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METODOLOGIA
Apresentação de conceitos e cases, bem como exercícios práticos de estratégias de descarbonização

Primeiro encontro para novos integrantes do IPC
IPC 101 - Mudanças climáticas e estratégias para 

a descarbonização de portfólios

OBJETIVO
Apresentação da iniciativa IPC - Investidores pelo Clima e capacitação de investidores no tema
mudanças climáticas e seus impactos sobre ativos mobiliários, explorando a aplicação de
ferramentas de análise climática e possíveis estratégias a serem aplicadas no caminho para a
descarbonização de portfólios

PÚBLICO: Investidores convidados para o Grupo de Discussão
LOCAL: https://us02web.zoom.us/j/89356899215 (a reunião será online devido à pandemia)
Dia: 25/11/2020

Horário: 9:00 – 11:00

https://us02web.zoom.us/j/89356899215


AGENDA – 25/11/2020

Boas vindas9:00

Introdução: Mudanças Climáticas, seus impactos 

sobre investimentos e descarbonização
9:05

Estratégias de gestão climática de portfólios 

(ativas, passivas e engajamento)
9:50

Ações esperadas para o 2º ciclo do IPC 

e discussão aberta 
10:45

Rafael Gersely, SITAWI

Tatiana Assali, SITAWI

Tatiana Assali, SITAWI

O 1º ciclo do IPC10:25 Rafael Gersely, SITAWI

9:30
Ferramentas para a gestão climática de portfólios 

de investimento
Rafael Gersely, SITAWI

Encerramento11:00 Tatiana Assali, SITAWI



Introdução: Mudanças Climáticas, 

seus impactos sobre investimentos 

e descarbonização



CONTEXTO – MUDANÇAS CLIMÁTICAS (MCs)

Os eventos extremos causados 

pelas mudanças climáticas 

implicaram em uma perda 

econômica de US$ 2,25 trilhões 
entre 1998 e 2017 

A temperatura média terrestre já se elevou, 
desde o final do séc. XIX, cerca de 1,62oC, 
com grande parte do aumento sendo 
constatado nos últimos 35 anos

O Brasil teve uma perda anual 
de US$ 1,7 bilhões entre 1998 e 2017 
devido às questões climáticas

Fórum Econômico Mundial classificou 
as questões relacionadas ao clima entre os 
principais riscos econômicos globais



POR QUE AS MCs SÃO IMPORTANTES PARA 

INVESTIDORES PROFISSIONAIS?

MCs possuem efeitos sistêmicos, afetando todos os 
agentes econômicos no curto, médio e longo prazo 

Impactos 
diferentes 
para classes 
de ativos 
diferentes 

Riscos físicos: por eventos extremos (ex. secas, enchentes, furacões) 

ou mudanças a longo prazo (ex. aumento do nível do mar e da temperatura)

Riscos de transição: impacto financeiro a ativos carbono-intensivos 

na transição para economia de baixo carbono - stranded assets.

(ex: precificação do carbono, preferência do consumidor)

› Renda variável

› Renda fixa

› Ativos reais

Investidores têm potencial 

de influenciar a economia real 

e agir contra as MCs

ao incorporarem 

soluções de mitigação e 

adaptação climáticas 
em seus investimentos

Porém, um mesmo resultado 

Impactos negativos são 
maiores que os positivos



Mais investimentos em áreas como energias 

renováveis

O QUE É DESCARBONIZAÇÃO?

Desinvestimento de atividades intensivas em 

carbono

Redução de emissões e apoio à transição para 

uma economia de baixo carbono

Esforços realizados por investidores 

para alinhar seus portfólios aos objetivos 

de uma economia de baixo carbono

PANO DE FUNDO

Acordo de Paris e NDCs¹

¹ NDCs – Nationally Determined Contributions

Mensuração e 
análise climática de 

portfólios

Monitoramento 
e reporte

Estratégias 
ativas / passivas 
e engajamento

Descarbonização



DESCARBONIZAÇÃO

Mensuração e análise climática de portfólios - métricas e metas

Metodologias e ferramentas para 

a mensuração da pegada de carbono 

e análise climática de portfólio

GHG Protocol: principal metodologia para a medição

da pegada de carbono, abrangendo emissões diretas e

indiretas

PACTA¹: ferramenta para alinhar portfolios de renda

variável e renda fixa ao cenário de 2 graus celsius

PCAF²: contabilização de emissões de GEE para

diversas classes de ativos, incluindo linhas de crédito

corporativo e imobiliário

Carbon Yield: quantifica o impacto de títulos verdes

em termos de emissões de GEE evitadas

¹ PACTA - Paris Agreement Capital Transition Assessment

² PCAF – Partnership for Carbon Accounting Financials

Compromissos e Metas

O compromisso com a mensuração e redução de

emissões legitima que a descarbonização está

incorporada na cultura do investidor. Compromissos

são sempre junto ao cliente, porém existem iniciativas:

Metas baseadas na ciência (Science-based targets):

metas de redução da pegada de carbono alinhadas a

manutenção do aumento da temperatura terrestre a

2ºC

Montreal Carbon Pledge: formaliza o compromisso de

investidores com a mensuração e o reporte da pegada

de carbono de suas carteiras de renda variável, a cada

dois anos



Informa clientes e stakeholders sobre a evolução do 

compromisso assumido

DESCARBONIZAÇÃO

Monitoramento e reporte

Engaja outros investidores profissionais

Para proprietários de ativos, permite um melhor 

alinhamento com gestores sobre as diretrizes adotadas 

contra as mudanças climáticas, além de prezar pelo 

seu dever fiduciário para com seus beneficiários

Para gestores, permite a comunicação com clientes, 

prezando pelo seu dever fiduciário, ajuda a garantir a 

oferta e gestão de produtos com menor intensidade 

de carbono, além de permitir a comparação com 

benchmarks dedicados

Monitoramento deve ser 

complementado pelo reporte periódico 

de informações dos impactos climáticos 

dos portfólios

A TCFD está sendo cada vez mais 

incorporada por agentes do setor 

financeiro. Solicita a investidores que 

apresentem os impactos dos riscos 

climáticos em suas carteiras de 

investimento



Gestão de Portfólio Propriedade Ativa (Stewardship)

Filtro Negativo

Overweight / 

Underweight

Investimento temático

Integração ASG (Best in 

transition)

VotoEngajamento

DESCARBONIZAÇÃO

Estratégias ativas/passivas e engajamento

Particular interesse para proprietários de 
ativos e gestores passivos

Quando um investidor profissional compactua com a descarbonização de portfólio, este insere uma camada adicional

de fatores, drivers e fundamentos em sua metodologia de construção de carteiras e/ou de seleção de gestores

externos.

Estratégias com o objetivo de redução da exposição da carteira ao carbono não “inventam a roda”. Pelo contrário,

encontram soluções e adaptam metodologias de análise de investimentos, de risco e de performance já existentes

e disseminadas a um fator adicional de risco – o risco climático



Ferramentas para a gestão climática 

de portfólios de investimento



POR QUE AVALIAR SEU PORTFÓLIO EM RELAÇÃO A CLIMA?

As atividades da economia real 

são as emissoras de GEE. 

Porém a economia real 

é viabilizada pela ação dos 

investidores, através de diferentes 

veículos de investimento. 

As emissões de investimentos 

são as principais emissões de 

investidores

Pressão da 
sociedade e de 

empresas

Futuras 
regulamentações

Riscos regulatórios 
e reputacionais

Reporte para 
clientes e 

beneficiários

Monitoramento de 
ativos e eficiência 

do portfólio

Avaliação e gestão 
dos riscos 
climáticos

Acesso a 
informações

Visão do 
passado 
(pegada)

Custos de 
análise

Dificuldades

Razões



Categorias Descrição Aplicação Prós Contras

Pegada de carbono • Avaliação intersetorial da 

exposição do portfólio à 

emissão de GEE 

• Link portfólio e clima 

• Avaliação de Project Finance

• Medidas de eficiência  

• Construção de portfólio

• Engajamento

• Comunicação e reporte

• Intersetorial 

• Informação amplamente 

disponibilizada 

• Difundido entre empresas 

• Padronização, facilitando o 

reporte

• Incerteza associada aos 

dados no nível de ativos 

financeiros 

• Cobertura incompleta

• Falta de padrão de 

contabilidade

• Alta volatilidade dos dados

Métricas de exposição 

verde / marrom

• Indicadores setor-específico 

capazes de distinguir 

atividades e tecnologias que 

trazem soluções ou 

problemas climáticos

• Filtros positivos e negativos

• Construção de portfólio

• Engajamento 

• Indicadores quantitativos, 

com alta transparência dos 

dados

• Indicadores relevantes para 

gestão corporativa

• Aplicável somente para 

alguns setores-chave

• Dificuldade de diferenciação 

entre setores

• Sem formato para 

agregação de setores

Ratings climáticos • Indicadores qualitativos 

baseados em informações 

de pegada de carbono ou 

métricas verde / marrom, no 

nível da investida

• Engajamento • Indicadores capazes de 

agregar diferentes fatores 

• Frameworks já 

estabelecidos

• Black-box 

• Risco de greenwashing

• Não é conectado 

diretamente a uma 

estratégia específica

MÉTRICAS CLIMÁTICAS – abordagens

Fonte: UNEP FI - CLIMATE STRATEGIES AND METRICS

CO2



MÉTRICAS CLIMÁTICAS – fontes de dados

# Tipos de dados Definição Exemplo Onde encontrar

Dados 

primários

• Dados disponibilizados 

diretamente pelas cias

• Emissões de CO2; 

• estratégia para 

riscos climáticos

• Formulários de referência; 

• Demonstrativos Financeiros; 

• Relatórios de 

sustentabilidade 

Dados 

secundários

• Dados/métricas 

coletados, agregados, 

harmonizados e 

estimados por 

provedores de 

informações

• Capacidade 

instalada;

• CAPEX estimado; 

• Emissões de CO2

• Registro GHG Protocol

• CDP 

• Bloomberg

Dados de 

performance 

(subjetivos ou 

objetivos) 

• Desenvolvidos por 

provedores de 

informações, incluindo 

ratings e benchmarking

• Ratings climáticos;

• Métricas de risco 

climáticos

• CDP Analytics

• Vigeo Eiris

• MSCI

• SITAWI

1

2

3

Fonte: UNEP FI - CLIMATE STRATEGIES AND METRICS



MÉTRICAS CLIMÁTICAS –

Ferramentas 

Listamos algumas ferramentas 

que endereçam as categorias 

de métricas apresentadas. 

No entanto, estas não esgotam 

o universo de ferramentas 

disponíveis para investidores

* Ferramentas de consulta online

e abertas ao público



FERRAMENTAS PÚBLICAS – base de dados

Registro GHG Protocol BR 

• Acesso online via site: https://registropublicodeemissoes.com.br/mapa-dos-inventarios

• Cobertura: Em 2018, 319 organizações brasileiras publicaram seus inventários de GEE

• Disponibilização de dados de emissões por ano, escopo, categoria, GEE

https://registropublicodeemissoes.com.br/mapa-dos-inventarios


FERRAMENTAS PÚBLICAS – base de dados

CDP

• Acesso online via site: https://www.cdp.net/en (necessário login)

• Cobertura: 6.937 empresas, sendo 366 das 500 maiores empresas do mundo e mais de 500 

empresas Brasileiras

• Disponibilização das respostas das empresas ao questionário CDP, que solicita informações sobre 

(entre outros): Governança; Riscos e oportunidades; Estratégias de negócios; Metodologia de 

mensuração de emissões; Dados de emissões

• Inclui Rating Climático em relação a gestão das mudanças climáticas: A, A-, B, B-, C, D, F

https://www.cdp.net/en


FERRAMENTAS PÚBLICAS – ferramentas de análise

Fossil Free Funds

• Acesso online através de: https://fossilfreefunds.org/

• Ferramenta  que visa apresentar a pegada de CO2 de fundos de investimento (mutual funds) 

e ETFs

• Os dados se referem a fundos americanos, somente de renda variável 

https://fossilfreefunds.org/


FERRAMENTAS PÚBLICAS – ferramentas de análise

PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials)

• Acesso online através de: https://carbonaccountingfinancials.com/

• A mensuração, no entanto, é realizada por equipe dedicada, o que implica na necessidade 

de envio da carteira de ativos; 

• Ferramenta  que visa a mensuração da pegada de carbono de diversas classes de ativos, 

incluindo ações, títulos soberanos, linhas de crédito bancário, hipotecas e project finance; 

• A PCAF é também uma iniciativa que visa aumentar a transparência e a responsabilidade do 

setor financeiro com os objetivos do Acordo de Paris 

https://carbonaccountingfinancials.com/


FERRAMENTAS POR ASSINATURA –

Bloomberg

• Investidores que contam com terminais da Bloomberg têm acesso a dados de emissões de 

GEE de companhias e também conseguem agrupá-los em nível de portfólio (renda variável);

• É possível a comparação das emissões do portfólio com benchmarks, permitindo maior 

entendimento sobre as fontes das emissões da carteira: setores ou companhias?

• Também conta com módulo dedicado “Carbon Tracker”

Portfolio Carbon Footprint Carbon Tracker 2D Scenario Analysis



FERRAMENTAS POR ASSINATURA –

SITAWI

• A SITAWI opera a maior prática de pesquisa em Finanças Sustentáveis da América Latina; são 

230+ empresas brasileiras e latino-americanas cobertas por uma equipe de pesquisa de 7 

profissionais dedicados 

• Em 2019 foi eleita a 4ª melhor provedora de Pesquisa ASG no mundo; representa oficialmente a 

Vigeo Eiris no Brasil

• Em seu Relatório ASG, apresenta os riscos ASG mais pertinentes às empresas, incluindo 

possíveis impactos financeiros em seu valor de mercado caso os riscos venham a se materializar

Análise qualitativa

# Tema Value driver Impacto Horizonte

1 Água, energia e materiais Encargo hídrico emergencial Sev Curtí

2 Biodiversidade e uso do solo Bioinvasão Lim Curto

3 Biodiversidade e uso do solo Morte de biodiversidade Lim Longo

4 Manejo de resíduos Emissão de poluentes Lim Médio

5 Mudanças climáticas Infraestrutura resiliente Mod Longo

6 Mudanças climáticas Perdas na geração Lim Longo

7 Mudanças climáticas Taxação de carbono Sev Médio

8 Mudanças climáticas Variação na série histórica Sev Médio

9 Clientes Qualidade dos serviços Lim Médio

10 Comunidades Campos eletromagnéticos Mod Longo

11 Trabalhadores Acidentes trabalhistas Mod Médio

12 Trabalhadores Rotatividade Lim Médio

0

Matriz Impacto/Horizonte
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GHG Protocol

Mensuração da intensidade 

de emissões de GEE do portfólio 

Kappa Lambda Total Retorno FIA  

Exercício:



Base de medições: GHG Protocol

• Desenvolve padrões de cálculo e reporte de 

inventário de GEE;

• Lançada em 1998: 

• Metodologia adaptada a realidade Brasileira em 

2008; 

• Metodologia mais utilizada para elaboração de 

inventários GEE  corporativo; 

• Emissões divididas em: 

• Diretas: emissões próprias ou controladas pela 

sua organização; 

• Indiretas: Emissões consequências de sua 

organização, mas que são propriedades ou 

controladas por outras

Escopo Definição

1 Fontes próprias ou controladas pelo investidor

2 Emissões de compra de eletricidade ou calor

3 Outras emissões indiretas

http://ghgprotocol.org/


Mensurando as emissões do 

Kappa Lambda Total Retorno FIA – Vamos praticar?  

Portfólio:  100.000.000,00 (dados em 31/12/2018)

Empresas (1)
Porcentagem 

(%) (2)
Valor investido (em 

BRL milhões) (3)
Market cap (em BRL 

milhões) (4)
% do Mkt Cap da 

companhia (6 = 3/4) 

Somatório das 
emissões - escopo 1 e 

2 (tCO2e) (7)

Itaú 20% 20,00 302.250,00 0,0066% 86.589,00 

MRV Engenharia 20% 20,00 5.490,00 0,3643% 10.455,32

BRF 20% 20,00 17.818,00 0,1122% 385.883,48

Lojas Americanas 20% 20,00 29.011,00 0,0960% 35.710,79 

Petrobras 20% 20,00 186.522,00 0,0107% 60.628.774,00

Calcular:
• Total de emissões do portfólio do investidor –

tCO2e 

• tCO2e por milhão investido – tCO2e/BRL 

milhões https://www.menti.com/m6ee2idmv4

Código: 35 36 55 7

https://www.menti.com/m6ee2idmv4


Mensurando as emissões do 

Kappa Lambda Total Retorno FIA – Vamos praticar?  

Portfólio:  100.000.000,00 (dados em 31/12/2018)

Empresas (1)
Porcentagem 

(%) (2)

Valor 
investido (em 
BRL milhões) 

(3)

Market cap (em 
BRL milhões) (4)

% do Mkt Cap da 
companhia (6 = 

3/4) 

Somatório das 
emissões - escopo 
1 e 2 (tCO2e) (7)

Total de emissões 
do portfólio do 

investidor – tCO2e 
(8 = 6*7)

tCO2e/BRL milhão 
investido (9 = 8/3)

Itaú 20% 20,00 302.250,00 0,0066% 86.589,00 5,71 0,29

MRV Engenharia 20% 20,00 5.490,00 0,3643% 10.455,32 38,09 1,90

BRF 20% 20,00 17.818,00 0,1122% 385.883,48 433,13 21,65

Lojas 
Americanas 

20% 20,00 29.011,00 0,0689% 35.710,79 24,62 1,23

Petrobras 20% 20,00 186.522,00 0,0107% 60.628.774,00 6.501 324,36

Total 7.002,55 349,42

Total por milhão 70,02 69,88 (=349,42 / 5)

Calcular:
• Total de emissões do portfólio do investidor –

tCO2e 

• tCO2e por milhão investido – tCO2e/BRL 

milhões https://www.menti.com/m6ee2idmv4

Código: 35 36 55 7

https://www.menti.com/m6ee2idmv4


Estratégias de gestão climática 

de portfólios: ativas e passivas



ESTRATÉGIAS DE GESTÃO CLIMÁTICA

GESTÃO DE  
PORTFÓLIO

Filtro  
Negativo

Overweight /  
Underweight

Investimento  
Temático

Integração  ASG 
(Best in  

transition)

Voto Engajamento

PROPRIEDADE ATIVA 
(STEWARDSHIP)

As estratégias para a 

descarbonização têm como 

foco 2 abordagens distintas: 

• a gestão de portfólios; 

• a propriedade ativa (stewardship).

Ambas abordagens podem ser 

aplicadas por gestores e proprietários 

de ativos, inclusive concomitantemente, 

como será visto nos exemplos  

práticos a seguir.



ESTRATÉGIAS DE GESTÃO CLIMÁTICA

Gestão de portfólios – Filtro Negativo

Filtro negativo

exclusão do universo de investimento empresas que não 

cumprem com critérios socioambientais pré-definidos, ou 

que não se encaixam na filosofia de investimento do 

investidor: 

• Tabaco; bebidas alcoólicas; defesa/armamento; 

• Grandes emissores de GEE

Soluções para sua viabilização

• Índices

• FTSE ex Fossil Fuel Index Series (RV)

• Stoxx Low Carbon Footprint Indices (RV)

• Bloomberg Barclays MSCI Socially Resp. (RF)

• Stoxx EU Climate Impact Ex. Global Compact

Controversial Weapons & Tobacco (Derivativos)

• Pela baixa diversificação de setores no mercado de 

capitais nacional, ainda não existem benchmarks que 

excluam setores/empresas carbono intensivos. 

• É necessário o engajamento conjunto de investidores 

profissionais. 

• Gestor do maior fundo soberano do mundo; US$ 1 tri

• Filtro negativo em empresas:

• cujas operações se baseiam em carvão (geração de 

receita ou fonte energética); 

• cujas cadeias de valor possuam altos níveis de emissões 

de GEE; 

• Em 2015, desinvestimento de empresas como Shell, BP 

e Exxon Mobil;

• Active return (alpha): 0,14%

Gestão de portfólios
Propriedade Ativa 

(Stewardship)

Filtro 

negativo

Overwei

ght/

Underwe

ight

Investim

ento 

temático

Integraç

ão ASG 

(Best in 

transition

)

Voto
Engaja

mento



ESTRATÉGIAS DE GESTÃO CLIMÁTICA

Gestão de portfólios – Investimento temático

Investimento temático

investimentos em soluções específicas às 

mudanças climáticas:

• emissores e projetos de energia renovável; 

• eficiência energética

• restauração florestal, etc. 

Pode ser alcançado via qualquer classe de ativo –

RV, RF, RE, PE/VC e veículos como fundos abertos 

e fechados e ETFs.  

Soluções para sua viabilização:

• Fundos e ETFs

• New Alternatives Fund; Fidelity Select Fund

• Invesco Solar ETF; iShares Global Clean Energy ETF

• Índices

• Bloomberg Barclays MSCI Green Bond (RF)

• Fundos

• FIP-IE BB Votorantim En. Sustentável I,II,III

• FIDC Vinci Energia Sustentável

• Green Bonds

• Asset com US$ 380 milhões em AuM; 

• Investimentos em RF, RV, PE e reais; 

• Renda Fixa: títulos de dívida do Nordic Investment

Bank (NIB), banco de desenvolvimento que 

financia exclusivamente projetos de energia 

renovável, tratamento de efluentes, mobilidade 

urbana e eficiência energética; 

Gestão de portfólios
Propriedade Ativa 

(Stewardship)

Filtro 

negativo

Overwei

ght/

Underwe

ight

Investim

ento 

temático

Integraç

ão ASG 

(Best in 

transition

)

Voto
Engaja

mento

http://info.sitawi.net/naopercaessebond


ESTRATÉGIAS DE GESTÃO CLIMÁTICA

Gestão de portfólios – Overweight / Underweight

Overweight / underweight

Descolamento do mix proposto pelo benchmark, via: 

• Gestão Ativa: 

• Asset Allocation: no nível de classes e setores; 

• Security selection: no nível de ativos específicos; 

• Gestão passiva

• Enhanced Indexing / Cell-matching (RF) 

Soluções para sua viabilização: 

• Fundos

• Morningstar Low Carbon Designation (2018)

• Índices 

• FTSE Global Climate Index Series

• FTSE Green Revenue Index Series

• MSCI Low Carbon Indexes 

• Índices

• ICO2 

• Fundos e ETFs

• iShares ECOO ETF 

• BMO Global Asset Management; 

• AuM de US$ 263 bilhões; 

• Over e underweight na gestão de ativos de RV de 

mercados emergentes: 

• Benchmark: MSCI World Benchmark; 

• Intensidade de emissões 6x menor; 

• Retorno anualizado em 3 anos de 4,65% (vs. 

2,81% do bench.)

Gestão de portfólios
Propriedade Ativa 

(Stewardship)

Filtro 

negativo

Overwei

ght/

Underwe

ight

Investim

ento 

temático

Integraç

ão ASG 

(Best in 

transition

)

Voto
Engaja

mento



ESTRATÉGIAS DE GESTÃO CLIMÁTICA

Gestão de portfólios – Integração ASG (best in transition)

Integração ASG (best in transition)

aliar temas ASG à análise fundamentalista do ativo (DCF, 

Multiples, Comps., Appraisal, etc). 

Incorporação do tema mudanças climáticas em estratégias 

long/short, bottom up, buy and hold, e top down; 

Para mudanças climáticas, além da pegada de carbono, 

pode se avaliar o grau de resiliência a cenários climáticos 

adversos e estratégias de transição. 

Soluções para sua viabilização: 

• Provedores de informação 

• CDP – Carbon Disclosure Leadership

• GRESB (para ativos imobiliários)

• Provedores de Ratings ASG 

• Próprios emissores / gestores de ativos com maior 

aplicação da TCFD 

• Abordagem mais utilizada por investidores brasileiros 

que praticam investimento responsável; 

• White papers lançados por assets (IAM) demonstrando 

metodologia de integração; 

• FEBRABAN / SITAWI em 2019 lançaram Régua de 

Sensibilidade aos Riscos Climáticos para atendimento 

da TCFD pelos bancos brasileiros. 

• Maior resseguradora do mundo, com US$ 33 bilhões em prêmios 

emitidos em 2018; 

• Integra na totalidade de seu portfólio de US$ 130 bilhões temas 

ASG; 

• Carteiras de estratégia passiva replicam exatamente as carteiras 

teóricas de benchmarks ASG; 

• Já para mandatos de gestão ativa, os gestores devem aliar 

métodos tradicionais de valuation a análises ASG e climáticas 

criteriosas. 

https://info.sitawi.net/guia_regua_sensibilidade_risco_climatico


Estratégias de gestão 

climática de portfólios: 

engajamento 

e propriedade ativa



ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO CLIMÁTICA 

Propriedade ativa - Stewardship

Larry Fink em sua carta aos CEOs, 2020

“…a company cannot achieve long-term profits 

without embracing purpose and considering the 

needs of a broad range of stakeholders”. 

“We will be increasingly disposed to vote against 

management and board directors when companies 

are not making sufficient progress on sustainability-

related disclosures and the business practices and 

plans underlying them”.

Mas, o que é a propriedade ativa? 

Ações proativas, construtivas e colaborativas de investidores 

junto à administração de companhias, endereçando temas que são 

de interesse de seus Stakeholders: 

- Gestão de negócios

- Riscos e Oportunidades 

- Políticas, Comitês, Board, Remuneração de Alta Gestão, etc; 

- Temas ASG e Climáticos
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ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO CLIMÁTICA

Propriedade ativa - Stewardship
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Propriedade ativa – dos “Corporate Raiders” até os “Change Makers”

Anos 80 

“Corporate Raiders”

- Gestão basicamente ativa

- Participações significativas em

companhias abertas, normalmente

em situações de estresse;

- Hostile takeovers, reestruturações,

atitudes controversas, “curto-

prazismo”

- Carl Icahn, Bill Ackman, Paul

Singer

Anos 90 

- Declínio dos Corporate Raiders:

- Escassez de liquidez para

estratégias como LBOs;

- Cias. com táticas de defesa

como stock repo, poison

pills, white knights, etc.;

- Muitos sofreram processos;

- Preços de ações voltaram a subir

(em comparação com Book

Values)

Anos 2000 – 2010  

“Activist Shareholder” 

- Mudança de foco: do lucro de

CP para LP – entendimento de

quê stocks são pedaços da Cia.;

- Início da preocupação com

temas ASG e stakeholders

(problema do principal – agente)

2010 - … 

“Change  Makers”
- Preocupações com temas ASG

(especialmente “A”) assumiram

relevância na relação entre

acionistas e investidas;

- 2019 (EUA): Investidores votaram

em 177 resoluções endereçando

temas de sustentabilidade;

- Propriedade ativa tanto de

gestores ativos quanto passivos



ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO CLIMÁTICA

Propriedade ativa – Stewardship - Voto

Investidores profissionais podem incluir em suas 

políticas de voto temas específicos para a redução 

das emissões de GEE de suas investidas. 
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Voto

• Oportunidade na qual o acionista pode

apresentar seu posicionamento referente a

seus temas de interesse (proxy vote)

• Fundamental no cumprimento do dever

fiduciário, principalmente quando se trata da

gestão do patrimônio de um grande número de

beneficiários.

• CHF 16 bilhões em AuM;

• Política de Voto de temas ASG, junto a empresas

suíças e outras 300 companhias, globalmente.

• Criação da Ethos Engagement Pool, junto ao Fundo

de Pensão de Genebra e Hermes, visando votos

relacionados à gestão ASG e redução de emissões

de GEE de investidas comuns aos três.



ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO CLIMÁTICA

Propriedade ativa – Stewardship - Engajamento

Engajamento a: 

• Mensuração e reporte de emissões de 

GEE; 

• Projetos para redução de emissões;  

• Vinculação da remuneração dos executivos 

à performance ASG e de clima

• Código Amec de Princípios e Deveres dos 

Investidores Institucionais – Stewardship
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Engajamento:

Através do diálogo com os gestores da companhia,

o investidor apresenta suas preocupações e engaja

a empresa a tratá-las, visando temas que lhe são

relevantes e a expectativa de aumento do valor da

firma;

• Maior fundo de pensão dos EUA, com

US$ 360 bilhões em ativos;

• Integrante de iniciativas como Carbon

Asset Risk Initiative

• Engajamento de cias como ExxonMobil

e Shell para mensuração e reporte

conforme TCFD e ações visando

mudanças climáticas.

https://www.amecbrasil.org.br/stewardship/codigo/


IPC 1º ciclo 



INTERAÇÕES E ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDERS

http://bit.ly/interacoesipc

Em seu 1º ciclo, o IPC buscou, 

através da interação com 

agentes de mercado 

(investidores nacionais 

e internacionais, associações 

e entidades de autorregulação), 

think tanks e NGOs, dedicar-se 

à capacitação, engajamento

e desenvolvimento

de soluções que enderecem

as MCs e investimentos

http://bit.ly/interacoesipc


AS FRENTES DE TRABALHO E PRINCIPAIS 

RESULTADOS OBTIDOS PELO IPC

01 02 03

060504

Grupo de discussão de investidores

6 reuniões mensais visando a capacitação 
em temas específicos da agenda de 
descarbonização como a análise e gestão 
climática de portfólios, propriedade ativa 
e compromissos

Desenvolvimento de produtos 

Em conjunto a 6 investidores 
profissionais brasileiros, o IPC vem 
desenvolvendo a análise e gestão 
de produtos de investimento com
o olhar climático

Desenvolvimento de Guias
e Ferramentas

Lançamento do Guia de 
Descarbonização

Engajamento de associações

As principais associações e entidades 
de representação das instituições 
financeiras no Brasil foram engajadas 
através de encontros e reuniões –
ANBIMA, ABRAPP, AMEC e FEBRABAN

Divulgação do tema

Presença na mídia através de artigos 
em veículos de grande circulação 
nacional, buscando fortalecer a agenda 
da descarbonização 

Compromisso e engajamento 
de investidas

Formalização do compromisso dos 
Investidores pelo Clima por BRAM, BTG 
Pactual Asset, Constellation Asset, Itaú 
Asset, JGP, Quasar Asset e Santander Asset. 
Ainda no âmbito do IPC, está sendo 
desenvolvida uma campanha de 
engajamento coletivo de investidores com 
empresas intensivas em emissões de GEE  

https://info.sitawi.net/guiadescarbonizacao


Ações esperadas para o 2º ciclo 

do IPC e discussão aberta 



AÇÕES ESPERADAS PARA O 2º CICLO DO IPC 

09/2020 a 02/2022

Declaração de 

investidores em apoio a 

medidas de política 

pública climática (ex. 

Precificação de carbono)Investor 

Statement

Manutenção de 

todas as frentes 

de trabalho

IPC 1º 

ciclo

Desenvolvimento de 

taxonomia de transição 

para projetos (p.e. 

transition bonds) e 

veículos financeiros (p.e. 

ESG-linked loans)

Taxonomia

Ferramenta de 

mensuração de 

emissão de GEE de 

carteiras de 

investimento e 

benchmark setorial

Ferramentas

Associação de setor 

financeiro inicia 

trabalho formal com 

TCFD

TCFD

Ferramenta aberta cobrindo diversas classe de ativos, setores da economia e ao

menos 150 empresas

Draft da redação do Investor Statement

a ser compartilhado com o grupo na

reunião do dia 10/12/2020

Com base na publicação Não Perca Esse Bond a

SITAWI irá desenvolver uma taxonomia nacional que

faça referência aos transition bonds (títulos de viabilizam

uma transição econômica) e aos novos veículos

financeiros, como os ESG linked bonds / loans

http://info.sitawi.net/naopercaessebond


Venha participar do IPC

O IPC tem o objetivo de engajar e capacitar

investidores profissionais locais para que

avancem na descarbonização de portfólios,

enquanto buscam melhor retorno ajustado a

riscos

Ser um participante significa unir-se a um

grupo de investidores engajados, que tomaram

para si a responsabilidade de agir frente ao

atual cenário climático, prezando pelo

cumprimento do seu dever fiduciário.

Como participar?

• Membro ativo da Coalizão de Investidores;

• Signatário do Compromisso pela

Descarbonização;

• Participante das campanhas de

engajamento junto a investidas;

• Signatário do Investor Statement

Iniciativa e ApoioCoordenação Técnica e 

Secretaria Executiva

Parceiros
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