
Engajamento e Compromisso

05 de maio de 2020

Reunião Extraordinária do IPC



Engajamento com empresas



Cronograma

Definição de 
empresas a serem 

engajadas

Assinatura de cartas

Levantamento de 
perguntas

Realização de 
engajamento

Relatório de 
engajamento

Data: 08/05

Data: 08/05

Levantamento: 12/05
Comentários: 15/05

Data: 28/05

Data: 16/06



Empresas a serem engajadas

Nível de interesse Pontuação

Alto 3

Médio 2

Baixo 1

Sem interesse 0

• 7 investidores responderam sinalizando que potencialmente assinariam a carta

• Seleção:

✓ Critério 1: uma por setor

✓ Critério 2: maior pontuação

✓ Critério 3 (desempate): menor número de zeros

• Sugestão: Iniciar o engajamento por 4 empresas
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Comparando votações
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Empresas a serem engajadas

Nível de interesse Pontuação

Alto 3

Médio 2

Baixo 1

Sem interesse 0

Acesse www.menti.com ou scanneie o QR Code

ao lado

Insira o código 10 30 74

Compartilhe sua opinião

1

2

3

• Novas empresas foram sugeridas: Vale, Suzano e 
Neoenergia

• Nem todos responderam: 

• Opção 1: Seguir com Marfrig, Engie, Petrobrás 
e Azul?

• Opção 2: fazer nova votação (Segundo Turno)? 
Agora ou depois?

Data: 08/05

http://www.menti.com/


Assinatura das cartas

Prezado(a) [nome CEO], 

Nós, investidores e gestores de ativos, que detemos em nossas carteiras de investimento valores mobiliários emitidos pela [nome da empresa], entramos em contato, de 
maneira conjunta e sob a iniciativa IPC – Investidores pelo Clima, visando iniciar uma discussão sobre as mudanças climáticas, os riscos por elas impostos sobre sua 
operação e Stakeholders (nós acionistas, credores, clientes, fornecedores, empregados, etc) e, também, as oportunidades que com elas se abrem. 

A iniciativa IPC, coordenada pela SITAWI Finanças do Bem, apoiada pelo iCS – Instituto Clima e Sociedade e que tem como parceiros o CDP e o PRI – Principles for 
Reponsible Investment, conta com a participação de 19 investidores institucionais e gestores de ativos, em cerca de R$ 2 trilhões em AuM – Assets under Management. 

Nossa motivação parte do entendimento de quê as mudanças climáticas já são uma realidade e impõem desafios nunca antes confrontados pela população mundial, com 
seus impactos se dando através de diversos canais, entre eles o sistema econômico, a capacidade produtiva e de geração de empregos de companhias e a possibilidade de 
reprecificação massiva de seus valores mobiliários. 

Nós também entendemos que é parte de nosso dever fiduciário perante nossos clientes e beneficiários prezar pela segurança, resiliência e perenidade de seus 
investimentos e é nossa responsabilidade institucional contribuir para um futuro seguro para as próximas gerações. 

Assim, gostaríamos de convidá-lo(a) para uma reunião virtual, na qual, se possível, também seria importante contar com a participação das áreas de RI e Sustentabilidade 
da empresa, para discutir a atual gestão dos impactos das mudanças climáticas em sua operação, incluindo as estratégias, metas e métricas adotadas e a governança que 
endereça o tema internamente, de acordo com as orientações da TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures (https://www.fsb-tcfd.org/).  

Agradecemos muito sua atenção, 

IPC – Investidores pelo Clima 

[Logo dos interessados em cada carta]

[Logo apoiadores]

✓ Comentário?

✓ Sugestão de alteração?



Assinatura das cartas

• 2 OPÇÕES:

✓ Opção 1: Assina empresas que tem interesse/investimentos (alguns podem optar por todas)

✓ Opção 2: Todos assinam todas

Empresa selecionada Signatário da carta de engajamento

Marfrig
BRAM, Converge Capital, Santander Asset Management, 
OAB Prev, Brasil Prev (tbc), BTG Pactual,  Previ

Engie
BRAM, Converge Capital, Santander Asset Management, 
OAB Prev, Brasil Prev (tbc), BTG Pactual,  Previ

Petrobrás
BRAM, Santander Asset Management, OAB Prev, Brasil 
Prev (tbc), BTG Pactual, Previ

Azul
BRAM, Converge Capital,  Santander Asset 
Management, OAB Prev, Brasil Prev (tbc), BTG Pactual,  
Previ

Ultrapar (TBC)
BRAM,   Santander Asset Management, OAB Prev, Brasil 
Prev (tbc), BTG Pactual,  Previ

Neoenergia (TBC) Previ

Vale (TBC) BTG Pactual, Previ

Suzano (TBC) BTG Pactual, Previ

✓ Opção 1 ou 2?

✓ Alguém mais irá assinar?

✓ Os signatários estão de acordo?

Data: 08/05



Levantamento de perguntas

• Poucos investidores se voluntariaram a levantar perguntas

• SITAWI pode levantar para até 4 empresas (com apoio de investidores para 
baixar questionário)

Empresa selecionada Signatário da carta de engajamento

Marfrig Santander Asset Management

Engie SITAWI

Petrobrás BTG Pactual

Azul SITAWI

Ultrapar (TBC) tbc

Neoenergia (TBC) tbc

Vale (TBC) tbc

Suzano (TBC) tbc

Levantamento: 12/05
Comentários: 15/05

✓ Alguém mais tem disponibilidade 
para levantar?

✓ Quem não assina carta pode 
levantar/comentar perguntas?

✓ Voluntários estão confortável com 
empresa e prazo?



Engajamento

✓ Alguém mais tem disponibilidade 
para escrever relatório?

Realização de 
engajamento

Relatório de 
engajamento

Data: 28/05

Data: 16/06

• Regra: Necessário ao menos um investidor por reunião

Empresa selecionada Participação da reunião

Marfrig BRAM , Converge Capital, Santander Asset Management, BTG Pactual,  Previ

Engie BRAM,Converge Capital,  Santander Asset Management, BTG Pactual e  Previ

Petrobrás BRAM, Santander, BTG Pactual e Previ

Azul BRAM,Converge Capital, Santander Asset Management, BTG Pactual e PREVI

Ultrapar (TBC) BRAM, Santander Asset Management, BTG Pactual e PREVI

Neoenergia (TBC) tbc

Vale (TBC) tbc

Suzano (TBC) tbc

✓ Concordam com a regra?

✓ Algum investidor indicado tem 
algum impedimento para 
participar da reunião?

✓ Quem não assina carta pode 
participar do engajamento?

• A principio a SITAWI redigirá o relatório para todas as reuniões



Compromisso IPC



Compromisso IPC

Compromisso pelo Investidores pelo Clima

Nós, gestores de ativos e investidores integrantes da iniciativa IPC – Investidores pelo Clima, entendemos que as mudanças climáticas já são uma realidade e impõem 
desafios nunca antes confrontados, seja através dos riscos, físicos e de transição, por elas impostos e também pelas oportunidades delas derivadas, gerando impactos 
significativos para a população mundial.  

Entendemos também que estes impactos se dão através de diversos canais, entre eles o sistema econômico, a capacidade produtiva e de geração de empregos de 
companhias e a possibilidade de reprecificação massiva dos valores mobiliários por elas emitidos e por nós geridos e detidos. 

É parte de nosso dever fiduciário perante clientes e beneficiários prezar pela segurança, resiliência e perenidade de seus investimentos. É parte, também, de nossa 
responsabilidade institucional e junto aos nossos stakeholders, contribuir para um futuro seguro para as próximas gerações. 

Desta maneira buscamos, dada a realidade do mercado de capitais brasileiro, mitigar os riscos e ampliar as oportunidades que se abrem com  as mudanças climáticas 
através de duas diretrizes: 

1 – Comprometemo-nos a reportar nossos avanços em relação a gestão de riscos e oportunidades climáticas dos portfólios investidos, quando possível de forma alinhada às 
diretrizes da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD); 

2 – Comprometemo-nos a engajar ao menos uma companhia investida ou gestor de ativos por ano, de maneira que enderecem as mudanças climáticas em suas políticas e 
práticas. Este engajamento pode se dar de maneira institucional ou coletiva, através de relação com o management e com a área de Relações com Investidores, bem como 
por meio do exercício de nosso direito de voto em Assembleias de Acionistas, Cotistas e Debenturistas. 

Seguiremos atuando de maneira conjunta com o tema da descarbonização de portfólios no Brasil a fim de fortalecê-lo, não somente no mercado financeiro, do qual 
fazemos parte, mas junto a toda a sociedade. Buscamos assim contribuir com os objetivos assumidos através do Acordo de Paris e da Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC) brasileira de redução de emissões de gases do efeito estufa. 

✓ Comentário?

✓ Sugestão de alteração?

✓ Você tem interesse de assinar?



Carla Schuchmann

Gerente de Finanças Sustentáveis

cschuchmann@sitawi.net


