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Prefácio
As informações apresentadas neste módulo permitirão que suas partes interessadas compreendam o
modo como sua organização realiza as seguintes atividades em relação às ações listadas: (a) suas
próprias atividades de envolvimento (ou seja, envolvimento realizado pela equipe interna, tanto de forma
colaborativa quanto individual) ou quaisquer atividades de envolvimento realizadas em seu nome por
prestadores de serviços; e (b) votação (por representação) e decisões de acionistas tomadas por você ou
em seu nome por prestadores de serviços.
Este módulo não aborda as atividades de envolvimento e/ou votação (por representação) realizadas em
seu nome por gestores externos de investimentos. Estas atividades são abordadas no módulo sobre
gestores externos: Indireto - Seleção, nomeação e monitoramento de gestores (SAM).
Observe que este módulo possui duas seções distintas.

Envolvimento>>Visão geral

SEÇÃO

Envolvimento

VISÃO GERAL

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 01

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 01

INDICADOR

LEA 01.1

Forneça uma visão geral resumida da abordagem de sua organização ao envolvimento.

LEA 01

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 01.1

Este indicador aberto é uma oportunidade de fornecer informações adicionais e contextuais para
complementar os indicadores fechados subsequentes. Você pode descrever a abordagem da
sua organização ao envolvimento e os motivos pelos quais ela adota esta abordagem. Isto pode
incluir uma discussão sobre:


Os objetivos da sua organização ao realizar as atividades de envolvimento.



Se o envolvimento é realizado com empresas que são mantidas atualmente em suas
carteiras ou também com empresas que não são mantidas.



Se os seus envolvimento são liderados principalmente pela sua organização ou se você
participa principalmente de envolvimentos em colaboração.



Se os seus envolvimentos são principalmente proativos para assegurar que as questões
de ESG sejam bem gerenciadas de forma preventiva, ou se eles são mais reativos para
abordar as questões que podem já ter ocorrido.



Quem realiza o envolvimento (por exemplo, equipes internas especializadas em
envolvimento, os analistas, funções de nível mais sênior etc.).



Quem você procura em busca de envolvimento dentro das empresas (por exemplo,
representantes do conselho de administração, presidente do conselho, CEO, gerentes
de RC/RI).
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 02

OBRIGATÓRIO

ACESSO

PRI 1,2,3

LEA 02

INDICADOR

LEA 02.1

Indique seus motivos para a interação com empresas sobre as questões ESG e também quem
realiza estas interações.
Tipo de envolvimento

Envolvimentos individuais/equipe
interna

Envolvimentos em colaboração

Envolvimentos de prestadores de
serviços

LEA 02.2

Motivo da interação


Apoiar a tomada de decisões de investimentos (por
exemplo, pesquisa da empresa)



Influenciar a prática corporativa (ou identificar a
necessidade de influenciar) sobre as questões ESG



Encorajar a melhoria na divulgação ESG



Outro, especifique________



Apoiar a tomada de decisões de investimentos (por
exemplo, pesquisa da empresa)



Influenciar a prática corporativa (ou identificar a
necessidade de influenciar) sobre as questões ESG



Encorajar a melhoria na divulgação ESG



Outro, especifique________



Apoiar a tomada de decisões de investimentos (por
exemplo, pesquisa da empresa)



Influenciar a prática corporativa (ou identificar a
necessidade de influenciar) sobre as questões ESG



Encorajar a melhoria na divulgação ESG



Outro, especifique________

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 02

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 02

Suas respostas a este indicador determinarão quais seções e indicadores você verá nos estágios
subsequentes deste módulo.
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LEA 02.1

Opção "Apoiar a tomada de decisões de investimentos"
Inclui interações com empresas para informar decisões sobre compra/venda/manutenção mas
não inclui interações onde o objetivo seja o de influenciar a gestão da empresa ou relatar sobre
as questões ESG. Estas interações são relacionadas ao Princípio 1 e Princípio 3.
Opção "Influenciar a prática corporativa (ou identificar a necessidade de influenciar) sobre as
questões ESG"
Estas são as interações com empresas para influenciar (ou identificar a necessidade de
influenciar) as práticas da empresa sobre as questões ESG. Estas interações são relacionadas
ao Princípio 2.
Opção "Encorajar a melhoria na divulgação das questões ESG"
Estes são envolvimento que buscam melhorar a divulgação e a transparência das empresas em
relação às questões ESG. Estas interações são relacionadas ao Princípio 2 e Princípio 3.
Selecione "Outro" somente se a sua organização estiver fazendo algo a mais ou que não está
relacionado às opções atuais. Se você selecionar apenas "Outro" você poderá explicar sua
abordagem, mas não poderá relatar o restante da seção de envolvimento.

LÓGICA
LEA 02

Entre os indicadores:
[02.1] determina o que é aplicável na seção de envolvimento do LEA.
Se você selecionar "Influenciar a prática corporativa" e/ou "Incentivar a melhoria na divulgação
ESG", você verá um conjunto completo de indicadores relacionados ao envolvimento (ou seja,
como implementar os Princípios 2 e 3 do PRI em ações listadas). Os indicadores [03-04]
abordam envolvimento individuais/equipe interna; os indicadores [05-06] abordam envolvimentos
Colaborativos; os indicadores [07-08] abordam envolvimentos de Prestadores de serviços.
As organizações que relatam somente "Apoiar a tomada de decisões de investimentos" e/ou
"Outro" não irão relatar o restante da seção de envolvimento.

AVALIAÇÃO
LEA 02

As organizações que relatam somente "Apoiar a tomada de decisões de investimentos" e/ou
"Outro" não poderão relatar na seção de envolvimento do módulo LEA e terão uma pontuação
zero para envolvimento.
Sua pontuação LEA agregada será baseada em seu método "primário" de envolvimento
(diretamente pela equipe interna, em colaboração com outros investidores e/ou através de
prestadores de serviços comerciais). O método "primário" será determinado pelas suas respostas
ao LEA 11.1–11.3, o número de envolvimentos combinado com o quão abrangente eles foram e
o nível do seu envolvimento. Todos os indicadores avaliados relatados serão incluídos em seu
cartão de pontuação do módulo. É possível obter a pontuação no nível máximo
independentemente de quem realiza seus envolvimentos.

LEA 02

DEFINIÇÕES

DESMEMBRAMENTO DE ENVOLVIMENTOS COM BASE EM QUEM REALIZA
Existem diversas configurações de envolvimento. Os investidores se envolvem diretamente com empresas em
seu próprio nome, em colaboração com outros investidores (através de redes de investidores e organizações
associativas) e através de prestadores de serviço comerciais. As distinções entre eles nem sempre são
claramente definidas. Use as definições abaixo e o seu profissionalismo criterioso ao decidir como classificar
o seu envolvimento. Analise os indicadores de processo para cada categoria (LEA 03-04 para interno; LEA
05-06 para colaborativo; e LEA 07-08 para prestadores de serviço) e determine quais indicadores se
encaixam melhor em seu modelo de negócios.
Entre em contato com a equipe de Relatório e avaliação se precisar de esclarecimentos adicionais.
Envolvimento
individual/equipe
interna

As características definidoras de um envolvimento individual/equipe interna são:


ela é realizada somente pela sua equipe interna, sem envolvimento ou
apoio de outros investidores, redes de investidores ou prestadores de
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serviço.


ela é conduzida no nome da sua organização (ou seja, as empresas com as
quais você se envolve podem identificar a sua organização individualmente)
e você não atua em nome de outras organizações.

Participar do CDP não deve contar como um envolvimento, mas relatado como parte
do modo como você apoia o investimento responsável na Abordagem Organizacional
OA10. Entretanto, se a sua organização se envolve em seu próprio nome com
empresas em suas divulgações de emissões de carbono, impacto hídrico ou florestal
como acompanhamento dos pedidos de divulgação do CDP, você deve relatar estes
envolvimentos como individuais/equipe interna.
O envolvimento em colaboração é aquele em que o investidor realiza juntamente
com outros investidores. Isto inclui:

Envolvimento em
colaboração



grupos de investidores trabalhando juntos sem o envolvimento de uma rede
formal de investidores ou de outras organizações associativas.



grupos de investidores trabalhando juntos com o apoio de uma rede formal
de investidores ou outras organizações associativas com algum nível de
apoio, mas com membros individuais da colaboração responsáveis pela
maior parte da atividade de envolvimento.



envolvimento em colaboração apoiado pela equipe de PRI e realizada
através da plataforma PRI Clearinghouse.

Participar do CDP não deve contar como um envolvimento, mas relatado como parte
do modo como você apoia o investimento responsável na Abordagem Organizacional
OA10. Entretanto, se a sua organização se envolve com um grupo de investidores
em seu próprio nome com empresas em suas divulgações de emissões de carbono,
impacto hídrico ou florestal como acompanhamento dos pedidos de divulgação do
CDP, você deve relatar estes envolvimentos como colaborativos.
Os envolvimentos de prestadores de serviços incluem aqueles realizados através de:

Envolvimento de
prestador de
serviços



contrapartes comerciais que fornecem serviços de envolvimento
independentes, sem gerenciar os ativos subjacentes de seus clientes.



organizações de investidores que realizam envolvimento em nome de seus
membros, e que têm um mandato explícito de seus membros para
representá-los.

Eles compreendem os envolvimentos realizados integralmente com base em
terceirização, bem como aqueles facilitados pelo prestador de serviços, mas a equipe
própria do investidor assume algumas das atividades de envolvimento.
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PROCESSO

Processos para envolvimentos conduzidos internamente

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 03

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

LEA 03

INDICADOR

LEA 03.1

Indique se a sua organização tem um processo formal para identificar e priorizar as atividades de
envolvimento realizadas pela equipe interna.
 Sim

LEA 03.2

Descreva como você identifica e prioriza os envolvimentos.

LEA 03.3

Informações adicionais.

 Não

[OPCIONAL]

LEA 03

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 03.2

Os investidores que realizam envolvimentos individuais de equipe interna e de colaboração
podem priorizar seus envolvimentos em todas as categorias. Neste cenário, relate seu processo
nos indicadores LEA 03 e LEA 05.
Isto pode incluir uma discussão sobre:


o alcance das questões de ESG que são consideradas ao definir as prioridades dos
envolvimentos



como e por quem as prioridades de envolvimento são definidas e acordadas, incluindo a
discussão sobre quaisquer estratégias/critérios/orientações utilizadas neste processo
(por exemplo, a relevância das questões ou impactos relacionados, materialidade
financeira)



a frequência com que as prioridades de envolvimento são revistas e atualizadas

LÓGICA
LEA 03

Este indicador é aplicável se você possui envolvimentos realizados por equipes internas e se
estes envolvimentos visam “influenciar a prática corporativa” ou “encorajar a melhoria na
divulgação de questões ESG”, conforme relatado em [02.1]
[03.2] é acionado se você relatar "Sim" para [03.1]

AVALIAÇÃO
LEA 03

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [03.1].

Envolvimento>>Processo

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 04

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

LEA 04

INDICADOR

LEA 04.1

Indique se você define objetivos específicos para as suas atividades de envolvimento.
 Sim, para todas as atividades de envolvimento
 Sim, para a maioria das atividades de envolvimento
 Sim, para a minoria das atividades de envolvimento
 Não

LEA 04.2

Indique se você monitora as ações que as empresas realizam após seus envolvimentos.
 Sim, em todos os casos
 Sim, na maioria dos casos
 Sim, na minoria dos casos
 Não

LEA 04.3

Descreva como você monitora e avalia o progresso das suas atividades de envolvimento.

LEA 04.4

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 04

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 04.1

A finalidade deste indicador é a de permitir que você demonstre até que ponto suas atividades de
envolvimento têm objetivos claramente definidos.

LEA 04.3

Dependendo da abordagem adotada, isto poderia incluir uma discussão sobre:


se/como os objetivos e metas de envolvimento são definidos



se/como o progresso das atividades de envolvimento é acompanhado (por exemplo,
marcos, metas intermediárias), incluindo o modo como você monitora as ações
realizadas pelas empresas



se/como é tomada a decisão de escalar ou encerrar um programa ou atividade de
envolvimento



se/como as percepções adquiridas a partir do programa de envolvimento são
incorporadas na tomada de decisões de investimentos



se/como as lições aprendidas a partir do envolvimento são capturadas e integradas nos
programas futuros de envolvimento

LÓGICA
LEA 04

Este indicador é aplicável se você possui envolvimentos realizados por equipes internas e se
estes envolvimentos visam “influenciar a prática corporativa” ou “encorajar a melhoria na
divulgação das questões ESG”, conforme relatado em [02.1]
[04.3] é aplicável se você informar "Sim" para [04.1] e/ou [04.2]

AVALIAÇÃO
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LEA 04

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada na definição ou não de objetivos específicos [04.1] e no
monitoramento ou não destas ações [04.2].
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PROCESSO

Processo para envolvimentos realizados através de colaborações

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 05

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

LEA 05

INDICADOR

LEA 05.1

Indique se a sua organização tem um processo formal para identificar e priorizar envolvimentos
em colaboração.
 Sim

 Não

LEA 05.2

Descreva como você identifica e prioriza os envolvimentos em colaboração.

LEA 05.3

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 05

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 05.2

Os investidores que realizam envolvimentos individuais de equipe interna e de colaboração
podem priorizar seus envolvimentos em todas as categorias. Neste cenário, relate seu processo
nos indicadores LEA 03 e LEA 05.
Informações adicionais sobre definição de prioridades poderiam incluir:


os benefícios do envolvimento colaborativo para sua organização



Por que a sua organização se uniu a algum envolvimento colaborativo específico e o
papel desempenhado por ela (por exemplo, líder ou patrocinadora, contribuições para o
planejamento ou criação de documentos etc.)

LÓGICA
LEA 05

Este indicador é aplicável se você participa de envolvimentos em colaboração visando
“influenciar a prática corporativa” ou “encorajar a melhoria na divulgação ESG”, conforme
relatado em [02.1]
[05.2] é aplicável se você informar "Sim" para [05.1]

AVALIAÇÃO
LEA 05

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada na sua resposta para [05.1].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 06

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

LEA 06

INDICADOR

LEA 06.1

Indique se os envolvimentos colaborativos nos quais você está envolvido têm objetivos definidos.
 Sim, para todas as atividades de envolvimento colaborativo
 Sim, para a maioria das atividades de envolvimento colaborativo
 Sim, para a minoria das atividades de envolvimento colaborativo
 Não

LEA 06.2

Indique se você monitora as ações que as empresas realizam após seus envolvimentos
colaborativos.
 Sim, em todos os casos
 Sim, na maioria dos casos
 Sim, na minoria dos casos
 Não

LEA 06.3

Descreva como você monitora e avalia o progresso das suas atividades de envolvimento
colaborativo.

LEA 06.4

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 06

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 06.3

Dependendo da abordagem adotada, isto poderia incluir uma discussão sobre:


se/como os objetivos e metas de envolvimento colaborativo são definidos



se/como o progresso das atividades de envolvimento colaborativo é acompanhado (por
exemplo, marcos, metas intermediárias), incluindo o modo como você monitora as
ações realizadas pelas empresas



se/como é tomada a decisão de escalar ou encerrar um programa ou atividade de
envolvimento colaborativo



se/como as percepções adquiridas a partir do envolvimento colaborativo são
incorporadas na tomada de decisões de investimentos



se/como as lições aprendidas são capturadas e integradas nos programas futuros de
envolvimento

Talvez você queira fornecer um exemplo de como você monitorou e avaliado o progresso em um
envolvimento colaborativo específico.
LÓGICA
LEA 06

Este indicador é aplicável se você participa de envolvimentos em colaboração visando
“influenciar a prática corporativa” ou “encorajar a melhoria na divulgação ESG”, conforme
relatado em [02.1]
[06.3] é aplicável se você informar "Sim" para [06.1] e/ou [06.2]
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AVALIAÇÃO
LEA 06

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada na definição ou não de objetivos dos seus envolvimentos
colaborativos [06.1] e no monitoramento ou não destas ações [06.2].
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Processo para envolvimentos realizados com prestadores de serviço ou por eles
em seu nome

PROCESSO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 07

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2,4

LEA 07

INDICADOR

LEA 07.1

Indique se você desempenha uma função no processo de envolvimento que o seu prestador de
serviços realiza em seu nome.
 Sim

LEA 07.2

LEA 07.3

 Não

Indique qual função você desempenha nos envolvimentos que o seu prestador de serviços
realiza em seu nome.


Especificar as questões para o envolvimento



Especificar os objetivos para o envolvimento



Selecione as empresas objeto do envolvimento



Participar diretamente dos envolvimentos com o seu prestador de serviços



Monitorar e revisar ativamente as atividades do prestador de serviços



Outro, especifique_____________

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 07

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 07

Este indicador se refere ao envolvimento em relação aos seus ativos gerenciados interna e
externamente realizados pelos prestadores de serviço. Quaisquer envolvimentos realizados
pelos seus gestores de investimento externos são abordados no módulo Direto - Seleção,
nomeação e monitoramento de gestores (SAM).

LEA 07.3

A resposta pode incluir uma discussão sobre:


Sua função na definição dos objetivos de envolvimento/titularidade ativa



Como você monitora/fiscaliza as atividades do prestador de serviços



Qualquer envolvimento realizado com o prestador de serviços (por exemplo,
participação em reuniões da empresa)

LÓGICA
LEA 07

Este indicador é aplicável se você possui envolvimentos de prestadores de serviços visando
“influenciar a prática corporativa” ou “encorajar a melhoria na divulgação ESG”, conforme
relatado em [02.1]
[07.2] é aplicável se você informar "Sim" para [07.1]

AVALIAÇÃO
LEA 07

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [07.1] e [07.2].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 08

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2,6

LEA 08

INDICADOR

LEA 08.1

Indique se você monitora e/ou discute as seguintes informações fornecidas a você pelo seu
prestador de serviços.

LEA 08.2



O objeto (ou questões ESG) do envolvimento



Os objetivos do envolvimento



O fundamento para o envolvimento



A frequência/intensidade das interações com as empresas



O progresso no sentido do atingimento dos objetivos do envolvimento



Os resultados que foram atingidos a partir do envolvimento



Próximos passos da atividade de envolvimento



Outro, especifique______________



Nenhuma das anteriores

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 08

NOTAS EXPLICATIVAS

AVALIAÇÃO
LEA 08

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [08.1].

LÓGICA
LEA 08

Este indicador é aplicável se você possui envolvimentos de prestadores de serviços visando
“influenciar a prática corporativa” ou “encorajar a melhoria na divulgação ESG”, conforme
relatado em [02.1]
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PROCESSO

Processos gerais para todos os três grupos de autores de envolvimento

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 09

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

PRI 1,2

LEA 09

INDICADOR

LEA 09.1

Indique se as percepções obtidas a partir dos seus envolvimentos são compartilhadas com os
seus gestores de investimento internos ou externos como comentários para serem levados em
consideração nas decisões de investimentos.
Envolvimentos individuais/equipe interna
 Sim, sistematicamente
 Sim, esporadicamente
 Não
Envolvimentos em colaboração
 Sim, sistematicamente
 Sim, esporadicamente
 Não
Envolvimentos de prestadores de serviços
 Sim, sistematicamente
 Sim, esporadicamente
 Não

LEA 09.2

Informações adicionais.

LEA 09

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 09.1

A finalidade deste indicador é a de permitir que você explique se possui um processo formal para
compartilhamento de informações derivadas de envolvimento com seus gestores de investimento
internos ou externos (ou seja, ligar o Princípio 2 e o Princípio 1 do PRI). Este indicador espelha o
indicador LEI 05. Este aspecto é abordado nos módulos LEI e LEA para destacar a ligação entre
o Princípio 1 e o Princípio 2, e para recompensar esta ligação dos pontos de vista de
incorporação de ações listadas e titularidade ativa.
Selecione "Sim, sistematicamente" se você possui este sistema ou processo formal. Isto pode
incluir, por exemplo, reuniões ou o registro dos resultados do envolvimento em um sistema de TI
que é compartilhado com a equipe de investimentos.
Selecione "Sim, eventualmente" se as informações são compartilhadas em alguns casos, mas
não de acordo com um processo formal deste tipo.

LEA 09.2

Isto pode incluir uma discussão sobre:


como você decide qual informação repassar aos tomadores de decisões de
investimentos



o que esperar que os tomadores de decisão de investimentos façam com as percepções
que são repassadas
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como você monitora sua utilização das percepções que você repassa

LÓGICA
LEA 09

Este indicador será aplicável se você relatar “influenciar as práticas corporativas” ou “encorajar a
melhoria na divulgação ESG” para qualquer combinação dos seguintes métodos de envolvimento
em [02.1]: individual/ interno, colaboração, prestador de serviços.
Você só precisará relatar as informações relevantes para os métodos de envolvimento que você
relatou em [02.1].

AVALIAÇÃO
LEA 09

Pontuação máxima: Três  por tipo de envolvimento (envolvimentos do tipo individual/equipe
interna, colaboração e/ou prestador de serviços).
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [09.1].

Envolvimento>>Processo

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 10

OBRIGATÓRIO

GATEWAY/NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

LEA 10

INDICADOR

LEA 10.1

Indique se você acompanha o número de envolvimentos.
Tipo de envolvimento

Acompanhamento dos envolvimentos
 Sim, monitoramos a quantidade dos nossos
envolvimentos integralmente

Envolvimentos individuais/equipe
interna

 Sim, monitoramos a quantidade dos nossos
envolvimentos parcialmente
 Não monitoramos nossos envolvimentos, mas podemos
fornecer uma estimativa razoável dos números dos nossos
envolvimentos
 Não acompanhamos e não estimamos nossos
envolvimentos
 Sim, monitoramos a quantidade dos nossos
envolvimentos colaborativos integralmente
 Sim, monitoramos a quantidade dos nossos
envolvimentos colaborativos parcialmente

Envolvimentos em colaboração

 Não monitoramos nossos envolvimentos, mas podemos
fornecer uma estimativa razoável dos números dos nossos
envolvimentos colaborativos
 Não acompanhamos e não estimamos nossos
envolvimentos colaborativos
 Sim, monitoramos a quantidade dos envolvimentos de
nossos prestadores de serviço integralmente

Envolvimentos de prestadores de
serviços

 Sim, monitoramos a quantidade dos envolvimentos de
nossos prestadores de serviço parcialmente
 Não monitoramos nossos envolvimentos, mas podemos
fornecer uma estimativa razoável dos números dos
envolvimentos de nossos prestadores de serviço
 Não acompanhamos e não estimamos os envolvimentos
de nossos prestadores de serviço

LEA 10.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 10

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 10.1

A finalidade deste indicador é a de permitir que você informe sua abordagem de
acompanhamento do número de envolvimentos realizados pela sua organização e/ou pelos seus
prestadores de serviço A pontuação deste indicador não se baseia no número de envolvimentos
realizados.
Você pode acompanhar seus envolvimentos, mas de forma parcial (por exemplo, quando os
envolvimentos realizados por uma equipe de ESG dedicada são registrados, mas não os
envolvimentos realizados pelos principais gerentes de carteira). Se este for o caso, selecione
"Sim, monitoramos a quantidade dos nossos envolvimentos parcialmente".
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LEA 10.2

Isto pode incluir uma discussão sobre:


Os sistemas implementados para acompanhar o progresso dos envolvimentos



Uma descrição das informações coletadas



Com que regularidade os sistemas são atualizados e para quem estas informações são
fornecidas



Quaisquer procedimentos de auditoria para assegurar que as informações registradas
sejam precisas

LÓGICA
LEA 10

Este indicador será aplicável se você relatar “influenciar as práticas corporativas” ou “encorajar a
melhoria na divulgação ESG” para qualquer combinação dos seguintes métodos de envolvimento
em [02.1]: individual/ interno, colaboração, prestador de serviços.
Você só precisará relatar as informações relevantes para os métodos de envolvimento que você
relatou em [02.1].
Se a sua organização não acompanha ou não pode fornecer informações parciais ou estimativas
confiáveis sobre envolvimentos, você não verá o indicador [11] que pede a você para fornecer
informações sobre o número de envolvimentos. Entretanto, você ainda poderá fornecer exemplos
dos seus envolvimentos posteriormente nesta seção [14].

AVALIAÇÃO
LEA 10

Pontuação máxima: Três  por tipo de envolvimento (envolvimentos do tipo individual/equipe
interna, colaboração e/ou prestador de serviços).
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [10.1].

Envolvimento>>Saídas e resultados

SAÍDAS E RESULTADOS

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 11

OBRIGATÓRIO INFORMAR
DIVULGAÇÃO OPCIONAL

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

LEA 11

INDICADOR

LEA 11.1

Indique o número de empresas com as quais sua organização se envolve no ano de exercício.
Número de empresas envolvidas
(evita contagem duplicada, consulte as
observações)
Envolvimentos individuais/equipe interna

Envolvimentos em colaboração

Envolvimentos de prestadores de serviços

Total
LEA 11.2

Indique qual o percentual dos seus envolvimentos foram abrangentes.
[OPCIONAL]
% abrangente

LEA 11.3

Envolvimentos individuais/equipe interna

 >50%  10-50%  <10%  Nenhuma

Envolvimentos em colaboração

 >50%  10-50%  <10%  Nenhuma

Envolvimentos de prestadores de serviços

 >50%  10-50%  <10%  Nenhuma

Indique qual o percentual dos seus envolvimentos colaborativos que sua organização liderou.
[OPCIONAL]
% função de liderança
Envolvimentos em colaboração

LEA 11.4

 >50%  10-50%  <10%  Nenhuma

Indique qual parte dos envolvimentos do seu prestador de serviços você esteve altamente
envolvido. [OPCIONAL]
% alto envolvimento
Envolvimentos de prestadores de serviços

LEA 11.5

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

 >50%  10-50%  <10%  Nenhuma
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LEA 11

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 11.1

A finalidade deste sub-indicador é a de permitir que você relate o número e a intensidade dos
seus envolvimentos.
Número de empresas envolvidas
Registre o número total de empresas com as quais você se envolveu no ano de exercício,
independentemente do número de questões nas quais você se envolveu.
Estimativas/números parciais
Se você indicou em LEA 10 que está apto a fornecer estimativas ou números parciais, forneça
estas estimativas ou números parciais aqui. O fato dos seus números serem estimativas ou
parciais será observado nas diversas saídas de relatórios. Além disso, você pode fornecer mais
explicações no campo "Informações adicionais" abaixo.
Evite contagem duplicada
Não conte o mesmo caso de envolvimento com uma empresa em mais de uma categoria.
Não inclua o seguinte como envolvimentos aqui:

LEA 11.4



Interações com empresas para fins de coleta de dados e pesquisa relacionados a
decisões de compra/manutenção/venda/ponderação. Elas estão relacionadas ao
Princípio 1.



Questionários padrão enviados às empresas com a finalidade de obtenção de
informações e tomada de decisões de investimentos relacionados somente ao Princípio
1 (por exemplo, sobre produtos, ou políticas e desempenho ESG, para fins de triagem).



Participação sem interação/discussão em uma apresentação da empresa, uma AGA ou
outra reunião da empresa.



Interações com a intenção de influenciar políticas ou órgãos públicos definindo
melhores práticas de mercado. Elas são abrangidas no módulo OA.



Pedidos de divulgação de PDC sobre emissões de gases de efeito estufa, água e
florestas. Estas não são capturados como envolvimentos, mas são relatados no OA.



Divulgações na imprensa que um investidor pode publicar sobre uma decisão de uma
empresa.

Além de medir os envolvimentos por número de empresas envolvidas, pode haver formas
adicionais em que os investidores podem acompanhar e relatar suas atividades de
envolvimento. Alguns investidores, por exemplo, capturam seus envolvimentos abordando os
AUM. Outros relatam sobre seus envolvimentos, destacando a forma como eles mais se
envolvem onde possuem a maior porcentagem de titularidade de uma empresa. Descreva aqui
qualquer forma adicional em que você deseje relatar suas atividades de envolvimento,
interações e esforço.

LÓGICA
LEA 11

Este indicador será aplicável se você informar que os dados completos, parciais ou estimados
estavam disponíveis para qualquer combinação dos seguintes métodos de envolvimento em
[10.1]: individual/ interno, colaboração, prestador de serviços.

AVALIAÇÃO
LEA 11

Pontuação máxima: nove 
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [11.1-11.4]. É possível receber
uma pontuação máxima independentemente de quem realiza os envolvimentos.
A avaliação leva em consideração o número de envolvimentos que você realizou [11.1], bem
como o quão abrangente eram estes envolvimentos [11.2] e o nível de envolvimento pelo
signatário [11.3 e 11.4].

Envolvimento>>Saídas e resultados

LEA 11

DEFINIÇÕES

LEA 11

Para definições sobre envolvimentos, quem os realiza, a intensidade e o esforço, consulte o
documento Definições Principais.

Envolvimento>>Saídas e resultados

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 12

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

PRI 2

LEA 12

INDICADOR

LEA 12.1

Indique se os seus envolvimentos no ano de exercício abordou as questões de E, S e/ou G.
Tipo de envolvimento

Cobertura
 Ambiental

Envolvimentos individuais/equipe interna

 Social
 Governança corporativa
 Não rastreamos esta informação
 Ambiental

Envolvimentos em colaboração

 Social
 Governança corporativa
 Não rastreamos esta informação
 Ambiental
 Social

Envolvimentos de prestadores de serviços

 Governança corporativa
 Não rastreamos esta informação

LEA 12.2

Forneça um detalhamento estimado das questões de E, S e/ou G.
Tipo de envolvimento

Questões de ESG
% somente Ambiental (E)
% somente Social (S)
% somente Governança Corporativa (G)

Envolvimentos individuais/equipe interna
% sobreposição de questões ESG
100%
 Não rastreamos esta informação
% somente Ambiental (E)
% somente Social (S)
% somente Governança Corporativa (G)
Envolvimentos em colaboração
% sobreposição de questões ESG
100%
 Não rastreamos esta informação
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% somente Ambiental (E)
% somente Social (S)

Envolvimentos de prestadores de serviços

% somente Governança Corporativa (G)
% sobreposição de questões ESG
100%
 Não rastreamos esta informação

LEA 12.3

Informações adicionais.

LEA 12

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 12

A finalidade deste indicador é a de registrar a distribuição do seu envolvimento entre as questões
ESG neste ano de exercício.

LEA 12.2

Sobreposição de questões ESG
Quando um envolvimento contemplar questões em mais de uma das categorias Ambiental,
Social e Governança Corporativa, evite duplicar a contagem e registre somente como
"Sobreposição de questões ESG".

LÓGICA
LEA 12

Este indicador será aplicável se você informar “influenciar as práticas corporativas” ou “encorajar
a melhoria na divulgação ESG” para qualquer combinação dos seguintes métodos de
envolvimento em [02.1]: individual/ interno, colaboração, prestador de serviços.
Você só precisará apresentar as informações pertinentes aos métodos de envolvimento que você
relatou em [02.1].

AVALIAÇÃO
LEA 12

Pontuação máxima: Três  por tipo de envolvimento (envolvimentos do tipo individual/equipe
interna, colaboração e/ou prestador de serviços).
A avaliação deste indicador é baseada nas suas respostas para [12.1 e 12.2].

LEA 12

DEFINIÇÕES

LEA 12

Para as definições das questões de E, S e G, consulte o documento Definições Principais.

Envolvimento>>Saídas e resultados

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 13

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 13

INDICADOR

LEA 13.1

Indique se você tem uma estimativa confiável do número de casos durante ano do exercício em
que uma empresa tenha mudado suas práticas, ou tenha se comprometido a fazê-lo, após as
atividades de envolvimento da sua organização e/ou de seu prestador de serviços.
 Sim

LEA 13.2

 Não

Indique o número de mudanças ou de compromissos em fazê-las registrados no ano do exercício
após as atividades de envolvimento da sua organização e/ou de seu prestador de serviços.
Envolvimentos individuais/internos

Envolvimentos em colaboração

Envolvimentos de prestadores de serviços

LEA 13.3

Informações adicionais.

LEA 13

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 13

Existem diversos fatores que influenciam as práticas, o comportamento e as mudanças nas
empresas. Frequentemente um envolvimento é apenas um fator de contribuição. A intenção aqui
não é a de que você deve provar que o seu envolvimento foi o único motivo de uma mudança
identificada. Entretanto, explique se você acredita que pode atribuir a mudança a sua atividade
de envolvimento e por que.

LÓGICA
LEA 13

Este indicador será aplicável se você informar “influenciar as práticas corporativas” ou “encorajar
a melhoria na divulgação ESG” para qualquer combinação dos seguintes métodos de
envolvimento em [02.1]: individual/ interno, colaboração, prestador de serviços.
Você só precisará apresentar as informações pertinentes aos métodos de envolvimento que você
relatou em [02.1]. [13.2] é aplicável se você informou "Sim" para [13.1].

Envolvimento>>Saídas e resultados

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 14

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 14

INDICADOR

LEA 14.1

Forneça exemplos dos envolvimento que sua organização realizou durante o ano do exercício.
Tópico ou
questão ESG

Realizado por




Objetivos

Escopo e
processo

Resultados

Individual/
Interno
Colaborativo
Prestador de
serviços

[caixa de seleção]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
LEA 14.2

Informações adicionais.

LEA 14

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 14

Sugerimos que você forneça pelo menos três exemplos. Sugerimos que, na medida do possível,
os exemplos sejam escolhidos para proporcionar uma imagem exata das suas atividades de
envolvimento, abrangendo o alcance dos tópicos nos quais você se envolveu. Os exemplos
podem ser concentrados em um tema, ou podem ser envolvimentos com uma empresa
específica. Descreva os motivos pelos quais você selecionou estes exemplos.
Tópico/questão ESG
Especifique se foi um envolvimento E, S, e/ou G e a questão abordada.
Realizado por
Esclareça quem foi o principal motivador do envolvimento: você diretamente, sua organização
através de colaboração, ou um prestador de serviços.
Objetivo
Especifique as metas e/ou motivações para o envolvimento.
Escopo e processo
Talvez você queira comentar sobre o número de empresas com as quais você se envolveu sobre
a questão mencionada, tamanho relativo em termos de percentual da sua carteira ou total de
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AUM e a abordagem do envolvimento (por exemplo, cartas, reuniões presenciais).
Resultados
Você deve descrever as mudanças, se houverem, na prática corporativa que resultou do
envolvimento e a função que a atividade de envolvimento desempenhou em conseguir estas
mudanças. Você também pode ligar a mudança no comportamento às mudanças obtidas em
questões ESG e/ou impactos no desempenho financeiro. As organizações também podem optar
por usar seu acompanhamento de envolvimento interno e os sistemas de monitoramento para
descrever o progresso em relação aos objetivos.
LÓGICA
LEA 13

Este indicador será aplicável se você informar “influenciar as práticas corporativas” ou “encorajar
a melhoria na divulgação ESG” para qualquer combinação dos seguintes métodos de
envolvimento em [02.1]: individual/ interno, colaboração, prestador de serviços.

Exemplos
Tópico ou
questão de
ESG

Realizado por

Objetivos

Escopo e processo

Resultados

Uso de madeira
da Indonésia
não certificada
na fabricação
de papel,
apresentando
um risco
significativo
para a
reputação das
empresas

Equipe
interna

Compromisso da
empresa em obter
materiais de
florestas
certificadas

Envolvemos-nos
com 15 empresas
Isto representa 18%
do número de
empresas em nossa
carteira as quais
acreditamos
estarem expostas a
este risco.

Sete das empresas
contatadas concordaram
em mudar suas práticas de
compras, e duas delas
redigiram novas
declarações de política
para esta questão.

Governança
corporativa

Equipe
interna

Realizamos
diversas reuniões
com todas as
empresas, incluindo
os Diretores do
Conselho de
Administração.
Funções de
Presidente do
Conselho e CEO
separadas

Reunimos-nos com
seis empresas
listadas nos EUA
que têm atualmente
as funções de
Presidente/CEO
combinadas.

Isto representa x%
das empresas
americanas que
mantemos e que
têm as funções de
Presidente/CEO
combinadas.

Estamos aguardando
respostas formais destas
empresas quanto as
nossas propostas.

Comunicação

COMUNICAÇÃO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 15

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2,6

LEA 15

INDICADOR

LEA 15.1

Indique se a sua organização divulga informações proativamente sobre seus envolvimentos.
 Nós as divulgamos publicamente (fornecer URL): _________
 Nós as divulgamos somente aos clientes/beneficiários
 Não as divulgamos de forma proativa ao público e/ou clientes/beneficiários

LEA 15.2

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

LEA 15.3

Indique quais informações de envolvimento a sua organização divulga proativamente ao público
e/ou aos seus clientes/beneficiários.
Informação ao público
 Detalhes das seleções, prioridades e
metas específicas de envolvimento
 Número de envolvimentos
 Detalhamento dos envolvimentos por
tipo/tópico
 Detalhamento dos envolvimentos por
região
 Uma avaliação da situação atual do
envolvimento
 Os resultados que foram atingidos a partir
do envolvimento
 Outras informações__________

LEA 15.4

LEA 15.5

Informação aos clientes/beneficiários
 Detalhes das seleções, prioridades e metas
específicas de envolvimento
 Número de envolvimentos
 Detalhamento dos envolvimentos por
tipo/tópico
 Detalhamento dos envolvimentos por região
 Uma avaliação da situação atual do
envolvimento
 Os resultados que foram atingidos a partir do
envolvimento
 Outras informações__________

Indique a frequência com a qual você normalmente comunica informações de envolvimento.
Informação ao público

Informação aos clientes/beneficiários

 Divulgado de forma contínua (antes e
depois dos envolvimentos)

 Divulgado de forma contínua (antes e depois
dos envolvimentos)

 Divulgado trimestralmente

 Divulgado trimestralmente

 Divulgado anualmente

 Divulgado anualmente

 Divulgado a cada dois anos ou menos

 Divulgado a cada dois anos ou menos

 Outro, especifique_________

 Outro, especifique_________

Descreva quaisquer outras diferenças nas informações sendo divulgadas.
[OPCIONAL]

LEA 15.6

 Não

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

Comunicação

LEA 15

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 15.1

A finalidade deste indicador é a de permitir que os signatários demonstrem a amplitude das
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 (PRI
Reporting Framework) no site do PRI. Podem ser informações publicadas em 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.

LEA 15.3

Se as informações que sua organização divulga de forma proativa aos clientes/beneficiários e ao
público são as mesmas, a ferramenta on-line irá gerar uma coluna para que você possa relatar
esta informação.

LÓGICA
LEA 15

Este indicador será aplicável se você relatar “influenciar as práticas corporativas” ou “encorajar a
melhoria na divulgação ESG” para qualquer combinação dos seguintes métodos de envolvimento
em [02.1]: individual/ interno, colaboração, prestador de serviços.
Dentro deste indicador:


[15.2] é aplicável se você relatar que sua organização divulga proativamente
informações ao público em [15.1].



[15.3] e [15.4] são aplicáveis se você informar em [15.1] 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 a informação divulgada não for a mesma, [15.3] e [15.4] terão duas colunas para
permitir que você relate as diferentes abordagens. [15.5] também será aplicável para
permitir que você descreva quaisquer diferenças nas informações sendo divulgadas.

AVALIAÇÃO
LEA 15

Pontuação máxima: seis 
A avaliação deste indicador é baseada no fato das informações serem divulgadas ao público ou
somente aos clientes/beneficiários [15.1], quais informações são divulgadas [15.3] e com que
frequência [15.4]. A pontuação máxima pode ser obtida somente se as informações estão sendo
divulgadas ao público.

Votação (por representação) e resoluções dos acionistas>>Visão geral

SEÇÃO

Votação (por representação) e resoluções dos acionistas

VISÃO GERAL

Status do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 16

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 16

INDICADOR

LEA 16.1

Forneça uma visão geral da abordagem da sua organização para votação (por representação)
(incluindo o atendimento ou co-atendimento das resoluções dos acionistas, se aplicável).

LEA 16

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 16.1

A visão geral poderia, conforme a relevância para sua organização, incluir uma discussão sobre:


O escopo das suas atividades de votação



Os objetivos das suas atividades de votação



Como as atividades de votação estão relacionadas às suas atividades de envolvimento
e investimento



Como, se for o caso, a sua abordagem de votação difere entre os setores (por exemplo,
se você não usa direitos de voto em determinados setores)



Se porventura você presta atenção especial às diretrizes ou estruturas específicas de
governança corporativa



Se porventura você tem uma posição padrão sobre votação a favor da administração
em determinados setores ou sobre questões específicas



Se, e como, os requisitos de regulamentação e outros influenciam sua abordagem para
votação



Se você vota por representação ou pessoalmente participando de uma AGA (ou uma
combinação de ambas)

Votação (por representação) e resoluções dos acionistas>>Processo

PROCESSO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 17

OBRIGATÓRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 17

INDICADOR

LEA 17.1

Indique como você normalmente toma suas decisões de votação (por representação) e no que
esta abordagem está baseada.
Abordagem

Baseada primariamente em

 Utilizamos nossa própria equipe de pesquisa
ou votação e tomamos nossas próprias
decisões de votação sem a utilização de
prestadores de serviço

 Nossa própria política de votação

 Contratamos prestadores de serviço que
fazem recomendações de votação ou fornecem
pesquisa que utilizamos para informar nossas
decisões de votação

 A pedido de nossos clientes ou da política
 Outros, explique__________
 A política de votação do prestador de
serviços aprovada por nós
 Nossa própria política de votação
 A pedido de nossos clientes ou da política
 Outros, explique__________

 Contratamos prestadores de serviço que
tomam decisões de votação em nosso nome,
exceto em alguns cenários pré-definidos os
quais analisamos e tomamos as decisões de
votação.

 A política de votação do prestador de
serviços aprovada por nós
 Nossa própria política de votação
 A pedido de nossos clientes ou da política
 Outros, explique__________
 A política de votação do prestador de
serviços aprovada por nós

 Contratamos prestadores de serviço que
tomam decisões de votação em nosso nome

 Nossa própria política de votação
 A pedido de nossos clientes ou da política
 Outros, explique__________

LEA 17.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 17

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 17.1

Se você selecionar as últimas duas respostas combinadas com "nossa própria política de
votação", a palavra "decisões" implica que o seu prestador de serviços está aplicando sua
política e estrutura de votação.
Se você selecionar "Outros", isto irá afetar o grupo de pares ao qual você está alocado. Se você
baseia suas decisões de votação parcialmente em uma política desenvolvida internamente e
parcialmente na política do seu prestador de serviços ou de um cliente, indique qual é o fator
mais significativo na maioria dos casos.
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LEA 17.2

Isto pode incluir uma discussão sobre:


Situações em que existe mais de um tomador de decisões (por exemplo, se você delega
todas as decisões de votação sobre assuntos de governança corporativa para um
prestador de serviços, mas toma todas as decisões sobre questões ambientais e sociais
internamente).



Situações em que as decisões podem ser tomadas de forma conjunta.



Situações em que pode existir uma divergência em relação à política acordada.



Como você gerencia quaisquer conflitos de interesse que possam surgir ao tomar suas
decisões de votação.

LÓGICA
LEA 17

O indicador [18] se aplica se você selecionar "Contratamos prestadores de serviço que tomam
decisões de votação em nosso nome, exceto em alguns cenários pré-definidos os quais
analisamos e tomamos as decisões de votação".
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 18

OBRIGATÓRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 18

INDICADOR

LEA 18.1

Das recomendações de votação que o seu prestador de serviços fez no ano do exercício, indique
qual o percentual que sua organização revisou e os motivos da revisão.
Percentual das recomendações de votação que sua organização revisou
 >20%
 5-20%
 1-5%
 <1%
Motivos da revisão
 Questões ESG específicas
 Votos onde é mantido um nível significativo de titularidade
 Votos contra a administração ou abstenções
 Conflitos de interesse
 Ações corporativas, tais como fusões e aquisições, alienação etc.
 Outros, explique__________

LEA 18.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 18

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 18

A finalidade deste indicador é a de permitir que você, caso revise as recomendações do seu
prestador de serviços em algumas situações, explique o nível e a natureza do seu envolvimento
no monitoramento das recomendações de votação do seu prestador de serviços.

LÓGICA
LEA 18

Este indicador [18] se aplica se você selecionar "Contratamos prestadores de serviço que tomam
decisões de votação em nosso nome, exceto em alguns cenários pré-definidos os quais
analisamos e tomamos as decisões de votação" em [17.1].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 19

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 19

INDICADOR

LEA 19.1

Para assegurar que os seus votos (por representação) sejam lançados e cheguem ao seu
destino pretendido no prazo, indique se você fez o seguinte:
 Obter informações de que os votos foram recebidos:
 Para uma maioria dos votos
 Para uma minoria dos votos
 Participar de projetos que melhoram o acompanhamento da votação e/ou obter confirmação
de voto
 Nenhuma das anteriores

LEA 19.2

Forneça informações adicionais sobre os esforços de confirmação de voto de sua organização.

LEA 19

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 19.1

Confirmação de que os votos foram recebidos se refere aos votos sendo lançados e aos votos
sendo contados pela empresa.

LEA 19.2

Isto pode incluir uma discussão sobre:


Os sistemas e processos que você tem implementado.



Exemplos de tentativas de confirmar um voto para uma titularidade significativa, ou uma
transação corporativa específica, quando o resultado da votação é questionável etc.



Descreva as informações que você recebe como confirmação de que os votos foram
recebidos (lançados e/ou contados).



Descreva o modo como você revisa as informações que recebe e as ações tomadas
para assegurar a integridade das mesmas.



Descreva quaisquer projetos nos quais você participa para melhorar a confirmação de
votos.



Comente sobre quaisquer obstáculos ou desafios que você enfrenta.
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 20

VOLUNTÁRIO

ADICIONAL AVALIADO

PRI 2

LEA 20

INDICADOR

LEA 20.1

Indique se a sua organização tem um programa de aluguel de títulos.
 Sim

LEA 20.2

 Não

Indique como a votação é abordada no programa de empréstimo de títulos.
 Retomamos todos os títulos para votação em todos os itens de eleição.
 Retomamos alguns títulos para votação em algumas itens de eleição de forma sistemática, em
linha com critérios especificados
 Eventualmente retomamos alguns títulos para votação em algumas itens de eleição de forma
sistemática
 Nós capacitamos nosso agente de empréstimos de títulos para decidir quando retomar os
títulos para fins de votação
 Não retomamos nossas participações para fins de votação
 Outro, especifique_______________

LEA 20.3

Informações adicionais.

LEA 20

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 20.1

Se você retoma suas participações com base em critérios específicos, explique estes critérios,
incluindo quaisquer questões ESG que eles abordam.
Se você eventualmente retoma participações, explique as circunstâncias nas quais você faz isso.

LÓGICA
LEA 20

[20.2] é aplicável se você informar "Sim" para [20.1]

AVALIAÇÃO
LEA 20

Pontuação máxima: três 
Se você relatar "Sim" em [20.1] a avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para
[20.2]. Se você relatar "Não" em [20.1] este indicador não será avaliado e será removido do seu
denominador.
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 21

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

LEA 21

INDICADOR

LEA 21.1

Indique se você garante que as empresas foram informadas na fundamentação quando você
e/ou os prestadores de serviço atuando em seu nome se abstêm ou votam contra as
recomendações da administração.
 Sim, na maioria dos casos
 Às vezes, nos seguintes casos.
 Votos em determinados mercados
 Votos em determinadas questões (todos os mercados)
 Votos para parcelas significativas de participação (todos os mercados)
 Outros, explique_____________
 Não
 Não aplicável pois nós e/ou nossos prestadores de serviço não nos abstemos ou votamos
contra as recomendações da administração

LEA 21.2

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 21

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 21.1

Titularidade significativa
O que se qualifica como uma titularidade significativa tem como base as suas políticas, mas
normalmente as titularidades acima de 1% do total de ações da empresa no mercado em termos
de quantidade são consideradas significativas.

LEA 21.2

Isto pode incluir uma discussão sobre:


Se as empresas são informadas sobre as decisões de votação antes ou depois da
votação ocorrer



Os critérios de acordo com os quais você informa as empresas sobre suas decisões de
votação

AVALIAÇÃO
LEA 21

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada em suas respostas para [21.1].
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SAÍDAS E RESULTADOS

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 22

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2

LEA 22

INDICADOR

LEA 22.1

Para ações listadas em que você e/ou seu prestador de serviços tem o direito de emitir
instruções de votação (por representação), indique o percentual de votos lançados durante o
ano do exercício.
Votos lançados (arredondado na casa
de 1%)

%

 Não rastreamos ou coletamos esta
informação

LEA 22.2

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

Se houver motivos específicos pelos quais você não votou determinadas participações, explique
os mesmos e, se possível, indique o percentual de participações afetadas por estes fatores.
[OPCIONAL]

Informações adicionais.
LEA 22.3

[OPCIONAL]

LEA 22

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 22.1

Ao calcular o percentual de votos lançados, inclua somente as participações para as quais você
possui mandato do cliente para voto. Se você não tiver um mandato, não inclua estas
participações no numerador ou denominador da proporção.

LEA 22.2

Motivos para escolher não votar (embora sua organização tenha o mandato) poderiam incluir:


A decisão estratégica de não votar em um determinado tipo de ativo ou fundo



Restrições operacionais ou de tempo



Bloqueio de participações



Conflitos de interesse



Impedimentos administrativos (por exemplo, exigências de procurações)



Taxas de votação



Restrições geográficas (mercado fora da sede)



Informações insuficientes
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LÓGICA
LEA 22

[22.2] é aplicável se você relatar o percentual de votos lançados como maior que zero por cento
em [22.1]

AVALIAÇÃO
LEA 22

Pontuação máxima: três 
A avaliação deste indicador é baseada no percentual relatado em [22.1].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 23

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 23

INDICADOR

LEA 23.1

Indique se você acompanha as instruções de votação que você e/ou terceiros emitiram em seu
nome.
 Sim, nós rastreamos esta informação

LEA 23.2

 Não rastreamos esta informação

Com relação às instruções de votação que você emitiu e/ou terceiros emitiram em seu nome,
indique a proporção dos itens de eleição que foram:
Instruções de votação

Desmembramento dos votos lançados como
percentual

A favor das propostas de gestão (apoio)

%

Contra as propostas de gestão (oposição)

%

Abstenções

%

Total

100%

LEA 23.3

Para o ano do exercício, descreva sua abordagem em relação à votação das resoluções dos
acionistas.

LEA 23.4

Informações adicionais.

LEA 23

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 23

Votos de manutenção
Em alguns sistemas de votação os acionistas têm a opção de votar apenas "a favor" de uma
resolução ou "manter" seu apoio (por exemplo, eleição de diretor). Para os fins deste indicador,
votos de "manutenção" que tenham o efeito de voto contrário à proposta devem ser incluídos nas
recomendações de votação "Contra".

LÓGICA
LEA 23

[23.2] e [23.3] são aplicáveis se você relatar "Sim"; acompanhamos estas informações em [23.1].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 24

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 24

INDICADOR

LEA 24.1

Indique se a sua organização apresentou ou co-apresentou, diretamente ou através de um
prestador de serviço, resoluções de algum acionista durante o ano do exercício.
 Sim

LEA 24.2

 Não

Indique o número de resoluções de ESG de acionistas que você apresentou ou co-apresentou.
Total

LEA 24.3

Indique o percentual destas resoluções de ESG de acionistas que:
Foram para votação

%

Foram retiradas devido a mudanças na
empresa e/ou negociações com a empresa

%

Foram retiradas por outros motivos

%

Total
LEA 24.4

100%

Com relação às resoluções ESG de acionistas que você apresentou ou co-apresentou e que
foram colocadas em votação (ou seja, não retiradas) quantas receberam:
>50% aprovação

50-20% aprovação

<20% aprovação

LEA 24.5

Descreva as resoluções ESG de acionistas que você apresentou ou co-apresentou com
resultados positivos.

LEA 24.6

Informações adicionais.

LEA 24

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 24

Este indicador pretende capturar a quantidade e a natureza das resoluções ESG de acionistas
que você apresentou ou co-apresentou e os resultados de qualquer envolvimento associado à
apresentação de resoluções.
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LEA 24.5

Sua descrição das resoluções ESG de acionistas poderia incluir:


A fundamentação para apresentar estas resoluções.



O processo adotado para gerar o apoio exigido para apresentar a resolução.



A matéria das resoluções



Os mercados nos quais elas foram apresentadas



Os motivos da retirada de algumas resoluções



Se a administração da empresa mudou sua abordagem para tratar das suas
preocupações ou de outros resultados originados.



Se as intenções da sua votação mudaram por conta de um resultado oriundo da ação da
administração da empresa.

LÓGICA
LEA 24

[24.2] será aplicável se você selecionar "Sim" em [24.1].
[22.3, 22.4 e 22.5] será aplicável se você relatar mais do que zero resoluções de ESG de
acionistas em [24.2].
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Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 25

VOLUNTÁRIO

DESCRITIVO

PRI 2

LEA 25.1

INDICADOR

LEA 25.1

Forneça exemplos das atividades de votação (por representação) que sua organização e/ou
prestador de serviço realizou durante o ano do exercício.
Tópico ou
questão ESG

Decisão tomada por

Objetivos

Escopo e
processo

Resultados

Lista de opções:

Equipe interna

Prestador de
serviços
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
[o mesmo que acima]
LEA 25.2

Informações adicionais.

LEA 25

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 25

Número de exemplos
O número de exemplos que você fornecer dependerá de como você estrutura suas atividades de
votação. Sugerimos que você forneça pelo menos três e até dez exemplos. Na medida do
possível, estes exemplos devem ser escolhidos para fornecer uma imagem das atividades de
votação da sua organização.
Tópico ou questão ESG
Especifique se E, S, e/ou G e a questão abordada.
Decisão tomada por
Selecione se a decisão de votação foi feita internamente ou por um prestador de serviços
Objetivos
Descreva o resultado da votação que você espera e quaisquer motivações subjacentes para
votar desta forma.
Escopo e processo
Por exemplo, você poderia indicar se (antes ou depois) a empresa foi informada sobre sua
decisão de votação, como a decisão foi tomada, o número de empresas às quais o tópico da
decisão se aplicou e os AUM que elas representam.
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Resultados
Descreva as mudanças, se houver, na prática corporativa que resultou da decisão da votação.
Exemplos
Tópico ou
questão ESG

Decisão
tomada por

Remuneração
de executivos

Equipe
interna

Objetivos

Escopo e processo

Resultados

Para garantir que a
remuneração de
executivos esteja
alinhada aos
interesses dos
acionistas.

Concentramos-nos
em empresas
listadas em AIM
mantidas em
nossos fundos de
empresas de
segunda linha (um
total de
aproximadamente
25 empresas) e
decidimos votar
contra 8 pacotes de
remuneração.

Após estes votos, duas
empresas se envolveram
conosco (ver seção de
envolvimento deste
relatório) para saber como
elas podem assegurar que
suas práticas de
remuneração sejam
apoiadas por investidores,
sendo que elas se
comprometeram a fazer
mudanças antes da AGA
do próximo ano.
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COMUNICAÇÃO

Situação do indicador

Finalidade

Fundamentação

LEA 26

OBRIGATÓRIO

NÚCLEO AVALIADO

PRI 2,6

LEA 26

INDICADOR

LEA 26.1

Indique se a sua organização divulga informações proativamente sobre suas atividades de
votação.
 Nós as divulgamos publicamente (fornecer URL): _________
 Nós as divulgamos somente aos clientes/beneficiários
 Não as divulgamos de forma proativa ao público e/ou clientes/beneficiários

LEA 26.2

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

LEA 26.3

LEA 26.4

 Não

Indique as informações de votação que a sua organização divulga proativamente ao público e/ou
aos clientes/beneficiários.
Informação ao público

Informação aos clientes/beneficiários

Indique o quanto você divulga dos seus
registros de votação

Indique o quanto você divulga dos seus
registros de votação

 Todas as decisões por votação

 Todas as decisões por votação

 Algumas decisões por votação

 Algumas decisões por votação

 Somente abstenções e decisões por voto
contrário

 Somente abstenções e decisões por voto
contrário

 Somente resumo dos votos

 Somente resumo dos votos

Indique o nível de explicação fornecido

Indique o nível de explicação fornecido

 Explicar todas as decisões por votação

 Explicar todas as decisões por votação

 Explicar algumas decisões por votação

 Explicar algumas decisões por votação

 Explicar somente as abstenções e os
votos contrários à administração

 Explicar somente as abstenções e os votos
contrários à administração

 Sem explicações fornecidas

 Sem explicações fornecidas

Indique a frequência com a qual você comunica informações de votação.
Informação ao público

Informação aos clientes/beneficiários

 Continuamente (principalmente antes das
reuniões)

 Continuamente (principalmente antes das
reuniões)

 Continuamente (logo depois de realizadas
as votações)

 Continuamente (logo depois de realizadas as
votações)

 Trimestralmente ou com mais frequência

 Trimestralmente ou com mais frequência

 De trimestral a anual

 De trimestral a anual

 Menos frequente que anual

 Menos frequente que anual

 Outro, especifique________

 Outro, especifique________
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LEA 26.5

Descreva quaisquer outras diferenças nas informações sendo divulgadas.
[OPCIONAL]

LEA 26.6

Informações adicionais.
[OPCIONAL]

LEA 26

NOTAS EXPLICATIVAS

LEA 26.1

Proativamente significa divulgação além da publicação de suas respostas à Estrutura de Relato
do PRI (PRI Reporting Framework) no site do PRI. Podem ser informações no seu site, nos seus
relatórios anuais, informativos, etc. que podem incluir as informações do da Estrutura de Relato
do PRI em sua totalidade, uma seleção das informações, ou como um link.

LEA 26.3

Se as informações que sua organização divulga de forma proativa aos clientes/beneficiários e ao
público são as mesmas, a ferramenta on-line irá gerar uma coluna para que você possa relatar
esta informação.

LÓGICA
LEA 26

Dentro deste indicador:


[26.2] é aplicável se você relatar que sua organização divulga proativamente
informações ao público em [26.1].



[26.3] e [26.4] são aplicáveis se você relatar em [26.1] 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 a informação divulgada não for a mesma, [26.3] e [26.4] terão duas colunas para
permitir que você relate as diferentes abordagens. [26.5] também será aplicável para
permitir que você descreva quaisquer diferenças nas informações sendo divulgadas.

AVALIAÇÃO
LEA 26

Pontuação máxima: seis 
A avaliação deste indicador é baseada no fato das informações serem divulgadas ao público ou
somente aos clientes/beneficiários [15.1], quais informações são divulgadas [15.3] e com que
frequência [15.4]. A pontuação máxima pode ser obtida somente se as informações estão sendo
divulgadas ao público.

