

ampla, podendo ser uma razão para a existência de um filtro de exclusão reduzido para abranger 

todos os tipos de clientes e modalidades de ativos com os quais a Hermes atua. Uma vez que 

outros filtros de exclusão podem ser adicionados de acordo com o mandato dado pelo cliente. 

Ficou claro que, para essas gestoras, a incorporação das informações ASG perpassa por 

um filtro de exclusão, mas não se esgota nele. Ao contrário, figura-se apenas como um pontapé 

inicial, para ser combinado com a estratégia de integração. 

Percebeu-se também a participação ativa, principalmente por engajamento, como parte 

integrante da análise de investimento, não como uma abordagem ASG somente. A partir dela 

as gestoras recebem informações preciosas acerca não só de temas materiais. Mas, ao engajar 

uma companhia e compreender a reação desta em face do engajamento, muitos insumos para a 

análise emergem, podendo impactar nas decisões de manutenção, compra e redução de posição 

ou até mesmo desinvestimento na empresa em questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo se propôs a – baseado em dois estudos de caso – compreender como 

duas gestoras de ativos signatárias do PRI estão incorporando os aspectos ASG em suas 

estratégias de investimento em ações listadas.  

Neste sentido este estudo constatou que cada gestora realiza a incorporação dos aspectos 

de forma diferente, inclusive, uma delas dando liberdade para cada time de analistas utilizar os 

aspectos ASG na análise à sua maneira, criando mecanismos para garantir um alinhamento às 

práticas da gestora e robustez no processo. Isto lança a hipótese de que nesta seara um mesmo 

modelo não é adequado a todos. 

 Secundariamente o estudo objetivou (i) a compreensão de como a materialidade da 

informação ASG varia na análise de investimento, ao constatar que as informações relevantes 

para a análise de investimentos se diversifica de acordo com a natureza da companhia, setor e 

também local de atuação da companhia analisada; (ii) o entendimento de quais as maiores 

dificuldades para integração dos aspectos ASG na análise de investimentos, contatando 

problemas com a qualidade das informações ASG divulgadas pelas empresas, bem como a falta 

de comparabilidade entre companhias ligada à falta de padronização na divulgação de dados 

ASG e; (iii) a compreensão de como as diferentes abordagens de investimentos são utilizadas 

e combinadas verificando que, nos casos estudados, o filtro de exclusão é utilizado como um 

filtro inicial, seguido e uma abordagem de integração de aspectos ASG na análise de 

investimento. Percebeu-se também que a estratégia de engajamento pode ser utilizada como 

insumo e suporte para a análise de investimentos.  

Para além deste objetivo, constatou-se, baseado na revisão de literatura existente acerca 

do tema em corroboração com alguns autores, uma vasta literatura com propósito de aferir a 

rentabilidade de investimentos ASG em relação a tradicionais. Porém, como também 

averiguado, a seara de investimentos que consideram aspectos Sociais, Ambientais e de 

Governança está longe de ser simples.  

Constatou-se a existência de diversas nomenclaturas como Investimento Responsável 

(RI), Investimento Socialmente Responsável (SRI), Investimento Sustentável e Responsável 

(SRI 1) e Investimento Sustentável que, a pesar de estudas com objetivo de compreender suas 

diferenças, ainda se apresentam na teoria como um conceito difuso, utilizadas tanto na 

academia, quanto na literatura cinza, ora como sinônimos, ora como diferentes em seus 

objetivos.  
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Assim, dado o caráter difuso e ainda não pacificado dos conceitos de investimentos que 

consideram os aspectos Ambientais, Sociais e de Governança, faz-se necessário esforços pela 

transparência das gestoras de como elas incorporam os aspectos ASG, deixando claro quais 

estratégias e objetivos financeiros e não financeiros de cada investimento para que assim, 

independente de conceitos e nomenclaturas, os clientes e demais stakeholders saibam 

exatamente que produto está sendo ofertado. 

Além de questões de terminológicas conceituais, há um amplo espectro de investimento 

desde fundos tradicionais que incorporam alguns aspectos ASG até investimentos de impacto 

ou temáticos. E, este espectro ainda se difere entre o foco financeiro visando retornos 

competitivos até a aceitação de perda total ou parcial do investimento, ainda em foco não 

financeiro buscando redução de riscos ou maximização e oportunidades ASG à geração de 

impacto socioambiental positivo. 

Dado a complexidade deste universo e o caráter recente da inclusão destes temas nas 

análises financeiras, constatou-se que mais oportuno do que descobrir se essas modalidades de 

investimento garantem maiores retornos que a tradicional – sem considerar aspectos Sociais, 

Ambientais e de Governança – é reconhecer e distinguir todas as modalidades de investimento 

considerando-se esses aspectos e como eles estão sendo levados em conta nas análises dos 

gestores de portfólios, para posteriormente – sem colocar todas as distintas modalidades com 

seus diferentes objetivos sob o mesmo guarda-chuva – comparar desempenhos. 

Como decorrência da escolha de gestoras com tamanhos e escopos distintos, verificou-

se que, independentemente do tamanho ambas construíram um processo de incorporação dos 

fatores ASG, trazendo a hipótese de que é possível incorporar esses aspectos em gestoras com 

diferentes tamanhos, estratégias e características. 

Ainda, vê-se que não há uma fórmula exata que sirva para todas, sendo os Princípios do 

Investimento Responsável mais norteadores do que prescritivos para as organizações. 

Com base neste estudo, considerando os atores que orbitam o universo de investimentos 

ASG, verificou-se alguns insights  

(a) Academia: cientes da importância da ciência para a produção de conhecimento e 

entendimento do mundo que nos cerca, parece-nos oportuno um maior enfoque no 

aspecto “como” em detrimento de desempenho financeiro de investimentos que 

consideram aspectos ASG; 

(b) Companhias listadas: como investidas e provedoras de informação, faz-se relevante 

divulgar informações ASG materiais, para o público investidor, de maneira 

tempestiva e garantindo a qualidade e confiabilidade das informações; 
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(c) Gestoras de ativos: dado o crescimento de interessados em investimento ASG, tanto 

por parte das gestoras, quanto por parte de clientes procurando por produtos de com 

essas características e, considerando que há diversas modalidades e nomenclaturas 

não pacificadas na academia e no mercado considerando diferentes objetivos 

financeiros e socioambientais, as gestoras de ativo deveriam prezar pela 

transparência no que tange investimento ASG. Isto é, deixar claro quais objetivos,  

metodologia, abordagens e estratégias ASG utilizadas; 

(d) Gestoras de grande porte: Mostrou-se interessante a abordagem da Hermes de 

utilizar ferramentas para concentrar as informações ASG coletadas pelos diversos 

times de investimentos, evitando retrabalho. Assim, parece-nos interessante que 

gestoras de grande porte criem mecanismos para otimizar os esforços de coleta de 

dados ASG, bem como para garantir uma análise dento dos padrões estabelecidos 

pela gestora. 

Por fim, viu-se como positivo o fato de as análises de informações financeiras e ASG serem 

feitas pelo mesmo time de analistas, colocando neles a responsabilidade de olhar para estes 

riscos e oportunidades que podem ter impacto financeiro, aumentando assim as chances de uma 

análise integrada.  

O processo de elaboração e pesquisa do presente estudo, de abordagem de pesquisa 

qualitativa com caráter exploratório, que objetivou compreender como as gestoras de ativos 

estão incorporando os aspectos ASG em suas análises, entre outros objetivos secundários 

supramencionados, traz consigo a limitação inerente a estudos de caso, o caráter não 

generalizável da pesquisa. 

Diante do processo de pesquisa, suas limitações e achados, emergiram questões 

relevantes de ser estudadas posteriormente para melhor entendimento deste universo complexo 

e em expansão que é o investimento considerando temas ASG.  

 Analisar os aspectos ambientais, sociais e de governança transversalmente nas gestoras 

de ativos, identificando as práticas ASG em âmbito corporativo examinando por 

exemplo, políticas, práticas de engajamento com stakeholders, governança, aspectos de 

diversidade, gestão ambiental. O estudo poria a lente na gestora, como uma companhia 

que gere os seus próprios aspectos ASG materiais. 

 Compreender como é feita a análise de investimento de impacto pelas gestoras de ativos 

nos diferentes objetivos de retorno financeiro.  

 Realizar um estudo quantitativo dentre as signatárias do PRI  
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 Pesquisar os ratings e índices com a finalidade de identificar quais são as diferenças 

metodológicas e conceituais consideradas por eles para o entendimento das dispersões 

existentes, de quais são os desafios enfrentados e como intervir para mitigá-los. 
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   ANEXO A: Estratégia ASG comparativa 

  

Fama 

Investimentos 

Hermes Investment 

Management 

Ano de fundação   1993 1983 

Data de adesão ao PRI   2011 2006 

Total de AuM   US$ 455.430.977 US$ 34.312.680.390 

    

Local da sede   Brasil Reino Unido 

Número de países com escritório   1 Entre 6 e 10 

Mercados de atuação 

Mercados desenvolvidos 0% 65% 

Mercados emergentes 100% 35% 

Mercados fronteiriços 0% 0% 

Outros mercados 0% 0% 

Composição do portfólio 

Ações listadas 98,6% 64,0% 

Renda Fixa 0% 11% 

Private equity 0% 0% 

Propriedade 0% 25% 

Infraestrutura 0% 0% 

Commodities 0% 0% 

Hedge funds 0% 0% 

Fundos de hedge funds 0% 0% 

Forestry 0% 0% 

Farmland 0% 0% 

Inclusive finance 0% 0% 

Caixa 1,4% 0% 

Money market 

instruments 
0% 0% 

Outros 0% 0% 

Atividades de propriedade ativa 

implementadas 

Ações listadas - 

engajamento 

Engajamento com 

empresas em fatores 

ESG por meio de 

nossa equipe, 

colaborações ou 

provedores de 

serviços. 

Engajamento com 

empresas em fatores 

ESG por meio de 

nossa equipe, 

colaborações ou 

provedores de 

serviços. 

Ações listadas - Voto 

Votos (por 

procuração) 

diretamente ou por 

meio de provedores 

de votação 

dedicados. 

Votos (por 

procuração) 

diretamente ou por 

meio de provedores 

de votação 

dedicados. 

 Incorporação de ESG em suas 

decisões de investimento e / ou em 

suas práticas de propriedade ativa  

Em ações listadas Sim Sim 

Passiva 0% 0% 
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Composição de ações listadas 

gerenciadas internamente por 

estratégia 

Ativa quantitativa 

(quant) 
0% de 10%-50% 

Ativo - fundamentalista >50% >50% 

Política de investimentos contemplando a abordagem da 

gestora de Investimento Responsável 
Sim Sim 

Componentes / tipos e a cobertura 

da política. 

Política que define sua 

abordagem geral 
Sim Sim 

Diretrizes formalizadas 

sobre fatores ambientais 
Sim Sim 

Diretrizes formalizadas 

sobre fatores sociais 
Sim Sim 

Diretrizes formalizadas 

sobre fatores de 

governança corporativa 

Sim Sim 

Deveres fiduciários (ou 

equivalentes) 
Não Sim 

Diretrizes de IR 

específicas para classes 

de ativos 

Não Sim 

Diretrizes de IR 

específicas de setor 
Não Sim 

Política de triagem / 

exclusões 
Sim Sim 

Política de engajamento Sim Sim 

Política de votação 

(proxy) 
Sim Sim 

Coberto pela política de 

investimentos 

A definição de ESG da 

sua organização e / ou 

Investimento 

Responsável e sua 

relação com 

investimentos 

Sim Sim 

Objetivos de 

investimento que levam 

em consideração os 

fatores ASG / influência 

da economia real 

Sim Sim 

Horizonte temporal do 

investimento 
Não Sim 

Estrutura de governança 

das responsabilidades 

organizacionais ASG 

Sim Sim 

Abordagens de 

incorporação de ASG 
Sim Sim 

Abordagens de 

propriedade ativa 
Sim Sim 

Relatórios Sim Sim 

Mudança climática Não Sim 

Compreensão e 

incorporação das 

preferências de 

sustentabilidade do 

cliente / beneficiário 

Não Sim 
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Frequência de definição e revisão de objetivos de atividades 

de investimento responsáveis. 
Anual 

Trimestral ou mais 

frequente 

Terceirização para gerentes fiduciários e consultores de 

investimentos 

Não usa 

consultores de 

investimento 

Não usa 

consultores de 

investimento 

Realiza análise e / ou modelagem de 

cenário e fornece uma descrição da 

análise de cenário (por classe de 

ativos, setor, alocação estratégica de 

ativos etc.) 

  Não 

Sim. Avaliar riscos e 

oportunidades 

futuros relacionados 

ao clima e para 

avaliar futuros 

fatores ASG 

Estratégias de incorporação ASG 

em ações listadas 

Apenas screening (ou 

seja, não combinada 

com outras estratégias) 

Não Não 

% do portfólio - - 

Apenas temático (ou 

seja, não combinado 

com outras estratégias) 

Não Não 

% do portfólio - - 

Apenas integração (ou 

seja, não combinada 

com outras estratégias) 

Não Sim 

% do portfólio - 96% 

Estratégias de 

screening e integração 
Sim Sim 

% do portfólio 100% 2% 

Estratégias temáticas e 

de integração 
Não Sim 

% do portfólio - 2% 

Screening e estratégias 

temáticas 
Não Não 

% do portfólio - - 

Todas as três 

estratégias combinadas  
Não Não 

% do portfólio - - 

Screening por tipo 

Negativo ou de 

exclusão 
Sim Sim 

Critério por 

Produto Produto 

Atividade Atividade 

Setor Setor 

País / região 

geográfica 
 

Práticas e 

desempenho 

ambientais e sociais 

Práticas e 

desempenho 

ambientais e sociais 

Governança 

corporativa 

Governança 

corporativa 

Positivo ou best in class Não Sim 

Critério por 

 Produto 

 Atividade 

 Setor 
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Práticas e 

desempenho 

ambientais e sociais 

 
Governança 

corporativa 

Baseado em normas Não Sim 

Critério por 

 
Princípios do Pacto 

Global da ONU 

  

 

Convenções da 

Organização 

Internacional do 

Trabalho 

  

  

Integração ASG -  Proporção de 

fatores ASG impactados pela 

análise 

Ambiental 10%-50% >90% 

Social 51%-90% >90% 

Governança >90% >90% 

    

Estratégia temática 

Fundos temáticos 

ambientais 
n/a Sim 

Fundos temáticos 

sociais 
n/a Sim 

Combinação de temas n/a Sim 

Fonte: PRI, 2019c; PRI, 2019d; FAMA INVESTIMENTOS, s/d, HERMES INVESTMENT 

MANAGEMENT, 2019 
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APÊNDICE A – Entrevista em profundidade semiestruturada: questões norteadoras 

 

No da entrevista:  Local:  Data:  

Hora de início  
Hora de 

término: 
 Tempo:  

 

 

O estudo trabalha com a definição de investimento responsável utilizada pelo PRI: “a 

inclusão sistemática e explícita de fatores ASG relevantes na análise e nas decisões de 

investimento” 

1. O que é investimento responsável para a gestora? 

 

2. Qual % do portfólio de ações listadas são consideradas as informações ASG? 

 

3. Em ações listadas, quais as abordagens de investimento ASG são utilizadas 

(considere screening, integração, temático e ativismo). 

 

4. Como você usa as informações ASG no seu dia a dia de trabalho? 

 

5. Em que nível você incorpora fatores ASG, por exemplo, macroeconômico, setor, 

emissor? A materialidade é definida por empresa ou por setor? 

 

6. Como é feita a incorporação? Quem recebe as informações, como são utilizadas 

(quantitativamente ou qualitativamente)?  Qual o processo?  

 

7. Você usa terceiros como provedores de informação ASG (índices e ratings), como 

e por quê? Como elas são utilizadas e o quão são efetivas para a análise ASG da 

gestora? 

 

8. Qual a importância de índices de sustentabilidade disponíveis no mercado na decisão 

de investimento? 

Nome:  Empresa:  

e-mail  Cargo:  
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9. Quais são os principais desafios no uso de informações ASG em sua análise e 

tomada de decisão de investimento e como vocês têm superado? 
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