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DEFINIÇÕES
Integração de fatores ESG (ASG) refere-se ao processo de levar 
em consideração dados e informações ambientais, sociais e de 
governança (ASG) em pesquisa de investimentos e na tomada de 
decisão. Trata-se de uma definição ampla que inclui as diferentes 
formas que as organizações têm de entender questões envolvendo ASG 
(como triagem, análise crítica, análise temática). O ponto-chave é que 
as decisões são motivadas pelo financeiro em vez das consequências 
éticas envolvidas.

Posse ativa refere-se ao modo que os investidores empregam seus 
direitos formais (voto por procuração e arquivamento de resoluções 
dos acionistas) e sua posição como investidor para influenciar a 
atividade ou o comportamento de empresas e demais entidades.

Investimento responsável é uma abordagem de investimento que 
reconhece explicitamente a importância para o investidor dos fatores 
ASG, da saúde de longo prazo e estabilidade do mercado como um 
todo. Ele reconhece que a geração de retorno sustentável de longo 
prazo depende de sistemas econômicos e ambientais estáveis, 
funcionais e bem geridos. O investimento responsável diferencia-se 
das abordagens convencionais de investimento de duas maneiras.  
A primeira é que os prazos são importantes; o objetivo é a geração 
de retorno de investimento sustentável de longo prazo e não apenas 
de curto prazo. A segunda é que isso exige que os investidores 
estejam atentos a fatores contextuais mais abrangentes, incluindo 
a estabilidade e a saúde dos sistemas econômicos e ambientais e a 
evolução dos valores e das expectativas das sociedades das quais 
fazem parte.

METODOLOGIA
Este relatório baseia-se na análise das práticas de investimento e de 
dever fiduciário em oito países: Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, 
Japão, África do Sul, Reino Unido e EUA. Os resultados apresentados 
baseiam-se em: 

• entrevistas estruturadas com mais de 50 detentores de ativos, 
gerentes de investimentos, advogados e reguladores nos oito 
países analisados;

• uma revisão abrangente da legislação e das políticas em matéria 
de dever fiduciário em cada um dos oito países, com ênfase nas 
mudanças dessas leis desde 2005;

• realização de mesas redondas e conferências na Austrália, Japão, 
Canadá, Reino Unido e EUA. 

• uma série de seminários globais pela Internet realizados em julho 
de 2015, quando as conclusões iniciais foram discutidas com 
investidores institucionais e especialistas mundiais em dever 
fiduciário e investimentos responsáveis;

• um processo global de revisão por pares realizado em julho de 
2015, quando o relatório preliminar foi revisto pelos especialistas 
globais em dever fiduciário e investimentos responsáveis.

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

AUSTRÁLIA

JAPÃOÁFRICA DO SUL

ALEMANHA

REINO UNIDO

BRASIL
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PREFÁCIO

AL GORE E DAVID BLOOD
Os agentes fiduciários têm a tarefa de decidir se um ativo deve 
ser comprado, vendido ou segurado. Eles não podem assumir um 
comportamento passivo como agente fiduciário; não há como “não 
fazer nada”. Aqueles que defendem uma interpretação obsoleta do 
dever fiduciário às vezes justificam a omissão de considerações de 
sustentabilidade afirmando que a dinâmica da sustentabilidade não 
tem qualquer impacto sobre os ativos financeiros. Provas contundentes 
agora mostram, contudo, que eles são simplesmente equivocados. 
Sustentabilidade é um fator importante para o sucesso de longo 
prazo de qualquer negócio. Portanto, assim como qualquer outra 
questão relacionada à gestão prudente do capital, considerar fatores 
de sustentabilidade não é apenas importante para a defesa do dever 
fiduciário, mas obrigatório.

Este relatório é um marco no diálogo global da importância da 
sustentabilidade para o dever fiduciário. Ao definir claramente a 
missão do dever fiduciário e fazer recomendações de como ele ser 
implementado, o documento serve de guia definitivo para qualquer 
agente fiduciário incerto sobre o papel que a sustentabilidade deve 
desempenhar em seu processo de tomada de decisão. 

Em particular, o roteiro global para a integração de fatores ASG 
inclusivo no relatório fornece insights fundamentais para os vários 
stakeholders, enfatizando a necessidade de ajustar o escopo do dever 
fiduciário em toda a indústria. A Generation Investment Management 
está plenamente engajada com este ponto de vista e estamos ansiosos 
para trabalhar com os autores do relatório para implementar as 
recomendações que eles sugerem. 

A importância da sustentabilidade para os negócios e investimentos se 
faz cada vez mais patente conforme os mercados financeiros se veem 
tendo de enfrentar os desafios apresentados pela escassez de recursos 
naturais, os efeitos das emissões de carbono que só aumentam, a 
rápida urbanização e a desigualdade crescente de distribuição de 
riqueza e renda, para citar apenas alguns exemplos. Como o contexto 
dos negócios e investimentos continua a mudando, implementar 
uma estrutura para a alocação do capital que inclua sustentabilidade 
será essencial para sobreviver a essa transição. Agentes fiduciários 
prudentes deveriam se basear neste relatório para ajustar suas ações 
conforme suas recomendações. 

Al Gore, presidente da Generation Investment Management, é ex-vice-presidente dos 
Estados Unidos. David Blood é sócio sênior da Generation Investment Management.
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MARCEL BARROS
O dever fiduciário é o essencial para o funcionamento e credibilidade 
do mercado brasileiro de investimentos. Como detentor de ativos, 
somos obrigados por lei a divulgar possíveis conflitos de interesse e 
desenvolver nossas atividades com todo o cuidado e diligência que uma 
pessoa ativa e honesta teria ao gerenciar seu próprio negócio. Estas 
exigências são enfatizadas por sólidos requisitos de autorregulação 
impostos pelos principais players do mercado. 

Investidores brasileiros estão focando cada vez mais o debate do dever 
fiduciário na convergência entre investimento responsável e aspectos 
financeiros. De suma importância, a Resolução nº 3792/2009 do 
Conselho Monetário (CMN), exige que os fundos de pensão privados 
informem se eles consideram as questões ambientais e sociais em 
suas práticas de investimento. Esta mudança está sendo reforçada 
pelo aumento da conscientização dos impactos de questões sociais e 
ambientais nos investimentos: como acesso a água, trabalho infantil e 
direitos dos trabalhadores. 

Como detentores de ativos, reconhecemos nossa responsabilidade 
de entregar benefícios previdenciários aos nossos beneficiários e 
acreditamos que o investimento responsável é uma peça fundamental 
para alcançar este objetivo, seja agora ou no futuro. Este importante 
relatório reforça a ideia de integração das questões sociais, ambientais 
e de governança com nossas práticas de investimentos e nosso diálogo 
com as empresas. Os investidores e a sociedade em geral só têm a 
ganhar no longo prazo. 

Marcel Barros é diretor executivo do 
PREVI.
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CORIEN WORTMANN-KOOL
O ABP é um dos maiores fundos de pensão do mundo e administra 
mais de 350 bilhões de euros em nome de pensionistas holandeses. 
Tamanha escala é acompanhada da obrigação de se otimizar os 
retornos ajustados para risco e investir de maneira responsável. Este 
movimento é orientado por vários fatores: nossas crenças a respeito 
de nossas responsabilidades com relação aos  beneficiários, o 
consenso nos Países Baixos de que de que os fundos de pensão têm 
responsabilidades sociais mais amplas, a lei holandesa de previdência 
social, o emergente regime jurídico europeu, e nossos próprios 
beneficiários. 

Reconhecemos que nossas obrigações fiduciárias não se restringem 
ao modo como realizamos nossas próprias atividades de investimento. 
Nossa capacidade de cumprir responsabilidades de longo prazo 
com relação aos beneficiários depende de mercados de capitais e 
economias estáveis e resilientes e de sistemas sociais e ambientais 
saudáveis e sustentáveis.

Este relatório traz um importante guia para ajudar a desenvolver ainda 
mais o pensamento de longo prazo nos mercados financeiros. Está claro 
que o progresso dependerá da colaboração efetiva entre investidores, 
governantes e demais stakeholders. Estamos ansiosos por participar 
deste processo.

Corien Wortmann-Kool é presidente do 
ABP
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RICHARD F. LACAILLE
A tese do investimento em ASG é baseada na lógica sensata e 
fundamentada na crença de que a criação de valor é influenciada 
por fatores que vão além do capital financeiro, principalmente no 
longo prazo. Temos provas de que as questões ASG podem afetar 
o desempenho das carteiras de investimento, além do lucro e das 
perspectivas das companhias e o funcionamento da economia em geral.

Esta visão está baseada tanto em nossa própria pesquisa como em 
estudos acadêmicos e do setor. Paralelamente, a titularidade ativa 
tem um papel proeminente em nosso dever de atuarmos como 
administradores dos ativos de nossos clientes. Esperamos fortes 
padrões de governança de nossas investidas, e nosso engajamento 
direto com elas se concentra na defesa de mudanças sempre que 
práticas fracas de ESG colocarem em risco o valor para o acionista.

’O Dever Fiduciário no Século XXI’ oferece um sólido argumento para 
os investidores que possam ter reservas quanto à compatibilidade das 
questões ASG com seus deveres como fiduciários. Para aqueles que 
já reconhecem a relevância da sustentabilidade para o investimento 
e para as práticas de titularidade ativa, serve como uma robusta 
afirmação. Independentemente da posição dos leitores, é uma 
contribuição de suma importância para a literatura sobre um aspecto 
crucial do alicerce do investimento.

Richard Lacaille é CIO Global da State Street 
Global Advisors
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RESUMO
EXECUTIVO

O objetivo deste relatório é encerrar o debate 
acerca de o dever fiduciário ser ou não uma 
barreira legítima aos investidores integrando 
questões ambientais, sociais e de governança 
(ASG) aos seus processos de investimento.

O relatório anterior, de 2005, encomendado pela IF PNUMA ao 
escritório de advocacia Freshfields Bruckhaus Deringer concluiu que 
integrar questões ASG às análises de investimentos é “claramente 
admissível e possivelmente necessário”. 

Na década que se seguiu, muitos detentores de ativos se 
comprometeram a fazer investimentos responsáveis. Diversos países 
aprovaram legislação que exige que os investidores institucionais 
levem em conta as questões ASG ao fazerem um investimento. Tais 
mudanças - tanto de práticas de investimentos quanto de políticas 
públicas - demonstram que, longe de ser uma barreira, há aspectos 
positivos sobre para os investidores integrarem as questões ASG.

Deixar de considerar geradores de valor de 
investimento de longo prazo, que incluem 
questões ambientais, sociais e de governança, 
na prática de investimento é uma falha do dever 
fiduciário.

Ao avaliar se um investidor institucional cumpriu ou não com seus 
deveres fiduciários, tanto os resultados alcançados quanto o processo 
adotado são extremamente importantes. Por exemplo, uma decisão 
de não investir em um ativo com alto teor de carbono por causa 
de preocupações financeiras sobre ativos imobilizados será vista 
possivelmente como consistente com os deveres fiduciários, desde 
que a decisão se baseie em hipóteses plausíveis e processos sólidos.

Apesar do progresso significativo, muitos 
investidores ainda têm de integrar plenamente 
essas questões sociais, ambientais e de 
governança aos seus processos de tomada de 
decisão de investimentos.

Este relatório identifica uma série de desafios:

• Percepções ultrapassadas acerca do dever fiduciário e do 
investimento responsável. Este é especificamente o caso dos 
Estados Unidos, onde advogados e consultores muitas vezes 
caracterizam as questões ASG como sendo fatores não financeiros.

• A falta de clareza das definições vigentes de dever fiduciário 
sobre o significado da integração de ASG traduz-se, na prática 
e em especial, na questão de a posse ativa e o envolvimento na 
política pública serem parte ou não dos deveres fiduciários dos 
investidores.

• Conhecimento limitado das evidências para permitir investimento 
responsável, incluindo a força da relação entre as questões ASG e 
o desempenho dos investimentos.

• A falta de transparência sobre as práticas responsáveis de 
investimento, processos, desempenho e resultados, limitam a 
responsabilização dos investidores em vista de seus beneficiários, 
seus clientes e da sociedade em geral.

• Inconsistências nos relatórios corporativos, incluindo a análise 
inadequada da materialidade financeira de questões ASG, 
dificultam avaliar os impactos dos investimentos.

• Deficiências na implementação, controle e adesão à legislação 
e aos regulamentos da indústria em matéria de investimento 
responsável.

Nossa pesquisa constatou que os deveres fiduciários vêm 
desempenhando e continuará a desempenhar um papel fundamental 
para garantir que os agentes fiduciários continuem fieis aos 
beneficiários e desempenhem suas funções de uma forma prudente. 
No entanto, concluímos que é necessário modernizar as definições 
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e interpretações do dever fiduciário de modo a assegurar que esses 
deveres sejam relevantes para os investidores do século XXI.

Para superar esses desafios, o presente 
relatório propõe uma série de recomendações 
aos investidores institucionais, intermediários 
financeiros e legisladores. 

Os legisladores e os reguladores devem, especialmente:

• Esclarecer que o dever fiduciário exige que os investidores incluam 
as questões ASG em seus processos de investimentos, em suas 
atividades de posse ativa e em seu envolvimento com as políticas 
públicas. 

• Reforçar a aplicação da legislação e dos regulamentos, 
esclarecendo que eles se referem a questões ASG e exigem 
transparência por parte dos investidores em todos os aspectos da 
integração dos fatores ASG, com o apoio de relatórios corporativos 
aprimorados sobre as questões ASG.

• Esclarecer as expectativas em relação às competências 
e habilidades dos fiduciários e apoiar o desenvolvimento 
de orientações sobre os processos de implementação dos 
investidores, incluindo crenças de investimentos, mandatos de 
longo prazo, relatórios integrados e desempenho.

• Apoiar o trabalho de harmonização dos instrumentos legislativos 
e políticos sobre o investimento responsável em todo o mundo, 
com uma declaração internacional ou acordo sobre os deveres 
dos agentes fiduciários para com os seus beneficiários. Esta 
declaração deve reforçar os deveres fundamentais de lealdade 
e prudência, além de enfatizar que os investidores devem 
atentar aos fatores geradores de valor para os investimentos 
de longo prazo, incluindo as questões ASG, em seus processos 
de investimento, suas atividades de propriedade ativas, e no 
envolvimento com políticas públicas.

INTEGRAR FATORES ASG NA PESQUISA E NOS 
PROCESSOS DE INVESTIMENTOS PERMITIRÁ 
AOS INVESTIDORES TOMAR DECISÕES MAIS 
ACERTADAS DE INVESTIMENTOS E MELHORAR O 
DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS CONSOANTE 
AOS SEUS DEVERES FIDUCIÁRIOS. ISSO 
PERMITIRÁ ALOCAR RECURSOS EM EMPRESAS 
COM BOA GOVERNANÇA, POSICIONANDO OS 
INVESTIDORES DA MELHOR FORMA DE MODO 
A CONTRIBUIR COM OS OBJETIVOS DE UMA 
ECONOMIA MAIS VERDE E UMA SOCIEDADE MAIS 
SUSTENTÁVEL..
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APRESENTAÇÃO:
O QUE É DEVER FIDUCIÁRIO  
E POR QUE É IMPORTANTE?

Os deveres fiduciários são impostos a uma pessoa ou organização 
que exerce algum poder discricionário sobre os interesses de outrem 
em circunstâncias que deem origem a uma relação de confiança e 
segurança. São de especial importância em relações assimétricas; 
trata-se de situações em que existem desequilíbrios na expertise 
e onde o beneficiário tem capacidade limitada de monitorar ou 
supervisionar as ações da entidade atuando em seus interesses.

Enquanto os principais conceitos do dever fiduciário continuam tão 
relevantes para o mercado financeiro hoje como nunca, investidores 
com deveres fiduciários precisam abordar questões fundamentais 
como:

• Os investidores devem levar em conta questões ambientais, sociais 
e de governança (ASG) em seus processos de investimento e 
tomada de decisão? 

• Os investidores devem promover padrões mais elevados de 
desempenho ASG nas empresas em que estão investidos? 

• Os investidores têm a responsabilidade de apoiar a integridade e a 
estabilidade do sistema financeiro? 

• Como os investidores devem responder aos riscos, e 
oportunidades, sistêmicos mais amplos como os causados pela 
mudança climática?

JUSTIFICATIVA
Em 2005, um grupo de gestores de fundos de investimento organizado 
no âmbito da Iniciativa Financeira do Programa Ambiental das 
Nações Unidas (IF PNUMA) encomendou ao escritório de advocacia 
Freshfields Bruckhaus Deringer um relatório inovador intitulado A Legal 
Framework for the Integration of Environmental, Social and Governance 
Issues into Institutional Investment (comumente chamado de relatório 
Freshfields). O relatório, cuja conclusão foi vista como sendo radical à 
época, argumentava que “a integração de fatores ASG numa análise 
de investimentos, para prever de forma mais confiável o desempenho 
financeiro, é claramente admissível e indiscutivelmente necessária em 
todas as jurisdições”.

O que é o dever fiduciário?
Os deveres fiduciários (ou obrigações equivalentes) existem para 
garantir que os agentes encarregados de administrar o dinheiro de 
outras pessoas ajam conforme o interesse dos beneficiários e não em 
seu próprio interesse. As mais importantes dentre essas obrigações são:

• Lealdade: Os agentes fiduciários devem agir com boa fé em 
relação aos interesses dos seus beneficiários, devem equilibrar 
de forma imparcial os interesses conflitantes dos diferentes 
beneficiários, evitar conflitos de interesses e não agir em benefício 
próprio ou de terceiros.

• Prudência: Os agentes fiduciários devem agir com o devido 
cuidado, habilidade e diligência, fazendo investimentos como 
qualquer ‘pessoa comum e prudente’ faria.

Apesar das conclusões do relatório Freshfields, diversos investidores 
continuam a apontar aos seus deveres fiduciários e para a necessidade 
de proporcionar retornos financeiros para seus beneficiários como 
sendo a razão por que não podem fazer mais em prol do investimento 
responsável.

NOSSOS OBJETIVOS
O ponto de partida de nossa investigação foi a questão de saber se 
existe a necessidade de reestruturar ou redefinir o dever fiduciário 
de forma que seja relevante para os investidores do século XXI. 
Queríamos descobrir se o dever fiduciário é um obstáculo legítimo 
para os investidores que incluem fatores ASG em seus processos de 
investimento. Também queríamos investigar se os deveres fiduciários 
dos investidores os obrigam a considerar os impactos que suas 
atividades de investimentos têm na sociedade como um todo e no 
meio ambiente e, em caso afirmativo, quais podem ser as implicações 
para os investimentos. 
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CONTEXTO JURÍDICO
Em cada uma das oito jurisdições analisadas neste relatório, os 
investidores apresentam variados graus de discricionariedade quanto 
à forma de investir os fundos que controlam. Ela pode ser restrita, 
como no caso dos fundos de investimento personalizados em que 
o beneficiário especifica o perfil dos ativos e o investidor cuida 
somente a seleção de ações no dia-a-dia e de outras tarefas de 
gerenciamento, ou pode ser ampla, como acontece com muitos fundos 
de pensão profissionais, que impõem normalmente poucos limites 
à forma de gestão do fundo. Alguns fundos públicos estão sujeitos a 
considerável controle pelo Estado e o poder discricionário concedido a 
esses investidores pode ser ainda mais restringido pelos parâmetros 
definidos pelo governo.

Dentro da margem de movimentação concedida aos investidores, 
algumas regras jurídicas determinam a capacidade de integrar 
fatores ASG às suas decisões. São justamente essas regras o 
objeto do presente relatório.

OS SISTEMAS JURÍDICOS COMMON LAW X CIVIL 
LAW
Nos países que adotam o sistema jurídico conhecido como 
Common Law (Direito anglo-saxão) incluídas neste relatório - 
Austrália, Canadá, África do Sul, Reino Unido, EUA - os deveres 
fiduciários são os principais limitadores do poder discricionário 
dos investidores, além de quaisquer restrições específicas 
previstas contratualmente ou por lei. Tais deveres são articulados 
em lei e decididos nos tribunais: algumas regras estão abertas a 
reinterpretação ao longo do tempo ou quando aplicadas a fatos novos. 
Nos EUA, por exemplo, o dever do tomador de decisão é o de ter o 
devido cuidado, habilidade e cautela ao buscar uma estratégia global 
de investimentos que incorpore os objetivos de risco e de retorno do 
investimento que seja razoavelmente adequada para o trust.

Nos países que adotam o sistema jurídico denominado Civil Law 
(Direito romano-germânico) - Brasil, Alemanha, Japão - quaisquer 
obrigações equivalentes aos ‘deveres fiduciários’ serão definidas 
por dispositivos legais que regulamentam o comportamento dos 
tomadores de decisão de investimento e por portarias governamentais 
e outras regulamentações que auxiliam na interpretação dessas leis. O 

conteúdo de cada uma dessas leis difere ligeiramente entre jurisdições 
e conforme o tipo de investidor institucional, mas entre os temas 
comuns estão:

• Dever de agir conscientemente no interesse dos beneficiários - 
este dever é expresso em termos diferentes pelas jurisdições, que 
empregam termos como “bom e consciencioso gestor” (Japão) ou 
“profissionalmente” (Alemanha).

• Dever de buscar rentabilidade.

• O reconhecimento da abordagem moderna da carteira de 
investimentos, tanto em termos expressos ou implicitamente na 
forma de requisitos para garantir a diversificação adequada.

• Outros deveres relativos à liquidez e aos limites aos tipos de ativos 
que podem ser selecionados para determinados tipos de fundos.

Em todas as jurisdições, as regras que afetam a tomada de decisão 
sobre investimentos tomam a forma tanto de leis específicas (sobre 
os tipos de ativos admitidos para determinados tipos de investimentos 
e o grau de investimento dos ativos de um fundo em uma classe 
específica de ativos ou de exposição a emissores ou categorias de 
emissores específicas, por exemplo) e deveres gerais que devem ser 
cumpridos (como deveres de garantir a diversificação adequada dos 
investimentos). 

TRATAMENTO DAS QUESTÕES ASG
Em nenhuma das jurisdições as leis prescrevem exaustivamente como 
os investidores devem integrar as oportunidades e riscos ASG às suas 
práticas e processos de investimentos, nem sobre os prazos em que 
definem seus objetivos de investimento. Na maioria dos casos, os 
investidores podem definir a abordagem que lhes convier para cumprir 
com suas obrigações legais, conforme as circunstâncias.

Ao avaliar se um investidor institucional cumpriu ou não com seus 
deveres fiduciários, os tribunais analisarão o processo de avaliação e 
integração dos fatores ASG na tomada de decisão de investimento. 

EVOLUÇÃO DO DEVER FIDUCIÁRIO
Na última década, houve relativamente poucas mudanças na legislação 
relativa ao dever fiduciário.
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No entanto, houve um aumento significativo nos requisitos de 
divulgação ASG para os detentores de ativos e gestores de fundos 
de investimentos e no uso de instrumentos jurídicos não vinculativos 
como códigos de manejo que incentivam os investidores a se 
envolver com as empresas em investem. Muitos dos entrevistados 
para este projeto citaram que, embora a lei não mude rapidamente, é 
possível haver maior uso de requisitos de divulgação e medidas não 
vinculativas para incentivar os investidores a prestar mais atenção às 
questões ASG em suas práticas e processos de investimento.

Além disso, o ambiente econômico e do mercado a que a lei se 
aplica mudou drasticamente. Fatores como globalização, crescimento 
populacional e a escassez de recursos naturais, a Internet e as mídias 
sociais, mudanças nas normas comunitárias e dos stakeholders 
contribuem para a evolução da relevância dos fatores ASG quanto ao 
risco e o retorno dos investimentos. Isso necessariamente altera as 
normas de conduta exigidas dos fiduciários para satisfazer às suas 
obrigações no âmbito da lei..

“O conceito de dever fiduciário é orgânico, 
não estático. Ele continuará evoluindo à 
medida que a sociedade muda, não menos 
em resposta à necessidade urgente de 
nos movermos em direção a um sistema 
financeiro ambiental, econômica e 
socialmente sustentável”.
Paul Watchman (Professor Honorário da Faculdade de Direito da Universidade de Glasgow)
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A EVOLUÇÃO DO  
DEVER FIDUCIÁRIO

PRÁTICA DE INVESTIMENTO
Mais investidores consideram as questões ASG em seus 
processos de investimento…

Muitos dos entrevistados desta pesquisa citaram que, longe da 
afirmação que soou radical quando da publicação do relatório 
Freshfields de 2005, o argumento de que as questões ASG podem ser 
importantes e que por isso os investidores deveriam levá-las em conta 
não é mais controverso.

Os entrevistados apontaram a questões tão diversas quanto a 
regulamentação das alterações climáticas, direitos trabalhistas, 
impostos, suborno e corrupção, mudanças demográficas e a 
expectativa do consumidor como forma de ilustrar como as questões 
ASG podem afetar o valor e o desempenho dos investimentos. Eles 
apontaram o crescimento da qualidade e da quantidade de pesquisas 
sell-side sobre os impactos das questões ASG nos investimentos 
como prova tangível de que a relevância do dessas questões para os 
investimentos está começando a ser aceita pelo setor financeiro. 

O fato de que um número cada vez maior de investidores institucionais 
se comprometeu superficialmente a integrar as questões ASG aos seus 
processos de investimento e a se envolver com empresas quanto às 
questões ASG também foi apontado como prova tangível da mudança 
de cultura dentro do setor financeiro.

... embora a percepção da materialidade difere…

Quanto ao desempenho, a evidência da literatura acadêmica e 
profissional é vista pela maioria dos entrevistados como sendo 
robusta o suficiente para argumentar que, no mínimo, fiduciários 
deveriam considerar essas questões como parte de seu processo 
de investimento. Há, no entanto, uma diferença importante entre 
a percepção que o profissional tem das questões de governança 
corporativa e das sociais e ambientais. 

Os entrevistados afirmaram consistentemente que as questões de 
governança corporativa são as mais testadas e compreendidas quanto 
aos seus impactos no desempenho dos investimentos. Eles citaram 

a resolução legal das questões de governança (por exemplo, o caso 
Enron ou as decisões da SEC sobre o papel das agências de avaliação 
de crédito), os princípios amplamente aceitos do que define uma 
boa governança, a qualidade dos relatórios corporativos e a sólida 
evidência acadêmica. 

Por outro lado, muitos dos entrevistados disseram que as relações 
entre questões sociais e ambientais específicas e o desempenho 
dos investimentos muitas vezes não são claras, que as ferramentas 
de investimento disponíveis para analisar essas questões ainda são 
relativamente rudimentares (embora alguns participantes apontaram 
o trabalho feito com cenários de mudanças climáticas como sendo 
uma exceção notável) e que a falta de padronização dos relatórios 
sobre essas questões torna difícil chegar a conclusões sobre os seus 
impactos financeiros.

Enquanto diversos países têm políticas que estimulam o 
investimento responsável de longo prazo… 

Por que os investidores se interessam por 
questões ASG?  
A análise das questões ASG como parte integrante do processo de 
investimento permite aos investidores realizar uma avaliação completa 
dos riscos e das oportunidades associadas a investimentos específicos. 
Isto permite que eles tomem decisões melhores de investimentos 
e que o mercado avalie as empresas com mais precisão. Também 
contribui para um diálogo com mais qualidade entre as empresas 
e seus investidores sobre os geradores de valor de longo prazo, 
oferece incentivos às empresas que melhorarem sua governança e a 
gestão das questões ASG, além de incentivar os investidores a buscar 
proativamente as oportunidades apresentadas por esses fatores. 

Esta análise e diálogo permitirão alocar recursos em empresas com 
boa governança, para que possa contribuir de forma mais efetiva com 
os objetivos de uma economia mais verde e uma sociedade mais 
sustentável.
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No que parece ser o início de uma tendência global mais ampla, 
códigos de manejo voluntários (cujos signatários se comprometem 
a colaborar com as empresas em que estão investidos) vêm sendo 
desenvolvidas por ou em parceria com o setor financeiro do Reino 
Unido, Japão e África do Sul. Diversos entrevistados, no entanto, 
enfatizaram que esses códigos tendem a ser demasiado focados em 
questões de governança.

Os entrevistados comentaram que os requisitos de divulgação, como a 
norma dos fundos de pensão de Ontário (PBA909), que exigirá que os 
fundos de pensão divulguem se os fatores ASG foram incorporados às 
suas políticas e procedimentos de investimentos, têm desempenhado 
um papel particularmente importante para estimular os conselhos 
de administração a discutir abertamente as questões ASG e buscar 
opiniões sobre como o investimento responsável é consistente com 
seus deveres fiduciários.

... diversos investidores ainda precisam integrar as questões 
ASG de forma consistente e sistemática em seus processos de 
investimento...

Apesar do progresso no reconhecimento da importância dos fatores 
ASG, muitos investidores ainda precisam integrá-los aos seus 
processos de investimentos ou se envolver com as empresas em que 
investem. Em alguns casos, trata-se de uma questão de capacidade, 
com fundos menores muitas vezes carentes de recursos, expertise 
ou conscientização, mas os entrevistados afirmaram que até mesmo 
detentores de ativos mais importantes que se comprometeram 
geralmente pecam na sua implementação.

Por exemplo, o PRI Report on Progress de 2014 constatou que apenas 
49% dos detentores de ativos incluem em seus contratos de gestão 
externa requisitos de divulgação de questões ASG, ao passo que 24% 
incluem requisitos de voto, e meros 12% requerem algum tipo de 
comprometimento.

... como consequência de deficiências na implementação das 
políticas e de outras mudanças no mercado financeiro.

Os entrevistados citaram que uma das razões do parco avanço é a 
fraqueza na implementação de muitos dos códigos de manejo e dos 
requisitos de divulgação dos detentores de ativos. A razão se deve, 
em parte, ao fato de muitos deles serem relativamente novos e os 

legisladores relevantes terem se dedicado a incentivar a sua adoção 
e entendimento. Isso também indica uma avaliação limitada: embora 
a maioria desses códigos e exigências de divulgação requerem algum 
tipo de divulgação pública do número de signatários de um código ou 
que cumpriram com o código ou com os requisitos de divulgação, a 
análise das ações tomadas ou como elas afetaram investidores e sua 
prática corporativa é limitada.

Os entrevistados identificaram outras mudanças no mercado 
financeiro, global e localmente nos países, que podem afetar a forma 
como os investidores pensam sobre essas questões. Não está claro 
como, ou se, elas irão impactar a abordagem que os investidores 
adotarão do investimento responsável ou da integração de fatores ASG. 
Dentre as mudanças particularmente importantes estão:

• A mudança dos fundos de pensão de um regime de benefício 
definido para um regime de contribuição definida na maioria dos 
mercados, como resultado do aumento da expectativa de vida, 
queda do retorno do investimento e aumento de custos.

• A motivação de consolidar os fundos de pensão para melhorar a 
governança e a eficiência de custos, em especial para os fundos 
menores.

• A necessidade de reduzir custos, com fundos de pensão alocando 
grande parte de seus ativos para investimentos passivos e 
derrubando taxas.

DEVER FIDUCIÁRIO
O dever fiduciário não é o obstáculo que geralmente acreditam 
ser...

Muitos dos detentores de ativos entrevistados para esta pesquisa 
adotaram uma abordagem proativa para o investimento responsável 
ou a integração dos fatores ASG. A mensagem consistente em todos 
os oito países é que o dever fiduciário não é um obstáculo para a 
ação. A maioria dos participantes descreveu o dever fiduciário como 
um requisito que informa sobre o investimento e a prática de gestão 
de forma semelhante a aspectos como custos e o retorno sobre o 
investimento. Alguns foram além e afirmaram que o dever fiduciário 
cria um dever positivo sobre eles no sentido de considerar fatores 
ASG em suas práticas de investimentos, sugerindo que ignorar essas 
questões ASG poderia ser entendido como uma violação dos deveres 
fiduciários.
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... apesar de o dever fiduciário ser muitas vezes usado como 
desculpa para não agir.

No entanto, os entrevistados comentaram que os detentores de ativos 
e conselheiros muitas vezes apontam no dever fiduciário a razão por 
que eles não podem integrar as questões ASG em seus processos 
de investimento ou trabalhar essas questões com as empresas. 
Esse argumento é muitas vezes sustentado pelo pressuposto de 
que um foco em questões ASG exigiria pôr em risco o desempenho 
do investimento. Isto é particularmente importante nos EUA, onde 
os entrevistados apontaram a existência de uma crença de que os 
investidores só podem buscar governança corporativa ou questões não 
financeiras se puderem demonstrar claramente que tais atividades não 
irão prejudicar o valor dos ativos.

O dever fiduciário é apenas uma razão pela qual os detentores de 
ativos não estão abraçando o investimento responsável; e pode 
até mesmo não ser a barreira mais significativa. Os entrevistados 
observaram que outras áreas a considerar incluem:

• Recursos limitados - não menos por causa da crescente 
complexidade das exigências regulatórias e demais regras 
enfrentadas pelos fundos de pensão.

• Conhecimento e compreensão das questões ASG - tanto como as 
questões ASG podem afetar o desempenho dos investimentos e 
como a integração de fatores ASG e o investimento responsável 
podem ser implementados dentro da organização.

• Valores e percepções pessoais - a saber, os equívocos comuns de 
que questões ASG são meramente questões éticas, e que focar 
nelas envolve comprometer o desempenho do investimento e que 
é difícil adicionar valor ao investimento com foco nessas questões 
ASG.

• Prioridades organizacionais concorrentes - tais como gestão de 
riscos e necessidades de financiamento que podem levar a um 
foco excessivo no desempenho de curto prazo.

• A falta de consenso sobre bons padrões ou melhores práticas de 
investimento responsável.

Juridicamente, o dever fiduciário é um teste do processo...

É consenso entre todos os advogados entrevistados de todas as 
jurisdições que, ao avaliar uma instituição quanto ao cumprimento de 
seus deveres fiduciários, tribunais distinguirão o processo de tomada 

de decisões da decisão resultante. A lei reluta em testar fiduciários 
contra o perfeito conhecimento a posteriori, ou duvidar de julgamentos 
que, inerentemente, envolvem um balanço de riscos comerciais, desde 
que os fiduciários possam demonstrar que eles adotaram certo grau de 
diligência em sua busca de boa fé pelos interesses dos beneficiários.

... o que quer dizer que investidores são incentivados a adotar 
uma abordagem proativa, de longo prazo em relação às 
questões ASG..

Embora as autoridades reguladoras geralmente não tenham uma 
opinião sobre se os detentores de ativos devem ou não investir 
em determinados setores ou atividades, elas esperam que esses 
detentores de ativos tenham ciência e gerenciem os riscos ASG, além 
de prestar muita atenção às decisões que distorçam as carteiras. 
As autoridades reguladoras tendem a prestar muita atenção às 
decisões de investimentos que expõem fundos a riscos específicos 
(por exemplo, uma carteira com alto carbono ou uma carteira com 
propensão a energia renovável) e esperam que avaliem explicitamente 
as consequências para o perfil de risco global do fundo.

Isso sugere que os detentores de ativos possam incluir questões ASG 
mais amplas, desde que haja um foco claro quanto aos interesses 
dos beneficiários. Nesse contexto, por exemplo, a decisão de não 
investir em minas de extração de carvão (por exemplo, por conta de 
preocupações com a imobilização desses ativos como resultado de 
políticas sobre mudança climática) pode ser vista como consistente 
com os deveres fiduciários, desde que ela se baseie em hipóteses 
plausíveis e um processo de tomada de decisão sólido. Isso exige 
que os fiduciários tenham disciplina para definir suas crenças de 
investimentos, estejam preparados para avaliar os resultados obtidos 
com os investimentos e dispostos a mudar caso as informações 
mudem ou se ficar claro que a decisão esteja causando danos 
significativos aos interesses financeiros dos beneficiários.

Os entrevistados geralmente veem essa ampla margem de 
movimentação como sendo positiva para a integração de fatores ASG, 
mas alguns alertam que tal discricionariedade pode tornar mais difícil 
para os beneficiários atribuírem a responsabilidade dos fiduciários. Um 
entrevistado deu o exemplo das mudanças climáticas, notando que os 
beneficiários achariam muito difícil contestar a decisão dos fiduciários 
de não as considerar caso eles, os fiduciários, tivessem analisado 
as evidências, seguido o parecer dos consultores de investimentos e 
considerado não haver risco associado à carteira.
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STAKEHOLDERS
Os beneficiários são o elo ausente e é provável que continuem 
assim.

Os interesses dos beneficiários são fundamentais na definição do 
dever fiduciário. Tradicionalmente, o melhor interesse dos beneficiários 
foi especificamente definido como interesse financeiro, tanto que os 
investidores tinham, muitas vezes, a liberdade de fazer seus próprios 
julgamentos sem consultar os beneficiários. Discussões políticas 
recentes, no entanto, (como no Reino Unido, estimuladas pela Kay 
Review desde 2012) vêm argumentando que os agentes fiduciários 
devem levar em conta as opiniões de seus beneficiários quanto à 
constituição dos seus melhores interesses.

Os méritos desse argumento foram reconhecidos pelos entrevistados, 
que, no entanto, apontaram três grandes empecilhos para a mudança:

• A maioria dos beneficiários entende ou se interessa pouco pela 
forma como os investimentos de seus fundos de pensão são feitos 
desde que as promessas sejam cumpridas.

• Os beneficiários não costumam concordar com a forma que seu 
fundo de pensão deve abordar as questões ASG.

• É difícil se envolver de verdade com os beneficiários, em especial 
dos grandes fundos de pensão, que podem ter dezenas de 
milhares de beneficiários.

Alguns entrevistados desafiam esses pressupostos:

• Administradores de fundos de pensão se relacionam com êxito 
com os beneficiários sobre uma variedade de outras questões, 
muitas vezes altamente complexas, relacionadas aos seus 
benefícios de aposentadoria.

• O objetivo de prospectar a opinião dos beneficiários não tem o 
objetivo de chegar a um consenso sobre a abordagem de um 
fundo a uma questão ética específica, mas entender a importância 
atribuída às questões ASG.

• Prospectar a opinião dos beneficiários deveria fazer parte do 
próprio processo de due diligence dos agentes fiduciários 
para entender quais questões ASG podem ganhar força e ser 
importantes para o investimento.

Alguns entrevistados disseram que evitar o diálogo com os 
beneficiários é a abordagem preferida precisamente porque reduz a 
probabilidade de os beneficiários pressionarem os administradores a 
agir sobre as questões ASG. 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS ASG: O CASO 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Os agentes fiduciários devem ser capazes de mostrar que 
identificaram e avaliaram os riscos (tanto para as empresas quanto 
para suas carteiras). No caso das mudanças climáticas, por exemplo, 
eles teriam de:

• Mostrar terem reconhecido os riscos relevantes (mesmo que se 
mantenham céticos quanto às mudanças climáticas).

• Analisar como as mudanças climáticas podem afetar o retorno dos 
investimentos em curto, médio e longo prazo.

• Gerir explicitamente os riscos, e não assumir que os riscos sejam 
automaticamente geridos por outras estratégias de gestão de risco.

• Interpelar e questionar indivíduos ou organizações (por exemplo, 
gerentes de investimento, empresas) para garantir que esses 
riscos estão sendo geridos de forma eficaz.

• Estabelecer processos que permitam demonstrar as ações 
tomadas.
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Os fiduciários têm mais probabilidade de passarem por um 
exame muito mais minucioso.

A capacidade do agente fiduciário, sua competência e profissionalismo 
foram identificados como especialmente importantes para o 
investimento responsável, e mais ainda nos mercados em que a 
ideia de investimento responsável é relativamente nova ou pouco 
desenvolvida. Os entrevistados disseram que os detentores de 
ativos mais proativos e progressivos em relação aos investimentos 
responsáveis tendem a ser aqueles cujos agentes fiduciários têm 
conhecimento detalhado e expertise em questões ASG. 

Os entrevistados indicam que o dever fiduciário exige que os agentes 
fiduciários sejam capazes de mostrar que identificaram os riscos 
relevantes para seus investimentos (inclusive os decorrentes de 
questões ASG), que empregaram estratégias apropriadas na gestão 
desses riscos e que supervisionaram e monitoraram as ações dos 
responsáveis pela gestão desses riscos (por exemplo, gerentes de 
investimento e empresas).

A interpretação do dever fiduciário por parte dos consultores 
jurídicos e de investimentos desempenha um papel crucial.

Contratar um consultor de investimentos é uma exigência legal em 
muitos países, e muitas jurisdições permitem que os detentores 
de ativos usem o fato de terem seguido o parecer do consultor de 
investimento em caso de processos jurídicos. 

Um tópico recorrente nas entrevistas foi que o parecer dado 
por esses consultores e conselheiros - em especial nos EUA - é 
muitas vezes baseado em uma interpretação estrita do dever 
fiduciário. Os entrevistados dizem que boa parte dos advogados e 
consultores tendem a aconselhar os seus clientes que a legislação 
exige que eles tenham foco exclusivo em retornos financeiros, 
muitas vezes sob a crença errônea de que incluir fatores ASG pode 
impactar negativamente lucro dos investimentos. Segundo um dos 
entrevistados: “Eles acham mais fácil falar não quando indagados 
sobre esse assunto”.

Novos fiduciários podem surgir a partir de regimes de 
contribuição definida.

IEm diversos países, a mudança do regime de benefício definido 
para o regime de contribuição definida levantou questões sobre a 

pertinência dos conceitos de dever fiduciário. Em alguns casos, os 
deveres fiduciários ainda são aplicáveis, como no caso da África 
do Sul, onde os fundos continuam sendo responsabilizados pelas 
atividades realizadas por terceiros, por isso necessita assegurar que 
os contratos adequados estejam em vigor e que o fundo tenha o 
direito a recorrer contra o prestador de serviços. Em outros mercados, 
a natureza do dever para com os beneficiários das companhias de 
seguros, gestores de investimento e organizações patrocinadoras em 
esquemas baseados em contrato (ou seja, em que o provedor do fundo 
de pensão não tem obrigações fiduciárias nem equivalentes para com 
o beneficiário da mesma forma que um agente fiduciário teria em um 
esquema baseado em confiança) ainda não está totalmente definida.

Diversos entrevistados expressaram preocupação de que enquanto o 
Direito contratual confere certa segurança aos beneficiários, ele talvez 
não garanta proteção equivalente ao dever fiduciário.

OS DESAFIOS MAIS ABRANGENTES - 
SUSTENTABILIDADE E MATERIALIDADE
Os entrevistados indicaram a importante contribuição dos investidores 
para questões de sustentabilidade, como as mudanças climáticas, 
passando a considerar os riscos e as oportunidades apresentadas 
por tais questões em seus processos de investimentos, por meio da 
análise desses riscos e oportunidades no longo prazo e incentivando 
empresas a adotarem padrões mais elevados e melhores práticas 
nessa área. Estas ações são possivelmente todas coerentes com as 
suas obrigações fiduciárias.

No entanto, eles também reconheceram que as políticas públicas 
seriam um fator determinante do ritmo em que os investidores 
tomaram medidas (como de redução das emissões relacionadas 
à carteira ou de investir em tecnologias limpas). Eles, portanto, 
sugeriram que os investidores precisam continuar a cooperar com 
governos para incentivar a adoção de políticas para corrigir as falhas 
do mercado e obrigar as empresas e investidores a internalizar as 
externalidades como parte integrante de seus deveres fiduciários.
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O Tratamento de Questões Materiais e Não 
Materiais
Ao olharmos para as questões ASG e como os investidores fiduciários 
podem abordá-las em suas práticas e processos de investimentos, 
é útil dividi-las em três categorias (reconhecendo as sobreposições 
significativas que existem):

• Questões materiais financeiras: Trata-se de questões que o 
investidor vê como tendo potencial de impactar significativamente 
(positivamente ou negativamente) o desempenho financeiro do 
investimento durante um período determinado. 
 
Para os agentes fiduciários essas questões seriam avaliadas em 
estudos de investimentos e processos de tomada de decisão como 
uma prática normal.

• Questões materiais não financeiras: Trata-se de questões que 
embora importantes para as partes interessadas, se bem geridas, 
não representam uma ameaça significativa (ou oportunidade) ao 
negócio.  
 
Para os fiduciários, as empresas deveriam demonstrar que estão 
gerenciando essas questões de forma eficaz, e que deveriam 
intervir caso eles estejam preocupados que a má gestão dessas 
questões possa causar algum prejuízo financeiro.

• Questões sociais, econômicos e ambientais mais amplas: São 
questões que têm o potencial de afetar significativamente 
a capacidade dos investidores de cumprir seus objetivos 
organizacionais ou de investimento, mas cujo impacto financeiro 
pode ser limitado em determinado período. Por exemplo, tais 
fatores poderiam ser os que afetam a estabilidade e a saúde dos 
sistemas econômicos e ambientais, ou que são ou têm potencial 
para ser relevantes para os beneficiários e demais stakeholders. 
 
Seria de esperar que os investidores que se comprometeram com 
o investimento responsável incluíssem essas questões em seus 
processos de pesquisa de investimentos e de tomada de decisão, 
que tivessem um papel proativo de proprietários nas empresas 
e em outras entidades em que investem, e se envolvessem com 
legisladores para promover o desenvolvimento e a implementação 
de respostas adequadas a essas questões na forma de políticas 
públicas.

A materialidade é um conceito dinâmico, e a materialidade das 
questões ASG muda ao longo do tempo. Tal evolução é impulsionada 
por mudanças na legislação e nas políticas públicas, por mudanças 
e entendimento desses riscos, por mudanças nos impactos sociais, 
ambientais e econômicos dos fatores ASG em questão, e por 
mudanças nas expectativas e normas societárias (e dos beneficiários). 



O DEVER FIDUCIÁRIO NO SÉCULO XXI 20

UM GUIA GLOBAL PARA 
A CRIAÇÃO DE VALOR 
SUSTENTÁVEL

Apesar de haver variações entre os países – refletindo prioridades 
nacionais, os atuais acontecimentos em investimento responsável 
no país em questão, e os requisitos legais predominantes – nossa 
pesquisa sugere que nas áreas a seguir é necessário que o progresso 
seja global:

INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 
• Publicar compromissos com a integração ASG e o investimento 

responsável, incluindo explicações sobre como tais compromissos 
se alinham com os deveres fiduciários.

• Implementar esses compromissos de maneira efetiva nos 
processos de investimento.

• Monitorar como os gestores (internos e externos) de investimento 
estão monitorando estes compromissos.

• Publicar relatórios para os beneficiários sobre como estes 
compromissos foram implementados e seus resultados.

• Garantir que os administradores, conselhos e executivos possuam 
os recursos e o conhecimento necessários para responsabilizar os 
gestores e consultores de investimento sobre a integração ASG.

• Exigir que as companhias prestem contas de maneira robusta, 
confiável e detalhada sobre sua gestão de questões ASG, bem 
como da importância financeira dessas questões.

• Engajar os governantes em assuntos relacionados ao desempenho 
de longo prazo, incluindo relatórios corporativos mais robustos.

INTERMEDIÁRIOS – CONSULTORES JURÍDICOS, 
DE INVESTIMENTO (ATUÁRIOS), BOLSAS DE 
VALORES, CORRETORAS E PROVEDORES DE 
DADOS
• Publicar compromissos com a integração ASG e o investimento 

responsável, incluindo explicações sobre como tais compromissos 
se alinham com os deveres fiduciários.

As organizações precisam monitorar os 
debates em curso sobre o dever fiduciário 
para que se mantenham informadas sobre 
os atuais acontecimentos. Também precisam 
garantir que seus consultores estejam 
acompanhando esses debates e que as 
mudanças sejam refletidas de maneira 
apropriada na consultoria oferecida.



O DEVER FIDUCIÁRIO NO SÉCULO XXI 21

• Implementar esses compromissos de maneira efetiva na pesquisa 
e consultoria fornecidas aos clientes fiduciários.

• Publicar relatórios para os clientes fiduciários sobre como estes 
compromissos foram implementados e suas implicações para a 
pesquisa e a consultoria fornecidas.

• Aconselhar os fiduciários de que, como parte de seus deveres 
fiduciários, devem analisar e considerar os propulsores de valor de 
longo prazo, incluindo as questões ASG, em suas práticas e seus 
processos de investimento.

• Apoiar a pesquisa sobre a relação entre as questões ASG e 
o desempenho de investimento, e sobre a relação entre o 
engajamento e o desemepnho corporativo.

• Apoiar os esforços para mudar as visões de mercado sobre as 
questões ASG, tornando-as parte integrante do treinamento 
profissional, garantindo que as questões ASG sejam incluídas em 
códigos de ética profissional tais como o Código, e chamando a 
atenção do mercado para a integração de ASG no investimento. 

GOVERNANTES E ÓRGÃOS REGULADORES
• Esclarecer que os fiduciários devem analisar e levar em 

consideração as questões ASG em seus processos de investimento, 
em suas atividades de propriedade ativa e em seu engajamento 
em políticas públicas.

• Esclarecer que o dever fiduciário demanda que os investidores 
estejam atentos aos propulsores de valor de longo prazo, incluindo 
fatores de ASG.

• Encorajar ou exigir que os investidores institucionais apoiem 
esforços de política pública, promovendo o investimento 
responsável.

• Exigir transparência dos investidores sobre todos os aspectos da 
integração ASG e da prática de investimento.

• Exigir melhores relatórios corporativos sobre questões ASG e como 
elas afetam o desempenho do negócio no curto e no longo prazos.

• Elevar as expectativas de competência e habilidade dos 
administradores.

• Implementar de melhor maneira a legislação e as políticas 
existentes sobre investimento responsável (p.ex. códigos de 
gestão e requisitos de divulgação por parte de titulares de ativos) 
e esclarecer que se referem a questões ambientais, sociais e de 
governança, além de analisar e publicar relatórios sobre como tais 
questões afetam o desempenho do investidor e das companhias.

• Apoiar esforços para harmonizar a legislação e as políticas do país 
e regionais de investimento responsável (p.ex. códigos de gestão e 
requisitos de divulgação).

• Desenvolver uma declaração ou um acordo internacional sobre os 
deveres que os fiduciários têm com seus beneficiários, reforçando 
os deveres centrais de lealdade, prudência e competência, 
destacando que os investidores devem prestar atenção aos 
propulsores de valor de investimento de longo prazo (incluindo as 
questões ASG) em seus processos de investimento, atividades de 
titularidade ativa e engajamento em políticas públicas.

• Apoiar o desenvolvimento de orientações para os processos de 
implementação: crenças de investimento, mandatos de longo 
prazo, relatórios integrados e desempenho.

INTEGRANDO AS QUESTÕES ASG EM 
CONFORMIDADE COM O DEVER FIDUCIÁRIO
Os titulares de ativos geralmente possuem liberdade suficiente para 
decidir como desejam considerar as questões ASG em suas práticas 
e seus processos de investimento. No entanto, devem:

• Prestar bastante atenção às decisões que levem a distorções 
nas carteiras e avaliar explicitamente suas implicações para o 
perfil geral de risco do fundo.

• Basear as decisões de investimento em premissas confiáveis 
(p.ex. sobre legislação futura) e em um processo robusto de 
tomada de decisão.

• Estar preparados para analisar os resultados de investimento 
atingidos.

• Estar dispostos a mudar caso os dados mudem ou se ficar 
claro que a decisão esta causando dano considerável para os 
interesses dos beneficiários.
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RECOMENDAÇÕES 
ESPECÍFICAS POR PAÍS
RESUMO

Além das recomendações globais para os investidores institucionais, 
intermediários e governantes, recomendamos as seguintes ações 
específicas por país:

AUSTRÁLIA:
A Australian Prudential Regulation Authority (APRA) deve 
esclarecer que o dever fiduciário demanda que os titulares de ativos 
estejam atentos a fatores de longo prazo (incluindo fatores de ASG) em 
seus processos de tomada de decisão e no processo de tomada de 
decisão de seus representantes.

Os órgãos reguladores australianos devem esclarecer que o 
investimento responsável inclui a integração ASG, o engajamento, voto, 
e o engajamento em políticas públicas.

BRASIL:
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA) devem, com relação aos detentores de ativos e gestores de 
investimento, respectivamente:

• Esclarecer que o dever fiduciário demanda que estejam atentos 
a fatores de longo prazo (incluindo fatores de ASG) em seus 
processos de tomada de decisão e no processo de tomada de 
decisão de seus representantes.

• Esclarecer que é esperado que levem em consideração as 
questões de ASG em seus processos de investimento e de 
tomada de decisão, e que se engajem de maneira pró-ativa nas 
companhias e outras entidades investidas.

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) deve fortalecer sua supervisão e implementação da Resolução 
3.792, analisando e publicando relatórios sobre a implementação dos 
requisitos ambientais e sociais da Resolução e seu efeito nas práticas 
e no desempenho dos investidores.

CANADÁ:
O Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada e 
os respectivos órgãos reguladores de previdência social em cada 
província devem esclarecer que os titulares de ativos precisam estar 
atentos a fatores de longo prazo (incluindo fatores de ASG) em seus 
processos de tomada de decisão e no processo de tomada de decisão 
de seus representantes.

O governo federal e os governos das províncias devem seguir o 
exemplo de Ontário e criar uma legislação de divulgação de ASG. A 
legislação deve exigir que os órgãos reguladores:

• Analisem anualmente o progresso.

• Explicar como os titulares de ativos podem integrar as questões 
ASG em seus  processos de investimento.

• Analisem como tais compromissos afetaram as ações realizadas 
e os resultados obtidos (sendo que resultados se referem tanto 
ao desempenho de investimento e ao desempenho de ASG das 
entidades nas quais estão investidos).

UNIÃO EUROPEIA
A European Commission deve fornecer orientação para as 
autoridades competentes de seus estados-membros sobre como 
devem interpretar o dever fiduciário no contexto legal de cada país. 
As orientações devem:

• Esclarecer que o dever fiduciário demanda que os titulares de 
ativos estejam atentos a fatores de longo prazo (incluindo fatores 
de ASG) em seus processos de tomada de decisão e no processo 
de tomada de decisão de seus representantes.

• Esclarecer que o investimento responsável inclui a integração ASG, 
o engajamento, voto, e o engajamento em políticas públicas.

• Encorajar os estados-membros a garantir que a legislação 
relacionada ao dever fiduciário e ao investimento responsável seja 
harmonizada e consistente por toda a Europa.

• Encorajar os estados-membros a monitorar a implementação 
da legislação e outras políticas relacionadas ao dever fiduciário 
e ao investimento responsável, e publicar relatórios sobre o 
investimento e outros resultados obtidos.
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ALEMANHA:
A Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFiN) 
deve exigir que fundos de pensão, instituições previdenciárias e 
seguradoras:

• Adotem políticas disponíveis publicamente que expliquem como 
tratam questões éticas, sociais e ambientais na alocação de 
contribuições previdenciárias.

• Publiquem um relatório anual descrevendo como tais 
compromissos afetaram as ações realizadas e os resultados 
obtidos (sendo que resultados se referem tanto ao desempenho de 
investimento e ao desempenho de ASG das entidades nas quais 
estão investidos).

Os fundos de pensão devem assumir publicamente o compromisso 
com o investimento responsável.

REINO UNIDO:
O governo deve alterar as Leis de Esquemas (Investimento) de Pensão 
Ocupacional para:

• Esclarecer que o dever fiduciário demanda que estejam atentos 
a fatores de longo prazo (incluindo fatores de ASG) em seus 
processos de tomada de decisão e no processo de tomada de 
decisão de seus representantes.

• Esclarecer que o investimento responsável inclui a integração ASG, 
o engajamento, voto, e o engajamento em políticas públicas.

• Exigir que os titulares de ativos divulguem relatórios sobre como 
implementam suas políticas e declarações de princípios de 
investimento. O Órgão Regulador de Previdência deve garantir 
que os titulares de ativos realizem divulgações significativas, ao 
oferecer orientação sobre relatórios e examinar profundamente 
suas divulgações.

O Financial Reporting Council (FRC) deve:

• Realizar uma análise mais detalhada sobre a atual implementação 
do Código de Gestão do Reino Unido, analisando como os titulares 
de ativos supervisionam a implementação por seus gestores de 
investimento e o investimento e os resultados derivados do código.

• Destacar os titulares de ativos e gestores de investimento os quais 

acredita que estejam realizando um bom trabalho de implementação 
do código de gestão e aqueles cuja implementação parece estar 
atrasada.

• Fortalecer o código de gestão ao:

• O deixar claro que as questões ambientais e sociais são 
importantes propulsores de valor de investimento de longo 
prazo,

• O Fornecer orientação clara para os titulares de ativos que 
terceirizam a gestão de investimento (e atividades correlatas) 
sobre o que se espera que realizem com relação às suas 
obrigações de gestão.

Fundos de pensão corporativos devem assinar o código de gestão 
e assumir publicamente compromissos com relação ao investimento 
responsável.
 

JAPÃO:
A Financial Services Agency (FSA) deve continuar a monitorar a 
implementação do Código de Gestão do Japão, analisando como os 
titulares de ativos supervisionam a implementação por seus gestores de 
investimento e o investimento e os resultados derivados do código.

O Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar (MHLW) deve 
exigir que fundos de pensão públicos e corporativos declarem como 
integram as questões ASG em suas decisões de investimento. Como 
parte destas exigências, o Ministério deve se comprometer a:

• Analisar anualmente o progresso.

• Explicar como os titulares de ativos podem integrar as questões ASG 
em seus  processos de investimento.

• Analisar como tais compromissos afetaram as ações realizadas 
e os resultados obtidos (sendo que resultados se referem tanto 
ao desempenho de investimento e ao desempenho de ASG das 
entidades nas quais estão investidos).

Fundos de pensão corporativos devem assinar o código de gestão e 
assumir publicamente o compromisso com o investimento responsável.

Bancos de investimento devem realizar mais pesquisa sobre os 
propulsores de valor de investimento de longo prazo (incluindo fatores 
ASG).
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ÁFRICA DO SUL:
O Financial Services Board deve:

• Esclarecer que o cumprimento dos requisitos da Regulation 28, 
principalmente os que se referem às questões ASG, deve ser visto 
como parte integrante dos deveres fiduciários impostos pela Lei 
dos Fundos de Pensão.

• Esclarecer que o investimento responsável inclui a integração ASG, 
o engajamento, voto, e o engajamento em políticas públicas.

• Abordar de maneira explícita a competência, expertise e as 
habilidades relacionadas a ASG nas orientações futuras para a 
educação na área de fundos de pensão.

• Exigir que os titulares de ativos preparem um relatório público e 
anual descrevendo como integraram o investimento responsável 
em suas políticas, práticas e processos de investimento, bem 
como seus processos de seleção, nomeação e monitoramento de 
gestores.

O Comitê do Código de Investimento Responsável da África do 
Sul (CRISA) deve fortalecer a supervisão do código, realizando uma 
análise mais detalhada das práticas atuais, analisando o investimento 
e outros resultados derivados do código.

ESTADOS UNIDOS:
O Ministério do Trabalho deve:

• Esclarecer que:

• A responsabilidade fiduciária exige uma abordagem à gestão de 
ativos de pensão que seja de longo prazo e ajustada para o risco 
a fim de oferecer benefícios previdenciários sustentáveis para os 
participantes e beneficiários de forma imparcial.

• Os titulares de ativos devem estar atentos a fatores de longo 
prazo (incluindo fatores de ASG) em seus processos de tomada 
de decisão e no processo de tomada de decisão de seus 
representantes.

• Rspera-se que os titulares de ativos se engajem de maneira pró-
ativa nas companhias e outras entidades investidas.

• Esclarecer que tais ações fazem parte dos deveres fiduciários dos 
titulares de ativos.

• Publicar novamente seus boletins de 2008 sobre Investimentos 
com Foco na Economia e sobre Direitos dos Acionistas, e:

• Esclarecer que o dever dos titulares de ativos é atender 
de maneira imparcial aos interesses de participantes e 
beneficiários.

• Esclarecer que a avaliação dos custos e benefícios de medidas 
de gestão de risco, tais como a titularidade ativa, deve levar 
em consideração de maneira explícita os benefícios de longo 
prazo de tais medidas.

• Esclarecer que investimentos verdes podem fazer importantes 
contribuições financeiras e de mitigação de risco para as 
carteiras de investimentos.

• Exigir que os titulares de ativos expliquem como podem integrar 
as questões ASG em seus processos de investimento. Como parte 
destas exigências, o Ministério do Trabalho deve se comprometer 
a:

• Analisar anualmente o progresso.

• Explicar como os titulares de ativos podem integrar as 
questões ASG em seus  processos de investimento.

• Analisar como tais compromissos afetaram as ações realizadas 
e os resultados obtidos (sendo que resultados se referem tanto 
ao desempenho de investimento e ao desempenho de ASG das 
entidades nas quais estão investidos).

A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Nasdaq, devido ao 
seu tamanho e sua influência, devem fortalecer suas exigências 
de divulgação de ASG para as companhias, de acordo com seu 
compromisso público com a iniciativa das Bolsas de Valores 
Sustentáveis (SSE) para promover o investimento sustentável de longo 
prazo e melhor divulgação e desempenho de ASG entre as companhias 
listadas.
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ANÁLISE POR PAÍS:
BRASIL

O MERCADO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM NÚMEROS 

62 SIGNATÁRIOS DO PRI
17 DETENTORES DE ATIVOS

2012 2013 2014 2015*
PIB NOMINAL (US$ bi)1 2,412 2,391 2,353 1,904
PIB NOMINAL (US$ bi)2 4,713 5,157 5,521 5,954
POPULAÇÃO (milhões)3 199.2 201.0 202.7 204.4
PIB PER CAPITA (R$/capita)4 23,655 25,655 27,229 29,124
5FORÇA DE TRABALHO (milhões)6 104.7 106.1 107.3 --
7TAXA DE EMPREGO (%)8 -- -- 64.7% --
% POPULAÇÃO > 659 7% 8% 8% --

Brazil, investimento total dos fundos de pensão (R$ bi)10
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*  Estimativa

**  Abril de 2015

1 FMI, World Economic Outlook Database, 2015. 

2 FMI, World Economic Outlook Database, 2015. 

3 FMI, World Economic Outlook Database, 2015. 

4 FMI, World Economic Outlook Database, 2015. 

16 OCDE: A força de trabalho total, ou a população ativa atual, compreende todas as 
pessoas que preenchem os requisitos para a inclusão entre as pessoas empregadas ou 
desempregadas pelo período de referência especificado..

6 Dados do Banco Mundial, Força de trabalho total, 2015. 

7 OCDE: A taxa de emprego representa as pessoas empregadas como percentual da 
população em idade de trabalho (15 a 64 anos de idade).

8 OCDE, How does BRAZIL compare? (Como o BRASIL se compara aos outros países?),  
setembro de 2014.

9 Dados do Banco Mundial, População com 65 anos de idade ou mais (% do total), 2015.

10 OCDE, Pension Market in Focus 2014 (tabela 4) e ABRAPP, Consolidado Estatístico Abril 
2015 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=100&pr.y=0&sy=2012&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=193%2C223%2C156%2C199%2C134%2C158%2C112%2C111&s=NGDP%2CNGDPD&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=3&sy=2012&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=223&s=NGDP%2CNGDPPC%2CLP&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=3&sy=2012&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=223&s=NGDP%2CNGDPPC%2CLP&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=3&sy=2012&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=223&s=NGDP%2CNGDPPC%2CLP&grp=0&a=
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN/countries
http://www.oecd.org/brazil/EMO-BRA-EN.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS
http://www.oecd.org/finance/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm
http://www.abrapp.org.br/Consolidados/Consolidado Estat%C3%ADstico_04_2015.pdf
http://www.abrapp.org.br/Consolidados/Consolidado Estat%C3%ADstico_04_2015.pdf
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11 AABRAPP, Consolidado Estatístico Dezembro 2014, Consolidado Estatístico Dezembro 2013 e Consolidado Estatístico Dezembro 2012.

Brasil, % AUM por tipo de pensão22
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O MERCADO FINANCEIRO DO BRASIL
A BM&FBOVESPA, brasileira, é a maior bolsa de valores da América 
Latina e uma das maiores do mundo, com valor de mercado de mais 
de US$800 bilhões.

O sistema brasileiro de previdência social baseia-se em três pilares de 
pagamento por uso:

• o sistema público obrigatório conhecido como Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS);

• o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para servidores 
públicos; 

• e o Regime de Previdência Complementar (RPC), privado e que 
cobre planos ocupacionais e individuais (chamados de ‘entidades 
fechadas’ e ‘entidades abertas’, respectivamente). As maiores 
entidades fechadas de previdência social são Previ, Petros e 
Funcef. 

Os fundos fechados de pensão são regulamentados pelo Conselho 
Nacional de Previdência Complementar (CNPC), e as entidades abertas 

de previdência social, pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP). A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC) supervisiona os fundos fechados com relação a governança, 
divulgação, investimentos e taxas, entre outras áreas. 

MUDANÇAS DE LEGISLAÇÃO / POLÍTICAS 
PÚBLICA DESDE O RELATÓRIO FRESHFIELDS 
(2005)
O Brasil não foi incluído no relatório Freshfields original de 2005.

Desde aquele ano, a mudança regulatória mais significativa foi a 
Resolução 3.792 de 2009 publicada pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). A Resolução exige que os planos fechados de previdência 
realizem due diligence, cumpram a legislação e adotem altos padrões 
éticos ao realizar investimentos. Exige, ainda, que os planos fechados 
cumpram vários requisitos de governança, incluindo a obrigatoriedade 
de declarar se consideram questões ambientais e sociais em suas 

Benefício definido Contribuição definida Contribuição variável 

http://www.abrapp.org.br/Consolidados/Consolidado Estat%C3%ADstico_12_2014.pdf
http://www.abrapp.org.br/Consolidados/Consolidado_Estatistico_2013_12.pdf
http://www.abrapp.org.br/Consolidados/Consolidado_Estatistico_2012_12.pdf
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práticas de investimento. A PREVIC exige que os fundos de pensão 
declarem explicitamente em suas demonstrações anuais se cumprem 
com os aspectos ambientais e sociais da Resolução 3.792. 

PERSPECTIVAS DOS PROFISSIONAIS
Prática de investimento
Os entrevistados comentaram que, hoje, relativamente poucos 
detentores de ativos brasileiros são atuantes em investimento 
responsável. As exceções são alguns fundos de pensão e gestores de 
investimento maiores, muitos dos quais são signatários do PRI. Estas 
organizações tendem a ter políticas de ASG e integrar tais questões, 
em especial a governança corporativa, em suas práticas e seus 
processos de investimento. 

“Os requisitos de governança têm destaque 
na Resolução CMN No. 3.792. Além disso, 
a PREVIC desenvolveu uma série de 
Guias de Melhores Práticas (Atuariais, em 
Investimento, Contábeis, de Governança), 
que vêm ajudando os fundos de pensão 
e gestores de investimento a aprimorar 
suas práticas de governança. Pretendemos 
reforçar a abordagem das questões 
ambientais e sociais quando atualizarmos 
estes Guias”.
Marcelo Seraphim (Especialista em Fundos de Pensão, PREVIC)

Os entrevistados também apontam que atualmente pouquíssimos 
fundos de pensão cumprem com os requisitos ambientais e sociais 
da Resolução 3.792. O reflexo disto é que, apesar de exigir relatórios 
sobre o cumprimento da Resolução 3.792, a PREVIC não analisa a 
implementação destes requisitos.

Os entrevistados também compararam os requisitos regulatórios 
para a gestão de investimentos com os de financiamento de projeto. 
É particularmente relevante para a atual prática de investimento 
o fato de que, no financiamento de projetos, os bancos possuem 
algumas responsabilidades, ainda que não seja a responsabilidade 
primária, com relação às atividades que financiam. Alguns 
entrevistados comentaram que um dos motivos pelo qual os 
investidores institucionais vêm sendo menos ativos nas questões 
ambientais e sociais é a preocupação com o fato de que poderiam ser 
responsabilizados pelos impactos causados pelas companhias em que 
investem.

O Dever Fiduciário
O Brasil adota o regime jurídico denominado ‘civil law’ (Direito romano-
germânico). Os deveres fiduciários dos investidores institucionais são 
definidos na legislação e nas orientações e outros materiais publicados 
pelas agências regulatórias competentes. São complementadas por 
regulamentações e códigos criados por players do mercado.

A Constituição Federal Brasileira determina que a propriedade privada 
e a ordem econômica e social devem garantir o bem-estar social, 
e que a proteção ambiental é um dever do governo e da sociedade. 
Neste contexto, o governo, os indivíduos, as companhias, instituições 
financeiras e outras entidades têm papel social orientado pelos 
princípios da proteção ambiental e do bem-estar público. Além disso, 
a Lei das Sociedades Anônimas (Lei No. 6404/1976) estabeleceu 
deveres fiduciários para o(s) acionista(s) controlador(es), exigindo que 
exercitem seu poder acionário de maneira a promover o bem-estar 
social dos outros acionistas e da comunidade. Esta lei é aplicável a 
todas as companhias de capital aberto e fechado, organizadas e com 
sede no Brasil.

O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulamentado pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), uma autarquia do governo 
federal. A CVM publica diferentes tipos de regulamentações, sendo as 
Instruções (instruções normativas) os mais importantes. Quando uma 
Instrução entra em vigor, torna-se a regulamentação obrigatória e 
aplicável para o assunto em questão. 
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Os gestores de ativos de terceiros no Brasil são juridicamente 
vinculados aos requisitos regulatórios relacionados à gestão de 
conflitos de interesse e negociação justa. Por exemplo, a Instrução 
CVM No. 306 de 1999 determina que os gestores de investimentos 
devem evitar qualquer ação que possa violar seu dever fiduciário para 
com os clientes. Os requisitos específicos dessa Instrução incluem o 
dever dos gestores de investimento de divulgar potenciais conflitos 
de interesse e de desempenhar suas atividades com todo o cuidado e 
diligência que uma pessoa pró-ativa e honesta utilizaria ao gerir seu 
próprio negócio. 

Quanto à autorregulação, a Associação Brasileira de Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) é reconhecida como uma 
entidade autorreguladora pelas autoridades regulatórias competentes. 
Assim, a ANBIMA desempenha um papel independente com relação 
ao desenvolvimento, à aplicação e ao monitoramento de seus padrões 
autorregulatórios e lançou o Código ANBIMA de Regulação e Melhores 
Práticas de Fundos de Investimento. O Código é aplicável aos mais de 
300 gestores e consultores de investimento associados à entidade, 
além das organizações que mesmo não associadas escolhem aderir ao 
Código.

“Os requisitos de mercado impostos aos 
investidores institucionais são geralmente 
muito mais fortes do que aqueles impostos 
por lei. Além disso, têm efeito real; os 
administradores de back-office não vão 
trabalhar com gestores de fundos que não 
cumpram as regras da ANBIMA”.
Luciana Burr (Sócia, Rayes & Fagundes)

Excerto do Código ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas de Fundos de Investimento

“Art. 6º - As Instituições Participantes devem observar, na esfera 
de suas atribuições e responsabilidades em relação aos Fundos de 
Investimento, as seguintes regras de regulação e melhores práticas: 

I. desempenhar suas atribuições buscando atender aos objetivos 
descritos no regulamento e prospecto do Fundo de Investimento, 
se for o caso, bem como a promoção e divulgação de informações 
a eles relacionadas de forma transparente, inclusive no que diz 
respeito à remuneração por seus serviços, visando sempre ao fácil 
e correto entendimento por parte dos investidores;

II. cumprir todas as suas obrigações, devendo empregar, no exercício 
de sua atividade, o cuidado que toda pessoa prudente e diligente 
costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, 
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que 
venham a ser cometidas durante o período em que prestarem 
algum dos serviços previstos no § 1º do art. 2º deste Código; 

III. evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com 
os cotistas dos Fundos de Investimento; e 

IV. evitar práticas que possam vir a prejudicar a indústria de Fundos 
de Investimento e seus participantes, especialmente no que tange 
aos deveres e direitos relacionados às atribuições específicas 
de cada uma das Instituições Participantes, estabelecidas em 
contratos, regulamentos e na legislação vigente.” 

“Parágrafo único - Entende-se por relação fiduciária a relação de 
confiança e lealdade que se estabelece entre os cotistas dos Fundos 
de Investimento e a Instituição Participante, no momento em que é 
confiada à mesma a prestação de serviço para a qual foi contratada.”
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Os entrevistados comentaram que a falta de atenção para com 
os regulamentos e códigos relacionados às questões ASG ou ao 
investimento responsável em geral é um dos motivos pelos quais 
a abordagem brasileira ao investimento responsável não está tão 
avançada como em outros países. Isto está começando a mudar; por 
exemplo, a ANBIMA está considerando introduzir questões sociais às 
suas orientações de due diligence. Esta mudança, ao menos em parte, 
é uma resposta à demanda dos detentores de ativos.

Potenciais Propulsores de Mudanças 
O setor brasileiro de investimentos está em estágio relativamente 
inicial na adoção de integração de ASG e investimento responsável de 
longo prazo. Os entrevistados apontaram vários potenciais propulsores 
de mudanças:

• Investidores estrangeiros preocupados com o desempenho social 
ou ambiental das companhias nas quais investem, o que pode 
levar a um chamado dos investidores por algum tipo de código de 
gestão em que trabalhem juntos para aprimorar o desempenho 
social e ambiental dessas companhias.

• A crescente conscientização sobre as implicações das questões 
sociais e ambientais para os investimentos, tais como acesso 
a água, trabalho infantil e direitos trabalhistas. Um entrevistado 
comentou que as questões ambientais podem começar a receber 
maior atenção nos próximos anos, com os órgãos regulatórios 
brasileiros mais atentos à aplicação efetiva da legislação 
ambiental.

• O PRI. Os entrevistados sugeriram que o PRI poderia desempenhar 
um importante papel como catalisador de mudanças, criando 
consciência no mercado a respeito da integração ASG, desenhando 
e comunicando o case de investimento para que os investidores 
se concentrem nas questões ASG em suas práticas e processos de 
investimento, e incentivando os grandes detentores de ativos a se 
tornarem signatários (e, neste caso, pressionando outros players 
da indústria de investimento).

• As preocupações dos gestores de patrimônio e de ativos com 
relação à reputação.  Estes investidores institucionais querem 
ter a certeza de não investir em companhias com problemas de 
corrupção e já começaram a pressionar seus gestores a observar 
de perto estes problemas ao realizar investimentos. 

“Hoje a ANBIMA está tentando introduzir 
requisitos sobre questões sociais, tais como 
trabalho escravo ou análogo ao escravo, 
em suas orientações de due diligence 
para investimentos. Um dos obstáculos 
ao progresso é que os gestores de ativos 
se preocupam com sua responsabilidade 
com relação a estas questões. Ou seja, 
o que aconteceria se seu due diligence 
não conseguisse identificar problemas 
relevantes, ou se eles identificassem 
problemas, mas não tomassem medidas 
efetivas? A legislação brasileira não é 
clara sobre quem é o responsável quando 
problemas sociais são detectados. Esta 
necessidade de segurança regulatória é um 
dos principais determinantes do progresso 
que está por vir.”
José Carlos Doherty (CEO, ANBIMA)
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Barreiras e Desafios
IOs entrevistados identificaram várias barreiras diferentes para o 
progresso:

• A ausência de requisitos regulatórios ou de autorregulação para 
que os investidores se concentrem nas questões ASG nas práticas 
e nos processos de investimento.

• A falta de rigor na implementação e supervisão da Resolução 
3.792, principalmente o fato de que não há análise sobre como os 
requisitos ambientais e sociais da Resolução influenciam a prática 
de investimento. 

• Falta de rigor e inconsistências nos relatórios corporativos sobre 
questões ambientais e sociais, tornando difícil para os investidores 
levarem estas questões em consideração em seus processos de 
investimento.

• A percepção de que o investimento responsável pode limitar 
o universo de investimento dos investidores e ter um impacto 
negativo sobre o desempenho do investimento

RECOMENDAÇÕES
Além das recomendações globais, apontamos as seguintes:

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA) devem, com relação aos detentores de ativos e gestores de 
investimento, respectivamente:

• esclarecer que o dever fiduciário demanda que estejam atentos a 
fatores de longo prazo (incluindo fatores ASG) em seus processos 
de tomada de decisão e no processo de tomada de decisão de 
seus representantes;

• esclarecer que é esperado que levem em consideração as 
questões ASG em seus processos de investimento e de tomada de 
decisão, e que se engajem de maneira pró-ativa nas companhias e 
outras entidades investidas.

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 
deve fortalecer sua supervisão e implementação da Resolução 
3.792, analisando e publicando relatórios sobre a implementação dos 
requisitos ambientais e sociais da Resolução e seu efeito nas práticas 
e no desempenho dos investidores.
 

“Até hoje, pouca pressão regulatória 
/ política vem sendo feita para que os 
investidores se concentrem nas questões 
ASG e no investimento responsável em seus 
processos de investimento. É pouco provável 
que isto mude no curto prazo. No entanto, 
devemos ver o longo prazo se desenrolar 
de forma parecida com o que aconteceu na 
Europa (os órgãos regulatórios contando que 
os investidores desempenhem um papel 
detentor mais pró-ativo)”
Mario Fleck (CEO, Rio Bravo Investimentos)

“A pressão está crescendo para que os 
gestores de investimento se engajem nas 
companhias investidas. Acreditamos que 
será inevitável estarmos mais atentos ao 
ativismo / engajamento em nossos Códigos”.
José Carlos Doherty (CEO, ANBIMA)
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ANEXOS

ENTREVISTADOS
De março a junho de 2015 a equipe deste projeto entrevistou mais de 
50 stakeholders — investidores, governantes, advogados e órgãos 
reguladores —para compreender como o dever fiduciário afeta a 
prática de investimento em cada um dos oito países cobertos pelos 
estudos. Para cada país, o objetivo foi desenvolver uma compreensão 
ampla das práticas, dos desafios e das tendências atuais.
Para assegurar a consistência entre países, utilizamos um processo 
estruturado de entrevistas para garantir que cobriríamos as mesmas 
áreas em cada entrevista. 

Perguntamos aos entrevistados titulares de ativos sobre sua 
abordagem de investimento e, especificamente, sobre como 
consideram as questões ASG em seus processos de investimento, e 
em suas atividades de propriedade ativa e  engajamento. Também 
perguntamos como os requisitos legais e as expectativas informais 
sobre o dever fiduciário afetam sua abordagem de investimento, 

e como as interpretações consagradas sobre o dever fiduciário afetam 
a abordagem mais ampla do mercado de investimento à integração de 
ASG e à titularidade ativa.

Quando entrevistamos gestores de investimento e prestadores de 
serviços, perguntamos como os deveres fiduciários de seus clientes e 
os compromissos com o investimento responsável são implementados 
na prática. 

Aos órgãos reguladores entrevistados, perguntamos sobre a legislação 
em seus países com relação ao dever fiduciário, como interpretam 
e implementam essa legislação e como ela pode ser alterada para 
encorajar os titulares de ativos a assumir uma maior responsabilidade 
quanto às questões ASG em seus processos de investimento.  Fizemos 
perguntas semelhantes aos consultores jurídicos, mas com foco maior 
na consultoria que prestam aos seus clientes titulares de ativos e em 
como tais titulares de ativos estão reagindo à consultoria. 

Alison Schneider Senior Manager, Responsible Investing Alberta Management Investment Corporation 
(AIMCo)

Canadá

Amane Fujimoto Corporate Accounting & Disclosure Division, 
Planning and Coordination Bureau

Financial Services Agency Japão

Andreas Hallermeier Portfolio Manager Bayerische Versorgungskammer Alemanha

Anton Pillay CEO Coronation Fund Managers África do Sul

Bethan Livesey Policy Officer ShareAction Reino Unido

Bozena Jankowska Global Co-Head of ESG Allianz Global Investors Alemanha

Brian Golob Global General Counsel & CCO Russell Investments EUA

Bruno Couri Secretário Rio Bravo Investimentos Brasil

Carolyn Morris Senior Manager Policy Development Australian Prudential Regulation Authority Austrália

Chris Hodge Executive Director, Strategy, Financial Reporting 
Council

Financial Reporting Council Reino Unido

Chris Davies CEO Telstra Super Austrália

Craig Roodt Head of Investment Risk Australian Prudential Regulation Authority Austrália

Dan Chornous CIO RBC Global Asset Management Canadá

Daniel Ingram Head of Responsible Investment BT Pension Scheme Reino Unido

Daniel Simard CEO Bâtirente Canadá

Danielle Press CEO Equip Super Austrália
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David Styles Head of Corporate Governance and 
Stewardship

Financial Reporting Council Reino Unido

Ed Waitzer Partner Stikeman Elliott LLP Canadá

Fernando Duarte Folle Especialista em Previdência Complementar 
CGPE/DISUP

Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - PREVIC

Brasil

Fumito Kawanishi Chairman Secom Pension Fund Japão

George Iguchi Head of Corporate Governance, General 
Manager of Equity Investment Department

Nissay Asset Management Corporation Japão

Hannine Drake Senior Associate Bowman Gilfillan África do Sul

Hiroichi Yagi Managing Director Secom Pension Fund Japão

James Andrus Portfolio Manager CalPERS EUA

Jonathan Grabel CIO Public Employees Retirement Association of 
New Mexico

EUA

José Carlos Doherty CEO ANBIMA Brasil

Judith Mares Deputy Assistant Secretary US Department of Labor EUA

Judy Cotte V.P. & Head, Corporate Governance & 
Responsible Investment

RBC Global Asset Management Canadá

Juliane Hilf Partner Freshfields Bruckhaus Deringer Alemanha

Karen Lockridge Pension Actuary Mercer Canadá

Katharine Preston Manager, Responsible Investing, OPSEU 
Pension Trust, and Acting Chair of the PIAC 
Corporate Governance Committee

Pension Investment Association of Canada Canadá

Kazuhiro Okuma Director, Environment and Economy Division Ministry of Environment Japão

Kirshni Totaram Head of Institutional Business Coronation Fund Managers África do Sul

Larry Beeferman Director, Pensions and Capital Stewardship 
Project, Labor and Worklife Program

Harvard Law School EUA

Luciana Burr Partner Rayes & Fagundes Advogados Associados Brasil

Lucy Tusa Principal Mercer Reino Unido

Marcel Theroux Partner Mercer Canadá

Marcel Barros Executive Director PREVI Brasil

Marcelo Seraphim Pension Fund Specialist Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - PREVIC

Brasil

Marguerite Mills Director, General Counsel Genesis Investment Management Reino Unido

Màrio Fleck CEO Rio Bravo Investimentos Brasil

Mark Chaloner Assistant Director – Investments West Midlands Pension Fund Reino Unido

Meg Voorhes Director of Research and Operations US SIF EUA
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Mervyn E. King Chair of the King Committee on Corporate 
Governance

Mervyn E King SC África do Sul

Michael McCauley Senior Officer, Investment Programs & 
Governance

Florida State Board of Admin EUA

Normand Brouillet Board Member Bâtirente Canadá

Paul Watchman Honorary Professor School of Law, University of Glasgow Reino Unido

Peet Maritz Principal Officer Transnet Pension Fund África do Sul

Rosemary Hunter Deputy Executive Officer, Retirement Funds Financial Services Board África do Sul

Sarah Barker Special Counsel Minter Ellison Lawyers Austrália

Simon Taylor Senior Manager, Legal, Policy and Legislation Australian Prudential Regulation Authority Austrália

Steve Waygood Chief Responsible Investment Officer Aviva Investors Reino Unido

Steve Berexa Senior Portfolio Manager and Global Head of 
Research

Allianz Global Investors EUA

Tetsuo Kitagawa Professor of Finance and Corporate 
Governance, Graduate School of International 
Management,

Aoyama Gakuin University Japão

Thomas Neumann Head of Investment Supervision, Federal 
Financial Supervisory Authority

BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht)

Alemanha
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ANALISTAS GLOBAIS DE PARES
No dia 9 de julho de 2015, os resultados foram apresentados em 
uma série de seminários públicos via web. Mais de 180 signatários, 
membros do UNEPFI e outros stakeholders participaram dos 
seminários. 

De 14 a 29 de julho de 2015, a equipe do projeto coordenou um 
processo de análise global de pares; um rascunho do relatório 
foi enviado a um painel externo de revisores globais de pares, 
representando um conjunto de profissionais e stakeholders em cada 
um dos oito países. Uma lista dos indivíduos que comentaram neste 
rascunho pode ser encontrada abaixo. 

Justin Atkinson Alliance Trust

José Carlos H. Doherty ANBIMA

Claudia Kruse APG

Hannine Drake Bowman Gilfillan

James Andrus CalPERS

Carlos Joly Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Natalie Smith Client Earth

Bettina Kretschmer European Commission DG ENV

Amane Fujimoto Financial Services Agency (Japan)

Rosemary Hunter Financial Services Board (South Africa)

Daniela Saltzman, Shalini Rao Generation Foundation

Rob Lake Rob Lake Advisors Ltd.

Bruce Duguid Hermes Investment Management

Erik Breen, George Dallas International Corporate Governance Network (ICGN)

Tom Powdrill International Transport Workers' Federation

Rebecca O'Brien Radford Loomis, Sayles & Company

Randy Bauslaugh McCarthy Tétrault

Sarah Barker Minter Ellison

Anne-Maree O' Connor New Zealand Super Fund

Marcelo Seraphim PREVIC

Anne Wittman SHARE

Bethan Livesey ShareAction

Pierre Habbard Trade Union Advisory Committee to the OECD

Axel Hesse SD-M GmbH

Meg Voorhes US SIF

Aditi Maheshwari, Alison Harwood, Fiona Elisabeth Stewart World Bank Group / IFC
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LEITURA ADICIONAL
Os leitores que desejarem compreender a situação legal exata com 
relação ao dever fiduciário em um país específico podem analisar 
os textos legais e casos jurídicos relacionados àquele país, e, ainda, 
conversar com advogados para uma análise mais completa e robusta. 
Para os interessados em ler mais sobre os temas e as questões mais 
amplos abordados neste relatório, as seguintes referências podem ser 
úteis: 

FairPensions (2011), Protecting our Best Interests: Rediscovering 
Fiduciary Obligation (FairPensions, London). 
http://www.fairpensions.org.uk/sites/default/files/uploaded_files/
fidduty/FPProtectingOurBestInterests.pdf

Generation Foundation (2015), Allocating Capital for Long-Term 
Returns: The Strengthened Case for Sustainable Capitalism (Generation 
Foundation, London).
https://www.genfound.org/media/pdf-genfound-wp2015-final.pdf

Hawley, J., Hoepner, A., Johnson, K., Sandberg, J. and Waitzer, E. (eds.) 
(2014), Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary 
Duty (Cambridge University Press, Cambridge).

Johnson, K. (2014), Introduction to Institutional Investor Fiduciary 
Duties (IISD, Winnipeg).
http://www.reinhartlaw.com/Documents/art140402%20RIIS.pdf

Kay, J. (2012), The Kay Review of UK Equity Markets and Long-term 
Decision Making. Final Report – July 2012 (Department for Business, 
Innovation and Skills, London).
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/k/12-917-
kay-review-of-equity-markets-final-report.pdf

Law Commission (2014), Fiduciary Duties of Investment Intermediaries 
(HMSO, London).
http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/lc350_
fiduciary_duties.pdf

United Nations Environment Programme Finance Initiative [UNEP FI] 
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DISCLAIMER

UN Global Compact 
Este material é didático somente. A inclusão de nomes e/ou exemplos de companhias não constitui endosso por parte do Pacto Global 
da ONU a tais companhias. O conteúdo desta publicação pode ser citado e utilizado, desde que haja a menção apropriada à fonte.

UNEP Inquiry e UNEP FI 
As designações empregadas e a apresentação do conteúdo nesta publicação não implicam na expressão de quaisquer opiniões por 
parte do Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente com relação ao status legal de qualquer país, território, cidade ou área 
ou ainda de suas autoridades, ou com relação à delimitação de suas fronteiras. Além disso, os pontos de vista expressos aqui não 
necessariamente representam decisão ou política declarada do Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente, assim como não 
representa endosso a citação de nomes ou processos comerciais.

PRI
Os dados contidos neste relatório são somente informativos, não representando conselho de investimento, jurídico, fiscal ou outro, 
nem devem ser utilizados como base para a realização de investimentos e tomada de outras decisões. Este relatório é fornecido 
sob o entendimento de que seus autores e divulgadores não estão oferecendo consultoria jurídica, econômica ou de investimento, 
nem outros serviços profissionais. A PRI Association e o PRI não são responsáveis pelo conteúdo de websites e outros recursos de 
informação que podem porventura ser mencionados neste relatório. O acesso fornecido a estes sites ou a tais recursos de informação 
não constitui endosso por parte da PRI Association ou do PRI às informações contidas neste documento. Exceto declarações em 
contrário, opiniões, recomendações, resultados, interpretações e conclusões expressos neste documento são dos vários profissionais 
que contribuíram para a confecção deste relatório e não necessariamente representam os pontos de vista da PRI Association, do PRI 
ou dos signatários dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI). A inclusão de exemplos de companhias de forma alguma 
constitui endosso de tais organizações por parte da PRI Association, do PRI ou dos signatários dos Princípios para o Investimento 
Responsável (PRI). Ainda que tenhamos nos esforçado para assegurar que as informações contidas neste relatório tenham sido 
obtidas de fontes confiáveis e atualizadas, a natureza mutável da estatística, da legislação, de regras e regulamentos pode resultar em 
atrasos, omissões ou imprecisão das informações aqui contidas. A PRI Association e o PRI não são responsáveis por quaisquer erros 
ou omissões, nem por quaisquer decisões tomadas ou a realizadas com base nas informações contidas neste relatório, ou ainda por 
quaisquer perdas e danos resultantes de ou causados por tais decisões ou ações. Todas as informações aqui contidas são fornecidas 
para efeito de mera informação, sem garantia de completude, precisão e oportunidade, nem dos resultados obtidos a partir do uso de 
tais informações, sem, ainda, garantia expressa ou limitada de qualquer espécie. 





Sobre o Pacto Global da ONU 
O Pacto Global da ONU é um chamado para que as companhias 
em todo o mundo alinhem de forma voluntária suas operações e 
estratégias com dez princípios universais nas áreas de direitos 
humanos, direitos trabalhistas, meio-ambiente e combate à corrupção, 
e realizar ações de apoio aos objetivos da ONU.  O Pacto Global 
da ONU é uma plataforma de liderança para o desenvolvimento, a 
implementação e divulgação de políticas e práticas responsáveis 
por parte das companhias. Lançada em 2000, é a maior iniciativa de 
sustentabilidade corporativa do mundo, cujos signatários incluem mais 
de 8.000 companhias e 4.000 organizações sem fins lucrativos de 160 
países. 

Para maiores informações, visite  www.unglobalcompact.org

Sobre a UNEP Finance Initiative 
A Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP FI), fundada em 1992, é uma parceria inédita entre o 
Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente (UNEP) e o setor 
financeiro global. A UNEP FI trabalha em conjunto com mais de 200 
instituições financeiras signatárias das Declarações da UNEP FI, além 
de várias organizações parceiras, a fim de desenvolver e promover 
ligações entre a sustentabilidade e o desempenho financeiro. Através 
de redes de pares, pesquisa e treinamento, a UNEP FI coloca em 
prática sua missão de identificar, promover e realizar a adoção das 
melhores práticas ambientais e de sustentabilidade em todos os níveis 
das operações das instituições financeiras. 

Para maiores informações, visite  www.unepfi.org

Sobre o PRI - Principles for Responsible Investment
O PRI trabalha em conjunto com sua rede internacional de signatários 
para colocar em prática os seis Princípios para o Investimento 
Responsável. O objetivo dos Princípios é compreender as implicações 
do investimento sobre temas ambientais, sociais e de governança, 
além de oferecer suporte para os signatários na integração desses 
temas com suas decisões de investimento e propriedade de ativos. 
Os seis Princípios foram criados por investidores e têm o apoio 
da ONU. Já contam com mais de 1.400 signatários de mais de 50 
países, representando US$ 59 trilhões em ativos. Os Princípios são 
voluntários e norteadores, oferecendo uma gama de possíveis ações 
para a incorporação das questões ASG nas práticas de investimento. 
Ao implementar os Princípios, os signatários contribuem para o 
desenvolvimento de um sistema financeiro global mais sustentável. 

Para maiores informações, visite www.unpri.org

Sobre o UNEP Inquiry
O Inquérito para a Criação de um Sistema Financeiro Sustentável foi 
iniciado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente com 
o objetivo de propagar novas políticas para tornar o sistema financeiro 
mais eficaz em mobilizar capitais rumo a uma economia verde e 
inclusiva – em outras palavras, rumo ao desenvolvimento sustentável. 
Criada no início de 2014, a iniciativa publicará um relatório final no 
segundo semestre de 2015. 

Para maiores informações, visite  www.unep.org/inquiry

OS SEIS PRINCÍPIOS PARA O INVESTIMENTO RESPONSÁVEL DO PRI 

Incorporaremos os temas de ASG às análises de 
investimento e aos processos de tomada de decisão.1
Seremos detentores ativos e incorporaremos os temas 
de ASG às nossas políticas e práticas de propriedade 
de ativos.2
Buscaremos sempre fazer com que as entidades nas 
quais investimos divulguem suas ações relacionadas 
aos temas de ASG.3
Promoveremos a aceitação e implementação dos 
Princípios dentro do setor do investimento.4
Trabalharemos unidos para ampliar a eficácia na 
implementação dos Princípios.5
Cada um de nós divulgará relatórios sobre atividades 
e progresso da implementação dos Princípios.6

http://www.unglobalcompact.org
http://www.unepfi.org
http://www.unpri.org
http://www.unpri.org

