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ESG e Sustentabilidade na Schroders



“Questões como mudanças 
climáticas, escassez de 
recursos, crescimento 
populacional e falência de 
corporações fizeram os 
investidores priorizarem o 
investimento responsável. 
Companhias com forte 
éthos ambiental, social e 
de governança tendem a 
oferecer melhores resultados 
para nossos clientes.”

– Peter Harrison,  
diretor executivo do grupo 

Schroders plc
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Sustentabilidade na Schroders
Nossa experiência e expertise

Fonte: Schroders, abril de 2020, exceto quando indicada outra fonte. 1Dado 
de 31 de dezembro de 2018. Relatórios de Avaliação do PRI 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019.

+ de 

20 
anos de 
integração de ESG 
(critérios ambientais, sociais e 
de governança, na sigla  
em inglês)

22
especialistas 
dedicados a ESG

Em 

57 

países em todo 
o mundo

10
ferramentas e 
metodologias 
proprietárias de 
investimento

A+
Na avaliação 
anual do PRI 
da ONU1

+ de

9,000
empresas cobertas por 
nossas ferramentas 
de relatório de 
sustentabilidade relativas 
à carteira

1a
gestora de ativos 
a vincular seu 
custo de capital a 
metas de 
sustentabilidade

100%
de energia renovável 
até 2025 e neutralidade 
nas emissões de 
carbono a partir  
de 2020

+ de

1,750 
interações com 
empresas em 2019

que somam 

+ de 210 

anos de 
experiência em 
investimentos

com votação em 

+ de 5,800 
assembleias

Sustentabilidade 
no Brasil

Acompanhando a diretriz global de 
integrar fatores sustentáveis em suas 
decisões de investimento, a Schroders 
Brasil oferece o produto Schroder 
Sustentabilidade FIA IE, que é 100% 
Sustentável. Além disso, em renda 
variável Brasil, critérios ESG integrados 
são incorporados ao processo de 
seleção de ativos dos fundos Schroder 
Core Plus FIC FIA, Sicredi Schroders 
Ibovespa FIA e Best Ideas FIA.
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Schroder ISF  
Global Energy 
Transition

Schroder ISF 
Global Cities 
Real Estate

Schroder ISF  
Global  
Disruption

Schroder ISF  
Global Climate 
Change Equity

Descobrindo e investindo em empresas que inovam e 
tratam os desequilíbrios de nosso mundo

*O Schroder International Selection Fund é mencionado como Schroder ISF em todo este material.

Fundos de transformação global da Schroders
O Schroder ISF* é um conjunto de fundos que expõe, no longo prazo, os 
investidores aos temas mais impactantes e persistentes que transformam nosso 
planeta e nossa vida.

Sustentabilidade4



Schroder ISF 
Healthcare 
Innovation

Schroder ISF  
Smart Manufacturing 

Schroder ISF 
Changing 
Lifestyles 

Schroder ISF  
Global Sustainable 
Growth
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Investimento sustentável 
não é novidade, então 
por que agora?, 

Sustainability6

Não se trata mais de cumprir tabela

Empresas e países estão sendo cada vez mais pressionados pelos órgãos 
reguladores e pela sociedade a considerar os impactos que têm em 
desafios como as mudanças climáticas, a poluição, a obesidade e muitos 
outros riscos. À medida que essas tensões sociais se acentuarem, será 
mais provável que fatores sociais e ambientais externos como esses 
se tornem custos financeiros tangíveis para as empresas. Assim, a 
sustentabilidade incorpora medições qualitativas e quantitativas para 
identificar companhias com modelos de negócio sustentáveis e que 
possibilitem valor de longo prazo para acionistas e credores. 

Interpretações restritas (como investimento “verde” ou “ético”) 
frequentemente resultam em avaliações seletivas (screenings), a 
partir das quais ações são incluídas (screening positivo) ou excluídas 
(screening negativo), muitas vezes com base em um único fator. 
Embora concordemos que dê para focar investimentos específicos ou 
excluir os infratores mais graves, acreditamos que uma abordagem 
integrada no ato de investir seja mais adequada para investimentos 
de longo prazo.



Nossa abordagem geral de 
investimento sustentável

1 

Integração

Buscamos incorporar fatores ESG a nossas 
pesquisas e decisões de investimento em todas 
as categorias de ativos. Temos uma equipe de 
21 especialistas dedicados a ESG que, juntos, 
somam mais de 200 anos de experiência em 
investimentos. A Schroders visa a integrar ESG 
a todos os setores de investimento até o final 
de 2020.

2 

Engajamento &  
participação ativa 

Propiciamos valor de longo prazo para nossos 
clientes por meio do engajamento ativo com 
empresas em questões práticas de ESG a fim de 
melhorar nossa análise ou de buscar melhorias 
de desempenho. Avaliamos resoluções e 
aplicamos nossas políticas e diretrizes de 
votação de acordo com o que nossa política de 
ESG determina.

3 

Mensuração

Desenvolvemos ferramentas proprietárias 
para ajudar a transformar tendências 
estruturais em implicações financeiras práticas 
e a quantificar os impactos por meio de 
relatórios. Já temos 10 ferramentas próprias 
e um dashboard para nossos analistas e 
gerentes de carteiras. Nossas ferramentas 
para relatório de sustentabilidade cobrem 
mais de 9 mil empresas.
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SustainEx 

Conciliando evidências empíricas com a visão dos analistas

O que o SustainEx nos permite fazer?

nos dá uma análise detalhada do impacto real de 
uma empresa e de uma carteira de investimento na 
sociedade

ajuda os analistas a estimar o saldo positivo ou 
negativo das empresas em relação à sociedade e os 
riscos financeiros que podem sofrer conforme as 
externalidades sociais se cristalizam em custos ou 
benefícios financeiros.

Muito mais 
que uma 
pontuação 
simplista

Essa ferramenta de ESG:

Uma ferramenta propietária baseada em

mais de  400  academicos do mercado sobre impactos  
sociais e externalidades

Soluções: visão do SustainEx

Impactos sociais traduzidos em custos financeiros

Empresas geram impactos nam sociedade

A legislação tem feito, cada vez mais, as empresas pagarem por esses impactos
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Mapeamos uma 
ampla gama de 

impactos possiveis 

(positivos e 
negativos)

Fonte: Schroders, julho de 2020.

…identificando as fontes de risco para a lucratividade da empresa

O SustainEx quantifca esses impactos em dólares...

...mais de 70 pontos de dados relativos a cada empresa, com estimativas 
nos casos em que não há divulgação

mais de 9,000 empresas globais analisadas
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Estudo de caso  

Vestas – Renováveis tornando-se o tipo de energia com menor custo

Meio ambiente

Liderança em tecnologia 
de energia eólica

Fornecimento de energia 
limpa a preços atraentes

Turbinas atingem 

neutralidade de carbono 
em 5-12 meses

Turbinas fornecem de 30 
a 50 vezes mais energia 
do que consomem em 
seu ciclo de vida 

Acionistas

Gestão muito forte do 
capital circulante líquido

Gestão do CCL ajuda a 
aumentar a conversão de 

100% do fluxo de caixa 
em excesso

Negócio está ajudando a 
aumentar as margens

Clientes

A companhia tem um 
histórico de repassar 
melhorias de eficiência 
aos clientes, resultando 
em custo de energia em 
constante queda. 

Resultados positivos em 
pesquisas de satisfação, 
com 83% dos clientes 
indicando a Vestas 
como a fornecedora de 
preferência

Empregados

Incentivos empregatícios 
bem alinhados aos KPIs 
da companhia

Foco na segurança 
dos trabalhadores é 
prioritário

1/3 do conselho 
administrativo é composto 
por representantes dos 
funcionários

Melhoria contínua nos 
índices de lesões
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Custos nivelados de energia esperados para 2020 nos EUA
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Fonte: Schroders, Citi Utilities Research, outubro de 2017. As previsões devem ser entendidas como exemplos de tendências. Os números reais serão diferentes das previsões. 
Favor consultar Informações Importantes a respeito de previsões. Os títulos mostrados acima são dados unicamente para fins ilustrativos e não devem ser interpretados 
como recomendação de compra ou venda.
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Informações importantes
Este material não constitui uma oferta, solicitação ou recomendação para a compra ou venda de qualquer instrumento financeiro nem para a adoção de qualquer estratégia de 
investimento. As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis, mas não garantimos a integralidade ou exatidão das mesmas. Os dados foram obtidos pela 
Schroders e são consentidos sem qualquer tipo de garantia. Deverão ser verificados por uma entidade independente antes de qualquer publicação ou utilização posterior. Os dados 
de terceiros são propriedade ou licenciados pelo fornecedor dos dados e não podem ser reproduzidos, extraídos ou utilizados para quaisquer outros fins sem a autorização do 
fornecedor dos dados. Nem a Schroders nem o fornecedor dos dados podem ser responsabilizados por algo relacionado com os dados de terceiros. O material não se destina a 
prestar nem deverá servir de base a aconselhamento contábil, jurídico ou fiscal. Nenhum dos pontos de vista ou informações contidas neste material deve servir de base a decisões 
individuais e/ou estratégias de investimento. Não aceitamos qualquer responsabilidade por erro ou opinião. Quaisquer referências a valores mobiliários, setores, regiões e/ou 
países têm fins meramente ilustrativos. No presente documento, a Schroders expressou os seus pontos de vista e opiniões e estes poderão mudar. O valor dos investimentos e 
o rendimento proveniente destes podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não conseguir recuperar a quantia originalmente investida. As taxas de câmbio podem 
desvalorizar ou valorizar os investimentos no exterior. Se estiver na América do Norte, o presente conteúdo é emitido pela Schroder Investment Management North America Inc., 
uma subsidiária indiretamente detida pela Schroders plc e consultora registada na SEC, que fornece gestão de ativos de produtos e serviços a clientes nos EUA e no Canadá. Para 
leitores no Brasil, este conteúdo é emitido pela Schroder Investment Management Brasil Ltda., CNPJ: 92.886.662/0001-29. Gestor de Recursos autorizado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) de acordo com o Ato declaratório nr. 6816. A Schroder Investment Management Brasil Ltda. não realiza a distribuição de cotas de Fundos de Investimento. 
Para os demais leitores, este conteúdo é emitido pela Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London, EC2M 5AU. Número de registo 1893220 Inglaterra. 
Autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. 491755

schroders.com/br

Schroder Investment Management Brasil
Rua Joaquim Floriano
100 – cj. 142
Itaim Bibi, São Paulo 04534-000, Brasil
Tel +(55 11) 3054 5155
Fax +(55 11) 3054 5173
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