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RESUMO 

Objetivo: Este estudo pretende avaliar a influência da adoção de práticas ambientais, sociais 

e de governança (ASG) pelas empresas no processo de decisão de investimento dos gestores 

de private equity (PE) com atuação no Brasil. 

Metodologia: A pesquisa foi de campo, valendo-se de dados primários e secundários, usando 

a abordagem qualitativa e análise de conteúdo das entrevistas individuais semiestruturadas 

realizadas com profissionais de gestoras de private equity com atuação no Brasil.  

Resultados: Foi identificado que no momento da tomada de decisão de investimento, as 

preocupações das gestoras de PE acerca de aspectos ASG estão ligadas, basicamente, à 

decisão de correr ou não determinados riscos (“go” / “no go”) e poucos profissionais 

declararam que as precificações dos ativos levam em consideração indicadores obtidos através 

das diligências ASG. Existe a percepção que investidores ainda não estão dispostos a pagar 

prêmios por empresas com níveis avançados em relação a práticas ASG, mas entende-se 

como relevante o endereçamento de tais questões ao longo de período de investimento das 

gestoras, sob o risco de sofrerem descontos no preço de venda no momento da alienação.  

Limitações: O estudo é baseado no resultado de uma amostra dos profissionais atuantes em 

gestoras de fundos de PE no mercado nacional, não abrangendo a totalidade da indústria de 

PE local. O estudo também não foi segmentado pelas diferentes estratégias existentes de 

atuação das gestoras de PE (ex. impacto, leveraged buyout, growth, etc).  

Contribuições práticas: A partir desses resultados, as gestoras de recursos e investidores 

podem identificar como e porque aspectos ASG vem influenciando a tomada de decisão de 

gestores de PE.  

Contribuições sociais: Ao tratar da incorporação de práticas ASG, o estudo pode contribuir 

para que organizações adotem ações que busquem externalidades positivas para a sociedade.  

Originalidade: Poucos estudos foram encontrados sobre a integração fatores ASG nos 

processos de investimento de gestores de private equity e, em especial, tendo como foco de 

atuação o mercado brasileiro. 

Palavras-chave: ASG, ESG, Private Equity, Investimento, Brasil 

Categoria: Dissertação de Mestrado 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this work is to evaluate the influence of ESG practices adopted by 

companies in investment decision by private equity (PE) firms in Brazil.  

Methodology: It was a field research, using primary and secondary data, using qualitative 

approach and content analysis of the individuals semi-structured interviews with PE firm´s 

professionals participants in deals in Brazil. 

Findings: The findings revealed that during previous due diligence prior to closing the deals, 

PE firms’ concerns about ESG factors are, basically, limited to the willingness to take risk 

(“go” / “no go”) and only a few professionals made statements saying that assets pricing are 

influenced by ESG indicators or ratings obtained through ESG diligence. There is a 

perception that investors are still not willing to pay premium prices to buy companies with 

high levels of ESG practices. However, professionals understand that is fundamental to 

address ESG issues along PE funds investment period in order to not have a discount in future 

divestment price.  

Research limitations: The results of this research are based on a small sample size of PE 

professionals and do not represent the Brazilian PE industry as a whole. This study was also 

not classified by different PE firms strategies (e.g., impact investing, leveraged buyout, 

growth, etc).  

Practical implications: From these results, asset managers and investors can identify how 

and why ESG factors have been influencing investment decision by PE firms. 

Social implications: By identifying ESG practices integration, this research can contribute 

for the adoption of practices by the companies to create positive externalities for the society. 

Originality: There is little systematized knowledge about ESG factor integration into private 

equity investment decision making, specially with a focus in Brazilian PE industry. 

Keywords: ESG, Private Equity, Investment, Corporate and social responsibility, Brazil  

Category: Master´s thesis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo visa apresentar o problema de pesquisa, contextualizando o que se 

pretende compreender por meio do presente estudo, das fundamentações teóricas, da 

delimitação do tema e da justificativa da pesquisa em si. 

 

1.1. Problema de pesquisa  

 

A inclusão de práticas ambientais, sociais e de governança (“ASG”) por empresas é 

crescente em todo o mundo e encontra-se em estágio avançando em alguns países, com 

destaque para os europeus (ANBIMA, 2020). A adoção de critérios ASG surgiu como 

demanda de alguns grupos de acionistas preocupados com a percepção de risco de questões 

ambientais, sociais e governança para a rentabilidade dos negócios (Rodrigues, 2020). 

Embora o termo ASG1 tenha sido cunhado em 20042, o conceito ganhou força apenas nos 

últimos anos (Schleich, 2021), impulsionado por eventos ligados a mudanças climáticas, 

queimadas, aumento da pobreza, pandemias, discriminação de minorias, escândalos 

corporativos, dentre outros. 

Segundo Zaccone e Pedrini (2020), empresas enfrentam cada vez mais pressões 

externas para incorporarem aspectos ASG em suas atividades. Dentre os stakeholders citados 

pelos autores estão (i) consumidores que buscam produtos ambientalmente sustentáveis; (ii) 

trabalhadores que procuram equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e assim passam a 

valorizar outros aspectos além de salários; (iii) governos que estabelecem normas e 

regulações mais rígidas no que tange ao tema ASG; e (iv) investidores que vêm se 

interessando cada vez mais por aspectos ambientais, sociais e de governança nas decisões de 

alocações de recursos. 

No que tange aos investidores, diversos estudos podem ser encontrados sobre a 

introdução de aspectos ASG como critério para tomada de decisão de investimento em 

empresas listadas em Bolsa de Valores e a adoção de práticas ligadas ao tema por parte de tais 

empresas.  
                                                 
1 Do inglês ESG (environment, social and governance). 
2 Em uma publicação chamada “Who Cares Wins” feita pelo Pacto Global (Organização das Nações Unidas) em 
parceria com o Banco Mundial. 
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Lehmler-Brown (2017) menciona que assim como vem acontecendo com gestores de 

recursos voltados para empresas listadas de capital aberto, a pressão por introdução de 

aspectos ASG começa a chegar aos gestores de fundos de private equity (PE).  

Os fundos de PE são aqueles que investem recursos no capital de empresas não 

listadas em Bolsa de Valores com o objetivo de desenvolvê-las para, posteriormente, realizar o 

desinvestimento3 com ganhos e, consequentemente, retornar o capital para o cotista investidor 

do fundo (Midoux, 2017).  

Segundo Indahl e Jacobsen (2019), em um movimento que pode ser denominado de 

“Private Equity 4.0”, um crescente número de gestoras de PE vem incorporando as suas 

missões (i) preocupações com fatores ambientais, sociais e de governança e (ii) geração de 

externalidades. 

Todavia, Hoellermann (2020) e Zaccone e Pedrini (2020) destacam que poucos 

estudos foram realizados sobre a integração de questões ASG pela indústria de private equity 

mundo afora e citam que “apesar do aumento de gestoras de private equity incorporando 

fatores ASG em suas estratégias e decisões de investimento, ainda não há um entendimento 

claro sobre suas razões, detalhamento de suas atividades, metodologias utilizadas ou as 

barreiras que enfrentam” (ZACCONE; PEDRINI, 2020, p. 10, tradução nossa).  

O mercado de fundos de PE no Brasil totalizou captação de recursos na ordem de R$ 

10,7 bilhões em 2020 segundo a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital – 

ABVCAP (2021), representando um crescimento de 206% em relação ao ano anterior. A cifra 

representou, aproximadamente, 7% da totalidade das captações líquidas de recursos da 

indústria brasileira de fundos no mesmo período, segundo dados divulgados pela Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA4.  

Apesar do crescimento e da representatividade dos fundos de PE, o debate sobre 

introdução de aspectos ASG sobre esse segmento da indústria de fundos encontra-se tímido 

quando comparado a outras classes, como por exemplo, fundos de ações e fundos renda fixa. 

A pesquisa bibliográfica realizada para este projeto encontrou pouco material sobre a 

incorporação de aspectos ASG para decisões de investimento por gestoras de private equity 

                                                 
3 As empresas geralmente são alienadas para outros investidores financeiros, investidores estratégicos ou feita a 
abertura de capital na Bolsa de Valores. 
4 https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/industria-de-fundos-alcanca-r-6-trilhoes-de-patrimonio-liquido.htm 
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no mercado brasileiro, demonstrando que o tema no Brasil, assim como em outras regiões do 

mundo, ainda é incipiente. 

Importante destacar também que os fundos de PE se encontram em posição 

privilegiada para efetivamente conseguir incorporar questões ASG nas empresas investidas, 

pois o modelo de negócios dessa indústria – participação ativa na gestão das empresas 

investidas e prazo médio do investimento entre 4 e 7 anos – é tido como diferencial 

importante para a efetividade das ações capitaneadas por essa classe de investidor 

(LEHMLER-BROWN, 2017).  

Na mesma linha, segundo o PRI - Princípios para o Investimento Responsável (s/d)5, 

as gestoras de PE são os veículos naturalmente adequados a realizarem investimentos 

responsáveis devido à ênfase em stewardship6, influência na gestão das empresas, contato 

permanente com a alta administração das investidas, definição das metas e diretrizes das 

empresas investidas, participação de membros das gestoras nos colegiados das empresas e 

horizonte de investimento de médio e longo prazo.  

Sendo assim, a opção por pesquisar a influência da adoção de práticas ASG pelas 

empresas no processo de decisão de investimento dos gestores de PE com atuação no Brasil se 

deu (i) pela importância dessa classe de investidor no mercado de fundos de investimento; (ii) 

pelo crescente debate acerca de inclusão de aspectos ASG nas decisões de investimento; (iii) 

pelas características de atuação das gestoras de PE, que facilitam a introdução de práticas 

ASG nas estratégias das investidas, caso considerem pertinente; e (iv) pelos poucos estudos 

encontrados sobre a integração de fatores ASG nos processos de investimento pela indústria 

de private equity, em especial quando se trata de Brasil. 

Diante do exposto, o problema de pesquisa que emerge é: “Como a adoção de 

práticas ambientais, sociais e de governança (ASG) pelas empresas influencia o processo 

de decisão de investimento dos gestores de private equity com atuação no Brasil?”  

Para a obtenção da resposta do problema de pesquisa, o presente estudo valeu-se de 

dados primários e secundários e utilizou o método qualitativo de análise de conteúdo de 

                                                 
5 Iniciativa lançada pela ONU, em 2006, que apresenta um conjunto princípios para o investimento sustentável 
que devem ser buscados por seus signatários. 
6 O termo stewardship pode ser definido como o conjunto de deveres fiduciários dos gestores de recursos 
próprios e/ou de terceiros na administração dos valores mobiliários sob sua gestão de forma diligente e 
transparente. 
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entrevistas individuais semiestruturadas junto a profissionais de gestoras de fundos de private 

equity com atuação no Brasil.  

O estudo foi estruturado em 5 partes, da seguinte forma: o próximo capítulo apresenta 

o referencial teórico, elaborado após uma revisão da literatura e pesquisas que abordam a 

temática do investimento ASG e a indústria de gestoras de fundos de private equity; o 

capítulo 3 apresenta os aspectos metodológicos utilizados na pesquisa, cuja análise e 

resultados são apresentados no quarto capítulo. Na sequência, o capítulo 5 relaciona os 

resultados obtidos com o referencial teórico que serviu de base estrutural para o trabalho e, 

por fim, o capítulo 6 trata das conclusões do estudo.  

 

 

1.2. Objetivos da pesquisa 

 

Essa dissertação tem como objetivo avaliar a influência da adoção de práticas 

ambientais, sociais e de governança (ASG) pelas empresas no processo de decisão de 

investimento dos gestores de private equity com atuação no Brasil. 

 

O trabalho tem também os seguintes objetivos secundários:  

 Entendimento das razões da maior importância do tema ASG pelas gestoras de PE 

com atuação no Brasil; 

 Identificação dos aspectos ASG avaliados pelas gestoras de private equity locais 

no momento do investimento; 

 Entendimento da precificação e da incorporação de fatores ASG nas modelagens 

financeiras dos gestores de PE; e 

 Identificação dos desafios para a maior adoção de aspectos ASG pelos gestores de 

PE. 

 

1.3. Delimitação do estudo 

 

O estudo analisa como as práticas ASG adotadas por empresas influenciam os gestores 

de private equity na seleção do portifólio de companhias que serão investidas por seus fundos 

de investimento. 
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 Números consolidados pela ABVCAP mostram que em 2020 ocorreram 55 transações 

com empresas recebendo investimentos de fundos de private equity no Brasil, totalizando o 

volume de R$ 9,1 bilhões7. O presente estudo realizou entrevistas com 18 profissionais de 

gestoras de fundos de PE locais que participaram de investimentos ao longo dos anos de 2020 

e 2021.  

O trabalho está delimitado à compreensão tão somente da classe de investidores 

denominada “gestoras de fundos de private equity”, com atuação no Brasil, no que concerne à 

influência de práticas ASG adotadas por empresas na decisão de investimentos para seus 

fundos. Sendo assim, a influência de aspectos ASG em qualquer outra classe de investidores – 

por exemplo, investidores de capital ou dívida de empresas listadas em Bolsa de Valores, 

investidores de empresas de capital fechado em estágios anteriores ao de PE (seed capital, 

venture capital), dentre outros – não é objeto de análise do estudo.  

Também não faz parte do escopo do trabalho a influência de aspectos ASG nos 

processos de investimentos dos clientes das gestoras de PE, isto é, investidores que aportam 

recursos nos fundos das gestoras – investidores institucionais, organismos multilaterais, 

bancos de desenvolvimento, family offices, dentre outros. 

 

1.4. Justificativa 

 

O estudo se justifica tendo em vista o interesse de investidores sobre a inclusão de 

aspectos ASG pelas empresas e a relevância de gestoras de fundos PE entre as classes de 

investidores. Apesar dessas constatações, pouco material foi encontrado sobre como as 

gestoras de PE incorporam quesitos ASG em suas estratégias de investimento, especialmente 

quando se buscam informações sobre essa indústria no Brasil. Ao reunir evidências de 

trabalhos acadêmicos nacionais e estrangeiros e realizar entrevistas com profissionais de 

gestoras de fundos de PE locais, o estudo contribui para o entendimento sobre como práticas 

ASG adotadas por empresas vem influenciando essa classe de investidores e para 

compreensão sobre como os fatores ASG são incorporados pelas gestoras de PE nos critérios 

e metodologias de decisão de investimento. 

 

                                                 
7 Valor considera apenas aquelas transações em que o montante investido foi publicado ou reportado pelas 
gestoras. Algumas divulgações de investimento não mencionam o valor investido nas aquisições.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A inclusão de critérios ambientais, sociais e de governança (ASG) para avaliação de 

empresas tem ganhado importância nos últimos anos ao redor do mundo (Amel-Zadeh e 

Serafeim, 2017) e parece estar sendo definitivamente incorporado na pauta de gestores e bancos 

brasileiros (Ambrosio et al, 2020). 

Relatório publicado pela GSIA (Global Sustainable Investment Alliance)8 de 2020, 

destaca que o estoque total de investimentos que levam em consideração algum aspecto ASG 

alcançou o volume de US$ 35,3 trilhões nas regiões pesquisadas9, apresentando crescimento de 

15% em dois anos e alcançando 36% do total de ativos sob gestão nos mercados pesquisados.  

 

Tabela 1-  Evolução de ativos sob gestão que consideram aspectos ASG 

 
Fonte: GSIA (2020) – Elaborado pelo autor 

 

Uma vez observada a crescente relevância de investimentos que consideram algum 

aspecto ASG, cumpre entender sua alocação nos diferentes tipos de investimentos. O relatório 

da GSIA de 201810 apresenta que a maior parte dos ativos sob gestão que consideram aspectos 

ASG encontra-se alocado em investimentos em ações de empresas listadas em Bolsa de 

Valores (51%), seguido pelos investimentos em títulos de renda fixa (36%). 

 

                                                 
8 GSIA é uma organização internacional que promove investimentos sustentáveis através de membros afiliados 
em todo o mundo. A organização publica relatórios bianuais com o mapeamento de investimentos sustentáveis 
nos maiores mercados globais desde 2012. 
9 Relatório engloba pesquisa nas seguintes regiões: Europa (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, 
Eslovênia, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, Noruega, Principado de Liechtenstein, Polônia, Portugal, 
Reino Unido, Suécia e Suíça), EUA, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia.  
10 Foi utilizado dados de 2018 porque o relatório de 2020 não apresentou a atualização dessa informação. 

Valores em trilhões de dólares

Regiões* 2016 2018 2020

Total de Ativos sob Gestão (AUM**) 81,9 91,8 98,4

Total de AUM que consideram algum 
aspecto ASG

22,9 30,7 35,3

% AUM que considera algum 
aspecto ASG

28% 33% 36%

* Considera dados da Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Japão

**AUM: do termo em inglês assets under management
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Gráfico 1- Alocação de investimentos com foco ASG 

 
Fonte: GSIA (2018) – Elaborado pelo autor 

 

Percebe-se pela figura acima que apenas 3% dos ativos sob gestão que consideram 

algum aspecto ASG para tomada de decisão de investimento estão alocados em private 

equity/venture capital (PE/VC11) nas regiões pesquisadas. Esse baixo percentual deve ser 

analisado de maneira cuidadosa, pois não representa, necessariamente, que a indústria de 

PE/VC pouco leva em consideração aspectos ASG em seus investimentos. O resultado pode 

refletir a baixa representatividade dos investimentos de PE/VC sobre o total de ativos sob 

gestão (AUM) e que, consequentemente, resulta em um baixo percentual de ativos de PE/VC 

que consideram aspectos ASG relativamente ao total de AUM.  

Uma informação relevante, mas que não foi apresentada na referida pesquisa, é o 

percentual do total de AUM da indústria de PE/VC que leva em consideração aspectos ASG 

para tomada de decisão de investimento. Esse dado informaria a frequência em que o tema 

ASG está presente nas análises de investimento das gestoras de private equity nas regiões 

pesquisadas. Todavia, apesar do relatório da GSIA de 2018 não disponibilizar tal informação, 

sabe-se que assim como vem acontecendo com gestores de recursos voltados para empresas de 

capital aberto, a pressão por introdução de aspectos ASG começa a chegar aos gestores de 

fundos PE (Lehmler-Brown, 2017).  

Apesar disso, ao se explorar especificamente a indústria de gestoras de PE, no que se 

refere à introdução de aspectos ASG nas decisões de investimento, poucos estudos foram 

                                                 
11 Private equity e venture capital, apresentados de forma combinada no relatório da GSIA. 
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realizados sobre tal integração mundo afora, a despeito da crescente relevância do assunto 

(Hoellermann, 2020).  

Falch (2016) abordou a incorporação de aspectos ASG na indústria de PE dos países 

Nórdicos. O estudo concluiu que para os gestores de fundos de PE, o “G” (governança) da sigla 

ASG é o quesito mais importante e que os gestores estão buscando avançar nas iniciativas ASG 

por pressão dos investidores e busca de maiores retornos.  

Por sua vez, Amankwah e Abonge (2011) investigaram considerações ASG na 

indústria de PE nos Estados Unidos e Reino Unido, concluindo que os avanços são 

capitaneados por pressão dos investidores dos fundos de PE que passam a exigir métricas 

tangíveis além de apenas discursos por parte das empresas investidas.  

Já Hoellermann (2020) concluiu que os gestores de PE com atuação na Austrália e 

Europa estão à frente de gestoras PE presentes nos Estados Unidos e China em relação a 

avanços em práticas ambientais, sociais e de governança. 

Apesar de existirem algumas conclusões sobre o avanço de preocupações ASG nas 

gestoras de fundos de PE, para Zaccone e Pedrini (2020) ainda não está claro como essas 

questões foram incorporadas pelos fundos de PE nas decisões de investimento, quais são as 

barreiras enfrentadas, quais metodologias de avaliação são utilizadas, quais os aspectos 

considerados mais relevantes, dentre outros.  

 

 

2.1. Investimento ASG por gestoras de recursos no Brasil 

 

Os trabalhos pesquisados para este estudo demonstram que aspectos ambientais, 

sociais e de governança permeiam cada vez mais as decisões dos investidores (i) nos diversos 

mercados – Europa, Estados Unidos, Brasil, etc e (ii) nas diferentes alocações de investimentos 

em ativos – renda variável, private equity, renda fixa, títulos soberanos, dentre outros , porém o 

grau de maturidade do tema ainda é díspare entre as regiões e alocações em ativos.  

No que tange ao Brasil, pesquisa feita pelo Banco Credit Suisse com participantes da 

2020 Latin America Investment Conference mostrou que 67,7% dos entrevistados consideram 

aspectos ASG como importante ou muito importante. Além disso, 23,3% afirmam que 
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pretendem aumentar investimentos com base em fatores ASG, sinalizando que o tema tem 

ganhado relevância12. 

No entanto, apesar da demonstração de interesse dos investidores em relação ao 

assunto, o movimento no Brasil ainda é tímido e com pouco engajamento, tanto de gestores 

como dos investidores, quando comparado ao cenário internacional (ANBIMA, 2020).  

Pesquisa realizada com 110 gestoras de recursos com atuação no mercado doméstico, 

que representam 78,05% do total da indústria de ativos sob gestão, demonstra que a 

implementação de investimentos ASG no Brasil ainda está em estágio inicial. Apesar de parte 

dos gestores considerarem, de alguma forma, o impacto de aspectos ASG em seus processos de 

investimento, somente uma pequena parcela possui uma estrutura dedicada ou funcionários 

diretamente envolvidos na temática (ANBIMA, 2018).  

 

Gráfico 2- Sua gestora tem estrutura separada responsável pelo ASG? 

 
Fonte: 2a Pesquisa de Sustentabiliade ANBIMA – Elaborado pelo autor 

 

Todavia, a despeito da maioria das gestoras não possuirem estruturas dedicadas à 

análise de aspectos ASG, a pesquisa da ANBIMA também demostrou que 85,4% das gestoras 

levam em conta algum aspecto ASG em seu processo de investimento e que pretendem avançar 

em questões importantes em relação ao tema, como, por exemplo, a elaboração de política de 

investimento responsável, o que aponta que o tema é levado em consideração e sua importância 

parece estar crescendo. 

 

                                                 
12 Informações fornecidas pelo Banco Credit Suisse ao final da 2020 Latin America Investment Conference 
realizada em São Paulo durante os dias 28 e 29/01/2020. 
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Não, mas tem comitê específico
dedicado ao tema ASG
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Gráfico 3- Sua gestora possui política de investimento responsável ou documento que formalize sua abordagem? 

 

Fonte: 2a Pesquisa de Sustentabiliade ANBIMA – Elaborado pelo autor 

 

No que se refere aos tipos de ativos em que é considerada alguma avaliação de 

aspectos ASG, o resultado da pesquisa da ANBIMA realizada com gestoras apresenta que, no 

caso brasileiro, 42% dos ativos de private equity/venture capital são analisados sob algum 

aspecto ASG.  

 

Gráfico 4- Tipos de ativos em que é realizada avaliação ASG 

 
Fonte: 2a Pesquisa de Sustentabiliade ANBIMA – Elaborado pelo autor 

 

Os resultados da pesquisa da ANBIMA levam a crer que o tema ASG está presente na 

indústria de private equity nacional, mas ainda em fase de estruturação, como  definição e 

formalização de políticas internas pelas gestoras e definição de métricas de avaliação.  
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Agostino (2021) constatou que os principais desafios que impedem ou desincentivam 

a adoção da análise ASG pelos gestores de recursos no mercado brasileiro são a falta de 

demanda de investidores locais, questionamentos sobre a performance financeira, dados e 

informações divulgadas pelas empresas, fatores comportamentais, falta de conhecimento dos 

profissionais da indústria sobre o assunto e fatores organizacionais.  

Já o CFA Institute (2018) e Moreira (2020) concluem que as principais barreiras à 

integração ASG pelas gestoras brasileiras são a compreensão limitida dos fatores ASG, a falta 

de dados e a dificuldade de comparabilidade e confiabilidade destes. 

Vale atentar que os estudos supracitados foram realizados com gestoras de fundos que 

realizam investimentos em ações de empresas listadas em Bolsa de Valores, não sendo 

encontrado estudo direcionado especificamente para gestoras de fundos de private equity. 

  

2.2. Conceitos e abordagens para investimento ASG 

 

Diferentes siglas e termos são usados para falar de investimento ASG. Expressões 

como investimento sustentável, investimento socialmente responsável (IRS), investimento 

verde, investimento ético e investimento de impacto são geralmente utilizadas com o mesmo 

significado (CFA INSTITUTE, 2018).  

Ambrosio et al (2020) mencionam que um investimento ASG, essencialmente, pode 

ser entendido como um deslocamento de foco de shareholder para todos os stakeholders, isto é, 

a decisão de investimento não visa apenas maximizar o lucro dos acionistas, mas considera 

também outras partes impactadas, como funcionários, consumidores, fornecedores e a 

comunidade.  

A GSIA (2021) define investimento ASG como aquele que considera fatores 

ambientais, sociais e de governança corporativa na decisão e na gestão de investimentos 

enquanto o CFA Institute (2018) considera investimento ASG como “a inclusão sistemática e 

explítica de fatores ASG na análise e nas decisões de investimento”. 

Fato é que por trás de cada uma das letras “A”, “S” e “G”, existe um grande volume de 

elementos que podem ser observados nas decisões investimento. Não há uma lista exaustiva de 

fatores ASG, uma vez que estaria incompleta e desatualizada em curto espaço de tempo (PRI, 

2017). 

Zaccone e Pedrini (2020) mencionam que as iniciativas mais comuns abarcadas pelas 

empresas com relação à letra “A” (ambientais) são: minimização dos impactos de produtos e 
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embalagens ao meio ambiente, redução de emissões de carbono, redução de lixo, tratamento de 

resíduos e prevenção a maus tratos aos animais. Dentre diversas iniciativas sociais 

representadas pelo “S”, os autores mencionam como as mais praticadas: engajamento dos 

stakeholders, busca da diversidade, proteção das minorias, promoção de igualdade de 

oportunidades de condições de trabalho, equilíbrio saudável entre trabalho e lazer, apoio ao 

desenvolvimento das comunidades e apoio à educação, saúde e segurança dos colaboradores. 

Em relação às práticas comuns relacionadas à letra “G” (governança corporativa), são citadas 

ações relacionadas à composição de conselhos e comitês, prevenção à corrupção e lavagem de 

dinheiro, canais adequados para denúncias e códigos de conduta. 

Como forma de auxiliar a compreensão do tema, tanto a ANBIMA como o CFA 

Institute ilustram algumas questões que podem ser consideradas nas análises em cada fator 

ASG, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Elementos ASG que podem ser considerados nas decisões de investimento 

Fonte: elaborado pelo autor com base em ANBIMA, 2020; e CFA Institute, 2018 

O PRI, Princípios para o Investimento Responsável,  iniciativa lançada pela ONU em 

2006 e que atualmente conta com mais de 4.000 signatários em 50 países, acredita que um 

sistema financeiro global economicamente eficiente e sustentável é necessário para a criação de 

valor de longo prazo (PRI, s/d). Dentre seus signatários, 792 são gestoras de recursos com 
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atuação em private equity, que tiveram crescimento de 58% no número de adesões na 

comparação entre 2020 e 202113.  

O PRI apresenta um conjunto de seis princípios (“Princípios”) para o investimento 

sustentável que devem ser buscados por seus signatários.  

 

Tabela 3- Princípios para o investimento sustentável 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base em PRI, 2019 

 

O PRI foi criado junto com os Princípios para ajudar a colocar a estrutura em prática e 

hoje é o principal defensor do investimento responsável no mundo. Os signatários precisam 

atender ao menos três requisitos mínimos14 e atingir um nível de progresso a cada ano, além 

da obrigação de relatar até que ponto implementam os Princípios por meio de relatório e 

avaliação anual (PRI, s/d). 

O PRI (2019) descreve que as formas de abordagem de aspectos ASG nos 

investimentos podem se dar através de duas estratégias de atuação que podem ser utilizadas 

em conjunto: a primeira é a incorporação de considerações ASG para a composição de 

portfólio de investimentos e, a segunda, está centrada em ações após a realização do 

investimento visando melhorar o desempenho das empresas incorporando boas práticas. 

                                                 
13 Principles for Responsable Investment, Annual Report (2021). 
14 Os três requisitos são: (1) política de investimento que cobre a abordagem de investimento responsável da 
empresa, cobrindo mais que 50% do AUM; (2) equipe interna ou externa responsável pela implementação da 
política de investimento responsável; e (3) compromisso e responsabilidade dos executivos seniores com 
mecanismos para o investimento responsável. 

Princípios para o Investimento Sustentável (PRI)

Princípio 1
Incorporaremos temas ASG às análises de investimento e aos 
processos de decisão

Princípio 2
Seremos pró-ativos e incorporaremos os temas ASG às nossas 
políticas e práticas de propriedades de ativos

Princípio 3
Buscaremos sempre fazer com que as entidades nas quais 
investimentos divulguem suas ações relacionadas ao tema ASG

Princípio 4
Promoveremos a aceitação e implementação dos princípios dentro 
do setor de investimento

Princípio 5
Trabalharemos unidos para ampliar a eficácia na implementação 
dos princípios

Princípio 6
Cada um de nós divulgará relatórios sobre atividades e progresso 
na implementação dos princípios
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No que tange à definição dessas duas estratégias, a literatura apresenta alguma 

divergência nas abordagens, mas a classificação inicialmente publicada pela GSIA no 

relatório de 2012 emerge como padrão de classificação global (GSIA, 2021). A classificação 

foi revisada em outubro de 2020 e segue descrita na tabela 4. 

Tabela 4- Diferentes abordagens para implementação de aspectos ASG nos investimentos 

Fonte: elaborado pelo autor com base em PRI, 2021 

As abordagens acima não são mutuamente excludentes, sendo inclusive crescente os 

casos em que um mesmo investimento utiliza a combinação de diversas abordagens como 

Filtro Negativo, Integração ASG e Engajamento Corporativo (GSIA, 2021). 

Vale mencionar também que das sete abordagens listadas, as seis primeiras se referem 

à estratégia para a composição de portifólio de investimentos, enquanto apenas a 7a   

abordagem se refere a ações após a realização do investimento. 

# Abordagem Definição

1
Filtro Negativo 

(Negative/Exclusionary Screening)

exclusão de investimentos de alguns setores, empresas, países ou 
projetos com base em atividades consideradas não aderentes a critérios 
ASG - por exemplo, setores de armas e tabaco, empresas envolvidas 
em corrupção ou com violação a direitos humanos, dentre outros

2
Filtro Positivo 

(Positive/Best in Class)

seleção de investimentos em setores, empresas, países ou projetos 
considerando o bom desempenho em aspectos ASG relativamente aos 
concorrentes e que atendem requisitos acima do mínimo estabelecido

3
Filtro baseado em Normas
(Norms-based screening)

seleção de investimentos considerando padrões mínimos de boas 
práticas com base em normas internacionais - por exemplo, os 
Princípios do Pacto Global da ONU e as convenções da Organização 
Mundial do Trabalho (OIT), dentre outros

4
Integração ASG

(ESG Integration)

incorporação de maneira explícita e sistemática de fatores ambientais, 
sociais e de governança nos modelos de análise financeira de empresas 
ou projetos

5

Investimento Temático e  
Sustentável

(Sustainability Themed/Thematic 
Investing) 

investimentos em setores ou ativos que contribuem para soluções 
sustentáveis - ambientais e sociais - por exemplo, agricultura 
sustentável, energia limpa, equidade de gêneros, diversidade, dentre 
outros

6
Investimento de Impacto

(Impact Investing anda Community 
Investing)

investimentos que buscam alcançar impactos sociais e ambientais 
positivos e investimentos que direcionados para comunidades e 
indivíduos com menos assistência

7
Engajamento Corporativo

(Corporate Engagement and 
Shareholder Action)

utilização do poder da participação acionária detida pelos investidores 
para influenciar o engajamento da empresa na adoção de boas práticas 
ASG
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De acordo com o relatório anual da GSIA de 202015, disponibilizado em 2021, a 

estratégia de investimento ASG mais praticada globalmente é Integração ASG, seguida pelo 

Filtro Negativo, que no relatório anterior, de 2018, figurava no topo do ranking. 

 

Gráfico 5- Evolução das estratégias de investimentos ASG entre 2016 e 2020 

valores em bilhões de reais 

 

Fonte: GSIA (2021) 

 

O Engajamento Corporativo, estratégia praticada após a realização dos investimentos, 

ocupa a terceira posição dentre as mais utilizadas, e conforme mencionado anteriormente, 

investidores podem fazer jus de mais de uma estratégia em um mesmo investimento.  

 

 

2.3. Gestoras de fundos de private equity 

 

Fundos de private equity são aqueles que investem no capital de empresas não listadas 

em Bolsa de Valores, geralmente participando ativamente de sua gestão com o objetivo de 

desenvolvê-las para posteriormente realizar o desinvestimento com ganhos e consequentemente 

retornar o capital para o cotista investidor do fundo (Midoux, 2017). 

De acordo com Kaplan e Stromberg (2009), um fundo de PE tradicionalmente tem 

prazo de 10 anos, sendo os primeiros 5 anos considerados como período de investimentos e os 

                                                 
15 Conforme já mencionado, o relatório engloba pesquisa nas seguintes regiões: Europa (Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, Noruega, Principado de 
Liechtenstein, Polônia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça), EUA, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia.  
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últimos 5 anos como período de desinvestimento, época em que o capital começa a ser 

retornado aos cotistas. Ao final do processo, geralmente as empresas são alienadas para outros 

investidores financeiros, investidores estratégicos ou é realizada a abertura de capital na Bolsa 

de Valores (IPO – Initical Public Offering). Segundo Falch (2016), o prazo de participação dos 

fundos de PE no capital das investidas gira entre 4 e 7 anos. Esse ciclo também é válido para 

Brasil, onde o retorno do capital aos investidores tipicamente ocorre de 5 a 10 anos após o 

início do fundo – período de desinvestimento (ABVCAP, s/d).  

As fases da “vida” de um fundo de private equity podem ser divididas nas seguintes 

etapas: captação de recursos, lançamento do fundo, prospecção de investimentos, efetivação 

dos investimentos, criação de valor, realização dos desinvestimentos e liquidação do fundo 

(Leleux, Van Swaay e Megally, 2015) 

 

Figura 1- Fases da vida de um fundo de private equity 

Fonte: Prequin 

 

As gestoras de private equity iniciam o ciclo buscando captar recursos de 

investidores16 para o novo fundo. Uma vez alcançado o volume mínimo de recursos 

estabelecido, o fundo é criado e posteriormente inicia-se a fase de “prospecção de 

investimentos”, quando se buscam oportunidades e originação de negócios com base no 

regulamento e na política de investimentos do fundo. Após rodadas de negociação e realização 

de due diligences o investimento é realizado. A partir de então inicia-se a etapa de “criação de 

valor” onde os gestores do fundo de PE indicam executivos para a gestão das empresas 

investidas e/ou trabalham junto aos próprios executivos da empresa estabelecendo metas e 

objetivos ambiciosos e definindo pacote de incentivos em caso de sucesso. Após a fase de 

criação de valor, novamente com o auxílio dos executivos da empresa, é definida a estratégia 

de  desinvestimento e, posteriormente, é realizada a alienação da empresa investida. Ao final do 

ciclo de vida do fundo de PE, após todos os desinvestimentos e o capital integralmente 

retornado aos investidores, o fundo é liquidado (Leleux, Van Swaay e Megally, 2015).  

                                                 
16 Geralmente compostos por fundos de pensão, family offices, investidores internacionais, recursos próprios das 
próprias gestoras, investidores qualificados, agências e bancos de fomento e desenvolvimento, dentre outros 
(ABVCAP, 2015) 
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A indústria de fundos de PE vem passando por transformações ao longo do tempo e 

Indahl e Jacobsen (2019) sintetizaram a história em 4 grandes fases. A primeira, durante a 

década de 80, quando os fundos de PE realizavam a maior parte das aquisições através de 

leveraged buyouts17 e a criação de valor se dava primariamente por reengenharia financeira. A 

seguir, durante a década de 90, fase denominada PE 2.0, as atividades dos fundos de PE eram 

extremamente focadas em melhoria de eficiência operacional, geralmente obtida através da 

contratação de CEOs e COOs de empresas listadas. A partir dos anos 2000, PE 3.0,  os autores 

mencionam que a missão de criação de valor dos fundos passou a sofrer aumento da 

competição advindo de grandes instituições financeiras e investidores estratégicos dispostos a 

diversificar suas atividades. Observou-se nessa fase um grande crescimento da indústria de 

private equity. Por fim, atualmente, em um movimento que pode ser denominado de “Private 

Equity 4.0”, percebe-se que um crescente número de gestoras de PE vem incorporando as suas 

competências (i) fatores ambientais, sociais e de governança e (ii) geração de externalidades.  

Indahl e Jacobsen (2019) concluem afirmando que na era do PE 4.0, aqueles que 

obtiverem sucesso na mensuração dos riscos e no aproveitamento das oportunidades 

decorrentes dos aspectos ASG, provalmente irão incrementar seus retornos financeiros e 

reduzir a vulnerabilidade a riscos dos seus investimentos, sendo essa a essência dessa fase da 

indústria de PE. 

O termo Private Equity 4.0 também é utilizado por Leleux, Van Swaay e Megally 

(2015) para denotar o atual momento da indústria de PE, caracterizado pela criação de valor 

através melhorias operacionais nas empresas investidas sem desprezar aspectos de 

sustentabilidade social e ambiental. 

Como forma de auxiliar especificamente as gestoras de PE nessa nova fase, 

denominada por alguns como Private Equity 4.0, o PRI (2014) divulgou material com 

sugestões sobre como as gestoras podem incoporar atributos ASG as suas análises e decisões de 

investimento. 

Segundo o PRI (s/d), as gestoras de PE são os veículos naturalmente adequados a 

realizarem investimentos responsáveis devido à ênfase em stewardship18, influência na gestão 

das empresas, contato permanente com a alta administração das investidas, definição das metas 

                                                 
17 Transações alavancadas nas quais gestoras de private equity estabelecem uma entidade que levanta recursos 
através de financiamento e utiliza esse montante para adquirir a empresa alvo. Os ativos da empresa comprada 
normalmente são usados como garantia da dívida. 
18 O termo stewardship pode ser definido como o conjunto de deveres fiduciários dos gestores de recursos 
próprios e/ou de terceiros na administração dos valores mobiliários sob sua gestão de forma diligente e 
transparente. 
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e diretrizes das empresas investidas, participação de membros das gestoras nos colegiados das 

empresas e horizonte de investimento de médio e longo prazo.  

Por sua vez, Lehmler-Brown (2017) cita que os fundos de PE possuem uma posição 

privilegiada para efetivamente conseguir incorporar questões ASG nas empresas investidas e 

dessa forma contribuir para criação de valor. O modelo de negócios da indústria que permite  

participação ativa na gestão das empresas e o prazo médio do investimento, entre 4 e 7 anos, 

são tidos como diferenciais importantes para a efetividade das ações por essa classe de 

investidor. E o autor vai além, afirmando que pela tendência global em direção à integração de 

aspectos ASG pela indústria de PE, em pouco tempo a adoção de tais quesitos nas decisões de 

investimento deixarão de ser uma opção e passarão a se tornar item obrigatório.  

Todavia, para uma eficiente integração de aspectos ASG no ciclo de investimento, as 

gestoras de PE perceberam que primeiramente é necessário que o tema ASG esteja integrado 

dentro cultura, estrutura e governança das prórias gestoras (PRI, 2014).  

Sendo assim, as sugestões divulgadas pelo PRI para a incorporação de aspectos ASG 

pela gestoras de PE se divide em duas seções: (i) fatores ASG dentro das gestoras de PE e (ii) 

fatores ASG ao longo do processo de investimento.  

A tabela 5, abaixo, apresenta uma lista não exaustiva, publicada pelo PRI, de 

sugestões para a integração de aspectos ASG dentro das gestoras de PE. Já na sequência, a 

tabela 6, expõe as sugestões do PRI para integração de aspectos ASG ao longo do processo de 

investimentos das gestoras de PE. 

 

Tabela 5- Relação não exaustiva de sugestões para integração de aspectos ASG dentro das gestoras de PE 

  
Fonte: elaborado pelo autor com base em PRI, 2014 

1
Comprometimento com 

Integração ASG

2
Definição de Objetivos ASG

3
Engajamento com 

Stakeholders

Definir comitê formal com 
executivos do 1° escalão de 
forma a garantir o suporte 

institucional e recursos

Definir e comunicar os objetivos 
da integração de aspectos ASG

Buscar engajamento dos 
investidores dos fundos de PE

Estabelecer profissional ou 
equipe responsável por aspectos 
ASG com experiência no tema

Estabelecer rotina operacional 
de monitoramento de aspectos 
ASG nas empresas investidas

Buscar engajamento dos 
empregados da gestora e das 

investidas

Educar os empregados com as 
razões e estratégias da adoção 

de práticas ASG

Vincular avaliações dos 
empregados aos objetivos ASG
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Em relação a integração de aspectos ASG ao longo do ciclo de investimentos das 

gestoras de PE, o PRI (2014) estabeleceu sugestões divididas pelo ciclo de vida do fundo, em 

especial nas fases de “prospecção de investimentos”, “efetivação dos investimentos” e “criação 

de valor”. 

 

Tabela 6- Relação não exaustiva de sugestões para integração de aspectos ASG ao longo do ciclo de 
investimentos das gestoras de PE 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em PRI, 2014 

O PRI preconiza que através da implementação da “cartilha” de práticas ASG as 

gestoras conseguem mensurar os riscos, proteger melhor suas investidas e alcançar incrementos 

relevantes no valor das empresas, além, obviamente, de gerar resultados positivos do 

investimento ASG para diversos stakeholders (PRI, s/d). 

 

2.4. Algumas discussões existentes sobre os investimentos ASG 

 

Como pode ser observado nas seções anteriores, o tema ASG vem ganhando 

relevância nas diversas classes de investidores, dentre as quais as gestoras de PE. Porém ainda 

Fase de Prospecção de 
Investimentos

Fase de Efetivação dos 
Investimentos

Fase de Criação de Valor

Levantamento de checklist 
com principais riscos 
relacionados à ASG

Inclusão de considerações e 
padrões ASG nas discussões 
do comitê de investimento do 

fundo

Cobrança via Conselhos das 
investidas para implementação 

de iniciativas ASG e 
manutenção do tema nas 
agendas dos Conselhos

Definição de lista de exclusão 
de empresas com elevados 

riscos ASG

Inclusão dos aspectos ASG 
levantados na due diligence 

no memorando de investimento 
do fundo com a investida

Disseminação da expertise  da 
gestora sobre aspectos ASG 

na empresa investida

Alocação de recursos para 
due diligence  voltada para 

ASG

Inclusão nos contratos de 
vinculantes do investimento de 
comprometimento formal das 
investidas sobre incorporação 

de aspectos ASG

Definição de políticas ASG na 
empresa investida e reuniões 
períodicas sobre avanços e 

monitoramento

Colaboração com empresa 
investida para elaboração de 

plano de 100 dias sobre 
aspectos ASG

Fornecimento de ferramentas 
e recursos para a investida 

monitorar práticas e 
indicadores ASG

Elaboração de roadmap  com 
horizonte de 3-5 anos para 

atingimento de determinados 
níveis dos indicadores ASG

Inclusão de aspectos ASG nos 
relatórios anuais divulgados 

pelas investidas
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existem muitas perguntas sem respostas e estudos inconclusivos sobre a incoporação desses 

aspectos nos investimentos realizados pelas gestoras de PE (ZACCONE; PEDRINI, 2020). 

Esta seção busca abordar algumas das discussões existentes sobre os investimentos ASG com o 

intuito de formular as questões norteadoras para o presente estudo.  

Inicialmente vale discorrer sobre o debate acerca das razões do impulso do tema 

investimento ASG para os gestores de recursos. Alguns autores apresentam que os principais 

fatores motivadores para adoção de análise ASG são performance financeira (AMEL-ZADEH; 

SERAFIN, 2017; PRZYCHODZEN ET AL, 2016) e demanda de investidores (AGOSTINO, 

2021; ZACCONI; PEDRINI, 2020). Para cada um dos dois fatores mencionados existe vasta 

literatura, todavia não apresentam veredito conclusivo. 

No que se refere à performance financeira, pode-se encontrar diversos estudos 

indicando efeitos positivos (AMEL-ZADH, 2018; FRIED; BUSCH; BASSEN, 2015; 

ECCLES; IOANNOU; SERAFIM, 2014), outros apresentando efeitos neutros (ULLMANN, 

1985) e outros indicando impactos negativos (FRIEDE, 2019; KIERNAN, 2007) da introdução 

de aspectos ASG sobre a performance financeira das empresas.  

Fried, Bush e Bassen (2015) analisaram 2.200 estudos já publicados sobre a relação 

entre adoção de critérios ASG e performance financeira das empresas. O artigo conclui que 

48% dos estudos encontraram relação positiva entre adoção de critérios ASG e performance 

financeira, 41% dos resultados encontraram relação neutra ou resultados mistos e 11% dos 

estudos analisados apresentaram relação negativa entre adoção de critérios ASG e performance 

financeira. 

Apesar dos estudos indicarem, majoritariamente, relação positiva entre adoção de 

critérios ASG e melhor performance financeira, para Damodaran (2021) a maioria dos 

trabalhos interpreta de forma equivocada a identificação da causalidade, quando apontam que 

uma maior preocupação com aspectos ASG é um fator determinante para uma melhor 

performance financeira das empresas. Para Ambrozio et al. (2020), a literatura sobre o tema 

sofre com o potencial problema de variável omitida (algum fator não observável explicando 

tanto melhores práticas quanto melhor desempenho) ou causalidade reversa (empresas com 

melhores resultados encontram mais espaço para realizar investimentos sustentáveis).  

Outro fator apresentado em estudos sobre as motivações para adoção de análises ASG 

pelos gestores de recursos é a demanda de investidores (AMEL-ZADEH; SERAFIN, 2017). No 

entanto, além de fator motivador, a demanda de investidores também é apresentada na literatura 

como sendo ainda um desafio ao avanço da adoção de práticas ASG. Pesquisa de Eccles, 
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Kastrapeli e Potter (2017) mostrou que 38% dos respondentes indicaram que uma maior 

demanda de investidores poderia levar a uma maior adoção de considerações ASG nos 

investimentos.  

Os investidores exercem sua pressão através de mandatos formais de suas políticas de 

investimento que exigem a integração de aspectos ASG para aplicação de seus recursos. Uma 

vez que gestoras de recursos, dentre as quais as gestoras de PE, são dependentes do capital de 

grandes investidores, como por exemplo fundos de pensão, elas precisam se adequar às 

demandas de análise de aspectos ASG requiridas por tais investidores (JEMEL; FORNETTY; 

LOUCHE; BOURGHELLE, 2011) 

Dessa forma, a demanda de investidores parece ser um fator relevante para a adoção 

de práticas ASG, sendo considerada como um impulsionador do tema, mas também como um 

desafio, à medida que é algo ainda não incorporado por boa parcela dos investidores. 

Uma outra discussão existente sobre os investimentos ASG diz respeito à mensuração 

dos benefícios e “bondades” gerados pelas empresas quando se preocupam com questões 

socioambientais, isto é, como fazer para encontrar uma maneira de se medir ações que criam 

externalidades positivas para a sociedade. 

Segundo Damodaran (2021), o argumento dos que defendem investimentos ASG é 

baseado na premissa de que podemos chegar a medidas de bondade que podem então se tornar 

objetivos perseguidos por executivos das empresas e usadas por investidores. De forma a 

atender a essa demanda, surgiram serviços de rating em todo o mundo, alegando medir os 

aspectos ASG com pontuações e classificações. 

No entanto diversos estudos que avaliaram ratings ASG realizados por empresas 

especializadas identificaram que há pouca convergência entre os resultados apresentados por 

elas. Gibson et al (2020), analisando a divergência entre diferentes ratings ASG de empresas 

pertencentes ao S&P500 encontraram uma correlação de apenas 0,46. Já Berg, Koelber e 

Rigobon (2020), analisaram classificações realizadas por seis empresas de  rating ASG, dentre 

as maiores do mundo, contemplando uma base de 924 empresas avaliadas, de diferentes países. 

Os autores concluíram que a correlação média entre as classificações é de 0,54. A título de 

comparação, o rating de crédito da Moody´s e Standard & Poors19 tem nível de correlação de 

0,99 (AMBROZIO ET AL, 2020). 

Os entusiastas dos ratings ASG defendem que essas diferenças refletem as “dores do 

crescimento”, por ser algo relativamente novo e, assim como as agências de classificação de 
                                                 
19 A Moody´s e a Standard & Poors, juntamente com a Fitch, são consideradas as 3 maiores empresas mundiais 
de avaliação de risco de crédito de empresas e países. 
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risco de crédito encontraram convergência na medição do risco de inadimplência, os ratings 

ASG também encontrarão pontos em comum.  

Damodaran (2021) se opõe à afirmação acima em razão de uma diferença fundamental 

entre risco de inadimplência e risco ASG, na medida em que a inadimplência é um evento 

observável, e assim, os serviços de ratings de crédito foram capazes de aprender com as 

inadimplências corporativas e ajustar suas classificações. Já aspectos ASG estão relacionados à 

percepção de bondade e bem comum, o que varia de indivíduo para indivíduo, e esse fato 

impossibilita uma convergência entre as agências de classificação ASG, diz Damodaran (2021). 

Por exemplo, o que pode ser considerado um grave dano ambiental ou social para determinada 

pessoa, pode nem sequer constar na lista de danos de outra. 

Já Kotsantonis, Pinney e Serafim (2016) defendem que a baixa convergência dos 

ratings ASG se deve à falta de entendimento comum do que é de fato uma boa performance em 

determinados fatores ASG e que isso pode ser decorrente do, ainda, pouco conhecimento do 

tema ASG pelos profissionais.  

Por fim, vale se debruçar também sobre uma questão usualmente apresentada em 

estudos sobre incorporação de aspectos ASG em investimentos que é a escassez de dados, falta 

de padronização, baixa qualidade e pouca confiabilidade das informações prestadas (FRIEDE, 

2019; AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2017; ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017). É 

possível, inclusive, que essas deficiências listadas nas informações ASG sejam um dos pontos 

geradores da baixa convergência entre as agências classificadoras de rating ASG. 

Amel-Zadeh e Serafeim (2017), em survey respondido por 652 profissionais atuantes 

em gestoras de recursos20 identificaram, dentre outros achados, que os maiores desafios para os 

investidores integrarem aspectos ASG aos seus processos de investimento são a dificuldade de 

comparar informações entre as empresas (44,8%), a ausência de padronização nas divulgações 

de informações ASG (43,2%) e o custo em se obter e analisar aspectos ASG (40,5%). Os 

respondentes da pesquisa tinham a opção de assinalar mais de uma opção.  

Na mesma direção, Eccles, Kastrapeli e Potter (2017) concluíram que o maior 

obstáculo à integração ASG aos investimentos é a dificuldade de obtenção de informações 

ASG de qualidade por parte dos investidores. Dentre as sugestões de soluções indicadas pelos 

respondentes21, consta a criação de regulação determinando a obrigatoriedade de divulgação de 

relatórios de performance ASG pelas empresas.  

                                                 
20 Distribuição geográfica dos respondentes: Europa (~40%), América do Norte (~34%), Ásia (~15%), América 
do Sul (~3%), Oriente Médio (~3%), África (~2%) e América Central (~1%). 
21 582 investidores institucionais localizados nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia. 
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A discussão sobre a obrigatoriedade das empreas em divulgar informações ASG 

também divide opiniões. Damodaran (2021) conclui que, na maioria das vezes, a incorporação 

de aspectos ASG, a obrigatoriedade de mensuração e a divulgação de relatórios sobre o tema 

irão gerar custos para as empresas, ocasionando destruição de valor ao acionista. Dessa forma, 

o argumento de que incorporação de aspectos ASG nos investimentos aumenta os retornos seria 

incongruente com a realidade.  

Já Ioannou e Serafeim (2017), com visão oposta, destacam que uma maior divulgação 

do desempenho ASG gera valor para as empresas, pois é a forma delas capturarem as benesses 

da “bondade”, como melhoria da reputação, menores custos de financiamento, crescimento do 

valor da marca, dentre outros. 

Como descrito ao longo dessa seção, apesar de cada vez mais gestoras, entre as quais 

as de PE, avançarem para incorporar aspectos ASG em suas atividades, este tema ainda se 

encontra em fase inicial e a literatura não apresenta um claro entendimento sobre diversos 

aspectos relacionados ao tema.  
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3. METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta o desenho de pesquisa que foi realizado e as justificativas para tal 

escolha. Aborda também as questões norteadoras do estudo, estruturadas a partir do 

referencial teórico, e explora as razões da escolha dos sujeitos da pesquisa. Sequente, são 

detalhados os procedimentos de análise e coleta de dados e, por fim, são apresentadas as 

limitações da metodologia.  

 

3.1. Desenho de pesquisa 

 

Utilizando abordagem qualitativa, neste estudo foi realizada pesquisa de campo, 

valendo-se de dados primários e secundários22. Foram realizadas entrevistas individuais 

semiestruturadas com 18 profissionais de gestoras de fundos de private equity com atuação no 

Brasil que participaram de investimentos no anos de 2020 e 2021. Posteriormente, as 

entrevistas foram analisadas por meio de análise de conteúdo. 

A pesquisa qualitativa é utilizada visando compreender o significado que os 

acontecimentos e interações têm para os indivíduos, em situações particulares (ROCHA 

SILVA; CHRISTO GOBBI; ADALGISA SIMÃO, 2005) e oferece uma visão baseada em 

pequenas amostras, que proporciona insights e compreensão do contexto do problema 

(MALHOTRA, 2001). 

Diante do problema de pesquisa apresentado, o qual tem como escopo compreender 

como as gestoras de fundos de private equity locais estão lidando com aspectos ASG na 

tomada de decisão de investimentos e quais as suas motivações para tal, a abordagem 

qualitativa se mostra como a mais adequada para a análise dos dados subjetivos coletados, 

permitindo avaliar subjetividades, percepções, tendências de pensamentos, comportamentos e 

opinião do indivíduo no contexto do problema apresentado. 

A opção pelo formato de entrevistas semiestruturadas se deu para (i) possibilitar uma 

análise mais ampla do tema; (ii) dar flexibilidade para ajustes de questões conforme o perfil 

do entrevistado; (iii) facilitar a obtenção de opiniões genuínas e espontâneas; e (iv) perceber 

reações e atitudes dos entrevistados. 

                                                 
22 Os dados secundários foram utilizados de forma a auxiliar o mapeamento da indústria de fundos de private 
equity no Brasil e a contextualizar a adoção de práticas ASG nos investimentos.  
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No que tange à utilização do método análise de conteúdo, a maioria dos autores refere-

se ao método como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de 

forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social (BAUER; GASKELL, 2002). Na análise de conteúdo, o 

texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades de 

texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as representem 

(referência) (CAREGNATO; MUTTI, 2006). Tal metodologia se mostrou adequada para o 

presente estudo considerando que o problema de pesquisa envolve compreensão do 

comportamento do indivíduo, bem como uma análise crítica e reflexiva da expressão dos 

entrevistados.  

 

3.2. Questões norteadoras 

 

Conforme demonstrado no referencial teórico, ainda existem muitas perguntas sem 

respostas e estudos inconclusivos sobre a incoporação de aspectos ASG nos investimentos 

realizados pelas gestoras de PE. Quando se trata da indústria brasileira de gestoras de fundos de 

PE, a falta de entendimento do assunto e ausência de literatura ainda é maior. Com o objetivo 

de tentar melhorar a compreensão sobre o tema, alinhado ao objetivo proposto, esse estudo foi 

estruturado de forma a esclarecer as seguintes questões norteadoras sobre as gestoras de PE 

com atuação no Brasil, derivadas do referencial apresentado: 

 

1. Quais as razões determinantes para a maior atenção ao tema ASG pelas 

gestoras de private equity?  

O objetivo é entender as razões pelas quais as gestoras de PE cada vez mais se 

preocupam com o tema ASG. Buscou-se compreender eventuais pressões de 

stakeholders (investidores, governos, clientes, etc), entender se os profissionais têm a 

percepção que aspectos ASG agregam valor aos investimentos e de que forma isso 

acontece. 

2. O nível de adoção de práticas ASG pelas empresas influencia na prospecção e 

tomada de decisão de investimentos? Por que?  

Busca-se entender como os profissionais de PE percebem e avaliam empresas com 

diferentes níveis de avanço em aspectos ASG na tomada de decisão de investimentos. 
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Será que isso faz diferença? Será que buscam empresas melhor ou pior posicionadas 

neste quesito? Quais são as razões para tal. 

3. Quais são os principais aspectos ASG analisados e em quais fases do ciclo de 

investimento isso acontece? 

Pretende-se entender quais as letras da sigla ASG são as mais relevantes nas 

avaliações e quais os principais aspectos analisados em cada uma delas. Espera-se 

ainda identificar as fases do ciclo de investimento (prospecção, realização do 

investimento, criação valor ou desinvestimento) onde os aspectos ASG são 

considerados e o porquê.  

4. Como aspectos ASG são incorporados nas análises de investimentos? E quais 

são os desafios dessa agenda?  

O objetivo é compreender como os aspectos ASG são incorporados nas metodologias 

e precificações de avaliações de investimento e também entender as dificuldades 

enfrentadas e avanços necessários para uma maior adoção do tema ASG pelos aos 

gestores de PE. 

 

Vale mencionar que o Apêndice 1 apresenta relação, não exaustiva, de referências de 

autores que serviram como suporte teórico para a formulação das questões norteadoras e que 

o capítulo 5 do presente estudo (Discussão) é dedicado à abordagem dos resultados obtidos na 

pesquisa vis-à-vis o referencial teórico analisado. 

 

 

3.3. Seleção dos sujeitos 

 

O estudo buscou entrevistar, majoritariamente, profissionais de alto escalão 

envolvidos nos processos de investimento das gestoras de fundos de PE. A escolha desse 

perfil de profissional como sujeitos da pesquisa se deu por sua capacidade de influenciar as 

tomadas de decisão, incluindo a seleção da carteira de investimentos que compõem os fundos, 

a escolha das empresas que serão investidas e a implementação de estratégias de gestão junto 

às investidas, levando-se em consideração os objetivos previstos nos regulamentos dos 

fundos.  
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Tais profissionais, usualmente, participam e estabelecem a forma como as empresas 

são avaliadas e os critérios utilizados para a seleção de investimentos, que dentre os quais, 

podem constar aspectos ambientais, sociais e de governança.  

O estudo também priorizou profissionais atuantes em gestoras de fundos de private 

equity que realizaram investimentos ao longo dos anos de 2020 e 2021, para tentar capturar as 

abordagens e preocupações ASG discutidas atualmente na indústria de PE. 

Foram realizadas 18 entrevistas, entre 03 de novembro e 02 de dezembro de 2021. A 

tabela a seguir contém detalhamento do perfil dos entrevistados. 

 

Tabela 7- Perfil dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os entrevistados, 11 homens e 7 mulheres, foram informados que não seriam citados 

na pesquisa, motivo pelo qual serão identificados por números (entrevistado 1, 2, 3 e assim 

por diante). Em um caso, a pedido do entrevistado, a entrevista foi respondida por escrito e 

enviada ao pesquisador por e-mail. Em outro caso, 2 entrevistados participaram da entrevista 

conjuntamente.  

Nota-se que os entrevistados possuem grande experiência na indústria de private 

equity, sendo 15 deles sócios e/ou pertencentes à alta administração das gestoras (CEO, COO, 

Diretores, etc). A média de tempo de experiência dos entrevistados em gestoras de PE é de 8,8 

Entrevistado Cargo
Anos de 

experiência em 
gestoras de PE

Investimento mais 
recente

Duração da 
entrevista

Entrevistado 1 Diretor de Private Equity 11 2021 29 min e 08 seg

Entrevistado 2 CEO Latim America 11 2021 30 min e 10 seg

Entrevistado 3 Sócio, COO e ESG Manager 13 2021 42 min e 46 seg

Entrevistado 4 Sócio, Responsável por Impact Investing 18 2021 42 min e 11 seg

Entrevistado 5 Sócio Co-fundador e Head of Credit 20 2021 38 min e 41 seg

Entrevistado 6 Head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto 9 2021 31 min e 13 seg

Entrevistado 7 Head de Estudos e Pesquisas 2 2021 34 min e 21 seg

Entrevistado 8 Managing Director 9 2021

Entrevistado 9 ESG Specialist 2 2021

Entrevistado 10 Director 12 2020 28 min e 02 seg

Entrevistado 11 Diretor de Sustentabilidade e ESG 1 2020 27 min e 59 seg

Entrevistado 12 Sócio, Responsável por RH, ESG e Marketing 10 2021 38 min e 48 seg

Entrevistado 13 Sócio, Responsável ESG e Impacto Positivo 1 2021 33 min e 50 seg

Entrevistado 14 Operating Partner 9 2021 39 min e 46 seg

Entrevistado 15 Operating Partner 12 2021 33 min e 14 seg

Entrevistado 16 Diretor de Distribuição 4 2021 26 min e 34 seg

Entrevistado 17 Analista de Private Equity 2 2020 40 min e 59 seg

Entrevistado 18 Analista de Private Equity 13 2021 respostas por e-mail

28 min e 13 seg



 
 

40 
 

anos, sendo que quase a totalidade deles possui experiência profissional pregressa em outras 

atividades no mercado financeiro, período este não computado na tabela 7.  

Os 18 entrevistados exercem suas funções em 14 diferentes gestoras de private equity, 

dos mais variados portes e, em grande maioria, agnósticas23. No entanto, uma parcela dos 

entrevistados se apresenta como profissionais de gestoras assumidamente comprometidas com 

investimentos focados em sustentabilidade, denominadas no presente estudo como gestoras 

com foco de atuação ASG.  

 

Tabela 8- Perfil das gestoras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As informações sobre os ativos sob gestão (AUM) foram obtidas através dos sítios 

eletrônicos das gestoras, reportagens e através das entrevistas realizadas. Vale mencionar que 

o AUM reportado se refere unicamente às estratégias de private equity das gestoras, dado que 

algumas não são independentes, fazendo parte de conglomerados financeiros com diferentes 

atividades. Observa-se que os entrevistados atuam em gestoras dos mais variados portes, 

permitindo que a pesquisa tenha uma visão ampla da indústria de PE.  

Conforme já mencionado, os entrevistados, majoritariamente, trabalham em gestoras 

agnósticas, forma como o mercado denomina players não focados em setores, segmentos ou 

teses de investimentos específicas, como, por exemplo, tese ASG ou Impacto. Os 

                                                 
23 Gestoras não focadas em setores, segmentos ou teses de investimentos específicas, o que não impede, todavia, 
que tenham preocupações com determinados temas (ex. ASG) ou preferências por investimentos em 
determinados setores da economia. 

Gestora
AUM da gestora em PE

(em R$ mm)
Foco de 
atuação

Gestora 1 agnóstico

Gestora 2 ASG

Gestora 3 ASG

Gestora 4 ASG

Gestora 5 agnóstico

Gestora 6 agnóstico

Gestora 7 agnóstico

Gestora 8 agnóstico

Gestora 9 agnóstico

Gestora 10 agnóstico

Gestora 11 agnóstico

Gestora 12 agnóstico

Gestora 13 agnóstico

Gestora 14 agnóstico

Até R$ 1 bilhão

Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões

Entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões

Acima de R$ 10 bilhões
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entrevistados das 3 gestoras que possuem foco de atuação ASG, informaram que apesar do 

comprometimento com o tema e com geração de impactos positivos em seus investimentos, 

não consta no mandato das gestoras a renúncia de rentabilidade em prol de benefícios gerados 

para a sociedade. Nota-se assim que todos os entrevistados trabalham em gestoras que visam a 

maximização de retorno financeiro aos seus investidores, não se confundindo com gestoras 

que são dispostas a abdicar de parte ou da totalidade da rentabilidade ou do capital investido 

em prol externalidade positiva para a sociedade (exemplo: investimentos de impacto e 

filantropia).  

 

3.4. Procedimento de coleta de dados  

 

Para a elaboração deste trabalho, optou-se pela coleta de dados em duas macro etapas. 

A primeira consistiu na coleta de dados secundários com leitura de artigos científicos, 

dissertações, teses e livros, bem como perquisa na internet sobre os temas pertinentes a este 

estudo. Nesta etapa também foram analisados relatórios e políticas de investimento das 

gestoras nas quais os profissionais entrevistados trabalham, visando identificar preocupações 

ASG institucionalizadas e alinhamento das percepções dos profissionais com as preconizadas 

pelas gestoras.  

A segunda etapa consistiu na coleta de dados primários por meio de pesquisa de 

campo. Nesta etapa foram coletadas informações, opiniões e percepções dos profissionais de 

gestoras de fundos de PE a fim de responder o problema de pesquisa apresentado, por meio de 

entrevistas semiestruturadas com perguntas formuladas de forma aberta. O roteiro foi 

elaborado previamente, a partir da literatura, e seguiram as questões norteadoras descritas na 

seção 3.2 do presente estudo. 

Antes da entrada no campo, como forma de validação e avaliação do roteiro, foi 

realizada, à guisa de pré-teste, entrevista com profissional da indústria de fundos de 

investimento em PE com 11 anos de experiência. Após o evento teste, o roteiro de entrevistas 

passou por algumas adaptações. 

A entrada no campo se deu, primeiramente, através de contatos telefônicos ou por e-

mail, facilitada pelas relações pessoais e profissionais do pesquisador com executivos da 

indústria de PE. Como esse mercado é relativamente concentrado e os participantes 
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usualmente mantêm algum tipo de relacionamento, foi utilizada a técnica “bola de neve”24 

para acesso ao maior número de entrevistados.  

Conforme já mencionado, as entrevistas foram realizadas entres os meses de 

novembro e dezembro de 2021, de maneira virtual, através das plataformas Jitsi Meet, Zoom e 

Teams. As forma como as entrevistas foram realizadas, com o roteiro flexível, permitiram não 

só a percepção, pelo pesquisador, de insights durante cada entrevista, mas a condução da 

maneira mais produtiva possível, de forma que o problema de pesquisa fosse respondido 

claramente e de forma consistente. 

Todas as entrevistas foram gravadas, mediante prévia autorização dos entrevistados, e 

transcritas em seguida para possibilitar a adequada análise dos dados. 

Ao final, os áudios totalizaram 546 minutos, ou mais de 9 horas, de conversas 

gravadas e as transcrições representadas por 195 páginas. As entrevistas tiveram tempo médio 

de duração de 32 minutos. 

Vale mencionar que foi encorajado que os entrevistados expusessem suas opiniões 

pessoais acerca do tema e não a visão institucional das gestoras as quais estão vinculados. 

Conforme mencionado, os entrevistados receberam a informação que não seriam identificados 

no estudo, tampouco as gestoras de PE onde trabalham. Em função do tema estar em voga no 

Brasil e no mundo, visões institucionais e divulgação dos nomes dos respondentes poderia 

levar a um discurso “pré-formatado” sobre o assunto, prejudicando o resultado da pesquisa.  

O número de profissionais dispostos a participar das entrevistas, ao contrário do 

inicialmente imaginado pelo pesquisador, foi bastante elevado, e houve um momento em que 

se verificou a saturação, quando, na avaliação do pesquisador, as respostas dos entrevistados 

em relação às ideias centrais do estudo passaram a apresentar certa redundância e repetição. A 

saturação pode ser definida como um fenômeno pelo qual, depois de um certo número de 

entrevistas, o pesquisador tem a noção de não ser mais possível recolher novos dados para a 

pesquisa (GUERRA, 2006). 

 

3.5. Análise de dados 

 

O presente estudo utilizou o método de análise de conteúdo para analisar os dados 

obtidos nas entrevistas. Tal metodologia se mostrou adequada frente a qualquer técnica de 

                                                 
24 Os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez indicam novos 
participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto (o ponto de saturação). 



 
 

43 
 

análise de dados, vez que “os dados em si constituem apenas dados brutos, que só terão 

sentido ao serem trabalhados de acordo com uma técnica de análise apropriada” (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011, p.733) e considerando que o problema de pesquisa envolve 

compreensão do comportamento do indivíduo, bem como a sua interação no âmbito 

profissional e social.  

A análise de conteúdo tem como objetivo identificar o que está sendo dito a respeito 

de determinado tema (VERGARA, 2005). Na mesma linha, para Bryman (2008), esta técnica 

de pesquisa tem a função de definir de forma objetiva, sistemática e quantitativa o conteúdo e 

as características específicas de uma mensagem. 

De acordo com Bardin (2016), a análise de conteúdo pode ser realizada por meio de 

três etapas, denominadas de polos cronológicos, que norteiam a conclusão do trabalho de 

pesquisa: (i) a pré-análise; (ii) a exploração do material e; (iii) o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. 

A primeira etapa, pré-análise, é a fase de organização, quando se faz a escolha dos 

documentos a serem analisados, realiza-se a leitura “flutuante” e a formulação das hipóteses e 

objetivos (BARDIN, 2016). Nesta etapa da pesquisa as entrevistas foram transcritas e, 

posteriormente, foi realizada leitura “flutuante” das transcrições, que consiste em estabelecer 

contato com os documentos e em conhecer o texto deixando-se invadir por percepções e 

orientações (BARDIN, 2016). Já as hipóteses e objetivos da pesquisa foram formulados ao 

longo do tempo, com base no referencial teórico. 

A etapa seguinte, exploração do material, consiste, essencialmente, em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função das regras previamente formuladas. O 

objetivo é transformar os dados brutos em dados válidos, com algum significado para a 

pesquisa, em geral através de organizações em “grupos” ou em “unidades de registro e 

contexto” (BARDIN, 2016). 

O processo de categorização pode ser entendido como uma classificação dos 

diferentes elementos identificados em grupos maiores em função de suas características 

comuns e tem, como um de seus objetivos, fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos (BARDIN, 2016). 

As categorias do presente estudo foram escolhidas, inicialmente, a partir da revisão da 

literatura sobre o tema, de forma ampla, que pode ser denominado “considerações de aspectos 

ASG em tomada de decisões de investimento”. A partir daí, buscou-se aprofundamento do 

tema, buscando referencial teórico com foco na atuação de gestoras de private equity no 
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Brasil e no mundo, quando se observou algumas lacunas na literatura. Essas lacunas serviram 

de base para formular as questões norteadoras presentes no roteiro de entrevista.  

A terceira e última etapa consiste no tratamento dos resultados, proposição de 

inferências e interpretações a respeito dos objetivos previstos. Esta fase da análise será 

detalhada no capítulo 4. 

 

3.6. Limitações da metodologia 

 

O uso de entrevistas apresenta algumas limitações inerentes a esta técnica de coleta de 

dados. Creswell (2002) afirma que os entrevistados podem buscar responder as perguntas de 

acordo com aquilo que acreditam ser socialmente aceito, esquivando-se de dar respostas 

fidedignas. Outra limitação da técnica de entrevistas é a possibilidade de se obter respostas 

inverídicas em razão do receio, por parte dos entrevistados, de ter sua identidade exposta 

(MIGNONAC; HERRBACH, 2004). Nesta pesquisa, embora tenha-se buscado minimizar 

essas limitações através da anonimidade dos entrevistados e do estilo informal e flexível na 

condução das entrevistas, estas limitações estão presentes. 

Gil (1991) acrescenta ao rol de limitações a possibilidade de o pesquisador possuir 

relação de influência com o entrevistado. Nesse sentido, há chances que as informações 

extraídas das entrevistas desta pesquisa sejam afetadas, de alguma forma, pelo fato do 

pesquisador fazer parte do corpo funcional de instituição financeira de grande porte que pode 

ser percebida pelos entrevistados como potencial investidora de seus fundos de PE e, em 

função disso, terem transmitido percepções com algum viés institucional. Buscou-se 

minimizar essa limitação deixando claro para os entrevistados, desde o primeiro contato, que 

a presente pesquisa é de caráter particular, não havendo qualquer vinculação com as 

atividades da instituição financeira a qual o pesquisador possui vínculo empregatício.  

Por fim, outra limitação diz respeito ao número limitado de entrevistas realizadas, 

considerando-se o universo total de gestoras de private equity existentes no mercado 

brasileiro, o que pode levar a uma maior dificuldade em se generalizar os resultados para a 

indústria de PE nacional. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Nesta seção do trabalho serão expostos as análises e os resultados das entrevistas 

realizadas com os 18 profissionais de gestoras de private equity com atuação no Brasil. 

Visando melhor estruturar as informações para análise e confronto com a teoria sobre o tema, 

a apresentação está organizada segundo cinco categorias analíticas propostas a partir do 

referencial teórico e elaboradas nas questões norteadoras, a saber: 

a) Razões da maior importância do tema ASG pelas gestoras de PE; 
b) Percepções sobre avanços ASG nas potenciais empresas a serem investidas; 
c) Aspectos ASG predominantemente avaliados no momento do investimento;  
d) Precificação de aspectos ASG; e  
e) Desafios para a maior adoção de aspectos ASG pelos gestores de PE. 
  

Para cada categoria são apresentadas as principais opiniões, destacadas convergências 

e divergências e alternativas propostas. As observações dos entrevistados consideradas 

importantes para a sustentação das análises também foram transcritas ao longo das discussões 

das categorias. 

 

4.1. Razões da maior importância do tema ASG pelas gestoras de PE 

 

Primeiramente, cumpre mencionar que a totalidade dos profissionais entrevistados 

afirmaram que o tema ASG passou a ter mais importância para as gestoras de PE locais, 

especialmente a partir dos últimos dois anos, e acreditam que o tema veio para ficar, não 

sendo apenas um “modismo”. Outro ponto marcante é que foi unânime a opinião que a 

agenda ASG ainda deve avançar bastante no Brasil nos próximos anos. 

As principais razões destacadas pelos entrevistados para a maior importância do tema 

são a demanda de investidores (citada por 14 entrevistados), a mitigação de risco (citada por 

11 entrevistados), a conscientização da sociedade (citada por 8 entrevistados) e a criação de 

valor nas investidas (citada por 7 entrevistados). 
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Os entrevistados que mencionaram a “demanda de investidores” declararam também 

que esse desígnio vem principalmente dos estrangeiros, que compõem grande parte da base de 

investidores das gestoras de PE, como destacado pelos Entrevistados 6 e 14: 

“lá atrás, a partir do momento em que os estrangeiros começaram a cobrar 
preocupações ASG como condição para investir recursos nos fundos de 
investimentos, as gestoras passaram a se preocupar com o tema. Naquela época, 
ninguém conhecia o assunto por aqui”. Entrevistado 6 
 
“Em 2014, eu tive apenas umas cinco solicitações de Limited Partners (investidores), 
principalmente europeus, (...) sobre informações sobre ESG. Foi a primeira vez que a 
gente teve que preencher algum questionário para fundraising sobre ESG (...). Aí, já 
em 2017, a gente começou a receber mais inquiries e bem mais elaborados. 
Atualmente isso já é unanimidade”. Entrevistado 14 

 

Aqui, vale destacar a percepção dos entrevistados em relação ao grau de maturidade 

sobre o tema ASG entre os investidores locais e os investidores estrangeiros, em especial os 

europeus. Para os profissionais que citaram a razão “demanda de investidores”, apesar da 

crescente importância dada ao tema por parte dos investidores locais, o nível de conhecimento 

e preocupação genuína ainda é baixo quando comparado aos estrangeiros.  

“Eu acho que tem uma diferença quando a gente participa dos processos de due 
diligence dos investidores lá de fora ... as análises ESG são muito mais profundas. 
Tem entrevistas individuais, muitas vezes os caras mandam um time para cá, passam 
um o dia inteiro nas investidas fazendo entrevistas e tal. São due diligence mais 
profundas. Então me parece que lá existe uma preocupação mais genuína em relação 
a isso. Eu acho que aqui no Brasil, o que existe, ainda, é apenas uma intenção”. 
Entrevistado 12 
 
“No Brasil, antes não era nada, agora já tem um ‘check in the box’ ... para mim já é 
uma evolução”. Entrevistado 16 

 

Todavia, o Entrevistado 5 levantou um contraponto sobre a percepção dos estrangeiros 

possuírem uma preocupação mais genuína sobre o tema ASG: 

“Eu acho muito fácil um gringo sentar nos Estados Unidos, que é um dos países que 
mais produz lixo no mundo, ter um carro V8, que é um dos carros que mais bebe 
gasolina do mundo e transferir a responsabilidade socioambiental dizendo que o 
dinheiro dele é verde, que vai ajudar o próximo, que está investindo em alguma coisa 
da Floresta Amazônica, no Brasil, que é um país que precisa mais de ajuda”. 

 

Em relação ao investidor local, 4 entrevistados destacam que a evolução da agenda 

ASG precisa partir dos investidores institucionais, donos dos grandes recursos, e que já 

enxergam um interesse mais genuíno sobre o tema por parte de alguns deles, conforme 

declaração do Entrevistado 12: 
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“Ainda tem um caminho grande aqui no Brasil para que as fundações e os 
investidores institucionais, de uma forma geral, peguem essa bandeira e comecem a 
forçar com que os players não façam só um check in the box. 
 
Acho que alguns deles já estão fazendo isso. Participei de algumas reuniões com a 
PREVI, acredito que eles têm a intenção de pegar essa bandeira. Acho que o BNDES 
tem uma preocupação legítima com o tema. Me lembro de uma due diligence recente 
que eu passei uma tarde inteira com o time, tinha umas quinze pessoas do BNDES 
fazendo uma intervenção bastante profunda, abrindo o nosso questionário, 
entendendo todo o processo e tal, mas isso é exceção”.  

 

A “mitigação de riscos” do investimento foi a segunda razão mais declarada pelos 

profissionais participantes da pesquisa. Os Entrevistados 8 e 10 expuseram que inicialmente a 

pressão chegou por parte dos investidores, mas que, a partir de então, as gestoras também 

entenderam que preocupações ASG eram um importante fator de mitigação de riscos dos 

investimentos.  

“Começou com uma pressão externa (investidores) e depois os próprios gestores 
também começaram a perceber que isso era um risco de negócio, né. E as coisas 
foram complementares”. Entrevistado 8 

 

No entanto, 5 entrevistados destacaram que aspectos ambientais, sociais e de 

governança sempre foram considerados nas avaliações das gestoras como fatores de mitigação 

de risco, mas com o advento do “conceito ASG”, elas simplesmente empacotaram e deram 

uma nova roupagem a esses quesitos para atender a demanda dos investidores.  

Os entrevistados que citaram a razão “conscientização da sociedade”, 44% dos 

participantes, acreditam que as novas gerações possuem uma cabeça mais preocupada com 

questões ambientais e sociais e que neste momento o mundo está passando por um modelo de 

transição cultural. Destaca-se o comentário do Entrevistado 3, expondo que mesmo dentro das 

gestoras, ele percebe um conflito geracional sobre o tema:  

“Dar ou não maior importância ao tema depende com quem você está falando dentro 
da gestora. Quando você fala com uma pessoa feito eu (de geração mais jovem) e que 
passou a conhecer do tema, estudar, e que é responsável por isso dentro da gestora, 
eu, de fato, acredito que você consegue, com as suas práticas, melhorar o mundo. 
 
Agora, talvez o pessoal que já está há mais tempo no mercado, eles olham para isso e 
falam: ‘isso é um monte de coisa que essa modernidade está criando... a gente sempre 
investiu, sempre fez dinheiro e nunca precisou fazer essas coisas’. Tem gente que 
pensa dessa forma, normalmente, pelo que eu vejo, são os profissionais com mais 
tempo de mercado, que talvez tenham uma cabeça um pouco mais antiga”. 
 

 

Já quando se fala de “criação de valor” como razão para a maior atenção ao tema ASG 

pelas gestoras de PE, as opiniões dos entrevistados são mais divergentes, com destaque, 



 
 

48 
 

todavia, para o alinhamento dos discursos dos entrevistados de gestoras cujo foco são 

investimentos ASG, isto é, as não agnósticas. 

Como já mencionado, 7 entrevistados, estando neste grupo aqueles de gestoras que 

possuem foco ASG, declararam que acreditam que aspectos ASG geram valor para os 

investimentos25, porém, outros 4 entrevistados, espontaneamente, declararam que não acham 

ou que não conseguem afirmar que fatores ASG agregam valor aos investimentos.  

“A gente se guia pelo ESG, só de um lado, pela parte de risco. É um quesito que pode 
ser limitante do investimento. Não vemos pelo olhar de oportunidade ESG. Isso a 
gente não leva em conta”. Entrevistado 7 
 

Contudo, os profissionais de gestoras que possuem foco ASG demonstraram 

convicção que investimentos em avanços neste tema são uma via clara de agregação de valor 

para as empresas investidas.  

O tema “criação de valor” nos investimentos via fatores ASG será abordado, 

detalhadamente, na seção 4.4 do trabalho. 

Além das 4 razões mais citadas pelos entrevistados, supramencionadas, o gráfico 

seguinte apresenta outros motivos destacados pelos participantes da pesquisa para a maior 

importância do tema ASG nas gestoras de PE. 

Neste momento, vale registrar que apesar das restrições do método qualitativo às 

ponderações de natureza quantitativa, elas são apresentadas adiante como forma ilustrativa, 

registrando essa limitação para efeitos de análise. 

Gráfico 6- Razões para a maior importância do tema ASG nas gestoras de PE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
                                                 
25 Obtenção de melhora no resultado econômico e financeiro das empresas e aumento da percepção de valor 
monetário atribuído às investidas decorrentes de avanços em relação a aspectos ambientais, sociais e de 
governança corporativa. 
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4.2. Percepções sobre avanços ASG nas potenciais empresas a serem investidas  

 

O objetivo desta categoria é compreender se no período de prospecção de 

investimentos, práticas ASG adotadas pelas potenciais empresas a serem objeto de destinação 

dos investimentos dos fundos (potenciais investidas), de alguma forma, influenciam as 

gestoras de PE, e, em caso afirmativo, como isso ocorre. 

Para 61% dos entrevistados (11 entrevistados), no momento do investimento, as 

considerações de aspectos ASG adotados pelas empresas se resumem a uma decisão binária: 

“go” ou “no go”, isto é, basicamente uma análise se a gestora está ou não disposta a correr 

determinados riscos ambientais, sociais e de governança dos negócios em questão. Uma vez 

ultrapassada essa barreira, fatores ASG deixam de ter influência na tomada de decisão, que 

passa a ter como foco principal a expectativa de retorno do investimento.  

“No momento investimento, por enquanto, considerações ASG ainda está muito no 
‘go / no go’. Uma vez passando por esta régua, o ESG é mais classificatório, e o 
retorno realmente é o main driver”. Entrevistado 9  

 

Dez entrevistados (56%) destacaram que as gestoras nas quais atuam possuem 

diligências ASG pré-definidas e mandatórias previamente a todos os investimentos, porém, 

destes, apenas 5 declararam que as decisões de investimento levam em consideração 

indicadores ou notas mínimas levantadas na due diligence ASG (dentre esses, encontram-se 

todos os profissionais de gestoras com foco ASG). 

Todavia, cumpre mencionar que a despeito de apenas 5 entrevistados terem afirmado 

levar em consideração indicadores e métricas ASG para a realização dos investimentos, 8 

entrevistados (44%), argumentaram que o alinhamento entre os sócios (gestoras de PE e 

antigos donos que geralmente continuam nos negócios) no comprometimento de avanços em 

fatores ASG é um quesito fundamental para a realização do investimento. A principal razão 

disso é o entendimento que no momento do desinvestimento os compradores irão exigir 

empresas com boa governança e preocupadas com aspectos socioambientais, e que caso esses 

aspectos não estejam desenvolvidos, temem algum impacto negativo no preço de venda.  

“A gente olha para o que já é praticado (pela empresa) e exige algum nível mínimo 
pra gente conseguir alocar o investimento, mas o alinhamento (entre sócios e 
management) e a perspectiva futura é a parte mais importante quando a gente fala 
desse tema (ASG)”. Entrevistado 6  
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Interessante observar também que os profissionais que entendem fatores ASG como 

uma fonte de criação de valor (7 entrevistados), preferem encontrar empresas que estejam 

longe de boas práticas ASG, pois isso representa mais uma alavanca de retorno para o 

investimento. Por outro lado, aqueles que consideram questões ASG apenas pela ótica de 

mitigação de risco (11 entrevistados), destacam que preferem empresas mais “arrumadas” em 

relação a tais aspectos, pois é uma preocupação a menos que precisam ter ao longo do 

investimento. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes comentários como exemplos de 

ambas as visões: 

“A gente não deixa de investir se a empresa não estiver avançada em quesitos ESG ... 
é até pelo contrário, isso às vezes é positivo para o fundo, (...) deixa eu entrar aqui, 
arrumar a casa, e lá na frente gerar valor no longo prazo”. Entrevistado 17  
  
“Se a empresa já tiver dado passo para ser mais proativa e começar a pensar em 
questões de, por exemplo, na parte social, inclusão, diversidade e tal, então eu, como 
fundo, não vou precisar ficar empurrando essa agenda. É uma preocupação a menos 
pra mim, porque hoje em dia, toda essa coisa de ESG é importante para uma saída”. 
Entrevistado 1  

 

Por fim, resta abordar que 6 entrevistados expuseram que vem aumentando a 

quantidade de investidores dos fundos de PE que exigem listas de exclusão para se tornarem 

cotistas dos fundos, e que estas são cada vez mais amplas. Sendo assim, a abordagem de filtro 

negativo é observada na avaliação das potenciais investidas.  

O Entrevistado 4 ainda vai além, e comenta que mesmo em fundos em que não há 

limitação por listas de exclusão em seus regulamentos, já viu casos de negativa de 

investimento, com boa perspectiva de retorno, pelo fato do setor ser considerado poluidor. O 

receio da gestora, neste caso, foi ser penalizada pelos investidores nas captações de seus 

próximos fundos.  

“Começa a se ver uma dinâmica interessante, veja este caso particular: no fundo 
XPTO, de buyout, eu não tinha restrição para fazer investimento no setor de 
comercialização de pneus (...) 
Mas aí já começa a ter uma preocupação sobre o levante de um próximo fundo. Vão 
ter investidores que irão falar ‘olha a gestora XWZ, investiu em um negócio de pneus 
recentemente e agora está dizendo que não vai mais fazer isso’. Eu já começo a 
imaginar situações como: daqui a dois anos, irei falar com um investidor na 
Escandinávia, e quando ele pedir meu portfólio de investidas, vai me olhar com uma 
cara feia”. Entrevistado 4 
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4.3. Aspectos ASG predominantemente avaliados no momento do investimento  

 

Também foram identificados nas entrevistas os principais aspectos ambientais, sociais 

e de governança analisados pelas gestoras de PE nas diligências prévias à efetivação dos 

investimentos.  

Dentre os 18 entrevistados, 10 mencionaram que avaliação ASG realizada varia 

dependendo do setor de atuação das investidas, mas alguns aspectos foram citados por parte 

dos entrevistados como deal breaker para a realização dos investimentos, são eles: 

compliance anticorrupção e lavagem de dinheiro dos sócios (12 entrevistados), observância 

das leis trabalhistas pelas empresas investidas (10 entrevistados), e alinhamento de interesses 

das gestoras de PE com sócios (8 entrevistados). 

Os demais aspectos ASG analisados na entrada do investimento não foram, de forma 

geral, considerados como impeditivos aos investimentos, desde que possam ser tratados ao 

longo do período de investimento dos fundos ou negociados com sócios na partida como 

condições precedentes ao investimento, como por exemplo, a obtenção de alguma licença 

ambiental.  

Os gráficos a seguir apresentam, de forma separada, os aspectos ambientais, os 

aspectos sociais e os de governança analisados na entrada dos investimentos que mais foram 

citados pelos entrevistados.  

Gráfico 7- Aspectos ambientais citados pelos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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entrevistados), seguido pela contaminação do solo (28%), eficiência energética (22%) e 

descarte e tratamento de resíduos (22%).  

Quatro entrevistados mencionaram que a grande importância atualmente dada à letra 

“A” do acrônimo ASG tem a ver com a demanda dos investidores estrangeiros, guiados pelo 

debate caloroso sobre gases de efeito estufa vigente na Europa e Estados Unidos, conforme 

declaração do Entrevistado 10: 

“Os gringos dão muito foco na parte ambiental para investir nos nossos fundos... Mas 
cara, outro dia eu vi que o Brasil é responsável por apenas 2,5% das emissões de 
gases do efeito estufa no mundo. É claro que temos que olhar as emissões, mas vamos 
deixar a China e os Estados Unidos resolverem primeiro isso. Temos outros 
problemas maiores por aqui”. 
 

Uma crítica apontada pelo Entrevistado 14 é que os gestores locais estão copiando o 

que é feito na Europa e Estados Unidos quando dão mais ênfase aos aspectos ambientais. 

Segundo ele, o principal foco do Brasil deveria ser o “S” por acreditar ser o tema mais 

premente por aqui, dado que o país não está entre os maiores poluidores da atmosfera e que 

temos grandes problemas de inclusão de jovens no mercado de trabalho, necessidade de 

avanços em diversidade de raças e gêneros, dentre outros.  

“Eu acho que a gente aqui no Brasil não tem uma questão sobre os gases do efeito 
estufa, mas temos uma questão séria de inclusão social e diversidade de racial. Mas 
isso a gente não olha, a gente pega o que está na moda lá fora e faz igual aqui. Eu 
ataco a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, porque isso vai dar uma merda 
generalizada antes da humanidade acabar por causa do efeito estufa, entendeu?(sic)” 
Entrevistado 14 
 

Em relação aos aspectos sociais, os mais citados foram a observância às leis 

trabalhistas pelas empresas investidas (56%), diversidade (39%), inclusão (28%) e apoio às 

comunidades e doações (22%). 

Gráfico 8 – Aspectos sociais citados pelos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

10

7

5

4

3

2

Leis trabalhistas

Diversidade

Inclusão

Apoio à comunidade e doações

Relacionamento junto aos funcionários

Segurança do trabalho

quantidade de menções



 
 

53 
 

Aqui vale destacar uma mudança de perfil nos aspectos sociais que foi relatada por 

alguns entrevistados e observada ao longo das entrevistas. Percebe-se que ações como 

patrocínios às ONGs locais e apoio às comunidades através de doações estão dando lugar às 

preocupações sobre diversidade e inclusão, conforme demonstrado no gráfico acima e 

enfatizado pelos Entrevistados 4 e 12:  

“Em social, a empresa ajuda uma ONG? Ou tem Programas desse tipo? Isso não 
agrega nada! Não me falem dessa merda, porque isso todo mundo faz, é zero de 
diferencial (sic)”. Entrevistado 4 
 
“Ações de investimento social privado, filantropia, a gente faz com o nosso dinheiro, 
na pessoa física, é uma questão mais pessoal. Do ponto de vista corporativo, de 
responsabilidade social da empresa, a gente tem focado muito em diversidade, 
iniciativas internas para aumentar a equidade de gênero e inclusão dos menos 
favorecidos”. Entrevistado 12 
 
 

Gráfico 9- Aspectos de governança citados pelos entrevistados 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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resposta exata, pois a materialidade dos fatores “A”, “S”, e “G” vai depender do segmento 

que se está analisando. 

Gráfico 10- Peso relativo dos aspectos ambientais, sociais e de governança 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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4.4. Precificação de aspectos ASG 

 

A incorporação de aspectos ASG nas metodologias de precificação das empresas 

também foi um assunto explorado junto aos entrevistados. Buscou-se entender como fatores 

ASG são considerados nas modelagens financeiras, seja no momento do investimento, seja na 

hora do desinvestimento dos fundos de PE. 

Os 18 entrevistados informaram que as avaliações ASG que realizam são qualitativas, 

sendo que 12 deles mencionaram que também incorporam em seus modelos financeiros 

aspectos ASG que são mensuráveis, isto é, aqueles quantitativos que diretamente afetam o 

fluxo de caixa das empresas (exemplos: investimentos necessários para ajustes ambientais e 

de governança, economia de energia decorrente de investimento em eficiência energética, 

dentre outros). Outros 6 entrevistados mencionaram que em suas gestoras as análises ASG 

não estão correlacionadas com os modelos de precificação. 

Interessante observar que os profissionais de gestoras com foco ASG, apesar de 

apresentarem um roteiro de análise mais completo, indicadores de performance26 previamente 

definidos e rota de atuação ASG desenhada a partir da entrada no investimento, não se 

diferenciam dos profissionais de gestoras agnósticas no que tange à incorporação de aspectos 

ASG para a definição de preços. De forma geral, a abordagem é a mesma: se o impacto é 

quantificável, incorpora-se na modelagem financeira, se não for quantificável, ainda não se 

precifica. 

A única exceção a essa abordagem foi mencionada pelo Entrevistado 15, que 

apresentou uma integração de aspectos intangíveis ao modelo de precificação através de 

ajustes na taxa de desconto do fluxo de caixa, dependendo das notas obtidas pelas empresas 

nos aspectos ASG intangíveis analisados. 

“No ESG Risk Assessment que fazemos, todos os sócios analisam esses riscos e, a 
depender da nota que a gente dá para essa mensuração de risco, se eu tiver fazendo 
um valuation, por exemplo, um DCF, a gente pode dar um adicional no custo no 
WACC”. Entrevistado 15 
 

Todavia, mesmo o Entrevistado 15 fez questão de enfatizar que essa abordagem ainda 

não está 100% integrada ao dia-a-dia da gestora. 

                                                 
26 KPIs: key performance indicators. 
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Fato consensado entre os entrevistados é o desafio de se incorporar nos modelos de 

precificação os aspectos ASG que são intangíveis, como, por exemplo, direitos humanos, 

diversidade, inclusão, respeito ao meio-ambiente, transparência, dentre tantos outros. Nesse 

sentido, inclusive, alguns entrevistados destacaram que avanços em aspectos ASG demandam 

energia e/ou capital das empresas e dos gestores de PE e, de alguma forma, deveriam ser 

capturados nas precificações. A esse respeito, destacam-se os seguintes comentários:  

“A gente ainda não sabe precificar esse intangível que acreditamos que tem valor. 
Fato é que a gente ainda não sabe como vai ser”. Entrevistado 8 
 
“Você gasta ao longo do tempo, dinheiro, gasta tempo, gasta recurso, dedicação … 
Eu não tenho a menor dúvida que gera valor. As pessoas veem impacto positivo e 
valor, mas quanto? Como é que você precifica isso?” Entrevistado 3 
 
“Eu tenho dúvidas se algum dia esse intangível será precificado, porque é algo tão 
complexo que às vezes você não consegue quantificar alguns dos fatores”. 
Entrevistado 11 (tradução nossa) 
 
“Nosso principal desafio é comportar a complexidade do tema (ASG) dentro da 
metodologia de avaliação financeira”. Entrevistado 18 
 
 

Quando questionados se os gestores de PE (na entrada dos investimentos) e os 

compradores das empresas investidas (no desinvestimento das gestoras) já alcançaram o 

estágio de estarem dispostos pagar um diferencial de preço por empresas com níveis 

avançados em relação a práticas ASG, a maior parte dos entrevistados (67%) responderam 

que ainda não enxergam essa maturidade do investidor. 

Gráfico 11- Disposição de compradores em pagar prêmio oriundo de avanços em aspectos ASG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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empresas onde esses avanços ainda são modestos ou não existem, o comprador, seja um fundo 

de PE na entrada ou algum outro investidor na saída, vai exigir um desconto no preço (no 

múltiplo da transação) em relação às empresas bem situadas em aspectos ASG.  

Destacam-se, a seguir, alguns comentários feitos pelos entrevistados acerca do 

assunto:  

“Quando uma empresa está menos preparada, você acaba dando um desconto no 
múltiplo de entrada. Tipo, o empreendedor fala: ‘as empresas desse perfil negociam a 
7x de múltiplo’ – aí eu falo: ‘tudo bem, mas uma empresa madura, com esse perfil, 
negocia a 7x. Para eu poder investir na sua empresa eu vou ter que fazer ajustes aqui, 
então eu vou pagar 4,5x”. Entrevistado 2 
 
“No Brasil, ter riscos ASG mitigados basicamente permite você não ter desconto no 
múltiplo de saída”. Entrevistado 10 
 
 

Sendo assim, nesse quesito, o resultado da pesquisa apresenta que grande parte dos 

profissionais entrevistados entende que o mercado, no Brasil e no mundo, ainda não está 

disposto a pagar prêmios por empresas engajadas em aspectos ASG, porém consideram 

necessário endereçar o tema nas investidas, sob o risco de sofrerem descontos no preço de 

venda no momento da alienação, e assim, ter a rentabilidade do investimento prejudicada.  

 

4.5. Desafios para a maior adoção de aspectos ASG pelos gestores de PE  

 

Por fim, foram identificados nas entrevistas os desafios a serem superados para uma 

maior adoção de práticas ASG pelos gestores de PE. Os entrevistados relacionaram um rol de 

avanços necessários, com destaque, pela reincidência nas respostas, para: (i) educação e 

conscientização dos stakeholders (44% dos entrevistados); (ii) precificação de aspectos 

intangíveis (39% dos entrevistados); e padronização das informações (33% dos entrevistados). 

A “educação e conscientização dos stakeholders” foi citada por 8 entrevistados como 

um dos grandes desafios para o avanço da agenda ASG. Segundo eles, ainda existe um longo 

caminho a ser percorrido para que o tema seja devidamente discutido por investidores, pelas 

empresas investidas e as pelas próprias gestoras de PE, pois o conhecimento ainda é 

superficial e limitado sobre o assunto. Foram mencionadas preocupações usualmente 

levantadas pelos stakeholders, tais como: (i) visão que avanços em aspectos ASG representam 

custos adicionais para os investimentos, (ii) crença que foco em fatores ASG pode piorar a 



 
 

58 
 

performance financeira dos ativos; e (iii) entendimento que o tema é um modismo que tem 

prazo de validade. Segundo esses entrevistados, tais visões mostram que o mercado precisa 

amadurecer o conhecimento em relação ao tema ASG, conforme comentários dos 

Entrevistados 9, 10 e 14.  

“Há uma falta de conhecimento do mercado sobre alguns temas da agenda, né?  É 
difícil você convencer o cara que está olhando para o capital que ele tem que prestar 
atenção na diversidade, por exemplo”. Entrevistado 9 
 
“Falta conscientização do empresário brasileiro. Cara, o empreendedor brasileiro é 
um misto de Rambo com MacGyver. Ele vai apanhando e vai sobrevivendo, né? Então 
tem empresário que deixa de pagar imposto, tem empresário que não faz a segurança 
do trabalho de forma adequada, o cara vai tentando buscar onde dá... A última coisa 
que ele vai pensar é em ASG! Então eu acho que essa filosofia ASG falta ser 
difundida”. Entrevistado 10 
 
“Eu acho que o pessoal está fazendo muito por causa da moda mesmo, tá? Tipo, 
vamos aproveitar a onda e tirar proveito dela. Agora, a grande maioria, tem um nível 
de ignorância e superficialidade muito grande.  (...) No Brasil, o pessoal está mais 
neófito ainda, a cabeça é basicamente atrelada a curto prazo e gestão de risco 
financeiro. Acho que a maioria nem acredita na agenda”. Entrevistado 14 
 
 

Outro desafio da agenda ASG, citado por 7 dos entrevistados, é a dificuldade de 

“precificação de aspectos intangíveis”. Esse assunto já foi devidamente explorado na seção 

anterior que versou sobre precificação de aspectos ASG. 

A “padronização das informações” foi o terceiro desafio mais declarado pelos 

entrevistados, com 6 menções. Algumas consequências decorrentes da falta de padronização 

dos aspectos ASG foram, inclusive, manifestadas durante as entrevistas, a saber: (i) 

greenwashing, como, por exemplo, casos de gestoras que anunciam fundos ASG onde fazem 

apenas lista de exclusão; e (ii) ratings ASG de empresas com classificações díspares entre si.  

Quanto a isso, destacam-se os seguintes comentários:  

“Uma coisa que nos preocupa é o desafio do greenwashing (...) Acho que falta 
separar quem faz bem feito de quem não faz bem feito. A padronização, o 
estabelecimento de regras, é importante pra isso”. Entrevistado 2 
 
“É todo mundo falando que é ASG sem que se tenha nenhuma padronização. O 
cliente fica até desconfiado, fica se perguntando, será que não é só greenwashing?”. 
Entrevistado 13 
 
“Tem toda essa questão de padronização, saber o que é ou o que não é. Até casas 
especialistas em ESG, se você parar para ver o rating de uma empresa com base na 
casa A e na casa B eles são completamente diferentes. Então, de fato, precisa de uma 
padronização para o melhor entendimento desse mundo (ESG). Entrevistado 17 
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Apesar de também entender a necessidade de se padronizar aspectos ASG, o 

Entrevistado 14 levanta dúvidas acerca do sucesso de tais iniciativas, dadas as 

particularidades inerentes aos diferentes negócios e indústrias.  

“Padronização é um desafio. Padronizar métricas de uma forma geral, eu acho que é 
impossível. Talvez setorialmente seja mais factível, mas mesmo setorialmente, a vida 
real é muito peculiar, entendeu?” 
 
 

Já o Entrevistado 7 demonstrou postura mais otimista em relação à padronização, 

acreditando que o estágio atual em que os aspectos ambientais e sociais se encontram é o 

mesmo no qual o tema governança estava há 20 anos atrás, e que hoje é algo consolidado.  

“Vinte anos atrás a gente estava definindo o que era importante para governança, 
estava todo mundo estudando academicamente e experimentando o que é importante 
... ter um conselho independente, ter incentivos, ter transparência. (...) Hoje, no social 
e no ambiental, a gente está perdido, mas acho que nos próximos dez anos a gente vai 
conseguir entender o que é importante. ” 

 

Em conclusão, o gráfico abaixo elenca a totalidade dos desafios do tema ASG 

destacados pelos entrevistados. 

Gráfico 12- Desafios e avanços necessários para a maior adoção de aspectos ASG pelos gestores de PE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5. DISCUSSÃO  

 

Após analisar os resultados dos dados apresentados pelos entrevistados, por meio das 

5 categorias analíticas propostas, importante relacionar o extrato do que foi obtido com o 

referencial teórico que serviu de base estrutural para conhecimento e compreensão do objetivo 

da pesquisa. 

Ao avaliar as razões da maior importância do tema ASG pelas gestoras de PE, 

verifica-se que os resultados da pesquisa vão ao encontro aos achados de Agostino (2021) e 

Zaccone e Pedrini (2020) quando apontam a “demanda de investidores” como uma das razões 

da ascensão do tema nas gestoras. “Mitigação de risco” e “agregação de valor”, razões 

também apresentadas por Zaccone e Pedrini (2020), também foram destaques nas respostas 

dos entrevistados.  

Interessante observar que concernente à “agregação de valor”, a discussão acadêmica 

existente sobre as correlações entre performance financeira e adoção de critérios ASG 

(AMEL-ZADH, 2018; FRIED; BUSCH; BASSEN, 2015; ECCLES; IONNAU; SERAFIM, 

2014; ULLMANN, 1985; FRIEDE, 2019; KIERNAN, 2007) também pôde ser identificada no 

presente estudo, uma vez que 7 entrevistados declararam que acreditam na correlação positiva 

entre performance financeira e adoção de práticas ASG, 4 entrevistados, espontaneamente, 

declararam que não acham ou que não conseguem afirmar que fatores ASG agregam valor aos 

investimentos e 6 entrevistados não se manifestaram relacionando agregação de valor como 

uma das razões para avanço do tema ASG. 

Em relação à “demanda dos investidores”, cumpre relacionar as respostas dos 

entrevistados aos achados da ANBIMA. Apesar da demonstração de interesse dos 

investidores locais em relação ao assunto ASG, o movimento no Brasil ainda é tímido e com 

pouco engajamento quando comparado ao cenário internacional (ANBIMA, 2020). Os 

entrevistados do presente estudo entendem que, até o momento, a pressão de investidores pela 

incorporação de aspectos ASG ainda está concentrada nos investidores estrangeiros. 

No que se refere aos aspectos ASG predominantemente avaliados pelas gestoras de PE 

no momento do investimento, não se observam divergências que mereçam destaque quando 

comparados aos elementos preconizados pelo CFA Institute (2018) e ANBIMA (2020). 

Todavia, vale salientar os aspectos considerados como indispensáveis para a realização dos 

investimentos, conforme citado por parcela dos entrevistados: dois deles relacionados à 

governança (“compliance anticorrupção e lavagem de dinheiro dos sócios”; e “alinhamento de 
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interesses das gestoras de PE com sócios”) e um relacionado aos aspectos sociais (“observância 

das leis trabalhistas pelas investidas”). O estudo identificou também que entre as letras “A”, 

“S” e “G”, a governança é o quesito mais importante para os profissionais locais, corroborando 

o resultado de outras pesquisas, como o encontrado por Falch (2016) junto à indústria de PE 

dos países Nórdicos e Moreira (2020) junto à profissionais de gestoras de brasileiras de fundos 

de ações listadas em Bolsa de Valores. 

No que diz respeito à precificação de aspectos ASG, conforme expectativa, o assunto é 

trazido à baila principalmente nas discussões ao longo dos processos de entrada e saída das 

gestoras de PE dos investimentos. Compradores vêm aumentando suas expectativas acerca de 

fatores ASG, em especial quando a saída dos investimentos ocorre via listagem pública em 

Bolsa de Valores (HOLLEMANN, 2020). Pontos de atenção levantados em diligências prévias 

ASG podem reduzir o preço de venda ou até mesmo inviabilizar a transação (HOLLEMANN, 

2020). Por outro lado, boas práticas ASG, nos dias de hoje, cada vez mais se traduzem em 

pagamento de prêmios por parte dos compradores (HOLLEMANN, 2020). Neste último ponto, 

se observou diferença na percepção dos profissionais entrevistados vis-à-vis o estudo de 

Hollemann (2020), pois   apenas 3 dos 18 entrevistados declararam que acreditam que 

compradores estão maduros para pagar prêmio em função de práticas ASG. Todavia, conforme 

já mencionado, o endereçamento de aspectos ASG nas investidas se mostra como essencial por 

7 entrevistados, de forma a se evitar descontos no preço de venda no momento da alienação.  

Resta ainda discutir os resultados encontrados na pesquisa sobre os desafios para a 

maior adoção de aspectos ASG pelos gestores de PE locais frente às ideias dispostas na 

literatura pesquisada. Neste tocante, vale relembrar que apesar de diversos estudos  abordarem 

os desafios da agenda ASG, não foram identificados como suporte para a investigação em tela, 

trabalhos direcionados, especificamente, para gestoras de fundos de PE com atuação no Brasil. 

Os resultados dos estudos inframencionados versam sobre gestoras de fundos líquidos de ações 

locais, isto é, aquelas que realizam investimentos em ações de empresas listadas em Bolsa de 

Valores e gestoras de PE com atuação em outras regiões do mundo que não o Brasil. 

Feita essa consideração, os achados do presente estudo, em certo grau, convergem 

com os apontados por outras pesquisas analisadas. A “compreensão limitada dos fatores ASG” 

e a “dificuldade de comparabilidade e confiabilidade de dados” aparecem como desafios 

elencandos em diversas pesquisas junto a gestoras brasileiras de fundos líquidos (AGOSTINO, 

2020; MOREIRA, 2020) e junto a investidores em geral com atuação nos mais diversos 

mercados – Europa, EUA, Ásia, Américas e África (ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 
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2017; AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2017; FRIEDE, 2019). Resultados similares foram 

revelados nas entrevistas com os profissionais deste estudo, onde “educação e conscientização 

dos stakeholders”27 foi o desafio mais citado e com “padronização das informações”28 

aparecendo na terceira colocação.  

Todavia, chama à atenção o destaque dado para “precificação de aspectos intangíveis” 

como o segundo desafio mais declarado pelos entrevistados da presente pesquisa. Apesar de tal 

desafio ter sido mencionado em parte dos trabalhos analisados (KOTSANTONIS; PINNEY; 

SERAFEIM, 2016; PORTER; SERAFEIM; KRAMER, 2019), a recorrência e ênfase nas 

exposições dos entrevistados deste estudo, parecem demonstrar que essa é uma preocupação 

latente entre os profissionais de gestoras de PE com atuação local, de forma mais veemente, 

inclusive, que o observado nos demais estudos utilizados como apoio desta pesquisa. 

Por fim, no que tange ao desafio da “padronização das informações”, diversas 

iniciativas se mostram em curso com o objetivo de, cada vez mais, minimizar essa barreira ao 

avanço da maior adoção de aspectos ASG pelos gestores de recursos de forma geral.  

No âmbito nacional, recentemente, em 22/12/2021, a Comissão de Valores 

Mobiliários editou a Resolução CVM n° 59/202129, alterando a Instrução CVM 480/200930. 

Dentre as reformas estabelecidas, estão a previsão de novas informações a serem prestadas 

pelas companhias de capital aberto brasileiras a respeito de aspectos ASG, em especial em 

relação a questões climáticas e diversidade nas empresas. As mudanças entram em vigor a 

partir de 2023 e irão exigir mais transparência e padronização de informações por parte das 

companhias abertas. Outra iniciativa recente que vai na direção da padronização são as novas 

regras publicadas pela ANBIMA, em vigor a partir de 03/01/2022, no âmbito do Código de 

Administração de Recursos de Terceiros (“Código de ART”)31, para identificação dos fundos 

que têm como objetivo o investimento sustentável, ampliando a classificação, até então 

abrangente apenas aos fundos de ações, para os fundos de renda fixa. O objetivo é, ao longo 

dos próximos meses, expandir a implementação dos novos critérios para outras classes de 

fundos, dentre as quais os Fundos de Investimento em Participações (FIPs), veículos de 
                                                 
27 Considerado aderente ao desafio “compreensão limitada dos fatores ASG” apresentado em outros estudos. 
28 Considerado aderente ao desafio “dificuldade de comparabilidade e confiabilidade de dados” apresentado em 
outros estudos.  
29 Elimina redundâncias de prestação de informações, simplifica o conteúdo de exigências remanescentes e prevê 
novas informações a serem prestadas, a respeito de aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa 
(https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-promove-alteracoes-na-instrucao-cvm-480). 
30 Dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados 
regulamentados de valores mobiliários (CVM, s/d). 
31 O Código de ART estabelece princípios e regras para as atividades relacionadas à administração de recursos, 
como administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros em veículos de investimento. Seu objetivo é 
manter elevados padrões éticos no mercado e consolidar as melhores práticas para a atividade (ANBIMA, s/d).  
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investimento comumente utilizado pelas gestoras de fundos de PE. Sucintamente, o Código de 

ART passou a  determinar critérios e regras a serem atendidos pelos fundos e pelas gestoras de 

recursos, no que se refere a fatores ASG, para que os fundos possam ser classificados como 

sustentáveis. 

Na esfera mundial, vale destacar os esforços de padronização de aspectos ASG 

capitaneados pela Fundação das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS Foundation32) 

que recentemente, em 03/11/2021, na COP2633, anunciou a formação de um Comitê 

Internacional de Parâmetros de Sustentabilidade34 com o objetivo de instituir uma base global 

para os mercados financeiros mundiais. Outras organizações com movimentos relevantes para 

estabelecer diretrizes no sentido de ampliar e padronizar a utilização de fatores ASG ao redor 

do mundo são a Global Reporting Iniciative (GRI)35 e a Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB)36. Importante também mencionar os avanços constantes da União Europeia no 

estabelecimento de uma taxonomia padrão de sustentabilidade de forma a definir critérios ASG 

específicos para as atividades econômicas. 

Porém, fato é que, apesar das diversas iniciativas em andamento, ainda não existe uma 

taxonomia ASG global, e a “padronização das informações” continua a ser um desafio a ser 

superado para a maior adoção de aspectos ASG pelos gestores de recursos, dentre os quais, os 

gestores de private equity. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Organização sem fins lucrativos estabelecida para desenvolver um único conjunto de padrões de divulgação de 
contabilidade e sustentabilidade globalmente aceitos. Os padrões são desenvolvidos por dois comitês, o 
International Accounting Standards Board (IASB) - define as normas de contabilidade IFRS - e o International 
Sustainability Standards Board (ISSB) - define as normas de divulgação de sustentabilidade IFRS 
(https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/).  
33 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas realizada entre 1 e 12 de novembro de 2021 
na cidade de Glasgow, na Escócia. 
34 International Sustainability Standards Board (ISSB) em inglês. 
35 Organização independente que busca criar uma linguagem global comum para empresas reportarem suas ações 
de impacto.  
36 Mantido pela Value Reporting Foundation, organização global sem fins lucrativos que tem como objetivo 
ajudar empresas e investidores a desenvolverem uma compreensão compartilhada sobre o valor das empresas, os 
padrões SASB orientam a divulgação de informações de sustentabilidade financeiramente relevantes para os 
investidores (https://www.sasb.org/about/). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Essa dissertação teve como objetivo entender como a adoção de práticas ASG pelas 

empresas influencia a tomada de decisão de investimento dos gestores de private equity com 

atuação no Brasil. 

A pesquisa desenvolveu-se através de entrevistas semiestruturadas com profissionais 

de alto escalão de gestoras de fundos de PE que participaram de operações de aquisição de 

empresas no Brasil ao longo dos anos de 2020 e 2021. Do campo surgiram resultados aqui 

discutidos a partir da ótica de cada categoria analisada – (i) razões da maior importância do 

tema ASG pelas gestoras de PE; (ii)  percepções sobre avanços ASG nas potenciais empresas a 

serem investidas; (iii) aspectos ASG predominantemente avaliados no momento do 

investimento; (iv) precificação de aspectos ASG; e (v) desafios para a maior adoção de 

aspectos ASG pelos gestores de PE – que foram conjugadas com o referencial teórico utilizado 

como base estrutural para o estudo.  

Emerge como resultado da pesquisa, inicialmente, que as principais razões para a 

maior importância do tema ASG pelas gestoras de PE são a demanda de investidores, a 

mitigação de risco, a conscientização da sociedade e a criação de valor nas investidas.  Apesar 

da crescente demanda por parte dos investidores brasileiros, o nível de exigência e 

conhecimento sobre o tema ainda é considerado baixo quando comparado aos estrangeiros. 

Todavia existe uma percepção de interesse genuíno sobre o assunto por parte de alguns 

investidores institucionais locais e que a evolução da agenda ASG no país depende do 

engajamento dessa classe de investidores.  

No que tange à crença de criação de valor nas investidas via aspectos ASG, a 

discussão acadêmica existente sobre o tema também pôde ser identificada no estudo, com 

opiniões divergentes entre os entrevistados, com destaque, entretanto, para o alinhamento entre 

os profissionais atuantes em gestoras de PE que possuem o investimentos ASG como foco, com 

opiniões assentadas no sentido de que aspectos ASG são uma das fontes de geração de valor 

para os ativos investidos.  

Ademais, observa-se que profissionais que entendem fatores ASG como uma fonte de 

criação de valor, preferem encontrar empresas que estejam longe de boas práticas ASG, pois 

isso representa mais uma alavanca de retorno para o investimento. Por outro lado, aqueles que 

consideram questões ASG apenas pela ótica de mitigação de risco, destacam que preferem 
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empresas mais “arrumadas” em relação a tais aspectos, pois representa uma preocupação a 

menos que precisam ter ao longo do investimento. 

Constatou-se também que, para parcela relevante dos entrevistados, no momento do 

investimento, as preocupações acerca de aspectos ASG adotados pelas empresas investidas 

têm, basicamente, a função de auxiliar na decisão binária de realizar ou não o investimento – 

disposição a correr determinados riscos – e poucos profissionais declararam que as decisões de 

investimento levam em consideração notas ou indicadores obtidos em avaliações ASG. Não 

obstante, o alinhamento entre os sócios e as gestoras de PE no comprometimento de avanços 

em fatores ASG foi identificado como uma pré-condição à realização do investimento por parte 

dos entrevistados, por entenderem que, no momento do desinvestimento, compradores irão 

exigir boas práticas ASG, e caso esses aspectos não estejam desenvolvidos, temem 

penalizações no preço de venda. 

Na categoria de aspectos ASG predominantemente avaliados no momento do 

investimento, nota-se variabilidade a depender do setor de atuação das investidas, mas alguns 

aspectos foram citados por parte dos entrevistados como deal breaker para a realização dos 

investimentos – compliance anticorrupção e lavagem de dinheiro dos sócios; observância das 

leis trabalhistas pelas investidas; e alinhamento de interesses das gestoras de PE com sócios.  

Merece destaque a menção de alguns entrevistados acerca da atual relevância dada aos 

aspectos ambientais nos investimentos das gestoras de PE locais, que acreditam ser decorrentes 

da demanda dos investidores estrangeiros – consequência do debate sobre clima e gases de 

efeito estufa em voga na Europa e Estados Unidos, mas que, no entendimento de parte deles, o 

principal foco ASG no Brasil deveria ser em aspectos sociais, por acreditarem ser tema mais 

preemente por aqui.  

Outro ponto que merece realce, ainda na mesma categoria, é uma mudança no perfil de 

engajamento em aspectos sociais, onde se percebe que ações como patrocínio a ONGs e 

doações estão perdendo espaço para preocupações sobre diversidade e inclusão nas investidas 

dos fundos de PE.  

Quando o assunto é governança, em linha com a literatura analisada, os resultados 

mostram que este é o pilar mais sólido e desenvolvido dentre os aspectos ASG e onde os 

gestores de PE mais conseguem agregar valor aos ativos, sendo considerada como o aspecto 

mais relevante dentre as letras que formam o acrônimo ASG. 

Em relação à incorporação de fatores ASG nas modelagens financeiras, se nota que as 

avaliações realizadas pelas gestoras de PE são qualitativas e ajustes em precificação ocorrem 
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apenas quando se observam impactos mensuráveis, isto é, aqueles que afetam o fluxo de caixa 

das empresas. A inclusão de aspectos ASG intangíveis nas modelagens ainda é um desafio a ser 

endereçado. 

De forma geral, foi identificado que investidores ainda não estão dispostos a pagar 

prêmios por empresas com níveis avançados em relação a práticas ASG, porém entende-se 

necessário endereçar o tema nas investidas sob o risco das gestoras de PE sofrerem descontos 

no preço de venda no momento da alienação, e assim, terem a rentabilidade dos investimentos 

prejudicada.  

Não obstante, avanços em aspectos ASG usualmente demandam energia e/ou capital 

das empresas e dos gestores de PE e, de alguma forma, entende-se que esses esforços deveriam 

ser capturados nos preços de venda. Assim, como dito, a incorporação de aspectos intangíveis 

ASG nos modelos de precificação foi um dos desafios mais citados para que haja uma maior 

adoção do tema pelos gestores de PE. 

Além disso, identifica-se ainda como desafios ao avanço da agenda ASG pelos 

gestores de PE (i) uma melhor educação e conscientização do tema por parte dos stakeholders e 

(ii) a padronização das informações ASG disponibilizadas pelas empresas. Concernente ao 

último desafio supracitado, observam-se diversas iniciativas em curso, na esfera nacional e 

internacional, com o objetivo de se alcançar uma taxonomia ASG padrão de forma a melhorar o 

grau de comparabilidade e confiabilidade das informações fornecidas aos investidores.  

Por fim, como sugestão para futuras pesquisas, indica-se a ampliação do escopo do 

estudo para os investidores institucionais locais, de forma a (i) entender como o tema ASG vem 

sendo abordado nos processos de investimentos destas instituições, (ii) verificar se o discurso 

dos profissionais das gestoras de PE sobre o assunto é corroborado pelos investidores 

institucionais e (iii) compreender se suas demandas e anseios em relação à temática ASG vem 

sendo atendidas pelas gestoras de PE. Essa proposta de estudo futuro se fundamenta nos 

resultados encontrados que mostram que o engajamento dos investidores institucionais locais é 

entendido como um dos fatores fundamentais para o avanço do tema ASG pelas gestoras de PE 

no Brasil. 
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8. APÊNDICE 

Relação de suporte teórico para a formulação das questões norteadoras: 

 

# Questões norteadoras Referências de autores

1
Quais as razões determinantes para a maior atenção
ao tema ASG pelas gestoras de private equity ? 

ZACCONE; PEDRINI, 2020; AMEL-ZADEH;
SERAFIN, 2018; PRZYCHODZEN ET AL, 2016;
BUOSI, 2017; ASSALI, 2017; FREITAS, 2017;
AGOSTINO, 2021

2
O nível de adoção de práticas ASG pelas empresas
influencia na prospecção e tomada de decisão de
investimentos? Por que?

AMEL-ZADEH; SERAFIN, 2018; PRZYCHODZEN ET
AL, 2016; BUOSI, 2017; ASSALI, 2017; FREITAS, 2017

3
Quais são os principais aspectos ASG analisados e
em quais fase do ciclo de investimento isso
acontece?

DAMODARAN, 2021; CFA INSTITUTE, 2018);
ANBIMA, 2020 ; FALCH, 2016; MOREIRA, 2020

4
Como aspectos ASG são incorporados nas análises
de investimentos? E quais os desafios dessa agenda?

DAMODARAN, 2021; GIBSON ET AL, 2020; BERG;
KOELBER; RIGOBON, 2020; HOLLEMANN, 2020;
ECCLES; KASTRAPELI; POTTER, 2017; AMEL-
ZADEH; SERAFEIM, 2017; FRIEDE, 2019;
KOTSANTONIS; PINNEY; SERAFEIM, 2016;
PORTER; SERAFEIM; KRAMER, 2019


