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OS SEIS PRINCÍPIOS

Incorporaremos fatores ASG 
a análises de investimento e  
processos de tomada de decisão.1
Seremos investidores atuantes e 
incorporaremos fatores ASG às nossas 
políticas e práticas de titularidade de ativos.2
Buscaremos sempre fazer com que as 
entidades nas quais investimos façam 
divulgações apropriadas sobre fatores ASG.3
Promoveremos a aceitação e 
implementação dos Princípios 
pelo setor de investimentos.4
Trabalharemos unidos para 
ampliar nossa eficácia na 
implementação dos Princípios.5
Cada um de nós divulgará relatórios 
sobre atividades e progresso da 
implementação dos Princípios.6

MISSÃO DO PRI
“Acreditamos que um sistema financeiro global economicamente eficiente e 
sustentável seja absolutamente necessário para a criação de valor no longo prazo. 
Tal sistema recompensará o investimento responsável de longo prazo e beneficiará o 
meio-ambiente e a sociedade como um todo. 

O PRI trabalhará para alcançar este sistema financeiro global e sustentável, 
encorajando a adoção dos Princípios e a colaboração na sua implementação;  
promovendo a boa governança, a integridade e a prestação de contas; e tratando 
dos obstáculos que atrapalham a sustentabilidade do sistema financeiro e que estão 
arraigados nas práticas, estruturas e na regulamentação do mercado”.

Os dados contidos neste relatório são meramente informativos, não representando conselho de investimento, jurídico, fiscal ou outro, nem devem ser utilizados como base 
para a realização de investimentos e tomada de outras decisões. Este relatório é fornecido sob o entendimento de que seus autores e divulgadores não estão oferecendo 
consultoria jurídica, econômica ou de investimento, nem outros serviços profissionais. A PRI Association não é responsável pelo conteúdo de websites e outros materiais 
informativos que podem porventura ser mencionados neste relatório. O acesso fornecido a estes sites ou a tais materiais informativos não constitui endosso por parte da PRI 
Association às informações contidas neste documento. Exceto declarações em contrário, opiniões, recomendações, resultados, interpretações e conclusões expressos neste 
documento são dos vários profissionais que contribuíram para a confecção deste relatório e não necessariamente representam os pontos de vista da PRI Association ou dos 
signatários dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI). A inclusão de exemplos de companhias de forma alguma constitui endosso de tais organizações por parte 
da PRI Association ou dos signatários dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI). Ainda que tenhamos nos esforçado para assegurar que as informações contidas 
neste relatório tenham sido obtidas de fontes confiáveis e atualizadas, a natureza mutável da estatística, da legislação, de regras e regulamentos pode resultar em atrasos, 
omissões ou imprecisão das informações aqui contidas. A PRI Association não é responsável por quaisquer erros ou omissões, nem por quaisquer decisões tomadas ou 
ações realizadas com base nas informações contidas neste relatório, ou ainda por quaisquer perdas e danos resultantes de ou causados por tais decisões ou ações. Todas as 
informações aqui contidas são fornecidas para efeito de mera informação, sem garantia de completude, precisão e oportunidade, nem dos resultados obtidos a partir do uso 
de tais informações, sem, ainda, garantia expressa ou limitada de qualquer espécie.

AVISO LEGAL DO PRI

https://www.unpri.org/pri/about-the-pri/322.article
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PREFÁCIO

No PRI, acreditamos que os proprietários de ativos são 
fundamentais para garantir que estratégias sustentáveis 
de investimento cheguem ao mercado tradicional.

Sabemos que, embora existam exemplos notáveis de 
liderança, alguns proprietários de ativos ainda estão 
atrasados quando se trata de incorporar aspectos ASG 
às suas práticas e garantir que sua abordagem para o 
investimento responsável seja consistente com seus 
objetivos organizacionais e de investimento.  Muitos ainda 
estão aprendendo a melhor maneira de incorporar fatores 
ASG e de supervisionar, de maneira eficaz, as práticas de 
investimento responsável de seus gestores.

No início de 2016, o PRI publicou o documento Como os 
proprietários de ativos podem promover o investimento 
responsável, que abordou como os proprietários de 
ativos podem elevar o nível do investimento responsável, 
garantindo que os mandatos passados aos gestores de 
fundos incluam requisitos para a análise e a divulgação 
de fatores ASG.

Sendo uma organização liderada por princípios e tendo 
proprietários de ativos como sua base de sustentação, 
o PRI se compromete em fornecer a melhor orientação 
possível sobre integração ASG.  Para tanto, apresentamos 
agora um novo guia – Política de investimento: Processo 
e prática, Um guia para a incorporação completa em ASG 
para proprietários de ativos – com a finalidade de ajudar 
os proprietários de ativos (fundos de pensão públicos 
e corporativos, seguradoras, endowments, fundações, 
gestoras de patrimônio familiar) na revisão de sua política 
de investimento e na incorporação de todos os fatores de 
longo prazo, inclusive os aspectos ASG.

Este guia traz um modelo de melhores práticas para 
uma política de investimento, incluindo orientações para 
pesquisa e para a revisão da política de investimento, 
a implementação da política e o monitoramento de 
sua eficácia. 

Além disso, o guia faz três contribuições importantes para 
a prática e, espero, a implementação do investimento 
responsável. Primeiro, explica por que um proprietário de 
ativos deve ser atuante, e como suas ações podem reforçar 
e amplificar as ações de outros. Em segundo lugar, descreve 
como os proprietários de ativos podem fundamentar 
e tornar mais efetivos os seus compromissos com o 
investimento responsável, mapeando o processo desde a 
definição das convicções de investimento até a criação de 
processos eficazes de governança e, por fim, a integração 
do investimento responsável aos mandatos de investimento. 
Em terceiro lugar, apresenta exemplos dos próprios 
proprietários de ativos, oferecendo reflexões sobre seus 
processos, as lições aprendidas e o valor que alcançaram 
por meio do investimento responsável.

Fiona Reynolds, Diretora Presidente, PRI

Os proprietários de ativos e gestores de investimento 
desempenham um papel muito importante da cadeia de 
investimentos. Trabalhando em conjunto e implementando 
seus compromissos com o investimento responsável em 
escala e profundidade, os proprietários de ativos podem 
acelerar a evolução do investimento responsável em todo o 
setor de serviços financeiros e oferecer melhores resultados 
para seus beneficiários.

https://www.unpri.org/download_report/6385
https://www.unpri.org/download_report/6385
https://www.unpri.org/download_report/6385
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EM DEFESA DE UMA POLÍTICA 
INTEGRADA DE INVESTIMENTO

Ao formalizar um processo de investimento em uma política, 
o proprietário de ativos separa as emoções dos fatos 
ao tomar decisões de investimento, mantendo um foco 
implacável no desempenho, em linha com sua estratégia de 
investimento e com base em evidências. 

Este guia ajuda os proprietários de ativos a revisar e 
desenvolver sua política de investimento e a incorporar 
todos os fatores de longo prazo, inclusive aspectos ASG, 
às  suas decisões diretas ou indiretas de investimento. 
O guia traz:

 ■ Um modelo de melhores práticas para uma política de 
investimento; 

 ■ Sugestões detalhadas para pesquisa e para a revisão da 
política de investimento;

 ■ Orientação sobre como implementar a política de 
investimento;

 ■ O que levar em conta ao monitorar a eficácia da política 
de investimento.

Foi escrito para proprietários de ativos – fundos de pensão 
públicos e corporativos, seguradoras, endowments, 
fundações, gestoras de patrimônio familiar (etc.) – e, 
mais especificamente, as pessoas responsáveis, em tais 
organizações, pelo desenvolvimento das políticas de 
investimento, sejam tomadores de decisão ou membros de 
projetos. 

As organizações que oferecem suporte à formulação de 
políticas de investimento (consultores de investimento 
ou gestores de ativos que trabalham diretamente com 
os proprietários de ativos durante todo o processo de 
investimento) também serão beneficiados pelas orientações 
aqui contidas.

Defendendo o mais alto padrão de incorporação ASG, este 
guia traz as melhores práticas preparadas para o futuro. A 
política de investimento que codifica aspectos estratégicos 
em práticas de investimento e processos organizacionais 
abre caminho para um futuro em que a estratégia e a 
política do proprietário de ativos estarão formalmente 
interligadas – possibilitando um foco diário e extremamente 
nítido em alcançar a missão da organização – e todos os 
fatores relevantes serão incorporados à tomada de decisão 
de investimento, favorecendo o desempenho ótimo e a 
geração de valor no longo prazo.

INCORPORAÇÃO ASG:  
UMA TENDÊNCIA EM ALTA
Em 2012, o PRI publicou o guia Como escrever uma 
política de investimento responsável, em que descreveu 
como uma organização pode criar uma política específica 
de investimento responsável para complementar a sua 
política institucional principal. Desde então, o mercado de 
investimentos vem amadurecendo pois está cada vez mais 
evidente que os fatores ASG influenciam o desempenho 
de longo prazo – a relevância das mudanças climáticas, por 
exemplo, agora é óbvia. Muitos dos principais proprietários 
de ativos lideraram a tendência da integração ASG, a fim 
de assegurar que seus processos de investimento sejam 
compreendidos e praticados por todos os stakeholders de 
maneira coerente e holística. Por exemplo:

 ■ A PFZW (Países Baixos) identificou 11 iniciativas de 
política de investimento, cinco das quais contêm 
aspectos de sustentabilidade e/ou investimento 
responsável;

 ■ O CalSTRS (EUA) reconheceu que a incorporação de 
fatores ASG está alinhada ao seu dever fiduciário como 
investidor de longo prazo, e incluiu uma Política de 
Investimento para a Mitigação de Riscos ASG em sua 
Política de Investimento e Plano de Gestão;

 ■ A OPTrust (Canadá) tem uma declaração de Políticas 
e Procedimentos de Investimento, em que afirma 
que os fatores ASG podem afetar o desempenho de 
investimento de longo prazo do Plano, e reconhece que 
é seu dever fiduciário identificar e abordar todos os 
fatores que possam afetar o retorno do investimento.

Hoje, colocar os aspectos ASG em uma política paralela não 
é abrangente o suficiente. A integração total de todos os 
fatores relevantes implica o alinhamento de fatores ASG aos 
aspectos gerais da política, contribuindo para uma política 
de investimento mais sólida. 

COMO CRIAR UMA POLÍTICA SOB MEDIDA 
O conteúdo e o formato da política de investimento 
dependem de muitos fatores internos e externos. Com 
relação aos fatores ASG, alguns são globais – mudanças 
climáticas, mudanças demográficas e escassez de recursos 
afetam todos os proprietários de ativos, influenciando 
as atividades e a precificação na maioria dos mercados 
financeiros. A melhor forma de lidar com estas questões 
durante a criação da política, no entanto, difere de um 
proprietário de ativos para outro. Uma abordagem 
personalizada, orientada por uma estratégia robusta de 
investimento, produzirá o melhor resultado. 

Fatores regionais tornam ainda mais diferenciadas as políticas 
do proprietário de ativos que já utiliza as melhores práticas. 
Por exemplo, na França, a Lei de Transição Energética 
(2015) exige que investidores institucionais divulguem 
como os critérios ASG são incluídos em suas decisões de 
investimento, o que acabará dando forma à política de 
investimento de proprietários de ativos naquela região. 

https://www.unpri.org/download_report/6234
https://www.unpri.org/download_report/6234
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Figura 1. Processo de investimento do proprietário de ativos: visão resumida
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1. Introdução

2. Definições

3. Finalidade e escopo

4. Objetivos de  
    Investimento

5. Governança

6. Incorporação ASG

7. Atuação engajada  do 
investidor
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EXECUÇÃO

Implementação

Monitoramento

Uma discussão 
completa sobre 
o processo de 
formulação da 
estratégia de 
investimento pode 
ser encontrado 
no artigo do PRI 
intitulado Elaboração 
da estratégia de 
investimento: 
Orientação de processo 
para proprietários 
de ativos. O artigo 
descreve um processo 
de seis etapas que o 
proprietário de ativos 
pode seguir para revisar 
e desenvolver sua 
estratégia. A estratégia 
resultante do processo 
servirá de base para a 
revisão de sua política 
de investimento, 
permitindo a formação 
ideal das carteiras.

https://www.unpri.org/about/pri-teams/investment-practices#AO
https://www.unpri.org/about/pri-teams/investment-practices#AO
https://www.unpri.org/about/pri-teams/investment-practices#AO
https://www.unpri.org/about/pri-teams/investment-practices#AO
https://www.unpri.org/about/pri-teams/investment-practices#AO
https://www.unpri.org/about/pri-teams/investment-practices#AO
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A política de investimento é fundamental para o 
cumprimento da visão e missão da organização e, para 
que seja eficaz, precisa estar alinhada à estratégia de 
investimento (um plano estratégico de alto nível para 
cumprir seus objetivos de investimento). 
A política de investimento deve: 

 ■ Resumir seus objetivos de investimento;
 ■ Orientar os processos de investimento;
 ■ Ser específica quanto aos padrões para mensurar o 

sucesso/desempenho. 

Ainda em relação aos fatores ASG, revisar a política pode 
destacar os fatores predominantes que influenciam seus 
investimentos/suas carteiras em geral, além de determinar 
se a qualificação e a capacidade dos atores envolvidos na 
sua execução da política são adequadas, e mostrar onde se 
pode melhorar. 

Figura 2: Visão geral do processo de revisão/desenvolvimento da política de investimento do proprietário de ativos

A. Analisar 
a estratégia

de investimento
existente

D. Analisar orientações
para investimento ASG,

terminologia 
e discussão

B. Alinhar os
Stakeholders

C. Analisar 
a legislação
relacionada

a ASG

F. Revisar
e formalizar

a política

E. Realizar 
análise 

de pares

A Figura 2 mostra uma visão geral das etapas a 
serem consideradas durante o processo de revisão e 
desenvolvimento da política de investimento. Esta visão 
geral parte do princípio de que a organização já revisou a 
estratégia de investimento e todos os fatores relevantes 
de longo prazo (inclusive ASG) incluídos na estratégia. A 
estratégia resultante do processo servirá como orientação 
para a revisão da política de investimento e, portanto, para a 
formação das carteiras. No entanto, se a organização ainda 
não tiver considerado nem incorporado fatores ASG no nível 
estratégico, uma solução temporária pode ser uma maior 
conscientização sobre os fatores mais importantes de sua 
política atual.
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A. ANALISAR A ESTRATÉGIA DE 
INVESTIMENTO EXISTENTE
Antes de revisar a política, analise a estratégia da sua 
organização para garantir que qualquer alteração na política 
esteja alinhada ao propósito da organização e aos interesses 
dos beneficiários.

Mesmo que ainda não tenha criado uma estratégia de 
investimento, o processo de revisão da política pode 
ser uma etapa importante para identificar como sua 
organização buscará abordar os fatores ASG, além de ser 
o ponto de partida para a análise dos principais dados que 
serão utilizados na estratégia.  

Promova uma discussão com o conselho/comitê 
de investimento para iniciar o trabalho de revisão da 
estratégia, que abordará as questões a seguir. 

 ■ Sua organização possui uma estratégia abrangente 
de investimentos que considere tendências de 
longo prazo? O guia do PRI intitulado Elaboração 
da estratégia de investimento  destaca os principais 
aspectos a serem considerados.

 ■ Como sua organização enxerga os fatores ASG? 
Você está fazendo esta revisão como parte da 
gestão de riscos, para criar novas oportunidades, ou 
os dois?

 ■ Qual é o motivo que o levou a atualizar sua política? 
E por que agora? É um uma exigência de melhores 
práticas?

 ■ Que aspectos sua política deve incluir para atender 
à estratégia e aos objetivos de investimento de sua 
organização?

Publique sua estratégia e/ou princípios de 
investimento. Se a sua organização ainda não 
passou por um processo formalizado de revisão da 
estratégia de investimento que considere, no mínimo, 
tendências de longo prazo, publique uma declaração 
se comprometendo com práticas de investimento 
responsável e descreva suas abordagens organizacionais 
com relação a tais práticas.

Caso seus recursos internos sejam limitados, entre em 
contato com o PRI ou contrate um consultor externo ou 
de investimentos para ajudá-lo a desenvolver o processo 
da estratégia e seus princípios de investimento, abrindo 
caminho para novos fatores que podem não ser óbvios 
para os comitês internos de investimento, executivos e/
ou membros do conselho. 

Faça um exercício de análise ou avaliação SWOT da 
organização: onde a organização está agora, quais são 
suas ambições para futuras práticas de investimento? As 
áreas a serem consideradas incluem:

 ■ Políticas e processos de investimento atuais, com 
relação a decisões de investimento e titularidade;

 ■ Estrutura de governança e sistemas de gestão; 
 ■ Recursos e qualificação;
 ■ Métricas de desempenho e divulgação.

Determine e defina com clareza as responsabilidades 
dentro da organização para o processo de revisão de 
políticas. Por exemplo:

 ■ Conselho: validação da estratégia de investimento; 
aprovação da política;

 ■ Comitê de investimento: supervisão do 
desenvolvimento e da análise da política de 
investimento;

 ■ Diretor de investimento: desenvolvimento e 
formulação da política de investimento;

 ■ Equipes de projeto: processo de revisão da política e 
gestão de projeto;

 ■ Especialista em ASG: responsável pelos dados 
relacionados a ASG.

Crie uma matriz de stakeholders, identificando os 
principais estágios da revisão e do desenvolvimento da 
política, e mapeando os papéis e as responsabilidades de 
todos os stakeholders internos e externos relacionados a 
cada estágio. 

Se possível, defina prazos para os principais estágios 
como, por exemplo, a próxima reunião do conselho ou 
a temporada de divulgação do PRI, etc. Desta forma, os 
principais stakeholders relacionados à política assumem a 
responsabilidade, além de evitar que a equipe principal se 
perca no processo do projeto. 

PONTOS DE AÇÃO

PONTOS DE AÇÃO

B. ALINHAR OS STAKEHOLDERS 
Para começar, promova o engajamento de executivos 
para que haja apoio suficiente na organização (incluindo o 
conselho) para executar o processo de revisão da política. 
O envolvimento, ou pelo menos o apoio, dos órgãos mais 
altos de governança da organização é fundamental para 
que a política seja de fato criada, aplicada e implementada. 
O ajuste cultural da política à organização e o apoio da 
estrutura formal de governança também são ingredientes 
importantíssimos para que a política seja eficaz. 

Antes de qualquer revisão, a instituição deve saber com 
bastante certeza quem é o “dono” da política e quem irá 
administrá-la. Com estes fundamentos estabelecidos, 
a redação fica mais fácil e se torna colaborativa, com a 
contribuição de especialistas em investimentos em geral e 
em investimento responsável/ASG, além da administração, 
membros do conselho e, possivelmente, outros 
stakeholders.

https://www.unpri.org/download_report/22177
https://www.unpri.org/download_report/22177
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Discuta a legislação relacionada a ASG nas reuniões do 
conselho/dos administradores. Na reunião do conselho, 
pense sobre a possibilidade de realizar uma discussão 
com os membros do conselho, da equipe do projeto e da 
equipe de compliance sobre os protocolos ASG que sua 
organização deve seguir, para que todos estejam cientes 
da legislação relevante.

Estabeleça um processo para acompanhar e monitorar 
mudanças na legislação. Analise e defina sua capacidade 
organizacional para acompanhar mudanças regulatórias 
para garantir que todos os stakeholders estejam sempre 
atualizados.

 ■ Estude os documentos existentes. Além dos 
materiais mencionados acima, consulte os materiais 
adicionais listados no Anexo B, que trazem 
orientações sobre tópicos gerais relacionados a ASG. 

 ■ Entre em contato com o PRI, acesse os materiais 
disponíveis na página Explore do site do PRI, ou se 
inscreva nos cursos oferecidos pela PRI Academy 
para conhecer mais e receber orientações sobre 
fatores ASG em classes de ativos específicas, 
melhores práticas de investimento responsável e 
atividades de gestão.

 ■ Entre em contato com a organização de 
investimento responsável da sua região para receber 
mais orientações referentes ao mercado local; 
algumas organizações estão listadas no Anexo A.

 ■ Faça uma análise de materialidade: identifique, 
defina e avalie os principais fatores ASG para sua 
organização e seus stakeholders (o documento da 
KPMG intitulado Sustainable Insight: The Essentials 
of Materiality Assessment pode ajudar). 

PONTOS DE AÇÃO

PONTOS DE AÇÃO

C. ANALISAR A LEGISLAÇÃO 
RELACIONADA A ASG
Este guia se concentra na incorporação dos fatores ASG 
às políticas de investimento, uma vez que separar as duas 
coisas não permite uma abordagem holística dos fatores 
de longo prazo. Regulamentações e políticas públicas 
relacionadas a ASG não devem ser um ponto cego, mas sim 
a espinha dorsal da sua política. Não se deve negligenciar 
regulamentações específicas para proprietários de ativos e 
políticas públicas mais amplas que abordem questões como 
dever fiduciário, transparência em ASG e obrigações de 
divulgação, regulamentações ambientais, regulamentações 
para fundos de pensão. Além disso, códigos nacionais de 
gestão e códigos de governança corporativa, como os 
Princípios de Governança Corporativa do G20/da OCDE, 
podem lançar luz sobre outras considerações para a sua 
política. 

Para começar, consulte o Mapa de Regulamentações do 
PRI, que é um banco de dados interativo de iniciativas 
em políticas públicas ao redor do mundo que apoiam ou 
incentivam o investimento responsável. 

D. ANALISAR ORIENTAÇÕES E 
TERMINOLOGIA ASG E PROMOVER 
DISCUSSÕES
É crucial se familiarizar com as tendências de investimento 
que incorporam aspectos ASG, pois há muito material 
de referência e capital intelectual para ajudar a criar uma 
política da melhor qualidade.

Todos aqueles envolvidos na análise de investimentos e 
políticas, desde membros do conselho responsáveis pela 
aprovação das políticas até a equipe de investimento 
responsável pela rotina de gestão/alocação dos fundos, 
devem se familiarizar com os fatores que podem influenciar 
a política (incluindo fatores ASG) e seu possível efeito sobre 
a capacidade de seus ativos de entregarem os resultados 
financeiros esperados e influenciarem a economia real.

Para começar, consulte o documento da PLSA (antiga 
NAPF) intitulado ESG made simple guide ou o documento 
do PRI intitulado Como os proprietários de ativos podem 
promover o investimento responsável. Além disso, 
documentos específicos para proprietários de ativos 
também são fontes úteis de consulta, como o Responsible 
Investment guidance for pension funds da PLSA, o 
Corporate Pension Fund Sustainable Investment Study da 
EUROSIF, o PRIME Toolkit da EUROSIF e o Unleashing the 
Potential of US Foundation Endowments da USSIF. 

Assim que as áreas ASG relevantes tenham sido 
compreendidas e abordadas, dê um passo adiante e considere 
questões específicas das classes de ativos, utilizando 
orientações avançadas do PRI (disponíveis aqui). Além disso, 
instituições educacionais (como o Instituto CFA ou a PRI 
Academy), dados ASG e prestadores de serviço de pesquisa 
geram insights sobre tendências que também podem ajudar.

https://www.unpri.org/explore/
http://priacademy.org/courses/
https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/materiality-assessment.pdf
https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/materiality-assessment.pdf
http://www.plsa.co.uk/PolicyandResearch/DocumentLibrary/~/media/Policy/Documents/0585-Environmental-Social-and-Corporate-Governance-ESG-Made-Simple.pdf
https://www.unpri.org/download_report/6385
https://www.unpri.org/download_report/6385
http://www.plsa.co.uk/PolicyandResearch/DocumentLibrary/~/media/Policy/Documents/0308_NAPF_Responsible_Investment_guide_2013_DOCUMENT_2.ashx
http://www.plsa.co.uk/PolicyandResearch/DocumentLibrary/~/media/Policy/Documents/0308_NAPF_Responsible_Investment_guide_2013_DOCUMENT_2.ashx
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/07/coporate-pensiosn-funds.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/07/coporate-pensiosn-funds.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/06/eurosif_prime_2006.pdf]
http://www.ussif.org/files/Publications/unleashing_potential.pdf
http://www.ussif.org/files/Publications/unleashing_potential.pdf
https://www.cfainstitute.org/pages/index.aspx
http://priacademy.org/
http://priacademy.org/
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E. REALIZAR UMA ANÁLISE DE PARES
Entender o que seus pares estão fazendo estimulará 
discussões de alto nível sobre políticas de investimento e 
até mesmo ajudará na própria elaboração política. Algumas 
práticas de investimento responsável podem não ser 
abordadas com a mesma estrutura e o mesmo rigor que 
os itens mais tradicionais de uma política de investimento; 
outras podem aparecer de maneira mais holística na 
estrutura da política e na prática mais ampla. Considere os 
prós e contras das abordagens que você encontrar.

 ■ Como a estrutura da sua política de investimento se 
compara com a de seus pares?

 ■ Como os stakeholders são envolvidos na abordagem de 
revisão da política?

 ■ Como os riscos e oportunidades ASG são definidos e 
identificados?

 ■ Qual peso e valor os fatores ASG têm nas decisões de 
investimento?

 ■ O que a organização vem fazendo, se é que faz, para 
exercer ‘influência positiva sobre a economia real’ por 
meio de sua carteira?

A análise de pares mostra como as políticas de investimento 
foram formuladas e os resultados que produziram. Ir além 
de uma análise apenas do ‘formato da política’ mostra 
como diferentes abordagens/estratégias geram valor para 
diferentes organizações.

Consulte exemplos de políticas dos signatários do PRI 
no Anexo C, além do módulo de Estratégia e Governança 
dos Relatórios de Transparência do PRI para entender 
como seus pares estão incorporando aspectos ASG.

Entre em contato com a organização de investimento 
responsável da sua região para identificar mais 
pares com políticas que abordam aspectos ASG e de 
investimento de longo prazo.

Faça uma análise de pares que considere:

 ■ Quais stakeholders foram envolvidos no 
desenvolvimento da política? Como foram envolvidos 
e em quais etapas? 

 ■ Como riscos ou oportunidades ASG foram definidos 
e identificados, e que peso e valor têm nas decisões 
de investimento?

 ■ Como práticas e processos específicos foram 
utilizados para refletir os fatores ASG dentro dos 
processos de investimento?

 ■ Como os resultados são monitorados e divulgados?

PONTOS DE AÇÃO

https://www.unpri.org/report
https://www.unpri.org/report
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1. CAPÍTULOS DA POLÍTICA 
DE INVESTIMENTO

INTRODUÇÃO DA POLÍTICA
A introdução define o contexto e os objetivos da política. 
Comunica o motivo para sua revisão e determina as 
expectativas sobre como acontecerá sua adoção.

Geralmente inclui:

 ■ Os motivos para a criação de uma nova política de 
investimento ou de uma revisão, vinculando a política 
nova/existente às:

 ■ Estratégias e metas gerais de investimento da sua 
organização;

 ■ Necessidades e aos objetivos subjacentes dos 
beneficiários;

 ■ Expectativas de comportamentos, práticas e 
deveres da equipe.

 ■ A definição do contexto – as políticas anteriores da sua 
organização e sua compatibilidade com a nova política: 

 ■ A política de investimento foi mesclada com uma 
política de investimento responsável?

 ■ A nova política substitui ou complementa as 
políticas existentes?

 ■ Os princípios, códigos ou regulamentos que 
influenciaram sua política de investimento:

 ■ A organização baseou a política nos seis Princípios 
para o Investimento Responsável (PRI), ou no Guia 
do ICGN sobre Responsabilidades dos Investidores 
Institucionais?

 ■ Sua política foi desenvolvida devido a uma nova 
legislação?

A Política de Investimento Total Fund da CalPERS 
(EUA) determina as convicções de investimento, 
os propósitos gerais de investimento e os objetivos 
para todos os seus programas de investimento. 
O objetivo desta política, e de outras políticas de 
investimento, é fornecer a estrutura para a gestão 
dos ativos do CalPERS, delineando seus objetivos, 
benchmarks, restrições e responsabilidades “para que 
o Comitê, a equipe, os consultores, gestores, membros 
e beneficiários, e todos os demais stakeholders 
compreendam claramente os objetivos e políticas do 
programa de investimentos da CalPERS. As Políticas 
também incentivam a comunicação eficaz, facilitam a 
transparência e conformidade e fornecem uma estrutura 
para responder ao Comitê, conforme apropriado”. Acesse 
a política completa

EXEMPLO DE INTRODUÇÃO DE UMA 
POLÍTICA DE INVESTIMENTO: TRECHO 

DO DOCUMENTO DA CALPERS

 ■ Histórico do processo: 
 ■ Quem ficou responsável pelo desenvolvimento da 

política (por exemplo, um grupo de trabalho), que 
informações receberam, e quais indivíduos foram 
envolvidos? Os stakeholders foram engajados e, em 
caso afirmativo, quais stakeholders exatamente? A 
política foi amplamente aceita pelos stakeholders?

 ■ Quem aprovou a política?

https://www.unpri.org/about
https://www.unpri.org/about
https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN%20Institutional%20Investor%20Responsibilities_0.pdf
https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN%20Institutional%20Investor%20Responsibilities_0.pdf
https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN%20Institutional%20Investor%20Responsibilities_0.pdf
https://www.calpers.ca.gov/docs/total-fund-investment-policy.pdf
https://www.calpers.ca.gov/docs/total-fund-investment-policy.pdf
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DEFINIÇÕES 
Este capítulo inclui os principais termos e sua visão sobre 
como os fatores influenciam seus investimentos. A clareza 
aqui é a espinha dorsal da execução da política. É importante 
ressaltar que a capacidade da sua organização de monitorar 
e controlar a conformidade será definida nesta seção. As 
definições também trazem credibilidade à política.

As definições ASG mais importantes estão listadas 
abaixo. Você também precisará definir outros fatores não 
relacionados a ASG; analise quais outros itens adicionarão 
valor essencial. Em ASG, as definições de iniciativas 
amplamente aceitas, como o PRI, são um bom ponto 
de partida, e organizações regionais de investimento 
responsável podem trazer terminologia em seu idioma local.

As áreas ASG a serem abordadas incluem: 

 ■ Como sua organização define ASG e/ou investimento 
responsável. O PRI define investimento responsável 
como uma abordagem de investimento que incorpora 
fatores ambientais, sociais e de governança (ASG) nas 
decisões de investimento, para melhor administrar 
riscos e gerar retornos sustentáveis no longo prazo.

 ■ Seus objetivos/medidas/impacto ASG. Se você definiu 
objetivos para mensurar fatores de risco ASG em sua 
carteira, como sua organização define tais fatores? 
O que é uma estratégia ASG bem-sucedida? Como 
você aborda a contribuição de suas estratégias de 
investimento responsável para o desempenho? 

 ■ Processos para incorporação ASG. Como sua 
organização aborda os fatores ASG? As Definições 
Principais do PRI Reporting Framework identificam as 
abordagens comuns para a incorporação de fatores ASG 
às decisões de investimento. 

 ■ Sua definição de fatores ASG em relação aos seus 
investimentos. Quais fatores ASG são, ou deveriam 
ser, levados em consideração durante a formação das 
carteiras? Por exemplo: se o carbono é visto como um 
direcionador importante para a sua carteira, como deve 
ser gerido?

FINALIDADE E ESCOPO  
A finalidade e o escopo da política da sua organização 
envolvem uma visão geral de alto nível de:

 ■ O que a política pretende alcançar
 ■ Para quem (ou que parte da organização e da cadeia de 

investimentos) a política é vinculante? Por exemplo: a 
política pode abranger uma entidade legal, uma região, 
um departamento, etc.

 ■ A quais classes de ativos, estilos de investimento, 
regiões e mercados específicos a política se aplica? 

 ■ Quais atividades de atuação engajada a política orienta, 
e quais são as implicações para os envolvidos?

Ao determinar sua abordagem para o investimento 
responsável, o Universities Superannuation Scheme 
(Reino Unido) acredita que é seu dever proteger e 
ampliar o valor de seus investimentos no longo prazo, 
e fornecer previdência complementar com segurança 
para seus membros. Ao fazê-lo, tornam-se investidores 
de longo prazo atuantes e consideram fatores além dos 
financeiros. Seu compromisso é então elaborado em mais 
detalhes na Declaração de Princípios de Investimento, 
nas Convicções de Investimento e no Código de Gestão, e 
na Estratégia de Investimento Responsável, que abrange 
todas as classes de ativos em que investem.  Acesse a 
política completa

EXEMPLO DE FINALIDADE E 
ESCOPO DE UMA POLÍTICA DE 

INVESTIMENTO; TRECHO EXTRAÍDO 
DO DOCUMENTO DO UNIVERSITIES 

SUPERANNUATION SCHEME 

https://www.unpri.org/download_report/6309
https://www.unpri.org/download_report/6309
https://www.uss.co.uk/~/media/document-libraries/uss/investments/2016statementofinvestmentprinciples.pdf?la=en
https://www.uss.co.uk/~/media/document-libraries/uss/investments/uss-investment-beliefs-2015.pdf?la=en
https://www.uss.co.uk/~/media/document-libraries/uss/investments/corporate-governance/uss-and-the-new-uk-stewardship-code.pdf?la=en
https://www.uss.co.uk/~/media/document-libraries/uss/investments/ri/ussristrategy.pdf?la=en
https://www.uss.co.uk/en/how-uss-invests/responsible-investment/approach
https://www.uss.co.uk/en/how-uss-invests/responsible-investment/approach
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OBJETIVOS DE INVESTIMENTO  
Este capítulo estipula os principais objetivos e diretrizes 
do seu processo de investimento, e como sua organização 
incorporará os aspectos ASG dentro do processo. Seu 
formato pode diferir, dependendo da missão, localização 
geográfica, foco, disponibilidade de recursos e competências 
internas da organização. Pense sobre os seguintes aspectos:

 ■ Incorporação de aspectos ASG e objetivos gerais de 
investimento: Que importância os aspectos ASG têm 
dentro dos objetivos da sua carteira? Você tem objetivos 
ASG específicos para sua carteira geral (por exemplo, 
com relação às mudanças climáticas ou que contribuam 
para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável)?

 ■ Análise do perfil de risco/retorno da sua organização, 
incluindo:

 ■ Orçamento de risco: Aborde, de forma abrangente, 
sua filosofia para e tolerância ao risco, que deve 
incorporar todos os riscos, inclusive aqueles 
relacionados a aspectos ASG. Como serão refletidos 
nas decisões de alocação de ativos? Os riscos já 
declarados de forma regular (como de liquidez, 
legal, político, regulatório, etc.) podem não 
cobrir todas as áreas. Considere as métricas para 
mensurar riscos específicos, além de políticas e 
práticas para abordar riscos.

 ■ Objetivos de retorno: Identifique como os 
fatores ASG estão afetando hoje a sua carteira e 
classes específicas de ativos. Determine metas 
de desempenho e benchmarks integrados que se 
concentram no retorno de longo prazo para cada 
fator individual. Defina o processo de divulgação/
acompanhamento, e como o sucesso será mensurado.

 ■ Hedge: Descreva a política de hedge da sua 
organização e crie um protocolo ou um conjunto de 
diretrizes para esta política. A descrição pode incluir 
uma lista de instrumentos que podem ser utilizados, 
os quocientes desejados de hedge para classes 
específicas de ativos, e como o valor dos aspectos 
ASG foi determinado.

 ■ Alavancagem: Qual é a política da sua organização 
para alavancagem? Determine os níveis máximos 
para cada classe de ativos e esclareça como você 
identifica, mensura e monitora diferentes formas de 
alavancagem. Além disso, você pode descrever as 
expectativas sobre como a alavancagem pode ser 
utilizada para mitigar riscos ASG.

 ■ Derivativos: Como os instrumentos derivativos 
devem ser utilizados pelos gestores de investimento?  
Inclua os critérios e o protocolo (como a gestão 
do risco de contraparte) que devem ser cobertos 
nos IMAs (Investment Management Agreement) e 
identifique como esses instrumentos podem refletir 
os aspectos ASG da organização.

 ■ Outras políticas de risco/retorno: Os fatores ASG 
são considerados na securitização e na gestão de 
garantias, etc.?

A CalSTRS e o Environment Agency Pension Fund 
fizeram uma parceria com a Mercer e 16 outros 
participantes do setor para realizar uma análise de 
cenário considerando vários possíveis caminhos para as 
mudanças climáticas no futuro e como podem impactar 
suas carteiras. Os relatórios estão disponíveis online 
(relatório da CalSTRS e relatório da EAPF).

EXEMPLO DE ANÁLISE DE CENÁRIO 
DE UMA POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 

CALSTRS E ENVIRONMENT 
AGENCY PENSION FUND 

 ■ Alocação de ativos: Descreva exatamente como 
as decisões de alocação de ativos ajudam a atingir 
os objetivos de investimento. Por exemplo, como a 
alocação de ativos maximizará a probabilidade de os 
ativos de uma carteira financiarem os benefícios do 
plano ao longo do horizonte de planejamento? 

 ■ A alocação de ativos pode incluir impactos ASG 
projetados/acumulação de riscos: o que requisitos 
ASG mínimos implicam, assim como a meta 
de influência sobre economia real esperada de 
um ativo. Embora as abordagens padrão para a 
alocação de ativos dependam bastante de análises 
quantitativas históricas, muitos dos riscos de 
investimento relacionados a fatores ASG exigem 
dados de entrada orientados para o futuro, tanto 
quantitativos quanto qualitativos. Além disso, os 
ativos podem ser diversificados em uma ampla 
gama de riscos, por exemplo, utilizando-se uma 
abordagem de fator de risco para a tomada de 
decisão de alocação (a CalPERS explorou esse 
aspecto durante um workshop realizado em 2013 
sobre alocação de ativos baseada em fatores de 
risco e aspectos futuros da carteira). 

 ■ Análise de cenário: Para se antecipar a 
oportunidades e riscos sistêmicos, sua organização 
pode pensar em fazer análise de cenário e/ou 
modelagem de fatores específicos e calcular o 
perfil de risco de tendências ASG futuras no nível 
da carteira (por exemplo, mudanças climáticas). 
Tendências macroeconômicas, ambientais, sociais 
e de governança podem ser mapeadas e calculadas 
com a ajuda de fatores determinados, antecipando, 
assim, cenários futuros e seu impacto sistêmico 
sobre o retorno dos ativos. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.calstrs.com/investing-time-climate-change-study
https://www.eapf.org.uk/~/media/document-libraries/eapf2/climate-change/mercer-eapf-tailored-report--september-2015-public.pdf
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Materiais como o documento Climate Change Scenarios 
– Implications for Strategic Asset Allocation da Mercer/
IFC e o documento Unhedgeable Risks do Instituto 
de Liderança em Sustentabilidade da Universidade de 
Cambridge trazem análises sobre como as mudanças 
climáticas podem afetar as decisões de alocação de ativos.

A Política de Investimento e o Plano de Gestão da 
CalSTRS (EUA) descrevem os objetivos gerais do fundo, 
bem como os objetivos específicos de desempenho de 
investimento. Além disso, estabelecem seu processo de 
alocação de ativos, identificam benchmarks relacionados 
e descrevem um conjunto de riscos (incluindo riscos 
ASG específicos) que podem influenciar os resultados 
do investimento, especificando como esses riscos são 
abordados. Acesse o documento.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DECISÕES DE 
ALOCAÇÃO DE ATIVOS 

EXEMPLO DE OBJETIVOS DE 
INVESTIMENTO: CALSTRS

 ■ Horizonte de tempo: A incorporação de aspectos 
ASG em requisitos específicos da carteira (como 
perfis de ativos e passivos ou requisitos de liquidez) 
determinará seu horizonte de tempo de investimento. 
A organização pode estabelecer períodos relativamente 
curtos para o monitoramento contínuo do desempenho, 
com horizontes mais longos proporcionando mais 
estabilidade para atingir os objetivos de desempenho 
financeiro e em ASG (o documento Focusing Capital 
on the Long Term explora esta questão em maiores 
detalhes). É importantíssimo conectar os objetivos de 
investimento de longo prazo e a governança às práticas 
e execução do dia-a-dia. Nosso documento intitulado 
Long-term mandates descreve as práticas atuais de 
proprietários de ativos para atingir estes objetivos.

 ■ Outras considerações sobre objetivos:
 ■ A divisão entre gestão ativa e passiva, e como os 

aspectos ASG são incorporados a cada uma.
 ■ A divisão entre gestão interna e externa, e como os 

aspectos ASG são incorporados a cada uma. 
 ■ Os custos diretos e indiretos apropriados para cada 

categoria de ativos, e como os fatores ASG podem 
contribuir para as taxas de administração e os 
custos de transação.

 ■ Diferentes abordagens de investimento (como 
fundamentos, técnica, quant) dentro das classes de 
ativos e sua interação com os fatores ASG.

GOVERNANÇA
A governança em ASG deve ser tão rigorosa quanto 
qualquer outra no âmbito da política de investimento. Uma 
política totalmente integrada exige uma abordagem robusta 
de governança. A governança sustenta a prestação de 
contas, o que torna a política uma ferramenta eficaz para 
incorporar e exigir todas as considerações de investimento 
(inclusive em ASG) em toda a cadeia de investimentos. 
Todos os responsáveis pela implementação dos vários 
aspectos da política devem prestar contas, seja interna ou 
externamente.

 ■ Governança interna. Após identificar os responsáveis 
pelo processo de revisão, sua política também 
deve descrever os deveres de governança de todos 
stakeholders. As responsabilidades devem ser divididas 
entre supervisão, execução e gestão diária da política de 
investimento, e podem incluir:

 ■ Conselho de Administração: Responsável pela 
avaliação de alto nível – a política de investimento 
está trabalhando para atingir os objetivos expressos 
na estratégia de investimento? 

 ■ Comitê de Investimento: Responsável por 
supervisionar a execução e implementação da 
política de investimento. 

 ■ Diretor Presidente: Responsável pela aprovação da 
política; monitora a execução da política.

 ■ Diretor de Investimentos: Responsável pelo 
desenvolvimento e pela implementação da política 
de investimento em toda a cadeia de investimentos.

 ■ Diretor Financeiro: Responsável pela execução da 
gestão de riscos e mensuração dos riscos ASG nas 
carteiras aplicáveis. 

 ■ Equipes de investimento: Responsáveis pela 
execução da política de investimento em cada 
decisão de investimento. 

 ■ Especialista em ASG/equipe de compliance: 
Responsáveis pelos dados ASG e pela revisão de 
todas as etapas do processo de investimento.

 ■ Governança externa. Considere qualquer trabalho com 
parceiros externos, o que inclui relacionamentos com 
gestores terceirizados e/ou outros stakeholders. Em 
termos de integração ASG, as principais considerações 
incluem: 

 ■ Um processo claro sobre como desenvolver 
mandatos de investimento alinhados aos interesses 
dos beneficiários.

 ■ Um conjunto de critérios para seleção de gestores 
(alinhamento, fundo de fundos, estrutura de taxas, 
estrutura de governança, atuação engajada, conflito 
de interesses, transações com partes relacionadas, 
etc.). O PRI publicou mais orientações sobre este 
tema em 2016.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6b85a6804885569fba64fa6a6515bb18/ClimateChangeSurvey_Report.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6b85a6804885569fba64fa6a6515bb18/ClimateChangeSurvey_Report.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/unhedgeable-risk.pdf
http://www.fclt.org/en/home.html
http://www.fclt.org/en/home.html
https://www.unpri.org/download_report/3949


16

O The Pension Protection Fund (Reino Unido) 
incluiu um anexo na sua Declaração de Princípios 
de Investimento que descreve a sua estrutura de 
governança. Responsabilidades são definidas para o 
conselho, comitê de investimento, comitê de ativos e 
passivos, consultores de investimentos, gestores de 
fundos, agentes de custódia e gestores de transição. 
Acesse o documento.

EXEMPLO DE UM CAPÍTULO DE 
GOVERNANÇA DE UMA POLÍTICA 
DE INVESTIMENTO: THE PENSION 

PROTECTION FUND

 ■ Um processo de due diligence (trabalhos adicionais 
da equipe de Práticas de Investimento do PRI, como 
o Questionário de Due Diligence de Investimento 
Responsável para Cotistas, podem ajudar aqui).

 ■ Exigir que gestores terceirizados tenham uma 
política de investimento responsável em vigor, 
ou que adotem a sua para ativos relacionados ou 
demonstrem claramente sua competência em 
incorporação ASG.

 ■ Outras diretrizes para seleção e monitoramento de 
gestores e requisitos de divulgação (por exemplo: 
fatores ASG devem ser incluídos em RFPs (Request 
For Proposal) ou IMAs; a divulgação de fatores ASG 
deve ser incluída na divulgação regular). Você pode 
encontrar mais orientações sobre esse assunto na 
publicação do PRI intitulada Alinhando Expectativas.  

 ■ Estabelecer diretrizes de supervisão para 
consultores externos que estejam de acordo com 
suas diretrizes de investimento responsável e que 
incluam aspectos ASG.

 ■ Exigir que o gestor de ativos promova o 
investimento responsável de forma global, por 
exemplo, assinando os seis Princípios para o 
Investimento Responsável (PRI).

 ■ Responsáveis  pela gestão de riscos e pelo 
compliance. 

ABORDAGENS PARA A INCORPORAÇÃO 
ASG
As abordagens ASG descritas aqui são adicionais àquelas já 
abordadas em outros capítulos de sua política, garantindo 
assim que nada fique de fora. Não são abordagens 
autônomas, mas sim meios para atingir os objetivos de 
investimento descritos no capítulo 4. Se outros capítulos 
cobrirem o ASG de maneira suficiente, pode não ser 
necessário adicionar este capítulo. 

 ■ Integração: descreva o protocolo para a integração de 
fatores ASG às decisões de investimento, incluindo a 
integração em processos de investimento, formação 
de carteira e valuation de investimentos. Por exemplo: 
Quais técnicas serão empregadas para integrar 
aspectos ASG aos investimentos passivos? A publicação 
do PRI intitulada Guia prático para a integração ASG 
no investimento em renda variável traz orientações 
abrangentes e estudos de caso sobre como integrar 
aspectos ASG aos processos de investimento 
relacionados a renda variável listada em bolsa.

 ■ Filtro/Screening: descreva a política de screening de 
investimentos da sua organização, que trata tanto do 
screening positivo como negativo aplicado a setores, 
e/ou empresas individuais. O guia do Instituto CFA 
intitulado Environmental, Social, and Governance Issues 
in Investing: A Guide for Investment Professionals pode 
ajudar nesse tópico.

 ■ Investimento de impacto/temático: Apesar de a 
maioria dos investidores responsáveis não se enquadrar 
nessa categoria, para aqueles que se enquadram, é 
interessante descrever a parcela (como percentual 
ou capital total) alocada para temas de investimento 
sustentável (como tecnologia verde, energia renovável 
ou silvicultura sustentável). Consulte os materiais da 
Global Impact Investing Network para mais orientações. 

 ■ Declarações de posicionamento: Se a sua organização 
está comprometida com um posicionamento específico, 
por exemplo, sobre mudanças climáticas, direitos 
humanos ou iniciativas setoriais, ou se a política da sua 
organização está em conformidade com convenções ou 
diretrizes como as Diretrizes da OCDE para Empresas 
Multinacionais ou o Pacto Global da ONU, estes devem 
ser descritos ou mencionados aqui. 

Deixe claro se alguma abordagem não for aplicável a todas 
as suas classes de ativos ou estratégias específicas de 
classes de ativos. 

http://www.pensionprotectionfund.org.uk/DocumentLibrary/Documents/SIP_July_2014.pdf
https://www.unpri.org/news/pri-launches-private-equity-due-diligence-question
https://www.unpri.org/news/pri-launches-private-equity-due-diligence-question
https://www.unpri.org/download_report/3834
https://www.unpri.org/download_report/22600
https://www.unpri.org/download_report/22600
http://www.cfapubs.org/doi/abs/10.2469/ccb.v2015.n11.1
http://www.cfapubs.org/doi/abs/10.2469/ccb.v2015.n11.1
https://thegiin.org/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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As Diretrizes para Investimento Responsável do The 
Church Pension Fund (Finlândia) incluem uma análise 
de responsabilidade, que aborda várias maneiras de se 
mensurar critérios ASG, incluindo: screening baseado em 
normas, integração ASG, análise best-in-class, investimento 
temático e exclusão. Acesse a política completa.

A Plataforma de Colaboração do PRI é uma ferramenta 
online para signatários do PRI – um fórum privado 
para reunirem recursos, compartilharem informações, 
ampliarem sua influência e se engajarem com empresas, 
stakeholders, governantes e outros atores da cadeia de 
valor do investimento.

EXEMPLO DE OBJETIVOS DE 
INVESTIMENTO: THE CHURCH 

PENSION FUND

A PLATAFORMA DE 
COLABORAÇÃO DO PRI

ATUAÇÃO ENGAJADA DO INVESTIDOR
Para muitos investidores responsáveis, a atuação engajada 
é um componente central de suas práticas. O segundo 
Princípio para o Investimento Responsável isola a atuação 
engajada do investidor como uma maneira de incorporar 
os fatores ASG às políticas e práticas de titularidade. Ao 
garantir o alinhamento entre as decisões de investimento e 
as atividades de atuação engajada, este engajamento pode 
ser alavancado para aprimorar o máximo possível o  perfil de 
risco/retorno da carteira. 

A sua política de investimento é fundamental para definir a 
abordagem de atuação engajada da sua organização e não 
deve ser vista como uma abordagem autônoma, mas sim 
como um meio para atingir os objetivos de investimento 
descritos no capítulo 4 e, portanto, é melhor compreendida 
no contexto de uma política central de investimento. A 
atuação engajada deve sustentar a tomada de decisão de 
investimento e vice-versa, para que novas informações 
sejam aproveitadas com maior eficácia. 

Este capítulo deve abranger as diretrizes para diferentes tipos 
de engajamento que sua organização realizará. Tais como:

Voto (à distância)
Como sua organização utiliza seus direitos a voto em 
AGOs? A incorporação de fatores ASG nas diretrizes de 
voto e a divulgação de como sua organização votará são 
essenciais, independentemente de as responsabilidades 
de voto serem cumpridas internamente ou terceirizadas. 
Ao declarar publicamente como a organização votará em 
questões como estrutura do conselho de administração 
e remuneração dos executivos ou, no mínimo, declarar os 
fatores que considerará ao votar, a organização garante 
que as práticas de votação estejam alinhadas com seus 
objetivos de investimento. Além disso, o item sobre voto 
da sua política deve cobrir como os votos são monitorados 
e registrados, e se você divulgará as intenções de voto e 
resultados de votações publicamente.

Engajamento individual
Qual é a sua abordagem para se engajar diretamente com 
empresas nas quais os ativos estão direta ou indiretamente 
investidos? Os principais aspectos a serem abordados incluem: 

 ■ Expectativas e objetivos do engajamento;
 ■ O processo de identificação de riscos e oportunidades 

ASG para priorizar no diálogo com as empresas;
 ■ Interesses/aspectos ASG que serão abordados no 

engajamento;
 ■ Como o sucesso das atividades de engajamento é 

mensurado; 
 ■ Estratégias de escalonamento em caso de respostas 

não satisfatórias por parte das empresas;
 ■ Transparência – nível de divulgação para estas 

atividades. 

Engajamento colaborativo
Qual é a sua abordagem para garantir que a colaboração 
com outros investidores atinja seus objetivos gerais de 
investimento? O engajamento coletivo pode alavancar 
o conhecimento e a experiência de pares e ampliar as 
habilidades da sua organização em tópicos ASG específicos. 
O engajamento colaborativo bem-sucedido permite que os 
investidores se unam em uma relação de confiança mútua, 
concordando com objetivos, compartilhando informações e 
coordenando atividades. Sua política deve descrever: 

 ■ As expectativas para engajamentos colaborativos;
 ■ Critérios para escolher iniciativas nas quais se envolver;
 ■ E quantos recursos e tempo você tem disponíveis. 

O Guia introdutório para o engajamento colaborativo do PRI 
é um bom material de referência neste assunto.

Engajamento de prestador de serviços/gestor de 
investimento
Como a sua organização trabalha com prestadores 
de serviços e gestores de investimento para executar 
atividades de atuação engajada? Se as responsabilidades 
de engajamento/voto são terceirizadas, é importante 
especificar as expectativas com relação a partes externas 
em sua política, para garantir que as ações executadas 
em nome de sua organização estejam alinhadas com 
seus objetivos e convicções. Os pontos-chave a serem 
identificados incluem normas/protocolos para voto 
e engajamento ASG que você gostaria que terceiros 
cumprissem, e o nível de informações que você gostaria de 
receber para monitorar periodicamente seu desempenho. 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/BA2E746EBD084035C2257D030034066D/$FILE/Church Pension Fund's Guidelines for Responsible Investing.pdf
https://www.unpri.org/about/pri-teams/esg-engagements/collaboration-platform
https://www.unpri.org/download_report/8528
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A Política de Investimento Responsável da Caisse de 
dépôt et placement du Québec (Canadá) identifica o 
engajamento dos acionistas como um dos três princípios 
para a abordagem do investimento responsável, e 
descreve vários métodos utilizados pela organização: 

 ■ Comunicação com empresas (realizada tanto 
bilateralmente quanto em colaboração com outros 
investidores);

 ■ Engajamento ativo por meio de iniciativas como PRI, 
CDP, CDP Water Disclosure Project, EITI e PIAC;

 ■ Exercício do direito de voto.

Acesse a política completa.

O Canada Pension Plan Investment Board (Canadá) 
incluiu aspectos de investimento sustentável em seu 
relatório financeiro que está disponível online. Além 
disso, o CPPIB também publica um Relatório de 
Investimento Sustentável, destacando políticas, práticas 
e abordagens de investimento sustentável nos mercados 
público, privado e imobiliário. Acesse o relatório.

EXEMPLOS DE ABORDAGEM PARA 
ENGAJAMENTO DE ACIONISTAS: CAISSE 
DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

EXEMPLO DE CAPÍTULO SOBRE 
DIVULGAÇÃO: CANADA PENSION PLAN 

INVESTMENT BOARD 

DIVULGAÇÃO
A integração total significa incluir aspectos ASG em seu 
protocolo regular de divulgação.  A divulgação deve ser 
preparada para stakeholders, abordando os resultados 
e impactos da política, o que significa que beneficiários, 
administradores e o público podem ajudar a fazer com que 
a sua organização preste contas sobre a política recém 
incorporada. 

Este capítulo deve descrever sua abordagem quanto à 
divulgação:

 ■ Como, quando e para quem você fará divulgação;
 ■ O nível de transparência (por exemplo, disponível para o 

público ou apenas para stakeholders selecionados);
 ■ Processos de análise interna (por exemplo, o que 

se espera dos gestores de carteira, dos prestadores 
de serviço de engajamento e voto à distância; que 
processos de análise devem ser implementados 
pelo conselho/comitê de investimento/comitê de 
investimento responsável para garantir que os objetivos 
sejam atingidos?);

 ■ Orientação sobre os principais indicadores de 
desempenho que medem o impacto das atividades 
resultantes da política;

 ■ Conformidade com os requisitos de transparência/
divulgação dentro de protocolos regulatórios 
relacionados (consulte o Mapa Regulatório do PRI para 
mais informações). 

O capítulo sobre atuação engajada também deve incluir o 
seguinte: 

 ■ Códigos/diretrizes de gestão que devem ser seguidos;
 ■ Aspirações para as atividades descritas; 
 ■ Critérios para priorizar recursos e esforços;
 ■ Expectativas ASG para as empresas com as quais há 

engajamento;
 ■ Medidas de sucesso;
 ■ Curso de ação quando o diálogo não  é bem-sucedido;
 ■ Relação entre as atividades e a tomada de decisão de 

investimento;
 ■ O compromisso de divulgar informações relevantes 

para o público e os beneficiários. 

Para as organizações que terceirizam suas atividades de 
atuação engajada, este capítulo descreve as considerações 
e obrigações que devem ser incluídas nos contratos de 
prestação de serviços ou de gestão de investimento. Deve 
também abordar suas expectativas quanto a gestores, 
consultores e fiduciários  terceirizados, incluindo:

 ■ Seu papel na implementação da política de atuação 
engajada da sua organização; 

 ■ O nível e a frequência das informações que você espera 
receber; 

 ■ Como serão monitorados. 

O PRI publicou orientações sobre o segundo Princípio para 
o Investimento Responsável no primeiro trimestre de 2017.

http://www.cdpq.com/sites/all/files/medias/en/lacaisse/gouvernance/documents/politique_investissement_responsable_en.pdf
http://cppib.com/content/dam/cppib/Our Performance/Financial results/CPPIB F2016 Annual Report - ENGLISH (May 19, 2016).pdf
http://viewer.zmags.com/publication/533ffaec
https://www.unpri.org/page/responsible-investment-regulation
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2. IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 
INVESTIMENTO

A política de investimento orienta a organização sobre 
decisões de investimento, alocação de ativos, incorporação 
ASG, como os gestores de ativos são selecionados e 
nomeados, como a atuação engajada é colocada em prática 
e como a organização divulga suas atividades. 

No entanto, a implementação da política é o único meio de 
aproveitar a potência da política em si. Assim, a organização 
deve se preparar para a implementação bem-sucedida como 
parte do processo de revisão de políticas. Pense sobre os 
seguintes aspectos:

Alocação estratégica de ativos
Descreva a meta de alocação de ativos de sua organização e 
os benchmarks para atingir seus objetivos, tais como atender 
às necessidades de liquidez de longo prazo. Os principais 
aspectos incluem as classes de ativos em que sua organização 
investirá, uma análise holística dos riscos dentro destas 
classes de ativos, intervalos aceitáveis, os níveis que acionarão 
o rebalanceamento e os procedimentos de rebalanceamento. 

Estratégia e mandatos de classes de ativos
É fundamental garantir que suas estratégias específicas 
por classe de ativos não ignorem os fatores ASG e que 
estejam alinhadas com sua alocação estratégica de ativos. 
Orientações do PRI específicas para classes de ativos 
podem ajudar a descrever as abordagens:

Renda Variável Listada em Bolsa
 ■ Guia prático para a integração ASG no investimento em 

renda variável
 ■ Análise integrada: Como os investidores estão 

abordando fatores ASG no valuation de fundamentos 
em renda variável

Dívida
 ■ Guia para o Investidor da Renda Fixa (em inglês)
 ■ Títulos privados Destaque para os riscos ASG

Investimentos Alternativos
 ■ Investimento Responsável e Fundos de Hedge
 ■ Investimento Responsável em Private Equity: Um Guia 

para Cotistas
 ■ Questionário de Due Diligence de Investimento 

Responsável para Cotistas em Private Equity
 ■ Investimento Responsável em Infraestrutura
 ■ Implementando Estratégias de Investimento 

Responsável em Propriedades Imobiliárias
 ■ Investimento imobiliário sustentável, implementando o 

Acordo de Paris para Mudanças Climáticas: Protocolo 
de Ação

 ■ Integração ASG na documentação dos fundos - guia 
para cotistas em private equity (final de 2016)

Engajamento com stakeholders
Informe critérios e expectativas a todos os stakeholders 
responsáveis por decisões de investimento, através do 
diálogo com stakeholders existentes, ou através de RFPs, 

IMAs e mandatos externos. O documento do PRI intitulado 
Como os proprietários de ativos podem promover o 
investimento responsável e mandatos de longo prazo pode 
ajudar a determinar como sua organização comunica sua 
estratégia de alocação de ativos.
Gestão de riscos, monitoramento e compliance: Priorize 
adequadamente os aspectos ASG nas decisões de gestão 
de riscos e deixe claras suas políticas e seus processos para 
avaliá-las. Os stakeholders devem ser conscientizados sobre: 

 ■ Como sua organização enxerga os fatores ASG; 
 ■ Que impacto esta visão terá sobre suas decisões de 

alocação de ativos e de investimento 
 ■ Que critérios você exige que sejam monitorados; 
 ■ O processo para executar ações corretivas. 

Atuação engajada
Utilizando os critérios descritos em sua política, identifique 
os principais fatores ASG que influenciam sua carteira – 
quais são os investimentos com desempenho mais fraco 
em relação a estes fatores? A comunicação das equipes 
de investimento com os responsáveis pelo engajamento 
em nome da empresa é fundamental para garantir que sua 
mensagem seja repassada corretamente, para produzir 
resultados a partir de ações de titularidade e para garantir 
que sejam incorporadas às decisões de investimento. Todos 
os stakeholders na sua cadeia de investimentos devem estar 
cientes das atividades para garantir que os resultados do 
engajamento sejam refletidos nas decisões de investimento 
e vice-versa. O PRI publicou um documento de orientação 
no início de 2017 para ajudar os proprietários de ativos na 
adoção de abordagens mais abrangentes para a atuação 
engajada.

Seleção, nomeação e monitoramento de gestores
Os principais aspectos ASG devem ser refletidos nas 
políticas e práticas relacionadas à seleção, nomeação 
e monitoramento de gestores de investimento. O Guia 
Prático da Integração ASG para Investimento em Renda 
Variável e o documento Alinhando Expectativas, ambos 
do PRI, descrevem as melhores práticas para proprietários 
de ativos e gestores de investimento em relação a fatores 
ASG relevantes e como são monitorados. Além disso, o PRI 
publicou em 2016 mais orientações para proprietários de 
ativos com relação à seleção, nomeação e monitoramento 
de gestores terceirizados.

Divulgação e transparência
Incorpore as atualizações da política de investimento em 
seu protocolo de divulgação. Incluir aspectos do Reporting 
Framework do PRI ou das normas da Global Reporting 
Initiative em seu protocolo de divulgação pode ajudar a 
alcançar as melhores práticas de investimento responsável. 
Além disso, sua organização pode publicar um relatório 
anual de investimento responsável, abordando como 
os fatores ASG impactaram sua carteira, ou relatórios 
trimestrais sobre resultados de votação e engajamento. 

Uma extensa lista de materiais úteis para a implementação 
do investimento responsável por classe de ativos pode ser 
encontrada no Anexo C.

https://www.unpri.org/download_report/22600
https://www.unpri.org/download_report/22600
https://www.unpri.org/download_report/3950
https://www.unpri.org/download_report/3950
https://www.unpri.org/download_report/3950
https://www.unpri.org/download_report/15026
https://www.unpri.org/download_report/3829
https://www.unpri.org/download_report/3972
https://www.unpri.org/download_report/6223
https://www.unpri.org/download_report/6223
https://www.unpri.org/download_report/6241
https://www.unpri.org/download_report/6241
https://www.unpri.org/download_report/3784
https://www.unpri.org/download_report/6224
https://www.unpri.org/download_report/6224
https://www.unpri.org/download_report/13715
https://www.unpri.org/download_report/13715
https://www.unpri.org/download_report/13715
https://www.unpri.org/download_report/6385
https://www.unpri.org/download_report/6385
https://www.unpri.org/download_report/22600
https://www.unpri.org/download_report/22600
https://www.unpri.org/download_report/22600
https://unpri.org/download_report/3834
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3. MONITORAMENTO E ANÁLISE 
DA SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Todos os aspectos de sua política de investimento recém 
criada precisam ser monitorados periodicamente para 
avaliar seu sucesso e identificar áreas de baixo desempenho. 
A definição do seu processo de análise da política é, 
portanto, parte integrante da reformulação da própria 
política de investimento. 

Um processo de análise desenvolvido de maneira clara deve 
responder às seguintes perguntas:

 ■ A política está sendo bem implementada? Os objetivos 
formulados teoricamente estão sendo alcançados na 
prática? Alguma prática específica de investimento 
precisa ser mais desenvolvida?

 ■ As políticas de investimento permanecem consistentes 
com as estratégias de investimento?

 ■ Algum fator interno/externo exige que você altere a 
maneira como incorpora os aspectos ASG à sua política 
de investimento? Você está expandindo a forma como 
incorpora determinados fatores ao seu processo de 
investimento? Você expandiu para novas classes de 
ativos que ainda não estão cobertas pela sua política? 

 ■ Há novos requisitos legais que você deve cumprir?
 ■ Há outras influências que devem ser consideradas? Por 

exemplo, atividades recentes de pares podem levar a 
discussões sobre sua própria política?

A melhor prática é tornar o ASG um componente 
das reuniões do conselho. Relatórios dos gestores de 
investimento sobre os fatores atuais mais importantes 
e sobre como foram incorporados ao processo de 
investimento ajudam a atualizar os administradores sobre o 
progresso. 

Defina o prazo para a análise da política pelo conselho/
pelos administradores, que pode ser de 1 a 3 anos.  Assim, os 
membros do conselho estarão sempre atualizados sobre as 
atuais tendências ASG e como elas afetam o desempenho 
dos investimentos da organização, permitindo determinar se 
a política de investimento deve ser ajustada de acordo com 
estas tendências.
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ANEXO A: ASSOCIAÇÕES DE INVESTIMENTO 
RESPONSÁVEL AO REDOR DO MUNDO

GLOBAL ÁFRICAEUROPA AMÉRICA LATINA

Reino Unido
UK Sustainable Investment and Finance Association

Bélgica
Belgian Sustainable and Socially
Responsible Investment Forum

Dinamarca
Danish Social Investment Forum

França
French Social Investment Forum

Alemanha, Áustria e Suíça
Forum Nachhaltige Geldanlagen

Itália
Italian Forum for Sustainable Finance

Países Baixos
Dutch Association of Investors for Sustainable Development

Espanha
Spain Social Investment Forum

Suíça
Swiss Sustainable Finance

Canadá
Responsible Investment 
Association

 ■ Global Sustainable 
Investment Alliance

 ■ European Sustainable 
Investment Forum

 ■ Africa Sustainable 
Investment Forum

 ■ LatinSIF

Estados Unidos
The Forum for Sustainable

and Responsible Investment

Noruega
Norwegian Sustainable Investment Forum

Suécia
Sveriges Forum for Hallbara Investeringar

Coreia do Sul
Korea Sustainable 
Investment Forum

Japão
Japan Sustainable 
Investment Forum

Austrália
Responsible Investment
Association Australia

Finlândia
Finland’s Sustainable Investment Forum

http://uksif.org/
http://www.belsif.be/homepage.aspx?ref=AA&lang=EN
http://www.belsif.be/homepage.aspx?ref=AA&lang=EN
http://www.dansif.dk/da-DK/In-English.aspx
http://www.frenchsif.org/isr/french-sif/
http://www.forum-ng.org/en/
http://www.finanzasostenibile.it/?Name=Value
http://www.vbdo.nl/en/
http://www.spainsif.es/en
http://www.sustainablefinance.ch/
http://www.riacanada.ca/
http://www.riacanada.ca/
http://www.gsi-alliance.org/
http://www.gsi-alliance.org/
http://www.eurosif.org/
http://www.eurosif.org/
http://www.africasif.org/
http://www.africasif.org/
http://www.latinsif.org/
http://www.ussif.org/about
http://www.ussif.org/about
http://Norwegian Sustainable Investment Forum
http://www.swesif.org/
http://www.kosif.org/main/
http://www.kosif.org/main/
http://www.jsif.jp.net/#!english/c1tc5
http://www.jsif.jp.net/#!english/c1tc5
http://responsibleinvestment.org/
http://responsibleinvestment.org/
http://www.finsif.fi/finsif-in-brief/
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ANEXO B: OUTROS MATERIAIS
SOBRE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL

MATERIAL INTRODUTÓRIO

 ■ “Building the Capacity of Investment Actors to 
use Environmental, Social, and Governance (ESG) 
Information” do PRI

 ■ PRI: Understanding the impact of your investments

 ■ PRI: How asset owners can drive responsible investment

 ■ PLSA: ESG Made Simple Guide

 ■ RIA: Guide to Responsible Investment

 ■ CERES: Blueprint for Sustainable Investing

 ■ Sustainable Returns for Pensions and Society: 

Responsible Investment and Ownership

 ■ USSIF: The Impact of Sustainable and Responsible 
Investment

 ■ Willis Towers Watson: Sustainable investing – we need 

a bigger boat.

 ■ Fórum Econômico Mundial: Accelerating the Transition 

towards Sustainable Investing

 ■ Fórum Econômico Mundial: Global Risks Report 2015

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA 
PROPRIETÁRIOS DE ATIVOS

 ■ PRI: Investment Practices, Asset Owner Insight
 ■ NAPF: Responsible Investment Guidance for Pension 

Funds
 ■ EUROSIF: Corporate Pension Fund & Sustainable 

Investment Study
 ■ EUROSIF: Primer for Responsible Investment 

Management of Endowments (PRIME Toolkit)
 ■ USSIF: Unleashing the Potential of US Foundation 

Endowments
 ■ EIRIS: Responsible investment in pooled funds: A guide 

for charity trustees

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CLASSES DE 
ATIVOS

 ■ PRI: Guia prático para a integração ASG no investimento 
em renda variável

 ■ PRI: Integrated analysis: How investors are addressing 
ESG factors in fundamental equity valuation

 ■ PRI: Fixed income investor guide 
 ■ PRI: Corporate bonds: Spotlight on ESG risks
 ■ PRI: Responsible investment and hedge funds 
 ■ PRI: Responsible investment in private equity: A guide 

for limited partners 
 ■ PRI: Limited partners’ responsible investment due 

diligence questionnaire 
 ■ PRI: Responsible investment in infrastructure 
 ■ UNEP FI: Implementing responsible property investment 

strategies 
 ■ INCR, IGCC, IIGCC, PRI, UNEP FIand  RICS:Sustainable 

real estate investment, implementing the Paris Climate 
Agreement: An action framework 

 ■ PRI Integrating ESG into fund documentation – PE LP 
guide (late 2016)

INICIATIVAS

 ■ Princípios para o Investimento Responsável (PRI)
 ■ Global Investor Coalition on Climate Change
 ■ International Corporate Governance Network
 ■ Focusing Capital on the Long Term
 ■ Convenção-Quadro das Nações Unidas para as 

Mudanças Climáticas
 ■ Princípios Norteadores da ONU para Negócios e 

Direitos Humanos

http://2xjmlj8428u1a2k5o34l1m71.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Capacity_Building_2013.pdf
http://2xjmlj8428u1a2k5o34l1m71.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Capacity_Building_2013.pdf
http://2xjmlj8428u1a2k5o34l1m71.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Capacity_Building_2013.pdf
https://www.unpri.org/download_report/3881
https://www.unpri.org/download_report/6385
http://www.plsa.co.uk/PolicyandResearch/DocumentLibrary/~/media/Policy/Documents/0585-Environmental-Social-and-Corporate-Governance-ESG-Made-Simple.pdf
https://riacanada.ca/wp-content/uploads/2016/06/RIA2016_mag_v5.pdf
http://www.ceres.org/resources/reports/the-21st-century-investor-ceres-blueprint-for-sustainable-investing/view
http://sustainablereturns.org.za/
http://sustainablereturns.org.za/
http://www.ussif.org/files/Publications/USSIF_ImpactofSRI_FINAL.pdf
http://www.ussif.org/files/Publications/USSIF_ImpactofSRI_FINAL.pdf
https://www.towerswatson.com/en-GB/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2012/09/Sustainable-investing-we-need-a-bigger-boat
https://www.towerswatson.com/en-GB/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2012/09/Sustainable-investing-we-need-a-bigger-boat
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IV_AcceleratingSustainableInvesting_Report_2011.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IV_AcceleratingSustainableInvesting_Report_2011.pdf
http://reports.weforum.org/global-risks-2015/
http://www.plsa.co.uk/PolicyandResearch/DocumentLibrary/~/media/Policy/Documents/0308_NAPF_Responsible_Investment_guide_2013_DOCUMENT_2.ashx
http://www.plsa.co.uk/PolicyandResearch/DocumentLibrary/~/media/Policy/Documents/0308_NAPF_Responsible_Investment_guide_2013_DOCUMENT_2.ashx
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/07/coporate-pensiosn-funds.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/07/coporate-pensiosn-funds.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/06/eurosif_prime_2006.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/06/eurosif_prime_2006.pdf
http://www.ussif.org/files/Publications/unleashing_potential.pdf
http://www.ussif.org/files/Publications/unleashing_potential.pdf
http://www.eiris.org/files/EIRIS Foundation/Responsible Investment in Pooled Funds A Guide for Charity Trustees 2013.pdf
http://www.eiris.org/files/EIRIS Foundation/Responsible Investment in Pooled Funds A Guide for Charity Trustees 2013.pdf
https://www.unpri.org/download_report/22600
https://www.unpri.org/download_report/22600
https://www.unpri.org/download_report/3950
https://www.unpri.org/download_report/3950
https://www.unpri.org/download_report/15026
https://www.unpri.org/download_report/3829
https://www.unpri.org/download_report/3972
https://www.unpri.org/download_report/6223
https://www.unpri.org/download_report/6223
https://www.unpri.org/download_report/6241
https://www.unpri.org/download_report/6241
https://www.unpri.org/download_report/3784
https://www.unpri.org/download_report/6224
https://www.unpri.org/download_report/6224
https://www.unpri.org/download_report/13715
https://www.unpri.org/download_report/13715
https://www.unpri.org/download_report/13715
https://www.unpri.org/
http://globalinvestorcoalition.org/
https://www.icgn.org/
http://www.fclt.org/en/home.html
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
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ANEXO C: POLÍTICAS DE INVESTIMENTO 
DE PROPRIETÁRIOS DE ATIVOS AO REDOR 
DO MUNDO
Os signatários do PRI forneceram as seguintes políticas 
de investimento de proprietários de ativos, com base 
na disponibilidade pública e na distribuição regional. Os 
elementos das políticas não necessariamente representam 
as melhores práticas.

ÁFRICA

ÁSIA/OCEANIA

ORGANIZAÇÃO PAÍS TIPO DOCUMENTO
Government Employees 
Pension Fund (GEPF)

África do Sul Fundo de pensão não-
corporativo

Declaração de política de 
investimento

Sasria (SOC) Ltd África do Sul Seguradora Política de Investimento

ORGANIZAÇÃO PAÍS TIPO DOCUMENTO
Australian Catholic 
Superannuation Retirement 
Fund

Austrália Fundo de pensão não-
corporativo

Política de investimento 
responsável

CBUS Austrália Fundo de pensão não-
corporativo

Resumo de declaração de 
política de investimento com 
Política ASG

Foundation North Nova Zelândia Fundação Declaração de políticas e 
objetivos de investimento

Hesta Super Fund Austrália Fundo de pensão não-
corporativo

Política ASG

New Zealand Super Fund Nova Zelândia Fundo de pensão não-
corporativo

Protocolo de investimento 
responsável

StatewideSuper Austrália Fundo de pensão não-
corporativo

Política de investimento 
ambiental, social e de 
governança (ASG) e de voto à 
distância

VicSuper Austrália Fundo de pensão não-
corporativo

Declaração de política de 
investimento

http://www.gepf.co.za/images/pressReleases/GEPF_Investment_Policy_Statement.pdf
http://www.gepf.co.za/images/pressReleases/GEPF_Investment_Policy_Statement.pdf
http://sasria.co.za/index.php/component/rsfiles/download-file/files?path=things-to-know%252FPOL-010%2BInvestment%2BPolicy%2BV5.0%2BApproved%2B2015-06-11.pdf
http://csf.com.au/documents/Responsible Investment Policy May 2016
http://csf.com.au/documents/Responsible Investment Policy May 2016
https://www.cbussuper.com.au/content/dam/cbus/files/governance/policies/Investment-Policy-Statement-Summary.pdf
https://www.cbussuper.com.au/content/dam/cbus/files/governance/policies/Investment-Policy-Statement-Summary.pdf
https://www.cbussuper.com.au/content/dam/cbus/files/governance/policies/ESG-Policy.pdf
https://do6qmrbufqcd2.cloudfront.net/1003/15-10-20-sipo-foundation-north-1.pdf
https://do6qmrbufqcd2.cloudfront.net/1003/15-10-20-sipo-foundation-north-1.pdf
http://www.hesta.com.au/Media/docs/03-16-ESG-Policy-da586425-6c98-455c-b1cf-7e0bc6893ddd-3.PDF
https://www.nzsuperfund.co.nz/sites/default/files/documents-sys/Responsible Investment Framework.pdf
https://www.nzsuperfund.co.nz/sites/default/files/documents-sys/Responsible Investment Framework.pdf
http://www.statewidesuper.com.au/files/2105_esg_investment_proxy_voting_policy.pdf?rand=954
http://www.statewidesuper.com.au/files/2105_esg_investment_proxy_voting_policy.pdf?rand=954
http://www.statewidesuper.com.au/files/2105_esg_investment_proxy_voting_policy.pdf?rand=954
http://www.statewidesuper.com.au/files/2105_esg_investment_proxy_voting_policy.pdf?rand=954
http://www.vicsuper.com.au/~/media/Files/PDFs-and-downloads/Other/investments/investment_policy_statement.pdf?la=en
http://www.vicsuper.com.au/~/media/Files/PDFs-and-downloads/Other/investments/investment_policy_statement.pdf?la=en
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EUROPA

AMÉRICA DO NORTE

ORGANIZAÇÃO PAÍS TIPO DOCUMENTO
Allianz SE Alemanha Seguradora Protocolo de integração ASG
AP2 Suécia Fundo de pensão não-

corporativo
Política de governança 
corporativa

AXA Group França Seguradora Política de investimento 
responsável do grupo

Church of Finland Finlândia Fundo de pensão não-
corporativo

Política de investimento 
responsável e titularidade

Church of Sweden Suécia Fundo de pensão não-
corporativo

Política financeira e 
políticas e instruções para o 
investimento responsável

Environment Agency 
Pension Fund

Reino Unido Fundo de pensão não-
corporativo

Declaração de princípios de 
investimento e política de 
investimento responsável

PFZW Países Baixos Fundo de pensão não-
corporativo

Política de Investimento

FRR França Fundo de pensão não-
corporativo

Estratégia de investimento 
responsável

West Midlands Pension 
Fund

Reino Unido Fundo de pensão não-
corporativo

Protocolo de investimento 
responsável

ORGANIZAÇÃO PAÍS TIPO DOCUMENTO
Caisse de dépôt et 
placement du Québec

Canadá Fundo de pensão não-
corporativo

Política de investimento 
responsável

CalPERS EUA Fundo de pensão não-
corporativo

Política de Investimento do 
Total Fund

CalSTRS EUA Fundo de pensão não-
corporativo

Política de investimento e 
plano de gestão

OPTrust Canadá Fundo de pensão não-
corporativo

Declaração de políticas 
e procedimentos de 
investimento

https://www.allianz.com/v_1467708774000/media/responsibility/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework_2016.pdf
http://www.ap2.se/Global/Policies/Corporate Governance policy.pdf
http://www.ap2.se/Global/Policies/Corporate Governance policy.pdf
https://cdn.axa.com/www-axa-com%2F9a1aeabd-d7ba-49dd-8ca1-eff1201f69a2_axa_group_responsible_investment_policy_2013.pdf
https://cdn.axa.com/www-axa-com%2F9a1aeabd-d7ba-49dd-8ca1-eff1201f69a2_axa_group_responsible_investment_policy_2013.pdf
http://evl.fi/EVLen.nsf/Documents/3FB1CE88077E361BC2257D48003FC2DE/$file/Church Pension Fund's Guidelines for Responsible Investing.pdf
http://evl.fi/EVLen.nsf/Documents/3FB1CE88077E361BC2257D48003FC2DE/$file/Church Pension Fund's Guidelines for Responsible Investing.pdf
https://m.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=935612
https://m.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=935612
https://m.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=935612
https://www.eapf.org.uk/~/media/document-libraries/eapf2/policies/policy--statement-of-investment-principles--2015.pdf?la=en
https://www.eapf.org.uk/~/media/document-libraries/eapf2/policies/policy--statement-of-investment-principles--2015.pdf?la=en
https://www.eapf.org.uk/~/media/document-libraries/eapf2/policies/responsible-investment-policy-2016-v2.pdf?la=en
https://www.eapf.org.uk/~/media/document-libraries/eapf2/policies/responsible-investment-policy-2016-v2.pdf?la=en
https://www.pfzw.nl/sociale-partners/actueel/actueel/Paginas/Beleggingsbeleid-2015-2020.aspx
http://www.fondsdereserve.fr/documents/SRI-Strategy-2013-2017.pdf
http://www.fondsdereserve.fr/documents/SRI-Strategy-2013-2017.pdf
http://www.wmpfonline.com/CHttpHandler.ashx?id=7181&p=0
http://www.wmpfonline.com/CHttpHandler.ashx?id=7181&p=0
http://www.cdpq.com/sites/all/files/medias/en/lacaisse/gouvernance/documents/politique_investissement_responsable_en.pdf
http://www.cdpq.com/sites/all/files/medias/en/lacaisse/gouvernance/documents/politique_investissement_responsable_en.pdf
https://www.calpers.ca.gov/docs/total-fund-investment-policy.pdf
https://www.calpers.ca.gov/docs/total-fund-investment-policy.pdf
http://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/a_-_investment_policy_and_management_plan.pdf
http://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/a_-_investment_policy_and_management_plan.pdf
http://Statement of Investment Policies and Procedures
http://Statement of Investment Policies and Procedures
http://Statement of Investment Policies and Procedures
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Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI)

A UNEP FI é uma parceria única entre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNU-
MA) e o setor financeiro global. A UNEP FI trabalha em estreita parceria com mais de 200 instituições 
financeiras signatárias da Declaração da UNEP FI sobre Desenvolvimento Sustentável e uma série de 
organizações parceiras para desenvolver e promover conexões entre sustentabilidade e desempen-
ho financeiro. Por meio de redes de pares, pesquisa e treinamento, a UNEP FI coloca em prática sua 
missão de identificar, promover e realizar a adoção das melhores práticas ambientais e de sustentab-
ilidade em todos os níveis das operações das instituições financeiras.

Para maiores informações, visite www.unepfi.org.

O PRI é uma iniciativa de investidores em parceria com a
UNEP Finance Initiative e o Pacto Global das Nações Unidas.

Pacto Global das Nações Unidas

O Pacto Global da ONU é um chamado para que as empresas em todo o mundo alinhem suas op-
erações e estratégias com os 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, direitos tra-
balhistas, meio-ambiente e combate à corrupção, e realizem ações de apoio aos objetivos da ONU e 
questões representadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Pacto Global da ONU 
é uma plataforma de liderança para o desenvolvimento, a implementação e a divulgação de práticas 
responsáveis pelas empresas. Lançado em 2000, trata-se da maior iniciativa de sustentabilidade cor-
porativa do mundo, com mais de 8800 empresas e 4000 signatários não corporativos com sede em 
mais de 160 países e 80 Redes Locais. 

Para maiores informações, visite www.unglobalcompact.org.

Os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) 

O PRI trabalha em conjunto com sua rede internacional de signatários para colocar em prática os seis 
Princípios para o Investimento Responsável. O objetivo dos Princípios é compreender as implicações 
do investimento sobre temas ambientais, sociais e de governança (ASG), além de oferecer apoio aos 
signatários na integração desses temas às suas decisões de investimentos e titularidade de ativos. O 
PRI atua no interesse de longo prazo de seus signatários, dos mercados financeiros e das economias 
em que operam e, por fim, do meio ambiente e da sociedade em geral.

Os seis Princípios para o Investimento Responsável foram um conjunto de princípios de investimento 
voluntários e aspiracionais que oferecem uma gama de ações que permitem incorporar fatores ASG 
à prática de investimentos. Os Princípios foram desenvolvidos por investidores, para investidores. Ao 
implementá-los, os signatários contribuem para o desenvolvimento de um sistema financeiro global 
mais sustentável.

Para maiores informações, visite www.unpri.org.

http://www.unepfi.org
http://www.unepfi.org
http://www.unepfi.org
http://www.unglobalcompact.org
http://www.unglobalcompact.org
http://www.unglobalcompact.org
http://www.unpri.org
http://www.unpri.org

