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Mensagem ao Investidor
Na XP Private nos propomos a atuar como “trusted advisors", e, por isso, temos levado muito a sério a
importância de respeitar o tempo dos nossos clientes identiﬁcando e compartilhando temas, reﬂexões e
oportunidades que nós consideramos que realmente são relevantes para seus objetivos e que podem expandir
horizontes levando a uma melhor tomada de decisão.
Entre os temas que estão no centro da nossa estratégia para os próximos 3-5 anos encontram-se os
investimentos ESG, aqueles que consideram os fatores ambientais, sociais e de governança, e os investimentos
de impacto, aquelas alocações direcionadas à resolução de desaﬁos concretos da humanidade de forma
intencional e mensurável.
Por mais que ESG e Impacto sejam agendas que começaram a se desenvolver globalmente há cerca de 20 anos, o
campo se expandiu exponencialmente nos últimos anos, de modo que a padronização de dados, a integração aos
processos de investimento, a consolidação de metodologias, as formas de mensuração de impacto, o real efeito
nos portfólios e muitas outras questões ainda precisam de amadurecimento. Inclusive, para que os investidores
tenham respostas bem fundamentadas para algumas perguntas que ainda pairam sem conclusões
contundentes nos mais variados fóruns sobre o tema.
No Brasil, em 2020 presenciamos o boom ESG-Impacto. De repente, a mídia, as empresas e grande parte das
instituições ﬁnanceiras passaram a se posicionar fortemente no tema e a lançar múltiplas iniciativas.
Acompanhamos de perto muitos investidores atônitos com tanta nova informação e com diﬁculdade de
processar, distinguir e analisar o turbilhão de novas perspectivas e de ofertas ESG-Impacto.
Como escreveu o ﬁlósofo Mario Sergio Cortella em seu livro A sorte segue a coragem: “Hoje as coisas se dão em
sucessão tão veloz que eu tenho a informação, mas não necessariamente o aprendizado. Mal eu começo a
assimilar, a fruir, a digerir um tema, já aparece outro na sequência. A celeridade e a densidade de eventos quase
não nos permitem tempo para observar o inédito, até porque tem muito inédito na sequência”.
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No mundo de alta velocidade no qual estamos vivendo, acreditamos que precisamos de espaços de reﬂexão para
compreender as profundas transformações em curso e para selecionar as ideias que valem ser consideradas ou
levadas à frente. Esta carta sobre investimentos ESG e de impacto (ESG-Impacto), que terá frequência trimestral,
é uma das tentativas da XP Private de criar um canal para compartilharmos nossas reﬂexões, aprendizados e
dúvidas, e, aos poucos, junto com nossos clientes, aprofundarmos no tema.
Não temos dúvidas que investir buscando mitigar as externalidades negativas e ativamente contribuir para a
resolução das questões sociais e ambientais é uma grande oportunidade de se obter retorno ﬁnanceiro levando
em consideração o bem-estar da humanidade e do planeta. Ademais, já temos evidências suﬁcientes para dizer
que os investimentos ESG-Impacto têm um papel importante em gerar portfólios mais bem posicionados para
lidar com choques e riscos cada vez mais signiﬁcativos como os climáticos, e para surfar a geração de valor que
resultará da transição para uma economia de baixo carbono e para um capitalismo regenerativo.
Não obstante estejamos convictos de que os investimentos ESG-Impacto são um caminho sem volta, nós ainda
não temos todas as respostas e temos muitas dúvidas que surgem da vivência prática da implementação.
Queremos ser o mais transparentes possível com nossos clientes e parceiros, pois, entendemos que essa
jornada precisa ser trilhada em conjunto e que muitas das respostas surgirão no caminhar e no construir junto.
Nesta Carta sobre Investimentos ESG-Impacto, abordaremos os conceitos, as forças que têm alavancado esse
campo e os resultados que já podem ser observados. Também aprofundaremos nas estratégias mais potentes
para se gerar impacto real no mundo. Por ﬁm, exploraremos alguns dos aprendizados de famílias que já estão há
mais tempo nessa jornada.

Agradecemos a conﬁança e esperamos que esse tema nos aproxime ainda mais!
Private Investment Team
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O que são investimentos
ESG-Impacto?
Os investimentos ESG são aqueles que na análise e no
processo de tomada de decisão consideram os fatores
ambientais, sociais e de governança, cujo acrônimo em
português é ASG e em inglês ESG.
Segundo o CFA¹ Institute, cada uma das letras
refere-se a:

E

Medida da conservação do mundo natural,
que inclui os esforços relacionados às
mudanças climáticas, emissões de gases de
efeito estufa, poluição, biodiversidade, gestão
de resíduos e aﬂuentes, etc.

S

Medida da consideração das pessoas e sua
relação com a empresa, como satisfação do
consumidor, engajamento dos funcionários,
diversidade, relação com comunidades,
proteção de dados, relações de trabalho, etc.

G

Medida dos padrões de gestão de uma
empresa que tratam da composição do
conselho de administração, estrutura dos
comitês de auditoria e ﬁscal, processos para
evitar corrupção, ouvidoria, etc.

Já os investimentos de impacto são aqueles feitos com
a intencionalidade clara de gerar impacto social e/ou
ambiental de forma mensurável, além do retorno
ﬁnanceiro, de acordo com a Global Impact Investors
Network, a associação que reúne as principais
organizações do campo.

¹ - CFA Institute (2020), “ESG an Responsible Institutional Investing
Around the World: A Critical Review”
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A pergunta primordial que
os investimentos ESG e os
investimentos de impacto
buscam responder é:

Como gerar retorno ﬁnanceiro mitigando os impactos
negativos, beneﬁciando os stakeholders e contribuindo
para solucionar os desaﬁos sociais e ambientais?

Na XP Private, adotamos o termo investimentos ESG-Impacto como sinônimo de investimentos sustentáveis,
pois queremos nos referir e endereçar todo espectro de possibilidades das ﬁnanças sustentáveis representado
na tabela a seguir:

C A M P O D A S F I N A N Ç A S S U S T E N TÁV E I S O Q U A L C H A M A M O S D E E S P E C T R O E S G - I M PA C T O
INVESTIMENTO
TRADICIONAL

ABORDAGEM

Descrição

Complexidade
da
implementação

EXCLUSÃO OU FILTRO
NEGATIVO

Escolha de não investir em
empresas com base em
determinado critério.
Exemplo: categoria de
produto (armas e cigarro);
valores morais (carvão);
considerações de risco
(energia nuclear); práticas
corporativas (trabalho
infantil); etc.

Baixa: decidir quais
critérios de exclusão e
quais empresas/fundos a
serem excluídos.

BEST IN CLASS OU
FILTRO POSITIVO

INTEGRAÇÃO ESG

ENGAJAMENTO
ACIONÁRIO

INVESTIMENTO
TEMÁTICO

Busca pela
transformação por meio
de engajamento com as
empresas investidas
Investimentos em
com base em diálogo
setores e temas
Investimento feito em Integração dos dados
constante, uso dos
relacionados a um
empresas que
ESG na análise
instrumentos do
futuro sustentável.
performam nos fatores ﬁnanceira das opções
acionista (voto, conselho,
Por exemplo:
ESG acima de
de investimento.
etc.), criação e
alternativas à carne;
determinado score.
acompanhamentos de energias renováveis;
plano de ação, etc. para
etc.
inﬂiuenciar determinada
empresa a avançar.

Baixa: deﬁnir um
score ESG mínimo e
identiﬁcar as
empresas que
passam por esse
crivo.

Alta: desenvolver
processo e
metodologias para
coletar, analisar e
integrar os dados no
processo tradicional
de investimento.

Alta: desenvolver
políticas e práticas
para engajar com a
empresa, votar,
propor e acompanhar
plano de ação, etc.

Baixa: decidir os
temas nos quais
focar e buscar as
melhores
oportunidades via
empresas ou
fundos.

INVESTIMENTO
IMPACTO

FILANTROPIA

Alocações em
empresas que têm a
intencionalidade de
gerar retorno ao
resolver um
problema social ou
ambiental de forma
mensurável.

Alta: identiﬁcar
oportunidades
capazes de entregar
retorno e impacto
mensurável;
desenvolver prática
de gestão e
mensuração de
impacto.
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Além de entender as seis diferentes abordagens descritas na tabela anterior para se integrar os aspectos
ambientais, sociais e de governança a valores pessoais e indicadores tradicionais de ﬁnanças, é importante ter
clareza de alguns outros pontos.

ESG-Impacto não é MODA

Muitos se perguntam se essa nova forma de pensar investimentos realmente veio para ﬁcar. Na nossa visão é um
caminho sem volta. Alguns dos principais bancos do mundo dizem que em uma década os investimentos que não
consideram ESG serão a exceção.
Em 2020, os investimentos sustentáveis alcançaram a marca histórica de 45 trilhões de dólares, sendo 90%
representado por Europa e Estados Unidos, segundo relatório de 2020 da área de research do JP Morgan.

A sigla ESG foi cunhada em 2005 no relatório “Who cares wins” da UN Global Compact e IFC.

Os termos ESG e Investimento
de Impacto não são NOVOS

Não existe empresa ESG e
empresa não ESG

1

ESG não é facilmente
rotulável

Enquanto o termo investimento de impacto foi usado pela primeira vez em 2010 na publicação “Impact Investments:
an emergent asset class” do banco JP Morgan em parceria com a Fundação Rockefeller.

Com o boom ESG no Brasil, temos ouvido muito a discussão se determinada empresa é ou não ESG. Importante enfatizar
que todas as empresas endereçam em alguma medida as questões ambientais, sociais e de governança.
O ponto é que cada uma está em uma fase diferente da jornada e pode ter uma performance diferentes nesses aspectos.
Então, é importante observar a jornada de evolução e a performance nos quesitos ESG.

Antes de se aﬁrmar que uma gestora ou fundo é ou não ESG é importante compreender em profundidade se e como os
fatores ESG estão sendo considerados de alguma forma, quais são as abordagens utilizadas e qual o nível de coerência
entre as políticas, processos e metodologias.
Não há um único jeito certo.

ESG-Impacto não são
produtos nem classes de
ativos

A consideração dos fatores ESG e a busca intencional pela geração de impactos positivos é transversal a todas as
classes de ativo e produtos.
Embora esse tipo de investimento se materialize em produtos, ESG-Impacto representam uma evolução no processo de
investimento e constituem um novo mindset para as decisões de alocação em qualquer produto ou classe de ativo.
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Quais as forças que estão
alavancando os investimentos
ESG-IMPACTO?
É impressionante notar que, mesmo com a pandemia do
coronavírus, em 2020 o mercado dos investimentos
sustentáveis alcançou uma série de recordes, como o
valor de ativos sob gestão e o número do signatários do
Principles for Responsible Investments (PRI), a principal
organização que agrega os gestores comprometidos
com essa agenda, por exemplo.
Nessa sessão, exploraremos algumas das principais
forças que estão acelerando a transição dos
investimentos tradicionais para os sustentáveis.

Emergência Climática
Estamos diante de uma década decisiva para a questão
climática. Como disse Bill Gates no livro “Como evitar um
desastre climático?” lançado em fevereiro, a ﬁm de
evitarmos chegar no cenário de aumento de 2 graus
Celsius da temperatura média na terra em relação aos
níveis pré-industriais, precisamos sair de 51 milhões de
toneladas de gases de efeito estufa emitidas por ano
para zero.
Segundo ele “Zero é o que devemos almejar. Para
impedir o aquecimento global e evitar os piores efeitos
das mudanças climáticas — e eles serão bem ruins —, o
ser humano precisa parar de emitir gases de efeito
estufa para a atmosfera”.
Bill Gates ainda diz que anos atrás não imaginaria que se
tornaria uma voz pública sobre as mudanças climáticas
e que fazer a transição para uma economia neutra em
carbono será o feito mais desaﬁador para a humanidade
até aqui.
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O fato é que precisamos de um conjunto de ações e soluções coordenadas globalmente para alcançar as metas
estipuladas pelo Acordo de Paris. A transição para uma economia de baixo carbono é inevitável, e tornará
obsoleto aqueles setores e indústrias que não se adaptarem. Da mesma forma que há espaço para soluções
aderentes a um futuro sustentável.
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Na jornada de transição para uma economia de baixo carbono, não só as empresas têm um desaﬁo massivo de
repensar seus modelos de negócio, produção e cadeia de valor, bem como o mercado ﬁnanceiro tem um papel
crucial como direcionados dos ﬂuxos de capital. Uma das estratégias que têm ganhado força é o desinvestimento
do setor de combustíveis fósseis como mostra o gráﬁco a seguir:

12/2019

Fonte: Arabella, MSCI.

É interessante notar que Bill Gates mudou de ideia em relação às exclusões. Ele era um crítico da abordagem pois
dizia que o desinvestimento não levava à reduções das emissões. No entanto, no novo livro, ele diz: "percebi que
há outros motivos para não investir em empresas de combustíveis fósseis — não quero lucrar se suas ações
valorizarem pela falta de alternativas de carbono zero. Eu me sentiria mal se me beneﬁciasse de um adiamento da
meta zero. Portanto, em 2019, encerrei todos os meus investimentos diretos em companhias de gás e petróleo, e
orientei a organização que gerencia o orçamento da Fundação Gates a fazer o mesmo. (Eu não investia em
companhias de carvão havia muitos anos.)”.
O desinvestimento é apenas um caminho. Dezenas de outras gestoras de recursos inﬂuentes, como BlackRock e
Generation Investment Management, têm se mobilizado para usar a força do capital para pressionar empresas a
apresentarem planos claros e concretos de como se tornarão neutras em carbono até 2050.
A despeito da abordagem ESG escolhida pelos investidores, o fato é que a transição para uma economia de baixo
carbono afetará todos os negócios e investimentos, de modo que, daqui para frente, uma pergunta-chave a se
fazer antes de se investir é se aquela empresa ou alocação é capaz de ser bem-sucedida em um mundo que está
indo nessa direção.
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Agenda 2030 e a ressigniﬁcação do capitalismo
A pandemia escancarou e agravou as desigualdades sociais, reforçando a visão que vinha sendo construída e
pactuada globalmente sobre a necessidade do setor privado coordenar esforços e recursos para o alcance da
agenda 2030 das Nações Unidas, composta por 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável.
Diversos atores e movimentos têm se posicionado sobre o imperativo de um capitalismo inclusivo, como o World
Economic Forum que, em 2020, propôs o uso do termo capitalismo das partes interessadas, para reforçar a ideia
das empresas focarem não apenas na sua prosperidade, mas na das pessoas e do planeta.
Com a pandemia outros movimentos que advogam por um capitalismo regenerativo ganharam ainda mais força,
como: Capitalismo Consciente, Pacto Global, Business Roundtable, Sistema B e outros.
As empresas que não entenderem que precisam gerar valor para todas as partes interessadas não sobreviverão.
Nesse sentido, os fatores ESG são um framework prático para o mercado ﬁnanceiro avaliar a capacidade de um
negócio ou investimento sobreviver aos valores e bases da sociedade de um futuro muito próximo.

As empresas do passado eram valorizadas apenas pela capacidade de gerar lucro,
mas isso acabou. Apenas aqueles que assumirem responsabilidade pelo que está ao
seu redor e buscarem entregar valor para todos que fazem parte do seu ecossistema
estarão aptos a competir de verdade e a entregar resultados consistentes em longo
prazo de forma responsável

GUILHERME BENCHIMOL

private

Mudança Geracional
Outra força que tem alavancado a agenda dos investimentos ESG-Impacto é a transição geracional que estamos
vivendo. Um dos aspectos é que dezenas de trilhões de dólares passarão para as gerações mais novas, em
grande parte para mulheres, até 2030. Portanto, o dinheiro estará em mãos de pessoas que, muitas vezes, já
nasceram com um conjunto de valores mais relacionados com propósito, sustentabilidade e diversidade.
O gráﬁco a seguir ilustra essa passagem de capital ﬁnanceiro entre gerações.
Transferência de riqueza - Um único fator
Estimativas de ativos ﬁnanceiros detidos por gerações dos EUA e extrapolando tendências, 2015-2045.
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Fonte: BlackRock Investment Institute com dados da Deloitte Center for Financial Services, Fevereiro 2020

A transferência de riqueza é apenas um fator. Talvez a principal transformação geracional seja sua busca em
reﬂetir seus valores e visão de mundo em suas decisões de consumo e, aos poucos, nas escolhas de
investimento, exigindo uma profunda mudança de comportamento dos negócios e do mercado ﬁnanceiro. O que
ganha uma dimensão ainda maior com as redes sociais, onde todo indivíduo tem voz.
O gráﬁco a seguir mostra como a indústria da carne sofrerá profundas alterações por conta das mudanças de
hábitos dos consumidores mais jovens.
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Materialidade dos riscos ESG
Um outro aspecto que têm contribuído para aumentar a
busca por investimentos sustentáveis é a consciência e
as evidências da materialidade, ou seja, da relevância
econômico-ﬁnanceira dos fatores ESG.
O caso abaixo detalha um caso concreto que
vivenciamos na XP Inc. em 2020 que destaca a
materialidade dos riscos ESG.
Em outubro de 2020, a Engie emitiu uma debênture de
cerca de 600 milhões com o objetivo de melhorar a
estrutura de capital da Usina Pampa Sul para vendê-la,
uma vez que a empresa de capital majoritariamente
francês está buscando descarbonizar seu portfólio a
nível global, e, portanto se desfazendo de usinas de
carvão.
A oferta recebeu um rating AAA “stand-alone”, ou seja,
independente do controlador, pela Fitch e S&P. Um dos
fatores do aparente baixo risco de crédito é o contrato de
fornecimento de energia que a usina tem com o Governo
até 2043.
Todavia, o prospecto da oferta não fazia qualquer
menção a riscos associados a transição para uma
economia de baixo carbono. Uma análise ESG mais
aprofundada notou uma série de questões não
avaliadas, entre elas:
Riscos de taxação ou regulamentação
do mercado de carbono, que poderiam
inviabilizar a operação não foram
considerados;
Risco do ativo ﬁcar encalhado;
Risco de crédito dos cenários acima.
Uma vez considerados e avaliados os fatores ESG
materiais ao setor e à empresa, a XP Investimentos
decidiu não distribuir ativamente a operação para seus
clientes.
Esse é um exemplo da importância cada vez maior da
integração dos fatores ESG à análise ﬁnanceira, para que
se faça uma gestão de risco mais completa e assertiva e
se quantiﬁque as potenciais perdas atreladas aos riscos
ESG ou ganhos atrelados as oportunidades decorrentes
da boa performance nesses quesitos.
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Regulamentações
Um outro conjunto de forças que tem contribuído para o crescimento do campo dos investimentos sustentáveis e
da busca das empresas por melhorar sua performance ESG são as regulações.
Além das regulamentações relacionadas ao uso de recursos naturais e emissões de gases de efeito estufa, cada
vez mais aumentam as exigências das agências reguladoras e bolsas de valores em relação ao disclosure de
informações das empresas e à publicação de relatórios integrados em que seja possível ter acesso às políticas,
práticas, dados e resultados das empresas nas dimensões ESG.
A União Européia tem feito um esforço hercúleo em padronizar as deﬁnições relacionadas às ﬁnanças
sustentáveis e os aspectos materiais de cada indústria/setor, por meio da taxonomia européia. Outros esforços
de padronização global estão em curso, como um trabalho liderado pelo Reino Unido, que visa criar parâmetros
para se avaliar produtos e fundos ESG.
Os private banks e gestores de patrimônio europeus também estão precisando se adequar diante de um novo
conjunto de legislações que começa a vigorar no mês de março de 2021, por meio do qual eles precisarão
informar como as preferências ESG e objetivos de impacto dos clientes foram considerados na construção do
portfólio, bem como explicitar as metodologias utilizadas em quaisquer fundos e produtos ESG-Impacto, entre
outras exigências.
Em suma, estamos vivendo o momento em que os investimentos ESG-Impacto estão deixando de ser nichados e
estão virando mainstream. Como dizem especialistas de diversas instituições ﬁnanceiras globais, em 10 anos,
não teremos mais o mercado ﬁnanceiro tradicional e o mercado dos investimentos sustentáveis, eles serão uma
coisa só, e a exceção será não incorporar os fatores ESG na tomada de decisão.
Algumas das forças que estão contribuindo para tornar ESG e impacto mainstream foram tratadas nessa sessão
e estão ilustradas na ﬁgura a seguir.

Regulamentações

Emergência
Climática

Materialidade dos
Fatores ESG

INVESTIMENTOS
SUSTENTÁVEIS

Mudanças
Geracionais

Agenda 2030 e
Ressigniﬁcação
do Capitalismo
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Como têm sido a performance ﬁnanceira dos
investimentos sustentáveis?
Conforme foi mencionado anteriormente, em 2020, observou-se um crescimento expressivo do volume de
investimentos sustentáveis e do número de instituições comprometidas a caminhar nessa direção, como mostra
o gráﬁco a seguir do Principles for Responsible Investments (PRI), a organização que reúne e apoia as gestoras de
recursos comprometidas com essa agenda.
O número de investidores signatários aumentou no último ano cerca de 29% entre 2092 e 2701,
enquanto o número de proprietários de ativos signatários aumentou cerca de 21% para alcançar os 521.
Os ativos sob gestão coletivo representados pelos signatários do ‘’princípio para investimentos responsáveis (PRI)
aumentou cerca de 20% neste período saindo de 86,3 trilhões de dólares para 103,4 trilhões, tendo em 31 de março de
2020, 3038 signatários (2701 investidores e 337 provedores de serviço).
Ativos sob gestão (Trilhões de dólares)
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É interessante notar que o tema não está mais às margens. Uma pesquisa da BlackRock de 2020 com instituições
ﬁnanceiras e gestoras do mundo todo revelou que a nível global já está claro que ESG é central para as estratégias
de investimento. Nas Américas, onde o tema é mais recente, há um número considerável de respondentes que
ainda consideram os investimentos ESG algo de nicho. O ponto é que conforme a agenda ESG ganha o
mainstream, mais e mais precisará ser incorporada em todo o processo de investimento.
Percentuais somam 100 +/- 2% por conta do arredondamento.
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Fonte: BlackRock Sustainability Survey 2020.

private

Além das forças que têm alavancado esse movimento abordadas na sessão anterior, quais são as motivações
internas das organizações que têm começado sua jornada de transição para os investimentos sustentáveis?
Segundo pesquisa global feita pela BlackRock em 2020, os principais motivadores são:
Europa, Oriente Médio
e África

Global

É a coisa certa a se fazer

50%

Melhor performance ﬁnanceira

Demanda de clientes
Evitar risco reputacional
Pressão dos colaboradores

29%

29%

30%

12%
45%
22%

19%

27%

4%

49%

40%

34%

26%

45%
46%

44%

34%

50%

35%

37%

35%

Mandato do board/liderança

46%

49%

41%

Regulamentações

Américas

51%

46%

Mitigação de riscos

Ásia e Pacíﬁco

29%

3%

2%

21%
9%
Fonte: BlackRock Sustainability
Survey 2020.

Embora a melhora na performance ﬁnanceira seja a segunda expectativa mais citada pelas instituições que estão
aderindo aos investimentos sustentáveis, a maioria ainda diz que é cedo para dizer se os resultados são
superiores de fato, como ilustra o gráﬁco a seguir:
25%
50%

Positiva

29%

55%

Como você descreve
os impactos
ﬁnanceiros da
incorporação ESG na
sua organização?
(N=332)

1%
Negativa

15%

18%

10%

Nem positivo,
nem negativo

Cedo para falar
ou não avaliado

Fonte: Relatório “ESG: do you or don’t
you?”, UBS e Responsible Investor.

Quando focamos no início da pandemia, há uma série de dados e estudos que mostram que os investimentos
ESG performaram melhor que seus pares tradicionais e tentam evidenciar o quanto os fatores ESG contribuem
para a resiliência dos portfólios.
MSCI “ESG Leaders” performaram melhor que todos
os índices ‘’não ESG’’ equivalentes (1Q2020)
0.00%

Retorno em %

-5.00%
-10.00%

Todos indíces do mercado
ESG - Índice de líderes

-15.00%

Fonte: MSCI, UBS

-20.00%
-25.00%
-30.00%
ACWI

AC ASIA ex JAPAN

AC EUROPE

AC AMERICAS
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A maior parte dos fundos ESG performou nos dois quartis superiores na sua categoria de investimento (1Q2020)
50
40
30
20
10
0
TOP

2nd

3rd

Bottom

Fonte: Morningstar

Na busca por mais respostas e evidências em relação aos efeitos da incorporação dos fatores ESG no retorno
ﬁnanceiro, aprofundamo-nos na pesquisa “ESG and Financial Performance: Uncovering the relationship by
aggregating evidence from 1000 plus studies published between 2015-2020” lançada em fevereiro deste ano pela
Universidade de Nova Iorque (NYU) em parceria com a Rockefeller Asset Management. Sem dúvida, a nível global,
a pesquisa mais completa até o momento a explorar se e como os fatores ESG adicionam valor à performance
ﬁnanceira.
As principais descobertas do estudo são:
1) A melhoria da performance ﬁnanceira devido aos fatores ESG ﬁca mais evidente num horizonte mais longo
de tempo.
O estudo mostrou que, tudo o mais constante, é 76% mais provável de encontrar resultados positivos ou neutros
decorrentes em investimentos sustentáveis ao se olhar a mais longo prazo.
2) Em termos das abordagens, a integração ESG parece levar a uma performance superior que os
desinvestimentos ou exclusões.
Ademais, as estratégias focadas em investir em ativos que estão buscando melhoraria perfomance ESG tiveram
um retorno superior do que os líderes ESG nos respectivos segmentos.
3) Os investimentos ESG parecem oferecer proteção contra perdas, especialmente em momentos de crises.
Muitos dos estudos mostraram forte correlação entre riscos mais baixos e performance superior em termos de
sustentabilidade. A pandemia reforçou os dados e evidências nessa direção.
4) As iniciativas de sustentabilidade corporativa parecem levar a uma performance superior porque
contribuem para um gerenciamento de risco mais assertivo e mais inovação.
5) Os estudos indicaram que gerir considerando um futuro de baixo carbono aumenta a performance
ﬁnanceira.
Pesquisas relacionadas à mitigação das mudanças climáticas por conta da descarbonização de portfólios é
recente, mas já é possível obter fortes evidências de melhoria da performance ﬁnanceira tanto no nível das
companhias como dos investidores.
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Mesmo o estudo referenciado da NYU com Rockefeller Asset Management sendo o mais recente e completo,
ainda há muitas lacunas como, por exemplo, análises dos resultados ﬁnanceiros de outras abordagens ESG. O
próprio relatório cita as diﬁculdades do estudo decorrentes da falta de padronização de dados, das diferentes
deﬁnições e formas de implementação das abordagens e metodologias ESG.
A despeito dos desaﬁos de um campo em construção, "notavelmente, pouquíssimos estudos encontraram
correlações negativas deﬁnitivas entre ESG e performance ﬁnanceira” aﬁrma o estudo. Essa conclusão
conﬁrma nossa convicção de que os investimentos sustentáveis podem ter um papel importante em melhor
posicionar os portfólios de investimento para o futuro, ao mesmo tempo que ajudam a lidar com os choques de
curto prazo.

Que tipo de impacto real um investidor
realmente consegue gerar?
Em agosto de 2020, ﬁzemos uma pesquisa com cerca de 30 mil clientes das marcas da XP Inc., contemplando
investidores com diversos perﬁs e bolsos sobre o tema de investimentos sustentáveis. Quando perguntados
sobre as principais barreiras para investirem em ESG-Impacto, além do desconhecimento sobre o tema, os
pontos mais citados foram: receio de retorno ﬁnanceiro inferior e desconﬁança do real impacto dos
investimentos no mundo.
No bloco anterior, abordamos a questão da performance ﬁnanceira, mostrando por meio do estudo mais
extensivo no assunto que as evidências revelam que não há correlações negativas signiﬁcativas entre ESG e
retorno ﬁnanceiro. Não obstante ainda haja muitas questões a serem exploradas academicamente sobre quais
os fatores e mecanismos que podem levar uma empresa com atributos fortes de sustentabilidade ou
investimentos ESG a gerar retornos superiores.
Vale destacar que ser muito bem-sucedido nos investimentos de forma geral, ainda mais em um mundo de juros
baixos, já é desaﬁador por si só. E isso não é diferente quando consideramos os investimentos sustentáveis.
Nesta sessão, aprofundaremos em como os investidores podem gerar mudanças concretas no mundo por meio
de suas decisões de alocação, com base em evidências de estudos² realizados pelo Center of Sustainable
Finance and Private Wealth (CSP) da Universidade de Zurique.
² - Kölbel, J., Heeb, F., Paetzold, F., Busch, T. (2020). “Can Sustainable Investing Save the World? Reviewing the
Mechanisms of Investor Impact”.
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Os investidores podem desempenhar um papel crucial ajudando a resolver os
desaﬁos globais que enfrentamos. No entanto, para desbloquear esse potencial,
precisamos ser claros sobre como os investidores podem gerar mudanças reais.

Falko Paetzold,
Managing Director at CSP, University of Zurich.

Perﬁs de investidor
A partir da nossa experiência e de estudos de outras organizações que atuam com famílias interessadas em
investimentos ESG-Impacto, percebemos três perﬁs de investidores que se comportam de forma distinta em
relação a essa forma de investir. São eles:

1º

2º

3º

ORIENTADO POR

ORIENTADO POR

ORIENTADO POR

RETORNO

I M PA C T O

SOLUÇÕES

São aqueles investidores que buscam
constantemente uma rentabilidade
superior para seu nível de risco. Só se
abrem para as oportunidades ESGImpacto quando há um histórico ou
potencial bem embasado de
performance superior. Ou, ainda,
quando os riscos de não consideração
dos fatores ESG em um investimento
especíﬁco são consenso entre os
proﬁssionais de referência do
mercado.

São aqueles investidores que
buscam alinhar suas alocações com
seus valores, temas e causas. Eles
estão constantemente prospectando
e avaliando diferentes opções de
investimentos ESG-Impacto com o
propósito de encontrar a melhor
combinação entre retorno ﬁnanceiro e
alinhamento com suas preferências.
Dependendo do potencial de impacto
de uma oportunidade estão dispostos
a correr um risco maior ou a ter um
retorno ﬁnanceiro menor.

Independentemente do perﬁl, uma vez que o investidor é colocado diante
de uma oportunidade ESG-Impacto que promete mitigar externalidades,
beneﬁciar de forma mais ampla os stakeholders ou contribuir ativamente
para uma solução no mundo, adiciona-se à equação risco-retorno uma
nova variável: o impacto.

São aqueles investidores que
acreditam profundamente no poder
do mercado de solucionar os grandes
desaﬁos do mundo, e, por isso, estão
constantemente olhando para
soluções e temas relacionados à
economia do futuro. Eles buscam
retorno e impacto por meio de
investimentos em temas e setores
alinhados às tendências de longo
prazo. Dedicam-se a estudar e
conhecer tudo sobre aquelas soluções
ou segmentos nos quais vêem
potencial. Acabam tendo uma parcela
relevante dos seus investimentos em
alternativos, e se envolvem em
investimentos diretos, não só
alocando capital, mas também
apoiando de outras formas os
negócios e empreendedores nos quais
apostam.

A inserção dessa variável muda tudo, e, em muitos casos, seu efeito é menosprezado ou simpliﬁcado por gestores
e advisors. Quando investidores (indivíduos, famílias, family ofﬁces) e seus times ou assessores decidem focar e
levar à sério a transição para investimentos ESG-Impacto, eles logo percebem que é bem mais complexo do que
adicionar novas classes de ativo.
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Justamente porque a dimensão impacto não é facilmente mensurável e está conectada com elementos não
objetivos, como valores, prioridades e visões de mundo, surgem uma série de reﬂexões e questões que não são
comuns no mercado ﬁnanceiro. Ter a clareza e estar disposto a lidar com a complexidade dos investimentos
ESG-Impacto faz parte da jornada daqueles que de fato querem combinar retorno ﬁnanceiro com fazer alguma
diferença concreta na realidade.

Impacto do investidor
Mudar o mundo por meio dos investimentos é um tema complexo, que está começando a ser estudado na
academia e a ser objeto de troca entre pares em redes ou organizações de famílias investidoras que estão
começando sua jornada ESG-Impacto.
Querendo ou não todos investidores implícita ou explicitamente têm impacto ao alocar seu capital e participar
direta ou indiretamente em empresas que se relacionam com diversos stakeholders e produzem externalidades
positivas e negativas para o planeta.
Na medida em que, mais e mais investidores querem contribuir para um futuro sustentável, e, há uma oferta cada
vez maior de produtos ESG-Impacto a serem avaliados, torna-se fundamental compreender: qual tipo de impacto
que um investidor pode ter e como esse impacto é gerado. É isso que buscamos responder a seguir.

Desvendando o seu impacto como investidor³:
Consideração 1 - A noção de impacto pode ser reduzida em três elementos: mudança, causalidade e
adicionalidade.
Para haver impacto no mundo, é preciso que aconteça alguma mudança em algum parâmetro social ou
ambiental em um determinado espaço de tempo.
Para que o impacto seja atribuído a você como investidor, essa alteração observada precisa ser decorrente de
alguma atividade realizada você, a qual não teria acontecido se não fosse pela sua ação.
Consideração 2 - O seu impacto como investidor é a mudança no impacto da empresa gerada pela sua ação ou
investimento.
O impacto do investidor e da empresa não são os mesmos. Por exemplo, um dos impacto de uma empresa é o
volume de gases de efeito estufa lançado. Já o seu impacto como investidor depende da sua capacidade de
inﬂuenciar determinada empresa a rever seus processos a ﬁm de reduzir suas emissões.
Conforme o caso ilustrado abaixo retratada, se você investir em uma empresa verde que já é neutra em carbono e
continuará a ser a despeito do seu investimento, você não deu uma contribuição adicional, e, por tanto, não gerou
nenhum impacto naquela companhia. Por outro lado, se você investiu em uma empresa via um fundo que se
engaja com a empresa a ﬁm de estimulá-la a avançar e ela reduziu suas emissões, você terá gerado impacto via
sua alocação.

³ - Adaptado de CSP 2020, “The Investor’s Guide to Impact”.
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Antes do
Investimento

Depois do
Investimento

Positivo (Benéﬁco)

100

Negativo (Prejudicial)

Impacto do
Investidor = 0

IMPACTO DA EMPRESA

Positivo (Benéﬁco)

100

EMPRESA MARROM
Impacto do Investidor= 50

Negativo (Prejudicial)

IMPACTO DA EMPRESA

EMPRESA VERDE
Impacto do Investidor= 0

Antes do
Investimento

Depois do
Investimento

-50

-100

Impacto do
Investidor = 50

Adaptado de CSP 2020, “The Investor’s Guide to Impact”.

Consideração 3 - Você pode contribuir para o impacto de uma empresa possibilitando que aquelas que já são
orientadas a impacto cresçam ou encorajando as tradicionais a melhorarem.
Há dois jeitos diferentes que você pode gerar impacto direto via seus investimentos. Um caminho é possibilitando
que empresas transformadoras para o mundo se desenvolvam, por exemplo, investir em uma start-up de painel
solar de baixo custo. Outra forma é encorajando empresas tradicionais a avançarem nos quesitos ESG, por
exemplo, engajando com uma grande indústria alimentícia para não comprar determinados insumos ligados ao
desmatamento.

Em resumo:

.
.

Permitir o crescimento;
Encorajar melhorias;

Adaptado de CSP 2020, “The Investor’s Guide to Impact”.
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Além das estratégias de se possibilitar o crescimento ou encorajar as melhorias, há ainda o uso da inﬂuência via
posicionamento público. Todavia, este tem um efeito mais difuso, uma vez que precisa ser bem visível para ter
efeito. Os resultados podem ser a mobilização de outros investidores e/ou o aumento de percepção do custo e/ou
risco reputacional de uma empresa não endereçar o ponto que está sendo evidenciado.

Abordagens e mecanismos por meio dos quais o investidor pode gerar maior
impacto
A tabela a seguir consolida como o investidor pode ser efetivo na geração de impacto a partir das possibilidades e
limites de cada um dos tipos de investimento sustentável. Além das diferentes abordagens do espectro ESGImpacto que foram tratados no início dessa carta, são adicionadas algumas novas informações, como os
mecanismos de impacto do investidor - ou seja, as formas de agir pelas quais o investidor pode gerar impacto
dentro de cada abordagem - e a existência de evidência ou não sobre a efetividade de cada um deles.
Os mecanismos de impacto do investidor tratados são:

MECANISMO DE IMPACTO DO INVESTIDOR

Prover capital para o crescimento
de mercados/soluções novos ou
desprovidos de investimento

DESCRIÇÃO

Alocar capital para negócios
orientados a impacto, cujo
crescimento é limitado pela falta de
acesso a investimento.

Alocar capital para negócios
orientados a impacto que precisam
de condições e investimentos
ﬂexíveis para crescer.

Oferecer capital ﬂexível

Apoio
não-ﬁnanceiro

Prover recursos para além do capital
para fortalecer o desenvolvimento de
negócios de alto impacto (reputação,
expertise, rede, etc.).

Engajamento do
acionista

Encorajar as empresas a avançarem
usando seu papel de investidor ativo
(diálogo, voto, conselho, etc.).

Emissão de sinais
via mercado

Enviar sinais via preços para todo o
mercado encorajando melhorias (por
exemplo, via ﬁltros de escolha com base
em ESG ou integração ESG no valuation).

Emissão de sinais
via sociedade

Enviar sinais para a sociedade por meio de
posicionamentos públicos e mensagens
amplas para pressionar e inﬂuenciar as
empresas e mercado ﬁnanceiro.

Engajar de forma ativa

Sinalizar que impacto importa
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Para cada um desses mecanismos foi analisado quais os tipos de evidência disponíveis para avaliar sua
efetividade. Os tipos de evidência mapeados estão descritos abaixo:
TIPO DE EVIDÊNCIA

DESCRIÇÃO

Consenso cientíﬁco

Revisão sistemática de evidência empírica que levou a um
consenso cientíﬁco sobre a efetividade de determinado
mecanismo.

Evidência empírica

Estudos empíricos mostram que o mecanismo foi efetivo em
determinados contextos. No entanto, ainda não é possível
generalizar as descobertas.

Modelos preditivos

Narrativa

Modelos econômicos prevêem que determinado mecanismo
poderia ser efetivo em certas condições.

Tem casos sistematizados que mostram, criam um racional
sobre como o uso de determinado mecanismo poderia ser
efetivo.

A ideia é que a tabela abaixo sirva de mapa para os investidores que estão buscando compreender seu impacto
atual e planejar como podem ser ainda mais efetivos.

Há histórias bem-sucedidas
de engajamento
Há evidências empíricas de impacto gerado por investidores por conta
de alocações em empresas de alto impacto positivo
Há histórias bem-sucedidas
de engajamento

Existem evidências de impacto do
investidor em casos de empresas
de alto impacto receberem o
capital necessário para crescer

Também quando
investidas puderem se
desenvolver devido ao
capital ﬂexível
disponibilizado

Por ﬁm, há evidências de
impacto do investidor nos
casos que é oferecido um
apoio não-ﬁnanceiro
efetivo

Há evidências de impacto quando:
- Incorporação ESG é sistemática pelas empresas ou gestoras
- Portfólio ESG difere consideravelmente dos tradicionais
- São considerados fatores ESG materiais para o investimento

Adaptado de CSP 2020, “The Investor’s Guide to Impact”.
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Como tem sido a jornada de outras famílias
de grande patrimônio na transição para
investimentos ESG-Impacto?
Antes de entrar nos pontos em comum da jornada de famílias que estão buscando fazer investimentos ESGImpacto de forma mais efetiva, é importante reforçar que metade da riqueza global - cerca de 140 trilhões de
dólares - está concentrada entre famílias empresárias e investidoras.
Famílias têm um papel fundamental por meio da liderança responsável e pensamento de longo prazo de
contribuir para a construção de um futuro sustentável. Inclusive, porque a cola que une as gerações são os
valores perpetuados e ressigniﬁcados ao longo das gerações. Pensar e agir pensando na sustentabilidade a
longo prazo faz parte do DNA das famílias, e, os investimentos ESG-Impacto são uma forma de trazer essas
preocupações para as decisões de investimento.
Family-ofﬁces e membros de famílias investidoras e empresárias têm estado na liderança desse movimento
global por buscar portfólios mais alinhados com valores pessoais e temas relacionados a um futuro sustentável.
Como mostra o gráﬁco a seguir, em 10 anos, mais de 50% das famílias entrevistadas pela organização The
ImPact gostariam de ter 90% dos seus portfólios investidos em ESG-Impacto.
Tendência de crescimento de ativos investíveis alocados em ESG-Impacto
100%
90%
80%
70%
60%
50%

10%
5%
10%
5%
5%

24%

24%
5%
5%

10%
5%

14%

10%

10%

19%

14%
40%

10%

14%

14%
38%

20%

0
Atual
10% ou menos

11-20%

21-30%

14%
10%

10%

10%
5%
10%

Em 3 anos

Em 5 anos

Em 10 anos

10%

10%

5%
5%
5%
5%

5%

5%

30%

52%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

5%

71-80%

81-90%

91-100%

Fonte: The ImPact, 2019.

Com o aumento da demanda por investimentos sustentáveis, os mercados têm respondido de forma intensa
com novas ofertas de produtos e oportunidades. Por mais que exista um grande entusiamo, ainda há muita
diﬁculdade em traduzir o discurso para a prática de forma bem-sucedida.
Cada família começa sua jornada de transição para um portfólio orientado para impacto por motivos diferentes,
todavia a nossa experiência prática e os registros das principais publicações que têm tentado consolidar os
aprendizados das famílias que começaram esse processo evidenciam alguns pontos que têm sido observados
com recorrência e que podem ser úteis para aquelas famílias que estão aprendendo sobre o tema ou
considerando dar seus primeiros passos. A seguir compartilhamos alguns dos insights.
- (James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2018)
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INSIGHT 1

INSIGHT 2

É fundamental educar-se no tema.

Dê o primeiro passo.

Por se tratar de um campo relativamente novo e
que adiciona uma série de nuances ao mundo
ﬁnanceiro, é extremamente importante que os
investidores interessados busquem se
aprofundar no tema por meio de cursos, eventos e
participação em redes de pares. Inclusive para
que consigam avaliar as diferentes ofertas e
manifestarem de forma a clara a demanda para
seus advisors.

A complexidade pode acabar paralisando os
investidores. Um dos aprendizados de outras
famílias é a importância de experimentar essa
n o v a f o r m a d e i n v e s t i r. E n c o n t r e u m a
oportunidade para começar em que os
envolvidos se sintam confortáveis. Algumas
famílias separam um determinado valor para
iniciar sua jornada, outras encontram uma
oportunidade em uma classe de ativo com a qual
se sentem confortáveis em realizar a substituição
ou a alocação.

INSIGHT 3

INSIGHT 4

Busque consenso em torno de um ﬁo condutor.

Continue em movimento.

Dados os primeiros passos, conforme os
investidores buscam avançar e mover volumes
maiores dos seus portfólios, é importante pactuar
com as partes envolvidas - inclusive com o
advisor - uma estratégia clara que deﬁna quais
objetivos ﬁnanceiros e de impacto são almejados,
quais abordagens do espectro ESG-Impacto
serão utilizadas, quais temas são prioritários,
entre outras questões. Em geral, essas deﬁnições
passam a compor a política de investimentos
sustentáveis, um documento que pode servir
como direcionados da gestão de patrimônio.

Conforme os investidores vão se familiarizando e
o mercado vai amadurecendo, diversas
oportunidades interessantes vão aparecer,
tornando possível que, aos poucos, vá se
alcançando um alinhamento cada vez as
alocações e as preferências individuais ou
familiares.
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O World Economic Forum na publicação “Impact Investing for the Next generation” ilustrou bem os altos e baixos
da jornada de se investir em ESG-Impacto:

Empolgação Inicial

Formando clareza

Veriﬁcação
de realidade

Não desista. Aprofunde-se no tema,
participe de eventos, converse com seus
pares, reﬂita sobre.

Positiva

MOTIVAÇÃO

Vácuo do suporte

“Parece haver uma
grande oportunidade
em conciliar retorno
ﬁnanceiro e impactos
positivos para o
mundo. Quero começar
a fazer investimentos
ESG-Impacto.”

Negativa

Desaﬁos da implementação

É natural ter dúvidas no processo de
integrar os fatores ESG e impacto.
Continue se aprofundando e buscando
apoio de especialistas e de pares.
“Eu já sei o que preciso
fazer, basta encontrar
as oportunidades
certas para mover
meus investimentos
para ESG e impacto.”

“Eu não sei por onde
começar, não sei como
avaliar os diferentes
produtos e fundos.”

Primeiros
resultados

Familiaridade com o campo

“Eu tenho a minha
infraestrutura no lugar e
continuo reﬁnando a minha
estratégia.”

Ciclos contínuos de reavaliação de
portfólio

“Isso é difícil! Por que as pessoas
não entendem o que eu quero?
Por que isso demora tanto?
Eu não consigo fazer isso.”

Tempo

Adaptado de World Economic Forum (2019), “Impact Investing for the Next Generation"

Conclusão
Os investimentos sustentáveis vieram para ﬁcar. Ainda existem muitas dúvidas e perguntas não respondidas,
bem como evidências sólidas sobre as possibilidades de geração de retorno ﬁnanceiro e impacto concreto no
mundo que essa forma de investir representa.
Estamos apenas no começo da jornada,
e esperamos poder trilhá-la junto com nossos clientes e stakeholders.
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Acesse pelo CR CODE:

Para Informações:
4003-3710 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 880 3710 (Demais regiões)

Website

5511 4935 2701 (Para clientes no exterior)
0800 771 0101 (Deﬁcientes auditivos ou de fala)

Reclamações:

Linkedin

SAC: 0800 77 20202
Se não estiver satisfeito: 0800 722 3710

Youtube

Disclaimer
Este relatório foi preparado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos”) e não deve ser considerado um relatório de
análise para os ﬁns do artigo 1º da Instrução CVM nº 598/2018. Este relatório tem como objetivo único fornecer informações
macroeconômicas e análises políticas, e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra/venda ou
como uma solicitação de uma oferta de compra/venda de qualquer instrumento ﬁnanceiro, ou de participação em uma
determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis
na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas conﬁáveis. A XP Investimentos não dá
nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, conﬁabilidade ou exatidão dessas
informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou
desdobramentos nele abordados. As opniões, estimativas e projeções expressas neste relatório reﬂetem a opinião atual do
responsável pelo conteúdo deste relatório nada data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alteração sem aviso prévio. A
XP Investimentos não tem obrigação de atualizar, modiﬁcar ou alterar este relatório e de informar o leitor. O responsável pela
elaboração deste relatório certiﬁca que as opniões expressas nele reﬂetem, de forma precisa, única e exclusiva, suas visões e
opiniões pessoais, e foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação a XP Investimentos. Este
relatórios é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da
XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
A XP Investimentos não se responsabiliza por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste
material ou seu conteúdo. A Ouvidoria da Xp Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes
que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio
do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança,
favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.

