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Prefácio
Este módulo é concebido para os investidores que terceirizam parte ou todas as atividades de
investimento (incluindo a votação, no caso de ações listadas) a gestores de investimento externos.
Fundos de pensão, companhias de seguros, fundos soberanos, fundações e legados são frequentemente
investidores indiretos, ainda que possam ter investimentos diretos. Os gestores de investimentos também
podem terceirizar algumas das suas atividades de investimento (por exemplo, em estruturas com diversos
gestores ou fundo de fundos) e tais ativos devem ser informados neste módulo.
Investidores que têm ações listadas geridas externamente, mas se envolvem e/ou votam internamente, ou
que instruem prestadores de serviço especializados a votar e/ou se envolver em seu nome, devem
informar estas atividades de titularidade ativa dentro do módulo Titularidade ativa de ações listadas (LEA).
Os indicadores de envolvimento e votação (por representação) neste módulo serão exibidos na
ferramenta on-line somente se você indicar que os gestores externos desempenham estas funções.
Os investidores que contratam consultores de ativos (e/ou gestores fiduciários) para apoiá-los na seleção,
nomeação e monitoramento de gestores externos também poderão informar suas atividades de
investimento responsável, ou a de seus consultores de ativos, neste indicador. Para os signatários que
usam consultores de ativos, o formulário de coleta de dados a seguir está disponível para simplificar suas
informações.
Este módulo tem foco principalmente nos processos abrangentes implementados para seleção,
nomeação e monitoramento de gestores externos. Ele possui três caminhos específicos:


um para classes de ativos listados para os quais existe um módulo direto no Reporting
Framework (ações listadas, renda fixa de empresas e renda fixa de governo),



um para classes de ativos não listados para os quais existe um módulo direto no Reporting
Framework (capital privado, propriedades e infraestrutura), e



um para o restante dos ativos não capturados atualmente por outros módulos diretos.

Alguns dos indicadores e opções de informações estão desmembrados por classe de ativo, por exemplo,
o indicador SAM 06 por ações listadas (LE), renda fixa de empresas (FIC) e renda fixa de governo (FIG).
Nestes casos você poderá escolher se informará separadamente para cada classe de ativo individual e
explicar quaisquer diferenças específicas de implementação entre as classes de ativos em indicadores
abertos. Nas classes de ativos para as quais não foram desenvolvidos módulos, tais como commodities e
fundos de hedge, você poderá informar sua abordagem no indicador aberto (SAM 13).

*Observação 1: Apesar dos bancos de varejo e investidores de fundo de fundos poderem ser
classificados como investidores indiretos, suas características diferem em algumas áreas das
organizações cobertas neste módulo. Um módulo separado para estes investidores deve ser
desenvolvido pelo PRI no futuro. Até isto ocorrer, estes investidores devem informar usando este módulo
e usar os indicadores abertos para explicar como eles implementam o investimento responsável.
*Observação 2: Financiamento inclusivo. Existe um módulo separado para investidores indiretos em
financiamento inclusivo (IFI). O relato no módulo citado é obrigatório para os signatários dos Princípios
para Investidores em Financiamento Inclusivo (PIIF) e opcional para todos os demais investidores que
mantém posições em ativos de financiamento inclusivo.

Visão geral

SEÇÃO

Visão geral

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 01

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 1-6

SAM 01

INDICADOR

SAM 01.1

Forneça uma breve descrição de como sua organização inclui as considerações sobre
investimento responsável em seus processos de seleção, nomeação e monitoramento de
gestores de investimento.

SAM 01

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 01.1

Isto pode incluir uma discussão sobre:


As medidas que você toma para assegurar que sua política de investimento responsável
(com cobertura da abordagem a incorporação ESG e/ou titularidade ativa) são aplicadas
pelos gestores de investimento.



Se a sua organização possui um sistema de pontuação formal para avaliar as
habilidades de investimento responsável dos gestores durante o processo de seleção, e
para avaliação do seu desempenho durante o monitoramento contínuo.



Quaisquer variações na implementação (por exemplo, entre fundos segregados e
agregados, entre classes de ativos, ou entre gestores atuais e de novos investimentos).



Quem é responsável por estas atividades, especificamente se elas são realizadas pela
equipe interna ou se você usa consultores externos (por exemplo, consultores de
investimento, outros fornecedores especialistas) para ajudá-lo.

Observações para fundos passivos
Os signatários que usam gestores externos de fundos passivos podem descrever aqui como eles
avaliam as habilidades de engajamento e o desempenho dos gestores durante a sua seleção,
nomeação e monitoramento.
Observações para gestores de investimentos em fundos de fundos
Os gestores de investimento podem incluir uma discussão sobre o fato de sua abordagem para a
seleção, nomeação e monitoramento variar de acordo com as instruções de clientes individuais.

Visão geral

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 02

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 4

SAM 02

INDICADOR

SAM 02.1

Indique se a sua organização usa os consultores de investimento e/ou gestores fiduciários na seleção, nomeação e monitoramento de gestores
externos.
 Sim

SAM 02.2

Indique como sua organização usa os consultores de investimento e/ou gestores fiduciários na seleção, nomeação e monitoramento de
gestores externos.

Todos

SAM 02.3

 Não

Ações
listadas
(LE)

Renda fixa
- empresas
(FIC)

Renda fixa governo
(FIG)

Capital
privado

Infraestru
tura

(PE)

(INF)

Proprieda
de –
imóveis
(PR)

Outras
classes
de ativos

 Usamos consultores de
investimento em nossa
seleção e nomeação de
gestores externos.

















 Usamos consultores de
investimento em nosso
monitoramento de gestores
externos.

















 Usamos gestores
fiduciários

















Indique se a sua organização leva em conta o investimento responsável nos processos de seleção, nomeação e/ou análise para consultores de
investimento e/ou gestores fiduciários.
 O investimento responsável está incluído no processo de seleção para consultores de investimento
 As responsabilidades dos consultores em relação ao investimento responsável nos processos de seleção, nomeação e monitoramento de

Visão geral

gestores estão incluídas em nossos acordos contratuais com os mesmos
 O investimento responsável é considerado quando da análise do aconselhamento dos consultores de investimento sobre a seleção de
gestores e monitoramento de desempenho
 Não levamos em conta o investimento responsável nos processos de seleção, nomeação e/ou análise para consultores de investimento.
SAM 02.4

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

SAM 02

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 02

Os consultores de investimentos e gestores fiduciários desempenham um papel extremamente importante na seleção, nomeação e
monitoramento de gestores. Eles podem, portanto, prestar uma contribuição significativa para a promoção e desenvolvimento do investimento
responsável. Este indicador permite que você explique se e como a sua organização trabalha com consultores de investimento. Os subindicadores irão capturar como e até que ponto você leva em conta suas habilidades de investimento responsável nos seus processos de
seleção, nomeação e monitoramento.
De agora em diante a frase "consultores de investimento" será usada para denominar os consultores de investimento e os gestores
fiduciários.
O restante deste módulo aborda aquilo que você e/ou seu consultor está fazendo com respeito a questões ESG na seleção,
nomeação e monitoramento de gestores de investimentos. Para apoiá-lo nas informações deste módulo, o PRI desenvolveu uma
ferramenta para ajudá-lo a coletar informações dos seus consultores e gestores fiduciários: link.

SAM 02.1

Este sub-indicador procura capturar se você usa consultores de ativos ou gestores fiduciários na seleção e monitoramento de gestores
externos. Ele também visa compreender para quais classes de ativos você trabalha com estes consultores de ativos. Este sub-indicador, no
entanto, não cobre o seu uso ou não de consultores de ativos para implementar seus investimentos responsáveis. Isto é capturado no subindicador SAM 02.2.

SAM 02.2

Se você selecionar quaisquer opções do indicador, parte da sua implementação de investimento responsável está ocorrendo através dos seus
consultores de investimento.

Visão geral

SAM 02.3

Isto pode incluir uma discussão sobre:


Se e como seu processo de nomeação de consultores difere entre ativos listados e não listados.



Se você examina o histórico dos consultores na consideração das questões ESG na seleção, nomeação e/ou monitoramento de
gestores.



Exemplos de serviços relacionados a investimento responsável que o seu consultor forneceu;

LÓGICA
SAM 02

[02.2] e [02.3] será aplicável se você informar "Sim" para [02.1].
Dentro de [02.2], dependendo do que foi informado no módulo Visão geral organizacional (OO), parte ou todas as classes de ativo serão
aplicáveis

AVALIAÇÃO
SAM 02

Pontuação máxima: três  por classe de ativos
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [02.3].
As organizações que não utilizam consultores de investimento não serão avaliadas neste indicador.

Visão geral

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 03

OBRIGATÓRIO

ACESSO

GERAL

SAM 03

INDICADOR

SAM 03.1

Indique para quais das seguintes classes de ativos geridas externamente a sua organização,
e/ou seus consultores de investimento, consideram os fatores de investimento responsável no
gestor de investimento:
(a) Seleção,
(b) Nomeação (acordos/contratos de gestão de investimento), e
(c) Monitoramento
Classe de ativos

SAM 03.2

(a) Seleção

(b) Nomeação

(c) Monitoramento

Ações listadas







Renda fixa empresas







Renda fixa - governo







Renda fixa - outros







Capital privado







Dívida privada







Propriedade –
imóveis







Infraestrutura







Silvicultura







Fazendas







Commodities







Fundos de hedge







Caixa







Outros (1)







Outros (2)







Informações adicionais.
[OPCIONAL]

SAM 03

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 03

De agora em diante a frase "consultores de investimento" será usada para denominar os
consultores de investimento e os gestores fiduciários.

Visão geral

SAM 03.1

Selecione todos que são pertinentes.

LÓGICA
SAM 03

Dentro deste indicador, dependendo do que foi informado no módulo Visão geral organizacional
(OO), parte ou todas as classes de ativo serão aplicáveis.
Este é um indicador de acesso, portanto sua resposta aqui determina quais indicadores você é
obrigado a informar nas seções subsequentes deste módulo, e também quais partes destes
indicadores serão importantes para você.
Este módulo contém indicadores específicos para a seleção, nomeação ou monitoramento de
gestores para:


Ações listadas, Renda fixa – empresas e/ou Renda fixa - governo ([04-09]), e;



Capital privado, Propriedade e/ou Infraestrutura ([10-12]).

Dentro destas seções, você será obrigado a informar sobre as atividades e classes de ativos que
são importantes, com base em sua resposta a [03.1]. Por exemplo, se você levar em conta as
questões de investimento responsável ao selecionar e nomear um gestor de Ações listadas, mas
não durante o monitoramento, você precisará informar somente os indicadores de seleção e
nomeação para Ações listadas.
Você pode informar sua abordagem para as classes de ativos não listadas acima no indicador
[13].

LE, FIC, FIG – ativos listados>>Seleção

SEÇÃO

LE, FIC, FIG – ativos listados

VISÃO GERAL

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 04

OBRIGATÓRIO INFORMAR
DIVULGAÇÃO OPCIONAL

ACESSO/PAREAMENTO

GERAL

SAM 04

INDICADOR

SAM 04.1

Forneça um detalhamento das suas ações listadas, renda fixa empresarial e renda fixa
governamental geridas externamente por estratégia passiva, ativa quantitativa e ativa
fundamentalista e outras estratégias.

SAM 04.2

Ações listadas

Como % das ações listadas
geridas externamente

Passiva

 0%  <10%  10-50%  >50%

Ativa – quantitativa (quant)

 0%  <10%  10-50%  >50%

Ativa - fundamentalista e outras estratégias ativas

 0%  <10%  10-50%  >50%

Total de ações listadas geridas externamente

100%

Renda fixa - empresas

Como % de renda fixa de
empresas gerida externamente

Passiva

 0%  <10%  10-50%  >50%

Ativa – quantitativa (quant)

 0%  <10%  10-50%  >50%

Ativa - fundamentalista e outras estratégias ativas

 0%  <10%  10-50%  >50%

Total de renda fixa de empresas gerida
externamente

100%

Renda fixa - governo

Como % de renda fixa
governamental gerida
externamente

Passiva

 0%  <10%  10-50%  >50%

Ativa – quantitativa (quant)

 0%  <10%  10-50%  >50%

Ativa - fundamentalista e outras estratégias ativas

 0%  <10%  10-50%  >50%

Total de renda fixa governamental gerida
externamente

100%

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LE, FIC, FIG – ativos listados>>Seleção

SAM 04

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 04.1

O detalhamento da sua organização em estratégias passiva, ativa quantitativa e ativa
fundamentalista e outras estratégias por ações listadas, renda fixa empresarial e renda fixa
governamental será usado para acionar indicadores subsequentes sobre estratégias de
incorporação ESG usados pelos seus gestores.
Os dados informados também serão usados no processo de avaliação para comparativo da sua
organização com os pares com detalhamento semelhante.

LÓGICA
SAM 04

Este indicador determina quais partes do indicador [05] são aplicáveis.
Por exemplo, se você informar que está usando estratégias passivas em relação a Ações
listadas em [04], você verá apenas a parte de [05.1] pertinente às estratégias de investimento
passivas para Ações listadas.

SAM 04

DEFINIÇÕES

Estratégias gerenciadas de forma ativa e passiva
Estratégias passivas

Estratégias de investimentos ou fundos que objetivam reproduzir os benchmarks dos
índices de mercados de capitais em geral (por este motivo elas são conhecidas
como fundos de índice ou referenciados).

Ativa - estratégias
quantitativas (quant)

Estratégias de investimento ou fundos em que o gestor cria modelos computacionais
para determinar se um investimento é atrativo ou não. Em um "modelo quant" puro,
a decisão final de compra ou venda é tomada pelo modelo.

Ativa fundamentalista

Estratégias fundamentalistas em que as decisões de investimento são baseadas no
critério humano. Elas incluem tanto estratégias micro (por exemplo, escolha de
ações específicas) quanto macro (por exemplo, ações setoriais).

Ativa - outras

Estratégias que não se enquadram em nenhuma das anteriores. Estas podem ser
estratégias ativas que combinam ativa quant e ativa fundamentalista, ou outras
estratégias que você acredite que não se encaixam em nenhuma das definições
acima. Você pode esclarecer sua estratégia em SAM 04.2

LE, FIC, FIG – ativos listados>>Seleção

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 05

OBRIGATÓRIO

ACESSO

PRI 1.2

SAM 05

INDICADOR

SAM 05.1

Indique quais das seguintes estratégias de incorporação ESG você exige que seus gestores
externos implementem em seu nome:
Todos

LE

FIC

FIG

Estratégias ativas de investimento
Triagem









Temático









Integração









Nenhuma das
anteriores









Estratégias passivas de investimento
Triagem









Temático





n/a

n/a

Integração/ESG
ponderado de forma
alternativa

















Nenhuma das
anteriores
SAM 05.2

SAM 05.3

Com relação aos seus ativos geridos externamente, indique se você engaja diretamente, através
de prestadores de serviços ou pelo gestor externo.
Todos

LE

FIC

Nós engajamos diretamente ou através
de prestadores de serviço nos ativos
geridos externamente







Exigimos que nossos gestores engajem
em nosso nome







Nenhuma das anteriores







Indique se, entre as suas ações listadas geridas externamente, você emite votos (por
representação) diretamente, através de prestadores de serviços ou pelo gestor externo.
LE

SAM 05.4

Nós emitimos nossos votos (por representação) diretamente ou através de
prestadores de serviço sobre nossos ativos gerenciados externamente



Exigimos que nossos gestores emitam nossos votos (por representação) em
nosso nome



Nenhuma das anteriores



Informações adicionais.

LE, FIC, FIG – ativos listados>>Seleção

[OPCIONAL]

SAM 05

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 05.1

Nem todos os signatários exigem que seus gestores externos incorporem as questões ESG entre
todas as áreas e todos os ativos. Para ações listadas e/ou renda fixa, os signatários podem optar
por não abordar as questões ESG por conta das características de uma estratégia de
investimento específica.
Além do mais, nas estratégias ativa e passiva, a incorporação ESG pode ser realizada por uma
ou mais estratégias. Elas são explicadas claramente na seção "definições" e você pode
expressar aqui quais, se houver, você solicita que seu gestor implemente em seu nome.

SAM 05.2
e 05.3

Alguns signatários podem optar por implementar a titularidade ativa diretamente por conta
própria e, portanto, não pedir aos gestores externos para fazê-lo em seu nome. Por exemplo,
alguns signatários podem optar por se envolver e emitir seus votos (por representação) por conta
própria ou através de prestadores de serviço. Em tais casos, não selecione estas opções para
assegurar que a ferramenta on-line mostre somente os indicadores que são importantes para
você. Se você estiver engajando ou votando (por representação) através de outros canais, eles
devem ser informados no módulo Direto - Titularidade ativa de ações listadas (LEA).

SAM 05.4

Espera-se que as informações deste indicador destaquem o que você normalmente exige que os
gestores implementem em seu nome. Informe aqui se houver diferenças no que você pede aos
seus gestores externos para implementar. Além disso, se as suas atividades de integração,
engajamento ou votação (por representação) cobrem somente uma parte da sua carteira ou
parte dos mercados nos quais você investe, descreva aqui.

LÓGICA
SAM 05

Os indicadores subsequentes nesta seção são divididos em quatro áreas de implementação de
investimento responsável. Sua resposta a este indicador determina quais partes dos indicadores
subsequentes são aplicáveis, com a exceção da "Geral" que é sempre aplicável.


Geral (importante para LE, FIC e FIG).



Incorporação ESG (importante para LE, FIC e FIG). A parte de incorporação ESG dos
indicadores subsequentes é orientada pela sua resposta a [05.1].



Envolvimento (importante somente para LE e FIC). A parte de envolvimento dos
indicadores subsequentes é orientada pela sua resposta a [05.2].



Votação (por representação) (importante somente para LE). A parte de votação (por
representação) dos indicadores subsequentes é orientada pela sua resposta a [05.3].

Somente as áreas de implementação de investimento responsável, por classe de ativos listados,
selecionadas neste indicador serão aplicáveis nas áreas subsequentes. Por exemplo, se você
não exige que seus gestores externos emitam votos (por representação) em seu nome e você
não os emite diretamente, a seção de votação (por representação) dos indicadores
subsequentes não será aplicável.

SAM 05

DEFINIÇÕES

Incorporação ESG
A incorporação das questões ESG nos processos de análise e tomada de decisões de investimentos é coberta
no Princípio 1 do PRI. Através do Reporting Framework, nos referimos a incorporação ESG como uma análise
e uso das informações ESG no processo de tomada de decisões de investimentos. O Reporting Framework
aborda quatro maneiras pelas quais isto pode ser feito:





Triagem
Investimento com tema em sustentabilidade (também conhecido como investimento com tema em meio
ambiente ou social)
Integração de questões ESG
Uma combinação dos anteriores

LE, FIC, FIG – ativos listados>>Seleção

Ativos sujeitos somente a uma abordagem de engajamento e não sujeitos a qualquer uma das estratégias
anteriores não devem ser incluídos na incorporação ESG.
Para melhorar a padronização e a comunicação no setor de investimento responsável, o PRI está alinhando
suas definições com aquelas do Global Sustainable Investment Alliance. Estes são apresentados abaixo para
conveniência.
Triagem para
investimentos

Isto envolve três tipos de triagem:
a. Triagem negativa/exclusionista: a exclusão de um fundo ou carteira de
determinados setores, empresas ou práticas baseadas em critérios ESG
específicos;
b. Triagem positiva/melhor da classe: investimento em setores, empresas ou
projetos selecionados para desempenho ESG positivo relativo aos pares do setor;
c. Triagem baseada em normas: triagem de investimentos em relação aos padrões
mínimos de práticas de negócios com base em normas internacionais.

Investimentos com
tema em
sustentabilidade

Investimentos realizados em temas ou ativos especificamente relacionados à
sustentabilidade (por exemplo, energia limpa, tecnologia verde ou agricultura
sustentável).

Integração de
questões ESG

A inclusão sistemática e explícita por gestores de investimento de fatores
ambientais, sociais e de governança corporativa na análise financeira tradicional.

Processos de tomada de decisões de investimento
Para os fins de Reporting Framework, os processos de tomada de decisão de investimentos se referem à
pesquisa, análise e outros processos que levam a uma decisão de fazer ou reter um investimento (ou seja,
comprar, vender ou manter um título), ou comprometer capital em um fundo não listado ou outro ativo.
Decisões de votação (por representação) e atividades de envolvimento não são classificadas como decisões
de investimento para os fins do Reporting Framework. Estas decisões fazem parte do Princípio 2 do PRI,
relativo à titularidade ativa, e dentro do módulo Ações listadas - Titularidade ativa (LEA) do Framework.

Outras explicações sobre definições para estratégias ativas
Triagem

A triagem cobre aquela realizada de acordo com a própria política do gestor e a
direcionada pelo cliente.
Triagem negativa/exclusionista e triagem positiva/melhor da classe são
baseadas em critérios definidos de diversas formas: por produto, atividade, setor,
região geográfica ou práticas de gestão.
Triagem baseada em normas envolve: i) definição do universo de investimento
baseado no desempenho das empresas sujeitas a investimento quanto às normas
internacionais relacionadas ao investimento responsável/questões ESG, ou ii)
exclusão de empresas sujeitas a investimento das carteiras após o investimento se
elas forem flagradas seguindo pesquisas e, às vezes, envolvimento em
contravenção a estas normas. Estas normas incluem, sem limitação, os Princípios
do Pacto Global das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
normas da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção das Nações
Unidas contra Corrupção e as Diretrizes da OECD para Empresas Multinacionais.

Investimentos com
tema em
sustentabilidade

Investimento em temas de sustentabilidade envolve a seleção de ativos que
contribuem para a abordagem de desafios de sustentabilidade, tais como
mudanças climáticas ou escassez de água. Fundos podem ter um tema único ou
diversos temas. Para as finalidades desta Estrutura de Relato, usamos os termos
investimentos em temas ambientais e sociais e em temas de sustentabilidade
com o mesmo significado.

Integração de
questões ESG

Integração das questões ESG compreende o uso das informações ESG
qualitativas e quantitativas nos processos de investimento, com o objetivo de
aprimorar a tomada de decisões de investimento. A integração das questões ESG
pode ser usada para informar a análise econômica e análise setorial. Ela pode ser
usada no nível de carteira, levando em consideração as tendências relacionadas às

LE, FIC, FIG – ativos listados>>Seleção

questões ESG, tais como mudanças climáticas, ou nos níveis de ação, emissor ou
empresa sujeita a investimento. O termo é usado tal qual integração ESG ou
análise integrada.
A análise integrada para a seleção ativa de ações ou outros investimentos em
ações inclui a análise de como as questões ESG podem afetar o balanço, a
demonstração do resultado ou o fluxo de caixa de uma empresa, afetando as
premissas de custos, receitas e crescimento dos negócios (ou seja, na estimativa
do valor fundamentalista da empresa). A análise integrada para seleção ativa de
títulos e outros fundos de dívida envolve a análise de como as questões ESG
podem afetar a credibilidade do emissor. Este tipo de análise também pode ser
usado por fundos que selecionam emissores de títulos usando modelos
quantitativos. A análise integrada para ações e dívida inclui uma avaliação da
qualidade da gestão de uma empresa e os riscos e oportunidades do negócio que
ela enfrenta relacionados às questões ESG, permitindo a comparação entre
empresas.
Para exemplos de como os investidores estão conduzindo a análise integrada para
ações listadas, consulte Análise integrada: como os investidores estão abordando
os fatores ambientais, sociais e governança corporativa em avaliação
fundamentalista de ações, publicado pelo PRI em fevereiro de 2013.
Abordagens
combinadas

Abordagens combinadas podem incluir, por exemplo:


Estabelecer um fundo temático de agricultura sustentável que faz a triagem
de empresas envolvidas na produção de tabaco e usa a análise integrada
para selecionar empresas para inclusão no fundo.



Administrar um fundo que aplica 20 triagens negativas para determinar o
universo de investimentos possíveis e usa a análise integrada para
selecionar empresas para investimentos de dentro do universo de
investimentos possíveis.



Administrar um fundo de ações global usando a análise integrada para
selecionar ações combinadas com uma abordagem baseada em normas,
investigando qualquer alegação de brecha grave de normas internacionais
selecionadas e o desinvestimento de empresas flagradas em violação grave
de uma norma (frequentemente após o envolvimento).

Outras explicações sobre definições para estratégias passivas
Triagem

A triagem pode incluir o uso de índices construídos a partir de um universo elegível
com base nas características ESG de uma empresa ou país, mas nas quais as
questões ESG não desempenham um papel no peso destas empresas ou países
dentro do índice. Isto pode incluir índices construídos usando as metodologias de
seleção ESG melhor da classe e positiva, as quais identificam títulos para inclusão
no índice (por exemplo, FTSE4Good, índices de sustentabilidade do Dow Jones e
MSCI ESG) ou índices que excluem empresas ou países específicos (por exemplo,
com base em produtos ou atividades). As exclusões também podem ser baseadas
em atividade (ou seja, excluir títulos com base em seu setor ou atividades
comerciais, por exemplo, tabaco ou triagem de armamentos controversos), ou
baseado em local (ou seja, excluir títulos de empresas que operam em
determinados países, ou a dívida soberana deste países). Alternativamente, pode
haver exclusões baseadas em normas (ou seja, índices que excluem títulos ou
emissores tidos como violadores de certos padrões mínimos de conduta nos
negócios com base em normas internacionais, tais como o Pacto Global das
Nações Unidas).

Investimentos com
tema em
sustentabilidade

Os investimentos temáticos em sustentabilidade cobrem os fundos passivos que
investem em empresas associadas a temas específicos (por exemplo, índices com
foco total em temas ambientais e sociais, tais como tecnologia limpa, mudanças
climáticas, microfinanciamento e investimento de impacto).

Integração de
questões ESG

A integração das questões ESG é tipicamente feitas através de índices ESG nos
quais os pesos relativos dos títulos que o compõem levam em consideração as
características ESG da empresa ou país.
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SELEÇÃO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 06

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 1-6

SAM 06

INDICADOR

SAM 06.1

No seu processo de seleção de gestor para os seguintes ativos, indique se a sua organização
e/ou consultor de investimentos normalmente faz algum dos seguintes:
Todos

LE

FIC

FIG

Analisa as políticas de investimento responsável do
gestor









Discute as atividades de governança e de gestão do
investimento responsável por parte do gestor.









Reúne-se com a equipe encarregada do investimento
responsável para avaliar suas habilidades e
competência









Discute as expectativas mínimas de investimento
responsável que os gestores devem cumprir









Discute o papel que os gestores devem
desempenhar nas iniciativas de colaboração









Questiona se a organização é signatária do PRI e/ou
outras organizações pertinentes









Analisa a divulgação do investimento responsável
aos clientes e/ou ao público, incluindo o relatório do
PRI









Discute o tipo de relatório ESG que você espera









Atribui peso específico para os fatores ESG na sua
avaliação do gestor

















Avalia a qualidade e cobertura da pesquisa ESG
usada pelos gestores









Avalia como o gestor incentiva os corretores a
fornecerem pesquisa ESG





n/a

n/a

Avalia as estratégias de incorporação ESG dos
gestores e a capacidade de identificar e gerenciar as
questões ESG









Discute com os gestores como as questões ESG
afetaram as decisões específicas de investimento e,









Geral

Outros aspectos gerais no seu processo de seleção.
especifique ______________
Incorporação ESG

LE, FIC, FIG – ativos listados>>Seleção

quando pertinente, o desempenho de ações ou da
carteira
Avalia a incorporação ESG dos provedores de
índices na concepção do índice









Outras questões de incorporação ESG no seu
processo de seleção, especifique_________









Discute os processos de engajamentos dos gestores







n/a

Discute o papel dos gestores na influência das
práticas e desempenho ESG das empresas







n/a

Discute o modo como as informações obtidas através
de engajamento são incorporadas na tomada de
decisões de investimento







n/a







n/a

Discute o processo de votação dos gestores





n/a

n/a

Discute como as informações obtidas através de
pesquisa para votação (por representação) são
usadas na tomada de decisões de investimento





n/a

n/a





n/a

n/a





n/a

n/a

Engajamentos

Outras questões de engajamento em seu processo
de seleção,
especifique ______________
Votação (por representação)

Outras questões de votação (por representação) em
seu processo de seleção
especifique ______________
Nenhuma das anteriores
SAM 06.2

Forneça comentários adicionais pertinentes à abordagem de seleção da sua organização para
ativos listados.
[OPCIONAL]

SAM 06

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 06

Este indicador busca informações sobre os processos típicos implementados e as medidas
tomadas pela sua organização durante a seleção de gestores (mesmo se os gestores não
tenham sido selecionados ou renomeados durante o ano do exercício). Se estes procedimentos
estão implementados somente em uma minoria dos casos, não os informe aqui nas opções préselecionadas, mas descreva estes casos no campo de Informações adicionais no final deste
indicador.
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SAM 06.1

Estas são algumas orientações adicionais sobre alguns dos processos que sua seleção pode
cobrir:
Incorporação ESG
Para exemplos de como os signatários titulares de ativos estão incorporando as considerações
ESG em sua seleção, nomeação e monitoramento de gestores externos, consulte Alinhamento
de expectativas: orientação para titulares de ativos sobre a incorporação de fatores de ESG na
seleção, nomeação e monitoramento de gestores, no PRI de fevereiro de 2013.
Divulgação
Exemplos de divulgação de investimento responsável dos gestores poderiam incluir relatórios
para clientes, relatórios públicos de IR, evidência de compromisso para com códigos pertinentes
de investimento responsável, princípios e iniciativas, tais como os códigos de administração do
Reino unido, UE e África do Sul, e o PRI (resposta ao Reporting Framework).

SAM 06.2

Isto pode incluir uma discussão de, por exemplo, quaisquer diferenças entre mandatos,
estratégias ou mercados.

LÓGICA
SAM 06

A parte Geral deste indicador será aplicável se você informar "Seleção" para a classe de ativos
correspondente em [03].
A parte de Incorporação ESG deste indicador é aplicável se você informou que exige de seus
gestores externos a implementação de estratégias de incorporação ESG em seu nome em [05.1],
para uma ou mais classes de ativos.
Dentro desta parte do indicador, a opção "Avaliar como o gestor incentiva os corretores a
fornecer pesquisa ESG" é aplicável somente se você informou "Ativa - Fundamentalista ou outra
estratégia ativa" em [04]. A opção "Avaliar a incorporação ESG dos provedores de índices ao
conceber o índice" é aplicável somente se você informou "Passiva" em [04].
A parte de Engajamentos deste indicador é aplicável se você informou que exige que seus
gestores externos se envolvam em seu nome em [05.2], para Ações listadas e/ou Renda fixa empresas.
Dentro desta parte do indicador, a opção "Discuta como as informações obtidas através de
engajamento são incorporadas na tomada de decisões de investimento" se aplica se você
informar "Ativo - Fundamentalista ou outro ativo" em [04].
A parte de votação (por representação) deste indicador é aplicável apenas se você informar
que a sua organização exige gestores externos para lançar votos (por procuração) em seu nome
em [05.3].
Dentro desta parte do indicador, a opção "Discuta como as informações obtidas através de
pesquisa para votação (por representação) são usadas na tomada de decisões de investimento"
se aplica se você informar "Ativo - Fundamentalista ou outro ativo" em [04] para Ações listadas.

AVALIAÇÃO
SAM 06

Pontuação máxima: 12 para ações listadas, 9 para renda fixa empresarial e 6 para renda
fixa de governo.
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [06.1]. A "seção geral" é
aplicável a qualquer pessoa e vale 3 como parte da sua avaliação "núcleo". As seções
"Incorporação, envolvimentos e votação (por procuração) ESG" (onde aplicável - veja a lógica
acima) valem 3 cada uma como parte dos seus indicadores "avaliados" adicionais.
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NOMEAÇÃO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 07

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

PRI 4

SAM 07

INDICADOR

SAM 07.1

Ao nomear gestores, indique quais das seguintes considerações sobre investimento responsável
a sua organização normalmente inclui nos acordos/contratos de gestão de investimentos para os
seus ativos listados:
Todos

LE

FIC

FIG























n/a





n/a

n/a

Informação sobre as atividades de investimento
responsável acordadas









Relatório sobre as características ESG da carteira









Relatório sobre o impacto das questões ESG sobre o
desempenho financeiro









Outras considerações de investimento responsável
nos contratos de gestão de investimento,
especifique_______









Nenhuma das anteriores









Geral
Agir de acordo com as crenças de investimento geral
da sua organização ou política de investimento
responsável e questões ESG
Incorporação ESG
Requisitos específicos relacionados à incorporação
das questões ESG na tomada de decisões de
investimento
Engajamento
Requisitos específicos relacionados ao engajamento
Votação (por representação)
Requisitos específicos relacionados á votação (por
representação)
Relatórios

SAM 07.2

Forneça comentários adicionais pertinentes ao processo de nomeação de gestores da sua
organização e considerações incluídas nos acordos contratuais para ativos listados.
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SAM 07

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 07.1

Consulte Alinhamento de expectativas: orientação para titulares de ativos sobre a incorporação
de fatores de ESG na seleção, nomeação e monitoramento de gestores para mais exemplos de
como os signatários titulares de ativos estão incorporando as considerações ESG em sua
seleção, nomeação e monitoramento de gestores externos.

SAM 07.2

Isto pode incluir uma discussão sobre, por exemplo:


Se os requisitos do seu contrato estão relacionados à exclusão, triagem baseada em
normas ou implicações financeiras das questões ESG



Se você vincula as taxas de gestão de investimento às questões ESG ou tem cláusulas
de quebra/renegociação vinculadas às questões ESG.



O percentual de contratos onde as questões ESG estão incluídas



Os desafios que você encontrou ao abordar as questões ESG em contratos/mandatos
de investimento.

LÓGICA
SAM 07

Este indicador será aplicável se você informar "Nomeação" para a classe de ativos relevante em
[03]. As partes Geral e Relatórios deste indicador sempre serão aplicáveis.
A parte de Incorporação ESG deste indicador é aplicável se você informou que exige de seus
gestores externos a implementação de estratégias de incorporação ESG em seu nome em [05.1].
A parte de Engajamentos deste indicador é aplicável se você informou que exige que seus
gestores externos se envolvam em seu nome em [05.2].
A parte de votação (por representação) deste indicador é aplicável apenas se você informar
que a sua organização exige gestores externos para lançar votos (por procuração) em seu nome
em [05.3].

AVALIAÇÃO
SAM 07

Pontuação máxima: três  por classe de ativos
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [07.1].
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MONITORAMENTO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 08

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 1

SAM 08

INDICADOR

SAM 08.1

Indique se a sua organização e/ou consultor de investimentos normalmente fazem o seguinte no
diálogo e monitoramento do gestor externo:
Todos

LE

FIC

FIG

Inclui o investimento responsável como um item de
agenda padrão nas reuniões de análise de
desempenho









Destaque os exemplos de boas práticas de
investimento responsável por outros gestores









Analisa o relatório de investimento responsável do
gestor, por exemplo os relatórios de investimento
responsável gerados pelo PRI









Incentiva seus gestores a considerar as iniciativas
conjuntas de investimento responsável ou
organizações ou participar de projetos em
colaboração com outros investidores









Inclui os critérios de investimento responsável como
um componente formal da avaliação geral de
desempenho do gestor









Outros aspectos gerais do seu monitoramento,
especifique_______









Solicita as informações sobre incorporação ESG em
decisões de investimento específicas









Outras formas de você monitorar a incorporação
ESG, especifique_______









Analisa as informações ESG importantes para os
engajamentos







n/a

Discute o número de engajamentos e sua
compreensividade







n/a

Discute o tipo de papel desempenhado (ou seja,
liderança ou apoio)







n/a

Analisa o progresso dos engajamentos em
andamento e/ou resultados dos engajamentos
concluídos







n/a

Geral

Incorporação ESG

Engajamentos
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Outras formas que você monitora as atividades de
engajamento, especifique_______







n/a

Analisa o número ou percentual de votos emitidos





n/a

n/a

Solicita uma explicação dos motivos para a emissão
dos votos





n/a

n/a

Discute se as empresas foram informadas sobre os
motivos dos votos contra as recomendações da
administração ou abstenções/votos retidos





n/a

n/a

Analisa o número de resoluções sobre questões ESG
atendidas ou co-atendidas





n/a

n/a

Discute as mudanças na prática da empresa
(resultados) que foram conquistadas pelas atividades
de votação





n/a

n/a

Outras formas que você monitora as atividades de
votação (por representação), especifique_______





n/a

n/a

Nenhuma das anteriores





n/a

n/a

Votação (por representação)

SAM 08.2

Forneça comentários adicionais relevantes para seu diálogo e monitoramento dos gestores
externos.
[OPCIONAL]

SAM 08.3

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

SAM 08

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 08

Talvez você queira comentar sobre as variações no relatório fornecido pelos seus gestores e os
motivos destas variações (por exemplo, elas refletem suas obrigações contratuais, é uma função
de classe de ativos ou os tipos de investimentos sendo realizados).

LÓGICA
SAM 08

Este indicador será aplicável se você informar "Monitoramento" para a classe de ativos
correspondente em [03]. A parte Geral deste indicador sempre será aplicável.
A parte de Incorporação ESG deste indicador é aplicável se você informou que exige de seus
gestores externos a implementação de estratégias de incorporação ESG em seu nome em [05.1].
A parte de Engajamentos deste indicador é aplicável se você informou que exige que seus
gestores externos se envolvam em seu nome em [05.2].
A parte de votação (por representação) deste indicador é aplicável apenas se você informar
que a sua organização exige gestores externos para emitir votos (por procuração) em seu nome
em [05.3].
Se você informar "Analise o número ou percentual de votos emitidos" na parte de votação (por
representação) deste indicador, então [09] será aplicável.

AVALIAÇÃO
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SAM 08

Pontuação máxima: 12 para ações listadas, 9 para renda fixa empresarial e 6 para renda
fixa de governo
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [08.1]. A "seção geral" é
aplicável a qualquer pessoa e vale 3 como parte da sua avaliação "núcleo". As seções
"Incorporação, envolvimentos e votação (por procuração) ESG" (onde aplicável - veja a lógica
acima) valem 3 cada uma como parte dos seus indicadores "avaliados" adicionais.
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 09

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

SAM 09

INDICADOR

SAM 09.1

Para as ações listadas em que seus gestores externos têm poder de voto (por representação),
indique o percentual aproximado (+/- 5%) dos votos possíveis que foram emitidos durante o ano
do exercício.
Votos emitidos (arredondado na
casa de 5%)

Especifique a base sobre a qual este percentual e
calculado
 Em relação ao número total de itens de eleição nos
quais você poderia ter emitido instruções

%

 Em relação ao número total de reuniões da
empresa nas quais você poderia ter votado
 Em relação ao valor total da sua titularidade de
ações listadas nas quais poderia ter votada

 Não coletamos esta informação
SAM 09.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

SAM 09

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 09.1

Ao calcular o percentual de votos emitidos, inclua somente as participações para as quais você
tem determinados gestores externos com mandato para voto.

SAM 09.2

Variações no relatório
Talvez você queira comentar sobre as variações no relatório fornecido pelos seus gestores de
investimento e sobre os motivos destas variações.
Os motivos pelos quais os gestores optam por não votar:
Talvez você queira comentar sobre uma variedade de motivos pelos quais os gestores optam por
não votar, incluindo:


Bloqueio de participações



Entrega tardia de materiais de representação



Impedimentos administrativos (exigências de procurações)



Problemas técnicos



Taxas de votação



Pequenas participações



Restrições geográficas (por exemplo, mercado fora da sede)



Informações insuficientes disponíveis para apoiar decisões de votação



Eficácia geral de custos

LÓGICA
SAM 09

Este indicador será aplicável se você informar "Analise o número ou percentual de votos
emitidos" em [08.1].
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AVALIAÇÃO
SAM 09

Pontuação máxima: três  por classe de ativos
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [09.1].
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SEÇÃO

PE, PR, INF – ativos não listados

SELEÇÃO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 10

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 1-6

SAM 10

INDICADOR

SAM 10.1

No seu processo de seleção de gestor para os seguintes ativos, indique se a sua organização
e/ou consultor de investimentos normalmente:
Todos

PE

PR

INF

Analisa a política de investimento responsável do
gestor/parceiro geral









Discute a governança e a gestão do investimento
responsável por parte do gestor.









Reuni-se com a equipe encarregada do investimento
responsável para avaliar suas habilidades e
competência









Discute as expectativas mínimas de investimento
responsável que os gestores devem cumprir









Discute o papel que os gestores devem
desempenhar nas iniciativas de colaboração









Questiona se a organização é signatária do PRI e/ou
outras organizações pertinentes









Avalia o relatório dos gestores externos e como ele o
ajudará a monitorar se ele está atuando de forma
consistente com as políticas e práticas acordadas
relacionadas à ESG durante a apresentação do fundo









Analisa a divulgação do investimento responsável ao
gestor, incluindo o informa do PRI









Atribui peso específico para os fatores ESG na sua
avaliação de gestor





















Geral

Outros aspectos gerais no seu processo de seleção.
especifique ______________

Seleção de investimento (pré-investimento) da participação subjacente
Avalia as políticas, processos e sistemas do gestor
para identificar aspectos de valor relacionados às
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questões ESG e gestão de riscos materiais
relacionados aos fatores ESG pré-investimento
Outros aspectos de pré-investimento analisados em
seu processo de seleção, especifique___________









Monitoramento de investimento (pós-investimento) da participação subjacente

SAM 10.2

Compreende se e como o gestor influencia e apoia
sua gestão das empresas/ativos da carteira em
termos dos riscos relacionados à ESG, além de
buscar oportunidades relacionadas à ESG.









Discute exemplos de como os gestores identificaram
e abordaram previamente as questões ESG em suas
carteiras de forma contínua









Avalia a abordagem do gestor/parceiro geral quanto à
gestão e divulgação de incidentes materiais no gestor
/ Parceiro geral e participações subjacentes









Outros aspectos de pós-investimento analisados em
seu processo de seleção, especifique___________









Nenhuma das anteriores









Forneça comentários adicionais pertinentes à abordagem de seleção da sua organização para
ativos não listados.
[OPCIONAL]

SAM 10

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 10

Este indicador busca informações sobre os processos típicos implementados e as medidas
tomadas pela sua organização na seleção de gestores (mesmo se os gestores não tenham sido
selecionados ou nomeados durante o ano do exercício). Se estes procedimentos estão
implementados somente em uma minoria dos casos, não os informe aqui nas opções préselecionadas, mas descreva estes casos no campo de Informações adicionais no final deste
indicador.
Esta seção (PE, PR, INF – ativos não listados) é amplamente consistente e complementar ao
Quadro de divulgação de ESG para capital privado. O Quadro de divulgação de ESG ajuda os
Parceiros gerais (GPs) a compreender melhor porque os Parceiros limitados (LPs) querem as
informações relacionadas à ESG, e para ajudar a racionalizar os tipos de informação que os LPs
solicitam aos GPs sobre as questões ESG. Dada a ampla similaridade nos processos de seleção
de gestores para capital privado, propriedade e infraestrutura, o Quadro de divulgação de ESG
de capital privado é utilizado aqui para todas as três classes de ativos não listados.

SAM 10.2

Isto pode incluir uma discussão sobre:


Outros aspectos do seu processo



Se você considera ou não algum dos itens acima como de maior ou menor importância
(ou pertinente/não pertinente)



Como sua abordagem varia, se for o caso, entre as classes de ativos e áreas
geográficas

Se apropriado, comente também sobre o fato de querer selecionar um gestor que não atende
atualmente às expectativas relacionadas às questões ESG, mas assume compromissos de
melhoria após a nomeação.
LÓGICA
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SAM 10

Este indicador será aplicável se você informar "Seleção" para a(s) classe(s) de ativos
correspondente(s) em [03].

AVALIAÇÃO
SAM 10

Pontuação máxima: nove  por classe de ativos
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [10.1]. A "seção geral" é
aplicável a qualquer pessoa e vale 3 como parte da sua avaliação "núcleo". As seções "seleção
de investimentos" e "monitoramento de investimentos" valem 3 cada uma como parte dos
indicadores "adicionais" avaliados.

PE, PR, INF – ativos não listados>>Nomeação

NOMEAÇÃO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 11

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

PRI 4

SAM 11

INDICADOR

SAM 11.1

Ao nomear gestores, indique quais das seguintes considerações sobre investimento responsável
a sua organização normalmente inclui nos acordos/contratos de formulação de fundos para os
seus ativos não listados:
Todos

PE

PR

INF













Geral
Agir de acordo com as crenças de investimento geral
da sua organização ou política de investimento
responsável e questões ESG

Seleção de investimento (pré-investimento) da participação subjacente
Requisitos específicos relacionados a como as
questões ESG são identificadas e gerenciadas na
tomada de decisões de investimento





Monitoramento de investimento (pós-investimento) da participação subjacente
Requisitos específicos relacionados ao apoio do
gestor ou influência na gestão de participações
subjacentes em relação aos fatores ESG









Relatório sobre as atividades acordadas de
implementação ESG









Relatório sobre as características ESG da carteira









Relatório sobre os incidentes da empresa
relacionados a questões ESG









Relatório sobre o impacto das questões ESG sobre o
desempenho financeiro









Outras considerações sobre investimento
responsável em acordos jurídicos e documentação,
especifique ______________









Relatórios

SAM 11.2

Forneça comentários adicionais pertinentes ao processo de nomeação de gestores da sua
organização e considerações incluídas nos acordos contratuais para ativos não listados.

PE, PR, INF – ativos não listados>>Nomeação

SAM 11

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 11.1

O acordo pode se referir, por exemplo, aos Acordos de Parceria Limitada (LPAs).

SAM 11.2

Isto pode incluir uma discussão sobre:


Se os seus requisitos de contrato estão relacionados às estratégias específicas de
incorporação ESG (triagem, integração etc.)



Se você vincula as taxas de gestão de investimento às questões ESG ou tem cláusulas de
quebra/renegociação vinculadas às questões ESG.



Onde os gestores têm controle operacional substancial sobre as empresas/ativos da
carteira que sua organização espera que sejam operados de acordo com as diretrizes de
ESG (ou similares)



O percentual de contratos (geral ou por classe de ativos) onde as questões ESG estão
incluídas, ou



Os desafios que você encontrou ao abordar as questões ESG em contratos/mandatos de
investimento.

LÓGICA
SAM 11

Este indicador será aplicável se você informar "Nomeação" para a(s) classe(s) de ativos
relevante(s) em [03].

AVALIAÇÃO
SAM 11

Pontuação máxima: três  por classe de ativos
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [11.1].

PE, PR, INF – ativos não listados>>Monitoramento

MONITORAMENTO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 12

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 1-6

SAM 12

INDICADOR

SAM 12.1

Indique se a sua organização e/ou consultor de investimentos normalmente fazem o seguinte no
diálogo e monitoramento do seu gestor externo:
Todos

PE

PR

INF

Inclui o investimento responsável como um item de
agenda padrão nas reuniões de análise de
desempenho









Destaca os exemplos de boas práticas de
investimento responsável por outros gestores









Analisa o relatório de investimento responsável do
gestor, por exemplo os relatórios de investimento
responsável gerados pelo PRI









Incentiva seus gestores a considerar as iniciativas
conjuntas de investimento responsável ou
organizações ou participa de projetos em
colaboração com outros investidores









Inclui os critérios de investimento responsável como
um componente formal da avaliação geral de
desempenho do gestor









Outros aspectos gerais do seu monitoramento,
especifique_______









Geral

Seleção de investimento (pré-investimento) da participação subjacente
Discute como a análise das questões ESG afetaram
as decisões de investimento durante o período do
relatório









Outras formas em que as questões ESG são
incorporadas no processo de pré-investimento,
especifique_______









Monitoramento de investimento (pós-investimento) da participação subjacente
Solicita relatórios sobre as características ESG das
participações subjacentes do gestor e discute
desenvolvimentos relacionados que podem afetar as
participações subjacentes no fundo









Solicita exemplos de questões ESG identificadas
dentro da carteira e as medidas tomadas como
resposta









Solicita detalhes de como os fatores ESG são
considerados ao preparar a saída dos investimentos









PE, PR, INF – ativos não listados>>Monitoramento

SAM 12.2

Outras formas em que as questões ESG são
monitoradas no processo de pós-investimento,
especifique_______









Nenhuma das anteriores









Forneça quaisquer comentários adicionais relevantes para seu diálogo e monitoramento de
gestores externos.
[OPCIONAL]

SAM 12.3

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

SAM 12

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 12.1

Divulgação ESG durante a vida do fundo - incluindo informe de incidentes e explicação de como
os incidentes foram gerenciados.

LÓGICA
SAM 12

Este indicador será aplicável se você informar "Monitoramento" para a(s) classe(s) de ativos
correspondente(s) em [03].

AVALIAÇÃO
SAM 12

Pontuação máxima: nove  por classe de ativos
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [12.1]. A "seção geral" é
aplicável a qualquer pessoa e vale 3 como parte da sua avaliação "núcleo". As seções "seleção
de investimentos" e "monitoramento de investimentos" valem 3 cada uma como parte dos
indicadores "adicionais" avaliados.

Outras classes de ativos

SEÇÃO

Outras classes de ativos

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 13

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 1-6

SAM 13

INDICADOR

SAM 13.1

Descreva como sua organização, e/ou seus consultores de investimentos, abordam os fatores de
investimento responsável nos processos de seleção, nomeação e/ou monitoramento dos gestores
para as seguintes classes de ativos:
Renda fixa - outros
Dívida privada
Commodities
Fazendas
Silvicultura
Fundos de hedge
Caixa
Outros (1)
Outros (2)

SAM 13.2

Informações adicionais.

SAM 13

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 13.1

Neste indicador você pode informar sobre a sua abordagem ao investimento responsável na
seleção, nomeação e/ou monitoramento de gestores nas classes de ativos mostradas.
Indicadores cruzados ainda não foram desenvolvidos para estas classes de ativos.

LÓGICA
SAM 13

Este indicador será aplicável se você informou que leva em consideração as questões de
investimento responsável na seleção, nomeação ou monitoramento de gestores para qualquer
uma das classes de ativos cobertas aqui em [03].

Saídas e resultados

SEÇÃO

Saídas e resultados

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 14

OBRIGATÓRIO INFORMAR
DIVULGAÇÃO OPCIONAL

DESCRITIVO

PRI 1-6

SAM 14

INDICADOR

SAM 14.1

Indique aproximadamente o percentual (+/- 10%) dos seus ativos geridos externamente que são
geridos por signatários do PRI.
%

SAM 14.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

SAM 14

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 14.1

Estes valores são usados para reduzir o escopo para contagem dupla de AUM de signatários
para os fins de comunicação pública do PRI. Não há julgamento de valor neste percentual e ele
não será usado como parte da pontuação/metodologia de avaliação.

Saídas e resultados

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 15

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

SAM 15

INDICADOR

SAM 15.1

Forneça exemplos de como as questões ESG foram abordadas no processo de seleção,
nomeação e/ou monitoramento de gestores pela sua organização durante o ano do exercício.
Tópico ou
questão

Realizado por


Equipe interna



Consultores de
investimentos

Classe de
ativos

Escopo e
processo

Resultados

[caixa de seleção]
[o mesmo que
acima]
[o mesmo que
acima]
[o mesmo que
acima]
[o mesmo que
acima]
SAM 15.2

Informações adicionais.

SAM 15

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 15.1

Não se espera que as organizações forneçam nomes/detalhes dos gestores de investimentos.
O ideal é que você forneça exemplos do exercício atual, mas você é incentivado a informar
exemplos de anos anteriores se quiser fornecer uma visão balanceada sobre como as questões
ESG influenciam os processos de seleção, nomeação e/ou monitoramento ou para destacar
aspectos específicos da sua abordagem.

EXEMPLOS
Tópico ou
questão

Realizado por

Asset class

Escopo e processo

Resultados

Mineração

Equipe interna

Capital
privado

Ao selecionar um investidor
especialista em mineração em
PE, observamos durante o due
dilligence que o processo ESG
do GP não abordou saúde e
segurança. Pedimos ao GP
para desenvolver uma política e
critérios sobre esta questão O
GP se recusou a fazê-lo.

Decidimos então
não investir no
fundo.

Direitos
humanos

Equipe interna

Propriedade

O gestor do fundo não tinha
uma política que abordasse os

O gestor
desenvolveu uma

Saídas e resultados

direitos das comunidades
realocadas para o
desenvolvimento da
propriedade. Solicitamos ao
gestor que desenvolvesse uma
política sobre esta questão.

política e pudemos
então investir no
fundo.

Comunicação

SEÇÃO

Comunicação

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

SAM 16

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 6

SAM 16

INDICADOR

SAM 16.1

Indique se a sua organização divulga proativamente qualquer informação sobre suas
considerações de investimento responsável em seus investimentos indiretos.
 Sim, divulgamos publicamente as informações, forneça a URL:___________________
 Sim, divulgamos as informações somente aos clientes/beneficiários
 Não divulgamos as informações de forma proativa ao público e/ou clientes/beneficiários

SAM 16.2

Indique se o nível das informações divulgadas ao público são as mesmas divulgadas aos
clientes/beneficiários.
 Sim

SAM 16.3

 Não

Indique o tipo de informações que a sua organização divulga proativamente ao público e/ou aos
clientes/beneficiários sobre seus investimentos indiretos.
Público

SAM 16.4

Clientes/beneficiários

Como ponderações sobre investimento
responsável são incluídas nos processos de
seleção, nomeação e monitoramento dos
gestores





Detalhes das atividades de investimento
responsável realizadas pelos gestores em
seu nome





Impactos e resultados E, S e/ou G que
resultaram dos investimentos e titularidade
ativa dos seus gestores





Outro, especifique________





Informações adicionais.
[OPCIONAL]

Comunicação

SAM 16

NOTAS EXPLICATIVAS

SAM 16.1

A finalidade deste indicador é a de permitir que os signatários demonstrem a amplitude da
disponibilidade das informações sobre suas atividades de investimento responsável.
Informações fornecidas para determinados grupos, tais como beneficiários de fundos de pensão,
podem estar em domínio público na prática. Entretanto, a comunicação deliberada ao público
em geral é tratada aqui como uma categoria de comunicação separada.
Proativamente, significa além da publicação de suas respostas à Estrutura de Relato do PRI no
site do PRI. Podem ser informações no seu site, relatórios anuais, informativos, etc. que podem
incluir as informações da Estrutura de Relato do PRI em sua totalidade, parcialmente, ou como
um link. Também pode ser a informação cedida proativamente aos clientes usando qualquer
formulário considerado mais adequado.

SAM 16.3

SAM 16.4

A divulgação de como você está implementando investimentos responsáveis como um investidor
direto pode ser feita de várias formas. As opções fornecidas consideram três abordagens
principais que você poderia seguir:


A forma como o RI é considerado na seleção, nomeação e monitoramento é o tipo
principal de informação coberta neste módulo. Se você divulga proativamente o relato
de PRI ou outra documentação sobre o modo como você aborda ESG com os gestores
externos, você deve selecionar esta primeira opção.



Detalhes da implementação de RI dos seus gestores externos: isto pode ser uma
informação mais detalhada do que o seu gestor externo está fazendo. Isto poderia
descrever suas atividades para o público ou simplesmente vincular os sites dos
gestores externos que fornecem detalhes sobre como eles implementam as diversas
áreas de RI.



Resultados: estes são os impactos E, S e/ou G como resultado das atividades do seu
gestor (por exemplo, reduções de emissão de gás de efeito estufa como resultado do
investimento em usinas eólicas ou solares em um fundo de infraestrutura, mudanças na
gestão de resíduos líquidos de uma empresa específica como resultado de atividades
de engajamento, impacto das questões ESG no desempenho financeiro e como seus
gestores identificam os vínculos entre a análise ESG e o desempenho ou mitigação de
risco).

Em relação às informações que você fornece, estas poderiam incluir:


um resumo dos votos que foram emitidos em seu nome



detalhes das atividades de engajamento que foram realizadas em seu nome (por
exemplo, número de empresas com as quais se envolveu, as questões nas quais as
empresas foram envolvidas, os resultados obtidos).



discussão de como as questões ESG afetaram as carteiras de investimento e seu
desempenho

LÓGICA
SAM 16

Dentro do indicador:


[16.2] é aplicável se você relatar que sua organização divulga proativamente
informações ao público em [16.1].



[16.3] é aplicável se você informar em [16.1] que sua organização divulga proativamente
informações ao público ou somente aos clientes/beneficiários. Se as informações
divulgadas ao público e aos clientes/beneficiários são as mesmas, você preencherá as
informações uma única vez.



Se as informações divulgadas não forem as mesmas, [16.3] terão duas colunas para
permitir que você relate as abordagens diferentes.

AVALIAÇÃO
SAM 16

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [16.1] e [16.3].

