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OS SEIS PRINCÍPIOS
Incorporaremos os temas ASG às análises de
investimento e aos processos de tomada de decisão.
Seremos pró-ativos e incorporaremos os temas ASG às
nossas políticas e práticas de propriedade de ativos.
Buscaremos sempre fazer com que as entidades nas
quais investimos divulguem suas ações relacionadas
aos temas ASG.

Promoveremos a aceitação e implementação dos
Princípios dentro do setor do investimento.
Trabalharemos unidos para ampliar a eficácia na
implementação dos Princípios.
Cada um de nós divulgará relatórios sobre atividades e
progresso da implementação dos Princípios.

A INICIATIVA VEM GANHANDO ÍMPETO

THREE TYPES OF
SIGNATORIES:

Service
Providers

Asset
Owners

Investment
Managers

* Asset owner asset under management for 2007-2013 are estimates based on 2014 asset under management data, discounting for annual growth
rates (based on annual pensions growth figures from the OECD pension market focus report from 2015).

SOBRE
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

O QUE É INVESTIMENTO RESPONSÁVEL (RI)?
Uma abordagem sobre investimento que reconhece explicitamente:
 A estabilidade do mercado no longo prazo.
 A geração de retornos sustentáveis de longo prazo
depende de um sistema financeiro estável, em bom
funcionamento e bem administrado.
 A relevância dos fatores ASG - ambientais, sociais
e de governança corporativa (ESG em inglês)

O dever fiduciário requer a consideração
dos fatores ASG

O QUE É INTEGRAÇÃO ASG?
 Companhias: incorporar questões ASG - ambientais, sociais e de governança corporativa
na estratégia de negócios, na operação e na oferta de produtos e serviços.

 Investidores:
 Integração = Inclusão de fatores ASG nos modelos existentes.
 Uso de fatores ASG para entender melhor o perfil de risco, desempenho e perspectivas
de criação de valor potencial de uma empresa.
 Não reduz explicitamente o universo de investimento.

“Once climate change becomes a defining
issue for financial stability, it may already
be too late”
- Mark Carney | Governor of the Bank of England and Chairman of the G20's Financial Stability Board
September 2015

COP 21: COMPROMISSOS DOS SIGNATÁRIOS DO PRI
Allianz SE

Signatário PRI
US$2.528 bilhões AUM

Eliminação progressiva dos investimentos no setor de carvão, integração dos aspectos ASG nas
decisões de investimento em todas as carteiras e duplicação de investimentos em energias renováveis
para €4 bilhões.
https://itunes.apple.com/gb/podcast/pri-podcasts/id1069016444?mt=2

AXA Group

Signatário PRI
US$1.674,8 bilhões
AUM

Desinvestimento de €0,5 bilhões do setor de carvão, integração ASG e €3 bilhões alocados em títulos
verdes (green bonds). http://www.axa.com/en/news/2015/climate_insurance.aspx

Old Mutual plc

Signatário PRI
US$529,3 bilhões AUM

Novo posicionamento quanto ao clima. http://www.oldmutual.com/vpage.jsp?vpage_id=27538

ABP

Signatário PRI
US$449,7 bilhões AUM

Alocação de €29 bilhões em investimentos para um "mundo limpo", €4 bilhões em energias renováveis
até 2020 e introdução de um orçamento de carbono para renda variável (€100 bilhões) a partir de
2016.
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=26856&ArticleID=35622&l=en
A nova estratégia de mudança climática inclui integração, infra-estrutura de baixo carbono,
participação ativa e políticas de engajamento e desinvestimento. http://www.aviva.com/media/thoughtleadership/climate-change-value-risk-investment-and-avivas-strategic-response/

Aviva Investors Signatário PRI
$406.6 billion AUM

Caisse des
Depots

Signatário PRI
$402.7 billion AUM

Decarbonização de 20% de €55 bilhões até 2020. Nenhuma participação em empresas com mais de
20% de investimentos em carvão até 2016.
http://climateaction.unfccc.int/company/caisse-des-depots

OS COMPROMISSOS DOS ODS…
São responsabilidade de todos!

Colaboração e Parcerias são essenciais...
 Muitas iniciativas fomentam um mercado de capitais mais sustentável
 A transição para uma economia de baixo carbono e para alcançarmos os ODS depende
de investimentos mais responsáveis, sustentáveis e com impacto positivo.

Model Guidance on Reporting ESG Information to Investors
2016 Bonds and Climate Change: State of the Market / Brazil Edition

DA CONSCIENTIZAÇÃO
AO IMPACTO

