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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi entender como promover a incorporação de fatores
Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) nas decisões de alocação de recursos
em um Fundo de Pensão. Neste sentido, buscou-se identificar o modelo existente para
instituí-la e a disposição corporativa à mudança. A partir destes entendimentos,
propôs-se um protocolo para orientar a análise de investimentos, considerando os
fatores ASG. A intenção foi fomentar estas três dimensões para a promoção do
crescimento sustentável, com impactos positivos nas perspectivas social e ambiental,
por meio da realização de investimentos responsáveis. O protocolo foi construído de
acordo com a maturidade organizacional identificada na abordagem dos fatores ASG
e, sua estrutura alcança a avaliação das empresas investidas, além dos gestores
terceirizados. A pesquisa foi desenvolvida na Fundação Itaipu Brasil – Fundo de
Pensão dos funcionários da Itaipu Binacional. Construída como um estudo de caso,
apresenta um viés qualitativo e um enfoque descritivo. A captura das evidências foi
desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas com os participantes do
processo de gestão financeira do citado Fundo. A estratégia de estudos baseou-se na
técnica de ‘Análise de Avaliação’ (Evaluative Assertion Analysis – EAA) para
mensuração de pré-disposições das narrativas dos entrevistados em relação aos
‘Objetos de Análise’ pronunciados. Foram criadas temáticas de apreciação para tais
objetos, que proporcionaram o entendimento de sua favorabilidade. A incorporação
de fatores ASG, como processo de investimento, demonstrou-se frágil em seu
entendimento. Adicionalmente, concluiu-se que, as temáticas de ‘Modelo Decisório’ e
‘Análise de Operações’ tendem ao resultado de desfavorabilidade. Contudo, há
disposição corporativa para a adoção de fatores ASG, tanto em sua estratégia, quanto
nos processos de investimentos. Com tais resultados, a inserção de indicadores dos
fatores ASG torna-se complexa. Dessa forma, foi elaborado um protocolo amplo,
observando aspectos de gestão de riscos e governança. Os resultados alcançados
visam estimular uma ‘nova abordagem de investimentos’, incorporando fatores ASG,
de acordo com a realidade identificada, considerando as variáveis de porte e
complexidade do Fundo estudado. O protocolo desenvolvido possibilitou a formação
de uma ‘classificação’, tanto das empresas investidas, quanto dos gestores, e poderá
gerar resultados mais robustos de avaliação e novas perspectivas na tomada de
decisão.
Palavras-Chave: Fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ASG); Fundos de
Pensão; Investimento Responsável; Desenvolvimento Sustentável; Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável; Gestão de Riscos.

ABSTRACT
This research aimed to incorporate Environmental, Social, and Governance (ESG)
factors into the decisions on the allocation of funds to a Pension Fund. In this regard,
we identified the current model to institute it and the corporate disposition to change.
Based on these understandings, we proposed a new protocol to instruct the investment
analysis, considering the ESG factors. The intent was to stimulate these three
dimensions to promote sustainable growth, positively impacting social and
environmental perspectives through responsible investments. The protocol was
conceived according to organizational maturity identified in the approach of the ESG
factors, and its structure reaches the evaluation of the investees and outsourced
managers. The research was developed at ‘Fundação Itaipu Brasil’ – the Pension Fund
of the employees of Itaipu Binacional. Built as a case study, it has a qualitative bias
and a descriptive focus. The capture of evidence was developed through semistructured interviews with participants in the financial management process of the
Fund. The study strategy was based on the Evaluative Assertion Analysis – EAA to
measure the predispositions of the interviewees’ narratives regarding the pronounced
“Analysis Subjects.” Themes for appreciation of such subjects have been created to
facilitate the understanding of their favorability. The incorporation of the ESG factors
as an investment process proved to be fragile regarding its understanding. Additionally,
it was concluded that the themes of “Decision Model” and “Analysis of Operations” tend
to be unfavorable. However, there is corporate willingness to adopt the ESG factors,
both in its strategy and the investment processes. With such results, the insertion of
indicators of the ESG factors becomes complex. A broad protocol was created,
considering the risk management and governance aspects. The results aim to
stimulate a “new investment approach,” incorporating ESG factors according to
identified reality, considering the size and complexity variables of the studied Fund.
The protocol developed allowed the formation of a ‘ranking’ of investees and managers
and may generate more robust evaluation results and new perspectives for the
decision-making process.
Keywords: Environmental, Social and Governance (ESG) Factors; Pension Funds;
Responsible Investment; Sustainable Development; Sustainable Development Goals;
Risk Management.
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1 INTRODUÇÃO
O ano de 2020 se iniciou com uma contundente mensagem da BlackRock –
uma das mais relevantes gestoras de recursos do mundo, com US$ 6,96 trilhões em
ativos sob sua gestão – divulgada por seu presidente, Larry Fink, na carta anual às
empresas investidas. Nesta carta, torna-se claro o direcionamento da gestora para
investimentos que considerem exposições em fatores socioambientais, em
substituição aos modelos tradicionais, consolidando sua visão de que a
‘sustentabilidade será seu novo padrão de investimento’ (BLACKROCK, 2020; VALOR
ECONÔMICO, 2020a).
Em junho do mesmo ano, as embaixadas brasileiras em oito países receberam
uma ‘carta aberta’ de um grupo de investidores que, em conjunto, administram
próximo à US$ 3,75 trilhões em ativos, manifestando preocupação com o
‘desmantelamento de políticas ambientais e de direitos humanos’ no Brasil,
especialmente com relação ao ‘desmatamento na Amazônia’. Nessa carta,
demonstram, a intenção de continuidade em investir no país, com o compromisso de
que, em contrapartida, o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente
não devam ser mutuamente excludentes (CORREIO BRAZILIENSE, 2020; GAZETA
DO POVO, 2020; O GLOBO, 2020).
No mês seguinte, empresas brasileiras também expuseram sua posição,
defendendo a ‘agenda de desenvolvimento sustentável’, transmitindo ao governo o
desconforto com a percepção negativa da imagem do país no Exterior em relação ao
tratamento das questões socioambientais (INFOMONEY, 2020; FOLHA DE SÃO
PAULO, 2020; VALOR ECONÔMICO, 2020b; VALOR ECONÔMICO, 2020c).
Esta percepção negativa de imagem apresenta consequências relevantes, não
apenas sob o enfoque reputacional, mas também no econômico, por meio da
efetividade no desenvolvimento de negócios fundamentais para o Brasil. Este risco,
materializado pelo ‘desinvestimento’ no país, poderia gerar impactos, tais como nas
exportações brasileiras e na geração de empregos, em um momento crítico de
recessão pós-pandemia (INFOMONEY, 2020; VALOR ECONÔMICO, 2020b).
Assim, o entendimento de como as externalidades sociais e ambientais afetam
os mercados e suas interrelações ganha atenção. Não somente em função da nova
realidade do ‘imperativo da sustentabilidade’, que desperta o interesse às práticas
aceitas como responsáveis, tanto para com as pessoas, quanto para com o planeta,
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simplesmente por gerarem vantagem financeira (LUBIN; ESTY, 2010). Isso para
promover a mitigação de riscos, cujo impacto é relevante ao sistema econômico,
especialmente pela imprevisibilidade que alterações climáticas poderão originar nas
dinâmicas ambientais, geopolíticas e sociais, alertadas pelo denominado risco ‘cisne
verde’, que aborda eventos extremos potencialmente perturbadores que podem
motivar a próxima crise financeira sistêmica (BOLTON, et al., 2020).
A pandemia da COVID-19, vivenciada neste momento, despertou a
necessidade de suprir as economias globais de maior resiliência a impactos
sistêmicos. Há tempos o mundo não sofria um desequilíbrio com tamanha gravidade,
tanto pela dimensão de vidas perdidas, quanto pela intensidade de seus efeitos
sociais e econômicos (CONVERGÊNCIA PELO BRASIL, 2020).
O modelo convencional de investimento apresenta-se vulnerável a eventos de
alta volatilidade do mercado financeiro e a crises nas diversas economias globais,
mostrando-se insuficiente, inclusive, para abordar questões sociais e ambientais
relevantes (APOSTOLAKIS; KRAANEN; VAN DIJK, 2016).
Face aos novos desafios apresentados, com o aumento dos riscos sobre
investimentos e com o objetivo de mitigá-los em níveis mais aceitáveis, investidores
passaram a considerar as questões socioambientais e de governança em suas
decisões financeiras (IOANNOU; SERAFEIM, 2015). Mantendo-se os parâmetros
tradicionais de análise, como dados econômicos e financeiros, as questões
socioambientais e de governança acrescentam um novo olhar, devendo ser
analisadas informações corporativas, tais como: taxas de emissão de gases do efeitoestufa, políticas trabalhistas, direitos humanos, estruturas de governança corporativa,
tratamento de resíduos, dentre outros fatores. Tais fatores relacionam a eficiência
socioambiental e o gerenciamento de riscos financeiros ao ‘portfólio corporativo’ de
riscos de longo prazo (IOANNOU; SERAFEIM, 2019), minimizando eventos
ambientais indesejados e o risco de reputação (ALDA, 2019). Além deste cenário, a
sociedade exige, cada vez mais, que as instituições financeiras respondam com
compromissos sociais e que avancem no desenvolvimento sustentável (SIEVÄNEN;
RITA; SCHOLTENS, 2017).
Com tal atenção, o ‘princípio da precaução’, que trata da associação
respeitosa e funcional do homem com a natureza, aparece para mediar ações. Na
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
realizada em 1992 no Rio de Janeiro, conhecida como ‘Rio/92’, a relação entre o meio
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ambiente e o desenvolvimento e a necessidade urgente para o desenvolvimento
sustentável foi vista e reconhecida em todo o mundo (ONU, 2020a). Como destaca
Demo (2000), o homem adora a incerteza, mas é a certeza que traz a tranquilidade,
uma vida sem sustos, sem sobressaltos. O ‘princípio da incerteza’, que teve origem
na elaboração matemática de Werner Heisenberg, “está integrado à vida e é íntimo
dos seres humanos, que o manipulam em razão da sua própria sobrevivência”
(SANTOS, 2008, p. 78). Neste sentido, o Princípio 15 – ‘princípio da precaução’ – da
Declaração do Rio/92, definiu a preocupação da garantia contra os riscos potenciais
que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda
identificados (BRASIL, 2020).
O risco é a tradução da ameaça de um perigo para aquele que está sujeito a
ele e o percebe como tal (VEYRET, 2007). Duas estratégias podem ser adotadas para
seu enfrentamento: a prevenção e a proteção. Os riscos de desenvolvimento
sustentável são considerados estratégicos e significativos, devendo, como
mecanismos de prevenção, ter sua inclusão na gestão corporativa de riscos e ser
considerado nos instrumentos de tomada de decisão (EFIMOVA, 2018).
A gestão corporativa de riscos busca a compreensão do risco, sua
mensuração e a avaliação de suas consequências, revelando como dispor o futuro a
serviço do presente (BERNSTEIN, 1997). Nesta realidade, segundo Bernstein (1997),
a “capacidade de definir o que poderá acontecer no futuro e de optar entre várias
alternativas é central às sociedades contemporâneas” (BERNSTEIN, 1997, p. 2). Esta
seria condição imprescindível quando seus reflexos geram impactos diretos à
proteção social, em destaque à desenvolvida pelo sistema previdenciário brasileiro.
Nesta lente, torna-se ainda mais relevante, pois a lacuna existente na formação de
poupança para a aposentadoria posiciona os brasileiros abaixo da média da América
Latina, sendo um dos países em que menos se poupa para a velhice no mundo
(WORLD BANK, 2016).
Como alternativa à dependência ao Estado, por meio do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), o regime de ‘Previdência Complementar’ é fundamental na
promoção da ampliação da proteção social (SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA, 2018).
Os Fundos de Pensão, entidades que operam a Previdência Complementar Fechada,
possuem patrimônio significativo, realizando a gestão de um volume próximo a 13,4%
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (AGÊNCIA BRASIL, 2020). Tal condição
posiciona os Fundos de Pensão como ‘investidores institucionais’, cujo compromisso
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é o de atender aos interesses de longo prazo de seus participantes e de contribuir
para um ambiente econômico equilibrado e duradouro. Os Fundos de Pensão alocam
seus recursos financeiros em diversos segmentos, exercendo influência na economia
do país e na sociedade, gerando reflexos também nas perspectivas social e ambiental,
que promovem o desenvolvimento sustentável (ABRAPP, 2014).
Assim, apresenta-se o dilema de aperfeiçoar a gestão de riscos e gerar retorno
sustentável, por meio da incorporação de fatores ambientais, sociais e de governança
(ASG) na decisão de investimentos de um Fundo de Pensão, o que foi explorado por
meio de pesquisa realizada com os principais atores participantes de suas decisões
de investimentos.
1.1 O PROBLEMA DE ESTUDO
Em consonância ao dilema apresentado, o problema desta pesquisa é
delineado a partir da questão norteadora de “como promover a incorporação de
fatores ambientais, sociais e de governança nas decisões de alocação de
recursos em um Fundo de Pensão?”.
1.1.1 Objetivo Geral
Com esta questão norteadora, o objetivo geral desta pesquisa buscou
identificar a incorporação de fatores ambientais, sociais e de governança nas decisões
de alocação de recursos em um Fundo de Pensão, especificamente na Fundação
Itaipu Brasil.
1.1.2 Objetivos Específicos
Para alcançar este objetivo geral, construíram-se objetivos específicos,
desdobrados com a seguinte disposição:
• descrever o modelo decisório para alocação de recursos na Fundação Itaipu
Brasil;
• investigar a disposição corporativa à incorporação de fatores ambientais,
sociais e de governança (ASG) nas decisões de alocação de recursos no
Fundo de Pensão dos funcionários da Itaipu Binacional;
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• desenvolver um protocolo para incorporação de fatores ambientais, sociais
e de governança (ASG) nas decisões de alocação de recursos da Fundação
Itaipu Brasil.
1.2 JUSTIFICATIVA
A natureza da poupança previdenciária é de longo prazo, mesma
característica dos investimentos que consideram fatores ASG. Com tal conjunção, o
volume dos ativos dos Fundos de Pensão pode reverter em impactos socioambientais
significativos na incorporação de fatores ASG nas decisões de alocação destes
recursos (APOSTOLAKIS; KRAANEN; VAN DIJK, 2016).
Em outra perspectiva, os riscos ambientais, sociais e de governança possuem
também o potencial de impactar negativamente os retornos financeiros dos Fundos
de Pensão. Contudo, poucos fundos integram os fatores ASG na seleção de seus
investimentos, existindo um provável desinteresse ou mesmo ausência de
facilitadores para esta prática (ZWAAN; STEWART; BRIMBLE, 2015). Disponibilizar
um ‘modelo facilitador’ desta incorporação poderá acarretar maiores benefícios à
sociedade e não apenas aos participantes dos Fundos de Pensão. Com a
consideração de estratégias e práticas que incorporem os fatores ASG, os Fundos de
Pensão são capazes de transferir valores importantes para a sociedade, o meio
ambiente e para a governança corporativa (WAGEMANS; VAN KOPPEN; MOL,
2018).
A relevância social desta pesquisa concentra-se, portanto, na análise das
possibilidades de ampliação de investimentos responsáveis (PRI, 2020a) e na
expectativa de que, tais escolhas, gerem efeitos diretos sobre os participantes dos
Fundos de Pensão, adicionando valor socioambiental no longo prazo, e, por
consequência, ampliando o bem-estar social coletivo (APOSTOLAKIS; KRAANEN;
VAN DIJK, 2016).
Mesmo existindo um importante motivador para a incorporação dos fatores
ASG nas decisões de investimento, compreendido nos limites legais, por meio da
Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 4.661/2018, que determina sua
análise no processo de investimento (NESE; GIAMBIAGI, 2020), infere-se que a
possível interpretação do aspecto discricionário transfere esta responsabilidade aos
agentes custodiantes, deixando o Fundo de Pensão de incluí-lo em sua estratégia
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corporativa. Nesta perspectiva acadêmica, a pesquisa preenche uma lacuna de
estudos para o segmento de Previdência Complementar com a ênfase na
sustentabilidade, incentivando um comportamento proativo em relação às práticas
socioambientais neste segmento.
A proposta de otimizar o equilíbrio entre diferentes tipos de valor, e não apenas
o retorno financeiro, poderá orientar a objetivos de criação de valor social, como papel
lato de proteção social dos Fundos de Pensão (AFONSO; VALES; CARVALHO,
2017), pois, o “desequilíbrio social e o desequilíbrio ambiental são problemas que têm
a mesma origem: a racionalidade predominantemente econômica” (FERNANDES;
SAMPAIO, 2008, p. 89).
Esta condição de equilíbrio poderá gerar benefícios ao desenvolvimento
sustentável no país, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). O incremento econômico e aumento da poupança de longo prazo se aplica em
investimentos à sociedade, proporcionando a redução de desigualdades (ODS 10) e
melhorando a vida das pessoas, com a diminuição da pobreza (ODS 1), a promoção
da prosperidade (ODS 8) e o bem-estar (ODS 3); por consequência, concorre para a
proteção do meio ambiente (ODS 13) (ONU, 2019).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo são apresentadas as referências que suportaram a formação
do marco teórico deste estudo. Sua organização considerou a caracterização inicial
dos Fundos de Pensão, com a inserção deste tema no entorno de discussão dos
demais temas tratados, estruturando uma narrativa bibliográfica que alcança a
problemática de pesquisa.
2.1 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – FUNDOS DE PENSÃO
Na Constituição Federal de 1988, definiu-se o modelo do sistema
previdenciário brasileiro composto por três regimes.

O primeiro, definido como

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gerido pelo INSS, atende aos
trabalhadores da iniciativa privada sob o modelo financeiro de ‘repartição simples’. O
segundo, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), destinado aos servidores
públicos, de responsabilidade do Tesouro Nacional, também sob o regime de
repartição simples (NESE; GIAMBIAGI, 2020; MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2013).
O modelo financeiro de repartição simples é aquele “onde há um pacto intergeracional
e os recursos arrecadados são utilizados no mesmo período de sua arrecadação para
o custeio dos benefícios pagos” (ROCHA, 2011, p. 47).
O terceiro regime compreende a Previdência Complementar, designado como
Regime de Previdência Complementar (RPC), que é operado por meio do modelo
financeiro de capitalização e administrado por entidades específicas. Estas entidades
podem ser ‘abertas’, denominadas de Entidades Abertas de Previdência
Complementar (EAPC), quando são acessíveis por qualquer um, ou ‘fechadas’,
denominadas de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC),
conhecidas como ‘Fundos de Pensão’, nos quais, os planos de benefícios de caráter
previdenciário são patrocinados por empresas (denominadas patrocinadores) ou
instituídos por associações (denominadas instituidores), sendo oferecidos a grupos
específicos de trabalhadores (chamados de participantes).
Os fundos de previdência complementar fechados ou Fundos de Pensão são
administrados por instituições sem fins lucrativos. Estes diferem dos fundos de
previdência complementar abertos que possuem natureza lucrativa, usualmente
administrados por sociedades seguradoras ou pelas próprias EAPC, cujos planos
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previdenciários mais conhecidos são o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e o
Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) (ABRAPP, 2015; SUSEP, 2020; MINISTÉRIO
DA ECONOMIA, 2013).
O objetivo da Previdência Complementar é suplementar os benefícios gerados
pelas contribuições obrigatórias dos participantes, oferecidos pelo RGPS ou RPPS,
tendo por finalidade proporcionar ao trabalhador uma ‘proteção previdenciária
adicional’. Sua adesão é facultativa, sendo desvinculada da previdência pública
(RGPS e RPPS). As reservas acumuladas ao longo de suas contribuições constituirão
‘poupança’, que será utilizada no futuro para seu benefício próprio de aposentadoria
(ABRAPP,

2015;

MINISTÉRIO

DA

ECONOMIA,

2013).

O

benefício

de

complementação pode ser de diferentes tipos, dependendo do plano ao qual o
participante aderir, sendo os mais comuns: Benefício Definido (BD), Contribuição
Definida (CD) e Contribuição Variável (CV). Assim, como observado no sítio eletrônico
da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar –
ABRAPP (2015):
A Previdência Complementar serve para que se mantenha, na inatividade,
um padrão de vida igual, ou melhor, ao da fase laborativa, ou, simplesmente,
um padrão melhor do que se dependesse apenas do INSS. Com a
Previdência Complementar, em média, o trabalhador consegue manter cerca
de 60% do nível de renda que possuía até o momento da aposentadoria
(ABRAPP, 2015, p. eletrônica).

Contudo, a constituição de reservas para a aposentadoria é ainda uma distante
realidade no Brasil (SOUZA; MIRANDA, 2015). De acordo com Brito e Minari (2015)
inexistem razões para a não formação ou não aumento da poupança voluntária das
famílias vislumbrando o período pós-laboral. Os autores observam que, exceto os 5%
mais bem remunerados “[...] o brasileiro médio vê sentido em esgotar o seu baixo
salário [apenas] consumindo, crente na promessa do Estado de manutenção da sua
renda na aposentadoria” (BRITO; MINARI, 2015, p. 30-31, inserção nossa). De acordo
com Afonso et al. (2017), “[...] a total dependência do Estado é, sem dúvida, um plano
ingênuo, pois não oferece seguro contra dificuldades fiscais ou de preservação do
valor dos fundos previdenciários sob responsabilidade do INSS” (AFONSO; VALES;
CARVALHO, 2017, p. 13).
Como observam Nesi e Giambiagi (2020), as entidades de Previdência
Complementar foram institucionalizadas no Brasil em 1977, por meio da Lei nº 6.435,
com o objetivo de formar reservas para complementar os benefícios providos pela
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Previdência Social – INSS. Em 2001, esta Lei evoluiu para as Leis Complementares
nº 108, para patrocinadores públicos, e nº 109, para patrocinadores privados (NESE;
GIAMBIAGI, 2020), as quais provêm regras específicas ao sistema de Previdência
Complementar brasileiro.
Para a manutenção do aperfeiçoamento regulatório, bem como a garantia de
conformidade legal, o segmento fechado de Previdência Complementar possui uma
estrutura de órgãos com atribuições específicas do Ministério da Economia, cuja
competência de formulação e acompanhamento das políticas e diretrizes do RPC é
de responsabilidade da Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar
(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2013).
Estes

órgãos,

específicos

do

segmento

fechado

de

Previdência

Complementar, constituem a denominada ‘camada interna’ de regulação e
fiscalização. O Sistema Financeiro Nacional (SFN) constitui a ‘camada externa’ de
regulação e fiscalização dos Fundos de Pensão. Tal condição é inerente ao papel de
investidor institucional que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar
desempenham no mercado financeiro, face sua relevância na perspectiva econômica
do país. Portanto, justifica-se que, a Previdência Complementar se posicione na
estrutura do Sistema Financeiro Nacional como operadora de recursos previdenciários
e, desta forma, tenha a regulação da alocação dos ativos que administra (NESE;
GIAMBIAGI, 2020; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020).
Assim, a ‘camada externa’ de regulação e fiscalização, formada pela estrutura
do Sistema Financeiro Nacional, orienta-se por três eixos: o primeiro, responsável pela
moeda, crédito, capitais e câmbio; o segundo, pelos seguros privados, previdência
aberta e capitalização e, o terceiro, pela previdência fechada. O Banco Central do
Brasil (BCB), de acordo com as diretrizes do CMN, exerce a regulação e fiscalização
das EFPC. Caso exista a gestão própria de fundos de investimentos exclusivos,
também há a regulação e fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020).
Este arcabouço regulatório e de fiscalização justifica-se pelo caráter de
investidor institucional relevante no Sistema Financeiro Nacional. Os Fundos de
Pensão do país, possuem atualmente patrimônio significativo, com ativos totais na
ordem de R$ 984 bi (PREVIC, 2020a).
A Figura 1 – Evolução dos Ativos x Percentual do PIB, construída com dados
da Abrapp (2021a), entre 2009 e agosto de 2020, apresenta a evolução dos ativos
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(em cinza, cujos valores estão em R$ Bi na base das barras) em relação ao percentual
do PIB do Brasil (curva em preto). Nesta Figura 1, consegue-se observar a importância
do segmento de Previdência Complementar como investidor institucional, bem como
a necessidade da estrutura de regulação e fiscalização existente para equilíbrio do
Sistema Financeiro Nacional.
Figura 1 – Evolução dos Ativos x Percentual do PIB

Fonte: adaptada pelo autor com dados da Abrapp (2021a).

Adicionalmente ao arcabouço de regulação e fiscalização existente, a Lei
Complementar nº 108/2001, prevê a estrutura mínima obrigatória de governança
corporativa dos Fundos de Pensão. Desta estrutura mínima de governança fazem
parte: o Conselho Deliberativo (responsável por definir a política geral de
administração da entidade e de seus planos de benefícios), o Conselho Fiscal (órgão
de controle interno da entidade) e a Diretoria Executiva (unidade responsável pela
administração da entidade). A composição destes colegiados também é definida nas
Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 2001, citadas anteriormente
(SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA, 2019a).
Não obstante, a Resolução do Conselho Geral de Previdência Complementar
(CGPC) nº 13/2004 é a norma que determina os princípios, regras e práticas de
governança, gestão e controles internos, adequados ao porte, complexidade e riscos
inerentes aos planos de benefícios operados pela entidade. Dentre outros aspectos,
a resolução recomenda a adoção de códigos de conduta ética, bem como destaca
como imprescindível a qualificação e especialização de seus dirigentes, técnicos e
provedores de serviços (SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA, 2019a).
Para a supervisão do Sistema de Previdência Complementar, a atual
metodologia adotada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar
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(PREVIC), autarquia responsável pela fiscalização e supervisão das atividades dos
Fundos de Pensão e de execução das políticas para o sistema de Previdência
Complementar, é a Supervisão Baseada em Riscos (SBR), através da qual o risco é
compreendido em termos de probabilidade e impacto de sua ocorrência. O objetivo
desta metodologia é analisar os riscos que gerarão maior impacto sobre os
participantes e sobre a sustentabilidade do sistema. Na perspectiva da PREVIC, os
diferentes riscos identificados são mapeados sob o entendimento da capacidade de
pagamento dos benefícios, com a mensuração de seu impacto e probabilidade de
materialização. Esta atuação ocorre de forma prudencial, na medida em que tem como
base os riscos incorridos pelos planos sob a gestão da entidade e da qualidade de
seus controles internos para prevenção desses riscos. Seu resultado é inserido em
uma matriz, que define o tipo de atuação da entidade supervisora (órgão fiscalizador)
do sistema (NESE; GIAMBIAGI, 2020; PREVIC, 2010).
Em especial, as considerações normativas que impactam os Fundos de
Pensão, apresentam também diretrizes para aplicação de recursos, face à natureza
do regime de capitalização, para a obtenção de respectivas metas associadas aos
diversos planos que administram. Um conjunto recente de diretrizes está presente na
Resolução CMN nº 4661/2018, que, na análise de riscos de investimentos, fortalece
a consideração de aspectos relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental,
social e de governança (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018).
Ainda, de acordo com a International Organisation of Pension Supervisors
(IOPS), principal organização internacional de supervisão de previdência privada, os
fundos de pensão devem considerar adequadamente qualquer fator que possa afetar
o desempenho sustentável em longo prazo de seus ativos, o que implica,
necessariamente, reconhecer a influência dos fatores ambientais, sociais e de
governança em seus investimentos e na gestão de riscos (IOPS, 2019).
Estes norteadores fomentam a integração de fatores ambientais, sociais e
governança no Sistema de Previdência Fechada, cujos ativos financeiros são
importantes recursos de investimentos no país, proporcionando novas lentes à
preocupação com o desenvolvimento sustentável (ABRAPP, 2020a) e ampliação do
entendimento de proteção social e de Bem-Estar Social como objetivos
previdenciários. Tal contexto, à luz da discussão contemporânea, surge com a
proposta do Desenvolvimento Sustentável como alternativa desejável – e possível –
para promover o Bem-Estar Social, o equilíbrio econômico e a preservação dos
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recursos naturais (SACHS, 2008).
2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Após a Segunda Guerra Mundial, com o crescimento econômico acelerado,
consequências negativas relevantes ao meio ambiente foram verificadas em algumas
partes do mundo. Neste cenário de agravamento, o governo da Suécia propôs à
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1969, uma conferência internacional para
tratar a situação. Assim, em 1972 foi a realizada a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH), em Estocolmo – conhecida
simplesmente como a Conferência de Estocolmo de 1972. Embora sem o uso da
expressão ‘desenvolvimento sustentável’, ela se constituiu em um marco para o
entendimento sobre o tema (BARBIERI, 2020).
Em 1987, quando a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland,
presidiu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU e,
apresentou o documento chamado ‘Nosso Futuro Comum’, também conhecido como
Relatório Brundtland (ONU, 2007), trouxe à luz o dilema da necessidade do equilíbrio
entre os objetivos econômicos, a proteção social e a conservação da natureza,
também no âmbito das organizações. Sob esta lente, o Relatório Brundtland
conceituou o desenvolvimento sustentável como aquele “que encontra as
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender
suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, et al., 1987, p. 54).
Desde então, as preocupações do porvir planetário e os riscos ambientais
assumiram posição relevante no debate coletivo (LIPOVETSKY, 2007). Nos últimos
anos, quando despertamos para as revelações inquietantes a respeito do
aquecimento global, o termo sustentabilidade ganhou a importância merecida, tanto
que, um número crescente de escritores, no último quarto de século, reconheceu que
as atividades de uma organização têm impacto sobre o ambiente externo. Tais
escritores sugeriram que esta organização deveria, por conseguinte, ser responsável
perante um público mais amplo do que, simplesmente, seus próprios acionistas
(ARAS; CROWTHER, 2008).
Por hipótese, ser sustentável, inserindo a preocupação sobre o ambiente
externo, pode viabilizar a organização, desde que, não impacte no incremento de seus
custos operacionais, caracterizando, desta forma, uma forte relação entre
desempenho financeiro, social e ambiental (HART, 1997). Como observa Veiga
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(2004), “A rigor, a adjetivação deveria ser desdobrada em socialmente includente,
ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo” (VEIGA, 2004,
p. 214).
Elkington, por meio de seu modelo do ‘Triple Bottom Line’, evidencia que a
economia não deve pesar mais que o social e o ambiental. Caso isso ocorra, é de se
esperar que a natureza cobre o seu preço (ELKINGTON, 2012). É comum sustentar
o desenvolvimento sob a dimensão do crescimento financeiro, deixando as demais
perspectivas – social e ambiental – negligenciadas. O preço a ser cobrado pela
natureza deve despertar ao repensar dos modelos convencionais corporativos ainda
em uso, limitados à perspectiva financeira, cujos impactos são relevantes e muitas
vezes, disfarçados em múltiplas facetas (ROSSETTI; ANDRADE, 2014).
Neste sentido, Stroh (2009) acompanha o Relatório Brundtland, corroborando
que,
O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da
solidariedade com as gerações presentes e futuras, e exige a explicitação de
critérios de sustentabilidades social e ambiental e de viabilidade econômica
(STROH, 2009, p. 36).

Assim, Stroh (2009) complementa que apenas os arranjos que considerem
estas três dimensões, ou seja, que promovam o crescimento econômico com impactos
positivos nas dimensões sociais e ambientais, podem receber a denominação de
‘desenvolvimento’ (STROH, 2009).
Aras e Crowther (2008) ampliam o conceito do Triple Bottom Line, criado por
Elkington (2012), que representa a expansão do modelo de negócios tradicional para
um ‘novo modelo’ que passa a considerar a performance ambiental e social da
organização, além da financeira (ROSSETTI; ANDRADE, 2014). Em sua proposição
de Desenvolvimento Sustentável, Aras e Crowther (2008) apresentam quatro
dimensões da sustentabilidade, todas igualmente importantes. Reconhecem assim,
as realidades do ambiente global que requer uma distribuição de efeitos – positivos e
negativos – de maneira a eliminar conflitos e, prestando atenção tanto ao futuro,
quanto ao presente. Propõem então, polaridades de ações, cujos reflexos alcançam
não somente a organização (ambiente interno), mas a sociedade global (ambiente
externo), sendo descritas como: a dimensão financeira, a dimensão da cultura
organizacional, a dimensão da influência social e a dimensão do impacto ambiental
(ARAS; CROWTHER, 2008).
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Ainda assim, diante de opções de escolha e das circunstâncias, reconhecido
o pressuposto de que, a natureza humana preserva interesses próprios sem
disposição de sacrificá-los em benefício dos demais, busca-se instrumentos mais
eficientes para reger o equilíbrio do ambiente global, evitando colapsos não
desejados, com atenção ao alertado por Diamond (2018), que considera:
[...] por estarmos rapidamente avançando neste curso de não
sustentabilidade, os problemas ambientais do mundo serão resolvidos de um
modo ou de outro, no tempo de vida das crianças e jovens adultos de agora.
A única pergunta é se serão resolvidos de modos agradáveis de nossa
escolha, ou de modos desagradáveis que não sejam de nossa escolha, como
guerras, genocídio, fome, doenças epidêmicas e colapso de sociedades.
Embora todos esses fenômenos sombrios tenham sido endêmicos para a
humanidade através de nossa história, sua frequência aumenta com a
degradação ambiental, pressão populacional e da pobreza e instabilidade
política resultantes (DIAMOND, 2018, p. 596).

Portanto, a crítica de Cechin (2010) ecoa nos debates contemporâneos, ao
expor que,
As tentativas de negar essa contradição entre o crescimento econômico
contínuo e a conservação da natureza fazem com que muitas reivindicações
atuais sejam quase esquizofrênicas, pois ao mesmo tempo em que se pede
mais e mais crescimento, se pede também para salvar o planeta (CECHIN,
2010, p. 178).

Desta forma, Elkington (2012) consolida o entendimento observando que,
O sucesso futuro do mercado dependerá da capacidade de uma empresa
individual (ou de toda a cadeia de valor) atingir simultaneamente não somente
o pilar tradicional da lucratividade, mas também os dois novos pilares: um
concentrado na qualidade ambiental e outro na justiça social (ELKINGTON,
2012, p. 29).

Ou seja, “[...] aquilo de Drucker dizia há 40 anos atrás é aquilo que os millenials dizem
hoje: as empresas privadas devem ganhar dinheiro e fazer o bem ao mesmo tempo”
(BUFFET; EIMICK, 2020, p. 20).
Este caminho parece ter sido o escolhido pelo mercado financeiro. O tema
sustentabilidade apresenta cada vez mais avanços neste segmento, com foco em
investimentos responsáveis e fatores ASG, cujo debate é presente e ‘ganha agenda’
de diversos atores além dos investidores: empresas investidas, associações,
reguladores e a sociedade em geral (ABRAPP, 2020b).
Nos Fundos de Pensão, especialmente pela formação da poupança interna,
necessária ao financiamento de longo prazo, destaca-se o “[...] importante papel do
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segmento de Previdência Complementar na sustentabilidade do desenvolvimento
social e econômico do país” (MONTEIRO; RECH; SOARES JR., 2017, p. 4).
Os Fundos de Pensão, como investidores institucionais, são atores relevantes
nas economias e não estão isentos da responsabilidade associada aos seus
investimentos sobre o meio ambiente e o bem-estar das populações (NESE;
GIAMBIAGI, 2020). Indiscutivelmente, são investidores de longo horizonte, olhando
além das premissas financeiras, devendo considerar fatores ambientais, sociais e de
governança em sua política de investimento. Dessa forma, podem fazer importante
diferença no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas (DELSEN; LEHR, 2019).
Portanto, os Fundos de Pensão são agentes ativos de mudança, contribuindo
para alcançar um futuro melhor, com reflexos diretos de sua atuação nos ODS
(INVESTIDOR INSTITUCIONAL, 2015). Como exemplos, temos: o ODS 8 (trabalho
decente e crescimento econômico) incentivado as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar pela adoção do protocolo de intenções, assinado junto à
Organização Internacional do Trabalho (OIT), para adoção de critérios de investimento
responsável, observando o trabalho decente e os princípios e direitos fundamentais
do trabalho; o ODS 7 (energia limpa e acessível) e o ODS 9 (indústria, inovação e
infraestrutura), na qual a participação dos Fundos de Pensão em investimentos nestes
temas é ativa; o ODS 13 (ação contra a mudança global do clima), com a adoção de
fatores ASG nas decisões de alocação de recursos e, o ODS 16 (paz, justiça e
instituições eficazes), que aborda atributos de credibilidade do segmento
(INVESTIDOR INSTITUCIONAL, 2015).
2.3 INCORPORAÇÃO DE FATORES AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA
NA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
A incorporação de fatores ambientais, sociais e de governança na análise de
investimentos é relativamente recente, e envolve considerações não financeiras
(ZWAAN; STEWART; BRIMBLE, 2015). Para sua compreensão, recorre-se à
literatura de dois outros conceitos afins: a Responsabilidade Social Corporativa (RSC)
e o Investimento Socialmente Responsável (ISR). A literatura sobre Responsabilidade
Social Corporativa é relevante e procura explicar os motivadores na busca corporativa
de objetivos não financeiros, orientada, inclusive, ao modelo de gestão adotado. O
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Investimento Socialmente Responsável está intimamente relacionado à tal questão,
uma vez que almeja investir em empresas com alto nível de Responsabilidade Social
Corporativa, adequando-o à sustentabilidade incorporada aos negócios (ECCLES;
VIVIERS, 2011; LEMOS, 2013; ZWAAN; STEWART; BRINBLE, 2015). Com tal
ênfase, o Investimento Socialmente Responsável direciona seu fluxo de capital sobre
investimentos que priorizam a solução de problemas sociais de forma sustentável
(APOSTOLAKIS; KRAANEN; VAN DIJK, 2016).
O Investimento Socialmente Responsável possui sua essência nas religiões
que estabeleceram diretrizes sobre como investir de acordo com valores éticos, desde
muito tempo, com base em suas crenças na igualdade humana e na não-violência
(BRIDGES VENTURES RESEARCH, 2012).
Mais recentemente, as discussões sociais da década de 1960, acompanhada
pela intenção de investidores em eliminar a discriminação racial do “Apartheid” na
África do Sul, enfatizaram o Investimento Socialmente Responsável. Na década de
1980, era observado um conjunto de investidores dedicado em identificar produtos e
práticas controversos (como tabaco, armas ou regimes opressivos). Naqueles
momentos, essa abordagem de investimento era impulsionada por motivações éticas
e não por considerações financeiras de risco e retorno (BRIDGES VENTURES
RESEARCH, 2012).
É também importante aclarar a diferença entre o Investimento Socialmente
Responsável e a incorporação de fatores ASG em investimentos, pois, o uso destas
nomenclaturas pode ser confuso (ECCLES; VIVIERS, 2011). Os fatores ASG são
referenciados também no segmento de Previdência Complementar, tanto nos Fundos
de Pensão, quanto nos órgãos reguladores e fiscalizadores, como: investimentos
ASG, aspectos ASG, critérios ASG ou simplesmente ASG. Esta pesquisa adota o uso
da terminologia ‘fatores ASG’, compreendendo ‘fator’ como “qualquer elemento que
contribua para a obtenção de um resultado” (FERREIRA, 2004, p. 877).
Adicionalmente, nos websites de buscas e pesquisas, esta é a terminologia que
apresenta maior volume de respostas, sendo, inclusive, a escolhida pelos Principles
for Responsive Investment (PRI) na tradução de seus ‘Guias Práticos’ (PRI, 2020a) e
pela IOPS (IOPS, 2019; PREVIC, 2020b). A procura de um ‘padrão de
comportamento’, como justificativa para uso desta terminologia, tem sustentação nos
pressupostos epistemológicos do interpretativismo (GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000),
que é o posicionamento deste pesquisador.
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Também as definições de Investimento Socialmente Responsável são
múltiplas; no entanto, é amplamente considerado um investimento que harmoniza
metas financeiras com objetivos sociais e ambientais (SPARKES, 2001). Por outro
lado, o investimento considerando fatores ASG, tem uma motivação financeira
singular (ZWAAN; STEWART; BRIMBLE, 2015). De acordo com a

Associação

Australasia de Investimento Responsável (RIAA), sua definição alcança,
[...] a inclusão sistemática e explícita pelos responsáveis por investimentos
de fatores ambientais, sociais e de governança na análise financeira
tradicional e na tomada de decisões com base na aceitação de que esses
fatores representam um atributo essencial de valor e risco nas empresas e
ativos (RIAA, 2013, p. 9).

Como destacam Jekaterina e Marija (2017), entende-se como investimento
incorporando fatores ASG, “[...] um conjunto de princípios para as operações de uma
empresa na qual os investidores, que desejam demonstrar Responsabilidade Social,
aplicam para avaliar oportunidades de investimentos” (JEKATERINA; MARIJA, 2017,
p. 85). De acordo com os autores, o mercado financeiro possui a visão de que a
administração de uma empresa, bem como potenciais investidores e acionistas,
devem olhar ‘além das métricas’ financeiras tradicionais, considerando fatores ASG
na administração, avaliação e, em particular, no processo de investimento. A pesquisa
científica sustenta esta visão (JEKATERINA; MARIJA, 2017).
Neste sentido, considerar fatores sociais e ambientais como os melhores
interesses financeiros dos investidores, evita o dilema de consistência, pois seu foco
principal é financeiro e, portanto, economicamente racional. Adicionalmente, o termo
afasta os julgamentos baseados em valores necessariamente presentes no
Investimento Socialmente Responsável, bem como a implicação de que, os
investimentos evitados são ‘irresponsáveis’ (GRAY, 2012).
Contudo, dependendo da ênfase de seu uso e interpretação, os rótulos podem
variar muito, não existindo uma unanimidade, tanto na literatura, quanto no mercado
(JEKATERINA; MARIJA, 2017), sendo observados: investimento comunitário,
investimento ético, investimento verde, investimento de impacto, investimento
relacionado

à

missão,

investimento

responsável,

investimento

sustentável,

investimento baseado em valores, investimento economicamente direcionado, entre
outros (GRAY, 2012; USSIF, 2020a).
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Um uso com crescente incidência é a nomenclatura de Investimento
Sustentável, Responsável e de Impacto (SRI), cujo entendimento revela maior
amplitude, sendo conceituado como uma ‘disciplina’ de investimento que considera
fatores ambientais, sociais e de governança corporativa para gerar retornos
financeiros competitivos de longo prazo e impacto social positivo (USSIF, 2020).
Para melhor compreensão deste ‘conjunto de rótulos’, construiu-se um modelo
que conjuga parte destas nomenclaturas de maior uso, com as respectivas
abordagens de investimento – do investimento tradicional alcançando à filantropia –,
considerando os objetivos dos recursos alocados, como pode ser visto na Figura 2 –
Alcance das Abordagens de Investimento (BRIDGES VENTURES RESEARCH, 2012;
PRI, 2013).

Figura 2 – Alcance das Abordagens de Investimento

Fonte: adaptada pelo autor com dados de Bridges Ventures Research (2012) e PRI (2013).

Ainda na Figura 2 – Alcance das Abordagens de Investimento, descreve-se o
foco de cada um dos rótulos apresentados, estando representados os limites entre o
Investimento Responsável e o Investimento de Impacto (aquele que visa impacto
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social e/ou ambiental), demonstrando os objetivos da avaliação de fatores ambientais,
sociais e de governança, com ênfases específicas na identificação de riscos,
oportunidades e do próprio impacto socioambiental.
Na prática, como identificam Inderst e Stewart (2018), os investidores podem
ser classificados em três tipos, face às abordagens de investimento apresentadas: (i)
entender que os fatores ASG acrescentam um efeito material nos riscos de
investimentos; (ii) agregar ao desempenho financeiro retornos não financeiros; (iii)
sacrificar o retorno financeiro para obter retornos sociais e ambientais (INDERST;
STEWART, 2018).
De acordo com a abordagem de investimento escolhida, o conjunto de fatores
ambientais, sociais e de governança a ser considerado para a decisão de alocação
de recursos demonstra-se amplo e, para sua aplicação, pode variar de acordo com
segmentos específicos do mercado (ZWAAN; STEWART; BRIMBLE, 2015).
Historicamente, os fatores relacionados à governança foram provavelmente os
primeiros relevantes para as estratégias de investimento e, de forma mais geral, com
uma visão de investimento sustentável, foi crescendo em importância nas últimas
duas décadas (INDERST; STEWART, 2018). No mercado brasileiro, o uso de fatores
relacionados à governança é tradicional, sendo predominante na avaliação de
alocação dos recursos financeiros (MOREIRA, 2020).
Para ajudar a aclarar, na Tabela 1 – Indicadores de Avaliação dos Fatores
ASG, são apresentados exemplos de indicadores que orientam a avaliação dos
fatores ASG, usualmente considerados como ‘problemas ASG’, utilizados para análise
na formação dos critérios de tal aferição. Na referida tabela, observam-se três
referências

distintas

de

indicadores,

publicadas

em

momentos

diferentes,

demonstrando a versatilidade na aplicação destes indicadores e a amplitude de
entendimentos que podem alcançar, de acordo com as especificidades de sua
aplicação (PRI, 2020a; CFA, 2015; IFC, 2012). Não existe uma lista definitiva de
indicadores para avaliação dos fatores ASG. Mercados, tecnologias, políticas, valores
e aspectos sociais são dinâmicos e variam em cada região. Portanto, uma abordagem
aberta e dinâmica para definir investimentos responsáveis é preferível, embutida em
uma estrutura de governança clara e transparente (INDERST; KAMINKER;
STEWART, 2012).
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Tabela 1 – Indicadores de Avaliação dos Fatores ASG
INSTITUIÇÃO

PRI
(2020a)

FATORES AMBIENTAIS

FATORES SOCIAIS

FATORES DE GOVERNANÇA

Mudança climática

Direitos humanos

Suborno e corrupção

Esgotamento de recursos
naturais

Escravidão moderna

Remuneração executiva

Resíduos

Trabalho infantil

Diversidade e estrutura do
conselho

Poluição

Condições de trabalho

Lobby político e doações

Desmatamento

Relações com os funcionários

Estratégia fiscal

Mudança climática e
emissões de carbono

Satisfação do cliente

Composição do conselho

Poluição do ar e da água

Privacidade e proteção de
dados

Estrutura do comitê de
auditoria

Biodiversidade

Gênero e diversidade

Suborno e corrupção

Desmatamento

Relações com os funcionários

Remuneração executiva

Eficiência energética

Relações com a comunidade

Lobby

Gestão de resíduos

Direitos humanos

Contribuições políticas

Escassez de água

Leis trabalhistas

Mecanismos de denúncias

Gestão de riscos

Trabalho

Comprometimento

Eficiência de recursos

Saúde e segurança da
comunidade

Estrutura do conselho

Prevenção da poluição

Reassentamento

Ambiente de controle

Prevenção e resposta a
emergências

Povo indígena

Transparência e divulgação

Biodiversidade

Herança cultural

Acionistas minoritários

CFA
(2015)

IFC
(2012)

Engajamento com
stakeholders
Fonte: adaptada pelo autor com dados de INDERST e STEWART (2018), PRI (2020a), CFA (2015) e
IFC (2012).

Como resultado desta mudança de modelo de decisão na alocação de
recursos, com a inserção de fatores ASG para avaliação, os benefícios são ampliados,
deslocando-se do simples objetivo econômico, para o acréscimo em melhorias na
qualidade de vida (Bem-Estar Social), as quais preponderam a preservação da
natureza e questões sociais (MONTEIRO; RECH; SOARES JR., 2017); observandose uma mudança relevante de conscientização das empresas, como descreve
Elkington (2012),
A busca por uma mudança de uma sociedade “eu” para uma sociedade “nós”
pode parecer exagerada, deveríamos esperar ver algumas transformações
profundas por valores emergentes (ou que esteja ressurgindo) [...]
(ELKINGTON, 2012).
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Este novo entendimento revoluciona a teoria liberal que guiou o capitalismo,
introduzida pelo economista Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia em 1970,
com seu argumento do objetivo único da empresa em ‘dar lucro’, apresentado por
meio de seu artigo seminal ‘A Responsabilidade Social dos Negócios é Aumentar
Seus Lucros’ (FRIEDMAN, 1970).
Com esta nova compreensão, parte da indústria financeira respondeu por meio
do compromisso como signatárias do PRI, um programa de iniciativa ONU para o meio
ambiente e o Pacto Global, também da ONU, lançado em 2006. O PRI possui 3.128
signatários em todo o mundo e acumula mais de US$ 80 trilhões em ativos aplicados
em investimentos responsáveis, observando fatores ASG, pois define o “investimento
responsável como estratégia e prática para incorporar fatores ambientais, sociais e de
governança nas decisões de investimentos” (PRI, 2020b, p. eletrônica).
De acordo com o PRI (2020b), para desenvolver esta ‘estratégia e prática’,
seus signatários assumem o compromisso de:
Como investidores institucionais, temos o dever de agir no melhor interesse
de longo prazo de nossos beneficiários. Nesse papel fiduciário, acreditamos
que questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ASG) podem
afetar o desempenho das carteiras de investimentos (em diferentes graus
entre empresas, setores, regiões, classes de ativos e ao longo do tempo)
(PRI, 2020b, p. eletrônica).

Este compromisso é norteado pelos seguintes princípios (PRI, 2020b): (i) a inclusão
dos fatores ASG nas análises de investimento e nos processos de tomada de decisão;
(ii) enquanto proprietário de ativos, a incorporação dos fatores ASG nas políticas e
práticas de alocação de recursos; (iii) a busca pela transparência adequada nas
empresas em que investem quanto aos fatores ASG; (iv) a promoção da aceitação e
a implementação dos princípios no conjunto de investidores institucionais; (v) o
trabalho com os demais investidores para reforçar a eficiência de todos na
implementação dos princípios; e, (vi) a divulgação das atividades e progressos em
relação à implementação dos princípios.
Sievänen, Rita e Scholtens (2017) observam que, este ‘compromisso público
do PRI’ implica em que os signatários precisem definir inicialmente o que o
desenvolvimento ou a responsabilidade sustentável realmente significa em suas
organizações, para após incluí-lo em sua estratégia corporativa, considerando-o em
seus negócios e investimentos diários e, por último, monitorá-lo e reportá-lo. Ainda,
os autores destacam que o volume crescente de ativos investidos de forma

35

responsável e do número de signatários do PRI, demonstram que o investimento
responsável passa a ser entendido como indispensável, tanto para a estratégia de
longo prazo, quanto para o cotidiano dos investimentos (SIEVÄNEN; RITA;
SCHOLTENS, 2017).
Estes movimentos de maior compromisso com as questões socioambientais e
de governança revelam mudanças nos valores pessoais e coletivos relacionados ao
desenvolvimento sustentável (ELKINGTON, 2012). São estas, atenção às mudanças
climáticas, às iniciativas governamentais e aos escândalos corporativos, existindo
motivadores, portanto, para a assunção de investimentos responsáveis nas
estratégias e práticas de investimento (LEWIS; JURAVLE, 2010). Além disso, há
pressões externas, cada vez mais motivadoras para que os fatores ASG sejam
considerados, tornando atraente este tipo de investimento (ZWAAN; STEWART;
BRIMBLE, 2015).
Contudo, ainda persistem equívocos no entendimento sobre no que implica,
de fato, o investimento em fatores ASG. Dentre os principais equívocos, destacam-se
três. O primeiro diz respeito ao escopo: investimento responsável não significa,
necessariamente, investir em uma estratégia de investimento ou em um produto
específico, mas simplesmente em considerar informações ambientais, sociais e de
governança para a tomada de decisão na alocação de recursos. Desta forma,
pressupõe-se que, os fatores relevantes, nesta dimensão, foram suficientemente
explorados para a avaliação de risco e retorno (PRI, 2020b).
O segundo, destacado anteriormente, refere-se à confusão entre investimento
incorporando fatores ASG e Investimento Socialmente Responsável (ou demais
nomenclaturas apresentadas). Como observa Gray (2012), o investimento
incorporando fatores ASG tem seu foco principal na perspectiva financeira, utilizando
critérios de avaliação dos fatores ASG para análise de risco e retorno (GRAY, 2012).
O terceiro equívoco considera a crença de que, o investimento incorporando
fatores ASG alcança menores retornos ao longo do tempo, sendo que, ao contrário,
sacrifícios de retornos financeiros não são observados (PRI, 2020b). Em sua
pesquisa, Sievänen et al. (2017), contribuem com a demonstração de que vários
estudos investigam como os fatores ASG impactam os retornos financeiros. De um
lado, estudos constatam que, o investimento responsável proporciona retornos
financeiros superiores. De outro, diferentes estudos não encontram retornos
significativos entre investimentos convencionais e os que incorporam fatores ASG.
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Concluem então que, os fatores ASG não prejudicam os retornos financeiros, mas
proporcionam uma melhor gestão de riscos na decisão de alocação de recursos
(SIEVÄNEN; RITA; SCHOLTENS, 2017). Adicionalmente, a pesquisa ‘The Impact of
Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance’ demonstrou
evidências de que empresas que incorporam fatores ASG em sua estratégia superam
significativamente as suas concorrentes a longo prazo, tanto em termos de
valorização de suas ações, como no desempenho contábil (ECCLES; IOANNOU;
SERAFEIM, 2014).
Mesmo com tais evidências de resultados e com um crescente escopo de
pesquisas que sugerem correlações positivas entre investimentos em fatores ASG e
desempenho financeiro, é pouco entendido ainda, quais indicadores de avaliação dos
fatores ASG (ou de sua combinação) conduzem a um melhor desempenho financeiro
(ESTY; CORT, 2020).
De acordo com Esty e Cort (2020), as informações reais que as empresas
devem relatar sobre fatores ASG, tendem a ser abrangentes e pouco padronizadas,
tornando-as, na prática, pouco úteis para sua adequada avaliação (ESTY; CORT,
2020).
Esta é uma barreira relevante, relacionada à limitação das informações
disponíveis, que fragilizam a análise de fatores ASG, bem como uma dispersão de
indicadores de sustentabilidade, projetos e estratégias (AMEL-ZADEH; SERAFEIM,
2018). Sendo tais publicações voluntárias, sua divulgação fica mais próxima de
informações que revelam a boa reputação corporativa, em detrimento daquelas
relacionadas ao desempenho (CFA, 2015).
Esta barreira, significativa para a análise e suporte à tomada de decisão na
alocação de recursos, tem orientado esforços à sua minimização. Diversas iniciativas
são observadas no sentido de ampliar a disponibilidade de informações (dados e
indicadores), sua qualidade e maior nível de padronização (AMEL-ZADEH;
SERAFEIM, 2018). Também no Brasil, está em curso, uma taxonomia – classificação
ou rotulagem – com critérios e indicadores que proporcionam informações de maior
qualidade, como base da agenda do PRI no país em 2021 (ABRAPP, 2020d). A União
Europeia, nitidamente um mercado mais maduro na incorporação de fatores ASG,
promove iniciativas no desenvolvimento de conjuntos de regras de referência para
padronização de informações e indicadores, tal como a ‘EU Taxonomy’ (EU
TECHNICAL EXPERT GROUP, 2020).

37

Uma das fontes relevantes de informações é constituída pelos relatórios de
sustentabilidade e desempenho relacionados aos fatores ASG. De acordo com o CFA
Institute e o PRI,
[...] seria de grande ajuda se emissores e investidores entrassem em um
acordo sobre uma única norma para a produção de relatórios ASG que
otimizasse o processo de coleta de dados e gerasse dados de melhor
qualidade (CFA; PRI, 2018, p. 4).

No cenário nacional, em 2018, o CFA Institute e o PRI desenvolveram um
relatório de ‘Orientações e Estudos de Caso para a Integração ASG: Renda Variável
e Renda Fixa’ (CFA; PRI, 2018), cujo diagnóstico, em relação às barreiras para a
integração de fatores ASG nos mercados de capitais brasileiros, é apresentado no
Quadro 1 – Barreiras para a Integração de Fatores ASG nos Mercados de Capitais
Brasileiros, abaixo.

Quadro 1 – Barreiras para a Integração de Fatores ASG nos Mercados de Capitais Brasileiros
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL

INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA

Compreensão limitada dos fatores ASG e da
integração ASG

60%

Compreensão limitada dos fatores ASG

55%

Baixa demanda dos clientes

52%

Baixa demanda de clientes

48%

Não há evidência de benefício para o
investimento

32%

Não há evidência de benefício para o
investimento

39%

Falta de cultura corporativa

32%

Falta de dados comparáveis e históricos

26%

Falta de dados comparáveis e históricos

20%

Falta de cultura corporativa

22%

Nota: os entrevistados puderam escolher mais de uma resposta.

Fonte: CFA e PRI (2018).

Originalmente, no relatório do CFA e PRI (2018), o diagnóstico observou diversas
modalidades de investimentos, como em renda variável e em renda fixa; desta forma,
optou-se por manter a condição original desta fonte, com a apresentação destas
modalidades.
Ao menos para o mercado de capitais brasileiros, os estudos do CFA Institute
e do PRI (CFA; PRI, 2018) alcançaram entendimentos equilibrados com a
preocupação de riscos observada em outros segmentos, como o de Fundos de
Pensão (ABRAPP, 2020c). No entanto, com a ausência de que a preocupação maior
com o desenvolvimento sustentável fosse capturada nesta pesquisa. O Quadro 2 –
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Direcionadores da Integração de Fatores ASG nos Mercados de Capitais Brasileiros,
a seguir, apresenta estes resultados.

Quadro 2 – Direcionadores da Integração de Fatores ASG nos Mercados de Capitais Brasileiros
INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL

INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA

Gestão de risco

64%

Gestão de risco

65%

Regulamentação

36%

Demanda do cliente

30%

Demanda do cliente

24%

Responsabilidade fiduciária

30%

Responsabilidade fiduciária

20%

Incentivos

17%

Alfa

20%

Regulamentação

17%

Nota: os entrevistados puderam escolher mais de uma resposta.

Fonte: CFA e PRI (2018).

O relatório do CFA e PRI (2018) demonstra que, o principal direcionador de
integração de fatores ASG observado, é a gestão de riscos, seguido pela
regulamentação e demanda do cliente (CFA; PRI, 2018). Para este último, de acordo
com Delsen e Lehr (2019), a idade dos pesquisados parece impactar positivamente
nas preferências de sustentabilidade em muitos estudos, porém, os mecanismos para
esse efeito não são bem compreendidos. Os autores destacam que, as normas sociais
e ambientais amplamente aceitas podem servir de proxy para os valores dos
participantes (DELSEN; LEHR, 2019).
A pesquisa ‘Finding The Greenest Generation’ (LGIM, 2020), sobre as visões
de diferentes gerações (Baby Boomers, Geração X e Geração do Milênio) 1 dos
reflexos de fatores ASG em suas aposentadorias, afastou visões de estereótipos
intergeracionais, como o que considera os Baby Boomers, concentrando-se mais no
desempenho financeiro de suas aposentadorias, pois, problemas específicos
ressoaram com cada geração em como respondiam à integração destes fatores.
A Figura 3 – Visões da Influência dos Fatores ASG de Diferentes Gerações,
apresenta um recorte dos resultados alcançados na pesquisa ‘Finding The Greenest
Generation’ (LGIM, 2020). Neste recorte, pode-se observar, além de outras
orientações que, os Baby Boomers, em relação à Geração do Milênio, possuem duas

Os Baby Boomers são os nascidos entre 1945 e 1964. Em seguida, nascidos entre o período de 1965
e 1984, tem-se a Geração X. A Geração do Milênio (Millenials ou Geração Y) é composta por indivíduos
que nasceram entre 1985 e 1999.
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vezes mais disposição em priorizar o desempenho financeiro em consideração às
mudanças climáticas. Ainda, quase 75% das mulheres Baby Boomers e da Geração
X investiriam menos ou não investiriam, se soubessem que sua aposentadoria fôra
aplicada em empresas que têm atraído críticas por sua governança e práticas
salariais.

Figura 3 – Visões da Influência dos Fatores ASG de Diferentes Gerações

Fonte: adaptada pelo autor com dados do LGIM (2020).

Portanto, conhecendo a visão desta nova geração em relação aos fatores
ASG, torna-se imprescindível o alinhamento entre suas demandas e a gestão dos
investimentos. Para alcançar este alinhamento, é fundamental que as estratégias para
investimentos, observando fatores ASG, possam ser implementadas para gerir riscos
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e identificar oportunidades ambientais, sociais e de governança. Como destaca
Efimova (2018), existem diferentes maneiras de definir a utilização de fatores ASG na
análise de investimentos (EFIMOVA, 2018) e, se inexiste uma definição única,
também não há uma prática singular que seja considerada a melhor (CFA; PRI, 2018).
Assim, “a incorporação da análise ASG ao processo de investimento dever ser
realizada da maneira que melhor atenda a cada empresa, seus recursos e seus
clientes” (CFA; PRI, 2018, p. 2).
O PRI (2020c) orienta duas estratégias para investimento integrando fatores
ASG, que podem, inclusive, ser utilizadas em conjunto. O Quadro 3 – Estratégias para
Investimento Integrando Fatores ASG apresenta estas estratégias, detalhando
também as abordagens para sua aplicação prática.

Quadro 3 – Estratégias para Investimento Integrando Fatores ASG
CONSIDERANDO FATORES ASG
AO CONSTRUIR UM PORTFÓLIO
(conhecido como incorporação ASG)

MELHORANDO O DESEMPENHO DE FATORES
ASG DOS INVESTIDORES
(conhecido como propriedade ativa ou administração)

Os fatores ASG podem ser incorporadas às práticas de
construção de portfólio existentes usando uma
combinação de três abordagens: integração, triagem e
temática.

Os investidores podem incentivar as empresas nas
quais investiram a melhorar seu gerenciamento de
riscos dos fatores ASG ou desenvolver práticas de
negócios mais sustentáveis.

INTEGRAÇÃO

SCREENING

TEMÁTICO

De maneira
explícita e
sistemática,
incluindo fatores
ASG nas
indecisões da
análise de
investimentos,
para gerenciar
melhor os riscos
e melhorar os
retornos.

Aplicar filtros aos
investimentos
em potencial
para selecionálos, com base
nas preferências,
valores ou ética.

Buscando
combinar perfis
atraentes de
risco-retorno
com a intenção
de contribuir
para um
resultado
ambiental ou
social específico.
Inclui
investimento de
impacto.

ENGAJAMENTO

Discutir os fatores ASG
com as empresas mostra
uma melhora no
tratamento, incluindo a
divulgação de tais
questões. Pode ser
desenvolvido
individualmente ou em
colaboração com outros
investidores.

VOTAÇÃO POR
PROCURAÇÃO

Expressar formalmente a
aprovação ou
desaprovação por meio da
votação de resoluções e
pela proposição de
direcionamentos aos
acionistas sobre fatores
ASG específicos.

Fonte: PRI (2020c, p. eletrônica).

A primeira abordagem apresentada no Quadro 3 – Estratégias para
Investimento Integrando Fatores ASG, é a incorporação dos fatores ASG para a
construção do portfólio de investimentos e, a segunda, orienta a gestão ativa das
empresas investidas em relação aos fatores ASG (PRI, 2020c). A abordagem de
integração configura-se como a mais completa e como a melhor em compatibilidade
de incorporação aos processos de avaliação existentes e é apontada, também, como
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a que resulta em melhor desempenho financeiro (EFIMOVA, 2018). Por outro lado, as
abordagens de screening estão perdendo espaço para abordagens mais robustas,
demonstrando a evolução dos processos que fundamentam a decisão de
investimento. Destaca-se assim que, maior atenção é observada às abordagens que
integram variáveis dos fatores ASG em modelos de valuation (avaliação ou valoração)
das empresas que, fazem ou farão parte do portfólio, além de critérios que selecionam
os melhores desempenhos do setor (best-in-class) (CFA; PRI, 2018).
Mesmo com a abordagem de screening negativo perdendo espaço (EFIMOVA,
2018), quando aplicada, pode proporcionar a materialidade do compromisso
corporativo com seus valores, evitando o investimento em temas controversos que
possam confrontá-los (INDERST; KAMINKER; STEWART, 2012). O Quadro 4 –
Temas Controversos, fornece exemplos de temas sobre os quais podem ser aplicados
filtros negativos (MSCI, 2021).

Quadro 4 – Temas Controversos

Aborto e anticoncepcionais

Bem-estar animal

Entretenimento adulto

Defesa e armas

Valores religiosos

Normas globais

Poder nuclear

Trabalho Infantil

Empréstimo predatório

Jogos de azar

Tabaco

Engenharia genética

Bebidas alcoólicas

Trabalho infantil

Células tronco

Fonte: MSCI (2021).

Adicionalmente às abordagens apresentadas, destaca-se que as análises
tradicionais devem ser mantidas, especialmente a análise estratégica, a qual,
[...] inclui a avaliação da situação macroeconômica; a estrutura do setor e os
direcionadores de valor; a estratégia corporativa, governança e riscos
relacionados; todas as outras informações relevantes que afetam os fluxos
de caixa futuros da empresa (EFIMOVA, 2018, p. 675).

Mesmo com uma variedade de abordagens de investimentos (EFIMOVA,
2018) e entendimentos diversos sobre aquilo que poderia ser considerado
‘controverso’ para a realização de investimentos responsáveis (MSCI, 2021), a
barreira de informações e indicadores dificulta a análise de riscos baseadas em
fatores ASG (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018).
Esty e Cort (2020) sugerem, como um instrumento facilitador desta análise de
riscos (e oportunidades), buscar melhor compreensão em informações e indicadores
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que possam materializar a qualidade de gestão e de controles internos corporativos,
pela maior afinidade ao cotidiano de negócio e de entendimentos dos investidores
institucionais (ESTY; CORT, 2020).
Assim, indicadores tradicionais de avaliação dos fatores ASG (INDERST;
KAMINKER; STEWART, 2012), poderiam dar lugar a indicadores mais amplos,
sustentados por um sistema integrado ao planejamento estratégico corporativo para
a gestão de riscos. Tal sistema integrado seria desenhado para identificar, monitorar
e responder a eventos que possam afetar os objetivos organizacionais, incorporado a
uma estrutura de governança corporativa responsável por sua efetividade (IBGC,
2017a; IBGC, 2017b).
Neste sentido, as estruturas corporativas de gestão, tanto de riscos, quanto da
estratégia, revelam um papel importante na avaliação de fatores ASG, pois seu
desempenho resultará em impacto financeiro de ‘perda ou ganho’ (ESTY; CORT,
2020). Portanto, Esty e Cort (2020) destacam a importância da mudança do modelo
corporativo de uma estrutura com ênfase em fatores ASG para uma avaliação mais
sutil da governança, uma vez que é responsável por gerir o impacto ambiental e social
(ESTY; CORT, 2020).
Independente da abordagem de avaliação de riscos (e oportunidades) a ser
implementada, é crescente a adoção de estratégias que demonstrem o compromisso
de sustentabilidade corporativa com o propósito de ampliação da competitividade e
aperfeiçoamento da gestão de riscos (ULRICH, 2016).
O aperfeiçoamento da gestão de riscos incorporando fatores ASG é justificado
de acordo com os resultados do ‘The Global Risks Report 2020’, produzido pelo Fórum
Econômico Mundial, em sua 15ª edição. O relatório destaca que, pela primeira vez,
os 5 principais riscos globais, na perspectiva de probabilidade de ocorrência, são
todos ambientais. Adicionalmente, os 5 principais riscos, na perspectiva de impacto,
estão igualmente relacionados a fatores ambientais, sociais e de governança (WEF,
2020).
Para o Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum – WEF), um risco
global “é definido como um evento ou condição incerta que, se ocorrer, pode causar
impacto negativo significativo para vários países ou indústrias nos próximos 10 anos”
(WEF, 2020, p. 91).
O Quadro 5 – Riscos Globais x Fatores ASG x Impacto para Investidores,
baseada em APIMEC (2017), faz um vínculo entre os Riscos Globais (WEF, 2020) e

43

os indicadores de avaliação dos fatores ASG apresentados na Tabela 1 – Indicadores
de Avaliação dos Fatores ASG e seus impactos financeiros sob a lente dos
investidores (CISL, 2021). A coluna ‘RISCO GLOBAL’, desta tabela, apresenta a
mesma codificação de cores utilizada no relatório do WEF (2020), sendo: (i) verde
para a perspectiva ambiental, (ii) amarelo para a perspectiva geopolítica e (iii)
vermelho para a perspectiva social.

Quadro 5 – Riscos Globais x Fatores ASG x Impacto para Investidores
RISCO GLOBAL

DESCRIÇÃO

FATORES ASG

IMPACTO PARA INVESTIDORES

5 PRINCIPAIS RISCOS GLOBAIS POR PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

Extreme weather
Eventos climáticos
extremos (inundações,
tempestades etc.).

Principais danos em propriedade,
infraestrutura e ambientais, bem como perda
de vidas humanas causadas por eventos
climáticos extremos.
O fracasso de governos e empresas em
Climate action failure
aplicar ou aprovar medidas eficazes para
Falha na mitigação e
mitigar as mudanças climáticas, proteger as
adaptação às mudanças
populações e ajudar as empresas afetadas
climática.
pelas mudanças climáticas a se adaptarem.
Natural disaster
Principais danos em propriedade,
Grandes desastres
infraestrutura e ambientais, bem como perda
naturais (terremoto,
de vidas humanas causadas por desastres
tsunami, erupção
geofísicos, como terremotos, atividade
vulcânica, tempestades vulcânica, deslizamentos de terra, tsunamis
geomagnéticas).
ou tempestades geomagnéticas.
Biodiversity loss
Consequências irreversíveis para o meio
Grande perda de
ambiente, resultando em recursos
biodiversidade e
severamente esgotados para a humanidade,
colapso do ecossistema. bem como para as indústrias.
Human-made
Falha na prevenção de grandes desastres e
environmental
danos causados pelo homem, incluindo
disasters
crimes ambientais, causando danos a vidas
Danos e desastres
humanas e saúde, infraestrutura,
ambientais causados
propriedade, atividade econômica e meio
pelo homem.
ambiente.

. Mudança climática
emissões de
carbono
. Prevenção da
poluição
. Biodiversidade
. Gestão de riscos
. Curto prazo: pico no preço de
commodities causado por eventos
. Mudança climática extremos; custos de reparação e
reposição de danos e riscos de
e emissões de
infraestrutura (exemplo: redes de
carbono
distribuição de energia elétrica);
. Gestão de riscos
. Longo prazo: desaceleração do
crescimento; inflação; instabilidade
. Biodiversidade
econômica e de mercados.
. Desmatamento
. Esgotamento de
recursos naturais
. Prevenção e
resposta a
emergências
. Gestão de riscos
. Biodiversidade

5 PRINCIPAIS RISCOS GLOBAIS POR GRAVIDADE DE IMPACTO

O fracasso de governos e empresas em
Climate action failure
aplicar ou aprovar medidas eficazes para
Falha na mitigação e
mitigar as mudanças climáticas, proteger as
adaptação às mudanças
populações e ajudar as empresas afetadas
climática.
pelas mudanças climáticas a se adaptarem

. Mudança climática
emissões de
carbono
. Prevenção da
poluição
. Biodiversidade

Weapons of
Mass destruction
Armas de destruição em
massa.

A implantação de tecnologias e materiais
nucleares, químicos, biológicos e
radiológicos, criando crises internacionais e
potencial para destruição significativa.

. Direitos humanos

Biodiversity loss
Grande perda de
biodiversidade e
colapso do ecossistema.

Consequências irreversíveis para o meio
ambiente, resultando em recursos
. Biodiversidade
severamente esgotados para a humanidade, . Desmatamento
bem como para as indústrias.

. Curto prazo: pico no preço de
commodities causado por eventos
extremos; custos de reparação e
reposição de danos e riscos de
infraestrutura (ex.: redes elétricas);
. Longo prazo: desaceleração do
crescimento; inflação; instabilidade
econômica e de mercados.
. Aumento do risco de solvência em
países afetados
. Desaceleração do crescimento
. Incerteza geral dos mercados e
instabilidade
. Curto prazo: pico no preço de
commodities causado por eventos
extremos; custos de reparação e
reposição de danos e riscos de
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Extreme weather
Eventos climáticos
extremos (inundações,
tempestades etc.).

infraestrutura (ex.: redes elétricas);
. Longo prazo: desaceleração do
crescimento; inflação; instabilidade
econômica e de mercados.
. Aumento de custos em setores
mais sensíveis à água;
Um declínio significativo na qualidade e
. Aumento do risco de solvência em
Water crises
quantidade de água doce disponível,
. Escassez de água economias mais dependentes da
Crises hídricas.
resultando em efeitos nocivos para a saúde
agricultura;
humana e atividade econômica.
. Aumento do preço de
commodities.
Nota: a coluna 'FATORES ASG' apresenta a relação entre o risco global e os fatores ASG descritos na Tabela 1 - Indicadores de
Avaliação dos Fatores ASG.
Principais danos em propriedade,
infraestrutura e ambientais, bem como perda
de vidas humanas causadas por eventos
climáticos extremos.

. Mudança climática
emissões de
carbono
. Biodiversidade

Fonte: adaptado pelo autor com dados de APIMEC (2017), CISL (2021) e WEF (2020).

Por meio do Quadro 5 – Riscos Globais x Fatores ASG x Impacto para
Investidores, é possível perceber a complexidade em estabelecer a correlação
proposta entre: riscos, fatores ASG e seus impactos financeiros (ou econômicos). A
essência é tentar capturar a possível materialidade de riscos e oportunidades
relacionados aos fatores ASG em toda a cadeia de valor corporativo (EUROPEAN
COMMISION, 2019), minimizando impactos futuros negativos e ampliando resultados
positivos; conceito que pode ser representado, com limitações, pela Figura 4 –
Sistema de Riscos e Oportunidades Relacionados aos Fatores ASG.

Figura 4 – Sistema de Riscos e Oportunidades Relacionados aos Fatores ASG

Fonte: adaptada pelo autor com conceitos da European Comission (2019) e CISL (2021).
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Dada a diversidade de estratégias, abordagens e conceitos, observa-se na
Figura 4, complexidade na incorporação de fatores ASG nas decisões de alocação de
recursos, sob o viés da análise de riscos e oportunidades, com uma lacuna de
desenvolvimento de facilitadores que possibilitem sua inserção na gestão de
investimentos, especialmente aos Fundos de Pensão de menor porte.
Os Fundos de Pensão possuem um viés social natural, por atuarem na
dimensão de proteção social, sendo empresas sem fins lucrativos (NESE;
GIAMBIAGI, 2020), os quais, ao adotarem, em sua gestão, práticas sustentáveis e
buscar a avaliação de fatores ASG nos investimentos, cumprem o papel também de
indutores do desenvolvimento sustentável, ratificando seu dever fiduciário agindo no
melhor interesse de seus participantes (SIEVÄNEN; RITA; SCHOLTENS, 2017).
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3 METODOLOGIA
Trata-se aqui de uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma vez que permite
analisar

objetos

subjetivos

com

percepções

e

compreensão

do

contexto

organizacional (DA SILVA; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010), desenvolvida com
o método de pesquisa ‘estudo de caso’, de viés avaliativo, pois esmiúça um objeto de
estudo e estabelece relações entre suas variáveis, avaliando o mérito de alguma
prática ou programa (GIL, 2019).
O posicionamento epistemológico da pesquisa é interpretativista e, de acordo
com Da Silva et al. (2010),
O paradigma interpretativo desafia a preocupação com a certeza que
caracteriza a perspectiva funcionalista, mas mantém a preocupação com a
regulação social [...] pois se fundamenta na visão de que as pessoas
constroem e mantêm simbólica e socialmente suas próprias realidades
organizacionais (DA SILVA; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010, p. 58).

Neste sentido, Weber (2004) destaca que, para o interpretativismo, o
conhecimento do mundo é intencionalmente constituído por meio da experiência
vivida por uma pessoa (WEBER, 2004). Desta forma, as pesquisas com abordagem
interpretativa apontam os ‘comos’ e os ‘o quês’ (GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000),
evidenciado no problema de pesquisa desenvolvido e aderente ao método de
pesquisa escolhido (YIN, 2015).
Esta pesquisa é empírica, ou seja, uma ‘pesquisa de campo’ que pressupõe a
comprovação prática por meio de diversos métodos que, permitam que a realidade
possa ser descrita, codificada ou mensurada de acordo com seu objeto de estudo,
sendo apoiada pela complementaridade que a teoria traz (DEMO, 1989). Portanto,
esta pesquisa não possui como orientação a realização de testes ou confirmação de
hipóteses; apenas a busca de percepções e conhecimentos sobre o problema de
estudo (GODOY, 1995).
Para a obtenção da adequada qualidade de pesquisa, com afinidade ao
método escolhido, serão utilizados um conjunto de critérios de validação, a saber: (i)
validade do constructo, por meio de múltiplas fontes de evidências e com o
encadeamento adequado entre elas; (ii) validade interna, com a construção da
explicação das análises desenvolvidas; (iii) validade externa, com o uso da teoria
pertinente neste estudo de caso único; e, (iv) confiabilidade, obtido pelo protocolo
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metodológico do estudo de caso sendo observado em seu desenvolvimento (YIN,
2015).
O Quadro 6 – Escolhas Metodológicas da Pesquisa, apresenta uma visão
consolidada das escolhas metodológicas adotadas para esta pesquisa.

Quadro 6 – Escolhas Metodológicas da Pesquisa
TEMA

PROBLEMA

Incorporação de fatores ambientais, sociais Como promover a incorporação de fatores ambientais,
e de governança nas decisões de alocação sociais e de governança nas decisões de alocação de
de recursos em um Fundo de Pensão.
recursos em um Fundo de Pensão?
Sociedade do ponto de vista do participante em ação,
POSICIONAMENTO Interpretativista
em vez do observador.
Sugere que a partir de um conhecimento previamente
MÉTODO
construído e de determinada lacuna observada, pode-se
Indutivo
inferir uma ideia a respeito do que está sendo
CIENTÍFICO
pesquisado.
Produção do conhecimento transdisciplinar, voltada à
resolução de problemas (modificação de situações
MÉTODO DE
Estudo de caso
existentes) que ocorrem no contexto de aplicação,
PESQUISA
facilitada pela pesquisa empírica que produza melhor
compreensão do fenômeno em estudo.
Entrevista,
Coleta de dados por meio do desenvolvimento de
COLETA DOS
observação direta e entrevista semiestruturada, observação direta, análise
DADOS
análise documental documental.
Para compreensão dos dados coletivos serão utilizados
ANÁLISE DOS
Análise de
procedimentos analíticos, com as técnicas de análise de
DADOS
conteúdo
conteúdo.
Baseada em um conjunto de critérios: (i) validade do constructo, por meio de
múltiplas fontes de evidências e com o encadeamento adequado entre elas;
(ii) validade interna, com a construção da explicação das análises
VALIDAÇÃO
desenvolvidas; (iii) validade externa, com o uso da teoria pertinente neste
estudo de caso único; e, (iv) confiabilidade, obtido pelo protocolo
metodológico do estudo de caso sendo observado em seu desenvolvimento.
Fonte: elaborado pelo autor (2020) com dados de Da Silva et. al (2010), Gil (2019), Gubrium e Holstein
(2000), Weber (2004) e Yin (2015).

3.1 TIPO DE PESQUISA
Para orientar o processo investigativo de modo a alcançar resposta ao
problema de pesquisa, optou-se pela realização de um estudo de caso, que não está
centrado nas formas de pesquisa empregadas, mas no tipo de problema a que
responde, possibilitando um conjunto de técnicas que permitam ao pesquisador maior
foco na compreensão da realidade social do objeto em estudo (DA SILVA; GODOI;
BANDEIRA-DE-MELLO, 2010).
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Assim, o estudo de caso permite que, o investigador tenha foco em um ‘caso’
e sustente uma perspectiva integral dos fenômenos e do mundo real, como na
investigação de processos organizacionais; assumindo, desta forma, que esse
entendimento provavelmente alcance condições contextuais apropriadas ao ‘caso’,
especialmente se os limites entre fenômeno e o contexto não estejam nítidos (YIN,
2015).
Este método de pesquisa qualitativa demonstra-se oportuno em pesquisas de
problemas práticos (DA SILVA; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010), como o deste
estudo, decorrente de situações sociais presentes nas interações cotidianas
observadas no recorte espacial em análise. Desta forma, o estudo de caso permite
explorar o contexto das operações de investimentos em um Fundo de Pensão, no
recorte de investigação da incorporação de fatores ASG em suas decisões de
alocação de recursos, como uma “abordagem que considera qualquer unidade social
como um todo [...] e inclui o desenvolvimento dessa unidade, que pode ser [...] um
conjunto de processos [...]” (DA SILVA; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010, p.
118-119).
Ainda, é importante destacar que o estudo de caso, como método de pesquisa,
neste estudo, tem sua proposta de uso também para explorar as situações em que “a
intervenção sendo avaliada não possui um único e claro conjunto de resultados” (YIN,
2015, p. 20), refletindo a possibilidade de que seus participantes, e não apenas o
pesquisador, possam influenciar e até definir as questões de avaliação e categorias
de dados relevantes ao longo do processo investigativo (YIN, 2015).
Assim, a escolha deste método, foi orientada por três condições: (i) a forma de
questão do problema de pesquisa; (ii) a não exigência e possibilidade de controle dos
eventos comportamentais; e, (iii) o grau de enfoque sobre eventos contemporâneos
(YIN, 2015).
Desta forma, este ‘estudo de caso’ é caracterizado como avaliativo, sendo
definido por oferecer um relato detalhado de um fenômeno social que envolva, por
exemplo,

sua

configuração,

estrutura

e

atividades;

contextualizando

seu

relacionamento com outros fenômenos e avaliando a questão de sua prática (DA
SILVA; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010).
Portanto, a opção pelo estudo de caso ampara o propósito da apreciação da
dinâmica decisória de alocação de recursos que poderá gerar benefícios
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socioambientais quando da incorporação de fatores ASG, ampliando o resultado
limitado de sua simples identificação.
3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
O município de Foz do Iguaçu, denominado em referência ao ponto onde o rio
de mesmo nome desemboca, está localizado no extremo oeste do Paraná. O rio
Paraná corre a oeste do município e ao sul, temos o rio Iguaçu. Ao norte fica o Lago
de Itaipu e, a sudeste, o Parque Nacional do Iguaçu. No sudoeste, os rios Iguaçu e
Paraná se unem formando a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. A
cidade possui a 7ª maior população do Estado do Paraná, estimada em 258.532
pessoas (dados de 2019), e uma área de 618,353 km². O município conta com 75,3%
de sua população atendida com esgotamento sanitário adequado, com uma taxa de
96,4% de escolarização de pessoas de 6 a 14 anos de idade em e, um PIB per capita
de R$ 50.990,89. Possui um índice Gini

de 0,45 (dados de 2003) e Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,751 (dados de 2010), posicionando o município
em 29º com o melhor índice do Estado do Paraná (IBGE, 2017; MARTINS;
RUSCHMANN, 2010; SOUZA, 2009).
Aproveitando o potencial hidrelétrico do rio Paraná, foi iniciada na década de
1970, a construção da Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A hidrelétrica,
compromisso entre o Brasil e o Paraguai, causou fortes impactos em toda a região
(FGV, 2009). Um destes impactos observou-se no aumento da população de Foz do
Iguaçu: em 1960, o município contava com 28.080 habitantes e, em 1980, 136.320
habitantes. Mais de 9 mil casas foram construídas para abrigar os trabalhadores que
construíram a usina hidrelétrica e os números da obra, que levou 10 anos para ser
concluída, fogem do comum (IPEA, 2010). É a única usina no mundo com uma
produção acumulada acima de 2,6 bilhões de Megawatts-hora (MWh), produzidos
desde 1984, quando entrou em operação. Em 2016 alcançou um recorde anual de
produção de energia, com 103 milhões de Megawatts-hora (MWh) gerados (ITAIPU,
2019).
A Usina Hidrelétrica de Itaipu é um dos principais empregadores do município
de Foz do Iguaçu (SOUZA, 2009). Durante muito tempo, benefícios pouco comuns
foram adotados pela usina para atrair e manter sua força de trabalho, pois eram
evidentes as limitações do município à época; tal condição gerava pouca atratividade.
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Neste sentido, em 1987, houve o entendimento da adoção também de um Sistema
Complementar de Seguro Social que concedesse aposentadorias e/ou pensões aos
empregados da usina. A intenção inicial era de adesão a Fundações existentes, como
a da Eletrobrás e Eletrosul, cujo movimento demonstrou-se inviável naquele momento.
Assim, na 93° Reunião do Conselho de Administração da Itaipu, de 22 de dezembro
de 1987, houve a apreciação da proposta de criação da ‘Fundação Itaipu-BR’ com a
apresentação de estudos atuariais desenvolvidos, os quais indicaram a conveniência
da adoção de uma Fundação própria para atender o lado brasileiro e, ainda, a
apreciação do Estatuto e do Regulamento que dispunham sobre a estrutura legal
desta Fundação (ITAIPU, 1987). Assim, em 30 de novembro de 1988, o Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS) editou a Portaria nº 4.367 aprovando o
Estatuto da Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social (FIBRA), também
chamada de Fundação Itaipu Brasil.
A Fundação Itaipu Brasil administra um plano na modalidade de ‘Benefício
Definido’ (BD), que possui 1343 participantes ativos e 1918 assistidos, alcançando
mais de 6500 pessoas beneficiadas diretamente (ABRAPP, 2021a). Em janeiro de
2021, fruto de seu objetivo estratégico de ampliação da proteção social, instituiu-se
um ‘Plano Família’ para atender aos familiares dos participantes de seu Plano BD. De
acordo com o Consolidado Estatístico da Abrapp, a Fundação possui um patrimônio
de R$ 4,1 bi (ABRAPP, 2021a). A totalidade de seus participantes (97,3%) são
residentes no município de Foz do Iguaçu e 50,8% de seus assistidos também
(ITAIPU, 2020).
Ainda, com o propósito de buscar a aproximação com seu público de
participantes e com o patrocinador Itaipu Binacional, a Fundação promoveu a
mudança de sua sede de Curitiba para Foz do Iguaçu. Este movimento também
suportará o objetivo estratégico de ampliação da proteção social, pois, em breve,
constituirá outros planos de benefícios alcançando as demais fundações da Itaipu
Binacional – a Fundação Itaiguapy de Saúde e o Parque Tecnológico de Itaipu –,
consolidando sua atuação no entorno de negócio do atual patrocinador.
Tanto o “Plano Família” quanto os planos que alcançarão as demais fundações
da Itaipu Binacional, serão ofertados na modalidade de Contribuição Definida (CD).
Nesta modalidade, os benefícios dependem especialmente do retorno dos
investimentos. Tal condição altera o entendimento dos riscos de investimento e de
longevidade associadas aos benefícios dos participantes (OCDE, 2015).
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Neste sentido, Apostolakis et al. (2016) argumentam que, as estratégias de
investimento em Fundos de Pensão devem desconsiderar metas de curto prazo, com
maiores riscos e considerar aquelas de longo prazo, por meio de investimentos
responsáveis, com a relação risco e retorno mais adequada, associados à análise de
variáveis como inflação e longevidade (APOSTOLAKIS; KRAANEN; VAN DIJK, 2016).
Adicionalmente, com estes novos públicos, surge nova argumentação, pois
“outra razão para as empresas se preocuparem é que a agenda ambiental constitui
uma das prioridades das gerações que estão saindo das universidades”
(ELKINGTON, 2012, p. 277). Assim, como observa Sievänen et al. (2017), os Fundos
de Pensão que integram o desenvolvimento sustentável em sua estratégia podem
trazer equilíbrio entre finanças e responsabilidade (SIEVÄNEN; RITA; SCHOLTENS,
2017). Os Fundos de Pensão são um fator determinante para o desenvolvimento
sustentável das sociedades, especialmente dado o volume dos ativos sob sua gestão
(DELSEN; LEHR, 2019).
Com a contextualização da unidade de análise, para demarcar os esforços
desta pesquisa, construiu-se o Quadro 7 – Síntese da Delimitação da Pesquisa, que
consolida os limites estabelecidos para o desenvolvimento do estudo e seus critérios.

Quadro 7 – Síntese da Delimitação da Pesquisa
UNIDADE DE ANÁLISE

ONDE?

Fundação Itaipu Brasil – Fundo de Pensão da Itaipu Binacional.

QUANDO?

Cotidiano de operações de investimento do Fundo de Pensão, análises de mercado
e de alocação de recursos.

QUEM?

Analistas de investimentos e responsáveis pela decisão de alocação de recursos.

O QUE?

Entendimento de práticas de decisão de alocação de recursos para incorporação
de fatores ASG.

COMO?

Entrevista semiestruturada, observação direta e análise documental.

Fonte: elaborado pelo autor (2020) com dados de Gil (2019) e Yin (2015).

3.3 TRATAMENTO DE DADOS
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Seguindo o protocolo metodológico do ‘estudo de caso’ (YIN, 2015), são
apresentados a seguir, os instrumentos utilizados para a coleta da evidência do estudo
de caso (Coleta de Dados) e da análise da evidência do estudo de caso (Análise de
Dados). O Quadro 8 – Matriz Analítica de Dados, apresenta uma visão integrada dos
esforços de coleta e de análise de dados.

Quadro 8 – Matriz Analítica de Dados
PROBLEMA DE ESTUDO

MATRIZ ANALÍTICA DE DADOS

Como promover a incorporação de fatores ambientais, sociais e de governança nas decisões de alocação de
recursos em um Fundo de Pensão?
OBJETIVO GERAL

Identificar a incorporação de fatores ASG nas decisões de alocação de recursos em um Fundo de Pensão, por
meio de pesquisa desenvolvida na Fundação Itaipu Brasil.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MANEJO DE INFERÊNCIAS

. Postura estratégica
corporativa orientada às
questões socioambientais;
. Disposição corporativa na
incorporação de fatores ASG na
alocação de recursos na gestão
de investimentos;
. Gestão de riscos corporativos
com alcance na avaliação de
riscos de investimentos
Descrever o
influenciados por fatores ASG;
modelo
. Ampliação de resultados
decisório para
corporativos com a
alocação de
identificação de oportunidades
recursos na
Fundação Itaipu de investimentos que
Brasil.
considerem fatores ASG;
. Vínculo entre diretrizes e
prática do processo de gestão
de investimentos;
. Alcance das Análises de
Operações observando a
incorporação de fatores ASG;
. Alcance das Análises de
Operações observando
variáveis de complexidade e
porte da entidade.

MÉTODO DE
COLETA DE DADOS

- Observação
direta.

COBERTURA DOS DADOS

- Observação direta da dinâmica
de avaliação de gestores:
. Análises de Operações;
. Discussões de alocação de
recursos;
. Cotidiano da gestão de
investimentos.

- Análise
documental.

- Documentos internos:
. Análise de Operação (2019 e
2020);
. Política de Investimentos;
. Regulamento de
Investimentos;
. Procedimentos operacionais
de investimentos;
. Relatório Anual de
Informações (2014 a 2019).

- Entrevista
semiestruturada.

- Categoria das questões:
. Contexto;
. Conformidade;
. Modelo Decisório.

Continuação do Quadro 8 – Matriz Analítica de Dados

TÉCNICAS DE
ANÁLISE DE DADOS

- Análise de
Conteúdo.
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. Sensibilização da
responsabilidade do investidor
institucional aos aspectos
socioambientais;
Investigar a
. Sensibilização do
disposição
compromisso com a Agenda
corporativa à
2030;
incorporação de . Materialidade da
fatores
conformidade aos aspectos
ambientais,
regulatórios e de incorporação
sociais e de
de fatores ASG na estratégia
governança
corporativa;
(ASG) nas
. Disposição de mudança da
decisões de
postura corporativa como
alocação de
direcionamento estratégico;
recursos no
. Competências internas
Fundo de
disponíveis e habilitadas para a
Pensão dos
promoção de fatores ASG na
funcionários da avaliação de alocação de
Itaipu
recursos;
. Base de informações acessível
Binacional.
e aderente à avaliação
qualitativa que sustente a
tomada de decisão baseada em
fatores ASG.

Desenvolver um
protocolo para
incorporação de
fatores
ambientais,
sociais e de
governança
(ASG) nas
decisões de
alocação de
recursos da
Fundação Itaipu
Brasil.

. Sensibilização da
responsabilidade do investidor
institucional aos aspectos
socioambientais;
. Aderência de instrumentos de
aperfeiçoamento ao modelo de
gestão de investimentos
utilizado;
. Materialidade ampliada de
conformidade aos aspectos
regulatórios e de incorporação
de fatores ASG na estratégia
corporativa.

- Observação
direta.

- Observação direta da dinâmica
de avaliação de gestores:
. Análises de Operações;
. Discussões de alocação de
recursos;
. Cotidiano da gestão de
investimentos;
. Ciclo de acompanhamento de
gestores.
- Análise de
Conteúdo.

- Análise
documental.

- Entrevista
semiestruturada.

- Documentos externos:
. Plano de Trabalho Convênio
Itaipu Binacional (ITAIPU, 2020).

- Categoria das questões:
. Postura;
. Maturidade.

- Observação direta da dinâmica
de avaliação de gestores:
. Análises de Operações;
- Observação
. Discussões de alocação de
direta.
recursos;
. Cotidiano da gestão de
investimentos.
- Documentos internos:
. Formulário de Análise de
Operação;
- Análise
. Política de Investimentos.
documental.
- Documentos externos:
. Guia Prático para Integração
ASG na Avaliação de Gestores
(ABRAPP; SITAWI, 2019).
- Categoria das questões:
. Contexto;
. Postura;
- Entrevista
. Maturidade;
semiestruturada.
. Conformidade;
. Modelo decisório;
. Encerramento.

- Análise de
Conteúdo.

Fonte: elaborado pelo autor (2020) com dados de Bardin (2016) e Yin (2015).

Para atender aos objetivos desta pesquisa, o Quadro 8 – Matriz Analítica de
Dados faz a correlação entre os objetivos específicos (coluna ‘objetivos específicos’)
da pesquisa e os instrumentos utilizados para a coleta (coluna ‘método de coleta de
dados’) e a análise (coluna ‘técnicas de análise de dados’) de dados.
Ainda, o Quadro 8 – Matriz Analítica de Dados, apresenta na coluna ‘manejo
de inferências’ a estratégia geral da abordagem exploratória, que orienta diretamente
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a definição das categorias analíticas de referência geral à construção das análises
temáticas e categoriais (BARDIN, 2016), de acordo com a abordagem ‘IndutivaGerativa-Construtiva-Subjetiva’, descrita por Moraes (1999), que orienta a construção
das categorias durante a fase de análise, pela leitura, criatividade e perspicácia, para
atender aos objetivos propostos (MORAES, 1999), face à análise, a fim de
desenvolver-se em unidades distintas do corpus de pesquisa, tais como: (i) categoria
das questões, (ii) questões individuais e (iii) documentos coletados; objetivando maior
coerência na construção das categorias de análise (MINAYO, 2014). Na coluna
‘cobertura dos dados’ é apresentado o repertório dos dados utilizados, de acordo com
o método de coleta escolhido, para o desenvolvimento da análise. Destaca-se que, a
discussão das ‘categorias das questões’, presente neste quadro, foi realizada na
próxima seção, discorrendo-se sobre as entrevistas em profundidade.
3.3.1 Coleta dos Dados
A coleta de dados para estudos de caso possui grande versatilidade, pois “é
multimétodo por excelência e utiliza variadas fontes de informação” (DA SILVA;
GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010, p. 133), cujas fontes de evidências, inclusive,
podem ser organizadas de diferentes formas. Múltiplas fontes de informação
contribuem para uma abordagem ampla de aspectos históricos e comportamentais,
visando corroborar para as mesmas descobertas (YIN, 2015).
Para este estudo, as seguintes técnicas para a coleta de dados serão
empregadas: (i) análise documental, (ii) observação direta e (iii) entrevista
semiestruturada.
Ressalta-se que, tanto as questões formuladas para aplicação na entrevista
semiestruturada, quanto a escolha dos documentos internos e externos compatíveis
para o desenvolvimento da análise e respectivo alcance dos objetivos de estudo
esperados, foram influenciadas pelas percepções e entendimentos advindos de
observação assistemática desenvolvida. Esta técnica permitiu ao pesquisador
aproximar-se da dinâmica de análise de operações de investimentos, das discussões
de alocação de recursos e do cotidiano dos processos da gestão de investimentos.
Com abordagem não-participativa, constituiu um papel relevante para a pesquisa, pois
foi possível delinear as etapas de coleta e análise de dados do estudo de caso (GIL,
2019). Ainda, Gil (2019) reforça que, o termo observação tem um sentido lato, não

55

limitando-se apenas a ver, mas também de averiguar, o que é um recurso comum na
aquisição de conhecimento (GIL, 2019).
Adicionalmente, o pesquisador foi surpreendido com um convite para participar
de uma dinâmica de construção de respostas para uma pesquisa do órgão regulador
e fiscalizador do segmento de Previdência Complementar, relacionada à incorporação
de fatores ASG nos investimentos, denominada ‘Critérios ASG na Avaliação de
Investimentos nas EFPC’ (PREVIC, 2021). Esta oportunidade acrescentou ‘novos
olhares’ para o refinamento da análise e dos resultados da pesquisa.
O emprego da técnica de observação direta, foi orientado ao processo de
análise do modelo decisório para alocação de recursos, desenvolvido por meio da
análise de operações de investimentos. Esta técnica objetivou a coleta de informações
utilizando os sentidos no processo de alcançar aspectos da realidade, inicialmente
pouco compreensíveis. Desta forma, promoveu a obtenção de evidências sobre aquilo
que os indivíduos não possuem consciência, mas que orientam seu comportamento,
obrigando, portanto, a aproximação do investigador à realidade de estudo (MARCONI;
LAKATOS, 2002).
A observação direta permite a coleta de dados complementares, captando os
aspectos descritivos e analíticos das dinâmicas investigadas, disponibilizando
atributos que promovem a verificação da harmonia entre o discurso e a prática dos
sujeitos no processo em estudo (STAKE, 2011).
A técnica de observação direta demonstra-se flexível, permitindo o registro de
eventos no momento de sua ocorrência, possibilitando, inclusive, que o pesquisador
possa alterar sua atenção para situações imprevistas, sem ausentar-se do
monitoramento dos acontecimentos de seu ‘campo de pesquisa’ (COOPER;
SCHINDLER, 2003).
A aplicação da técnica de ‘observação direta’ foi desenvolvida no segundo
semestre de 2020, especialmente nas dinâmicas de análise de operações, que
envolviam a seleção de gestores (empresas administradoras de recursos financeiros,
gestores de investimentos), por meio de avaliação qualitativa realizada pelos analistas
de investimentos. Esta avaliação qualitativa é orientada com o uso de um formulário
de referência preenchido pelos gestores participantes do processo, que, juntamente
com documentos que evidenciam as informações relatadas, são apreciados e
relatados em forma de ‘parecer’, que subsidia a tomada de decisão. Este formulário
recebe, informalmente, a mesma identificação que seu processo: Análise de
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Operação (AOP). Assim, o interesse foi orientado ao entendimento da análise de
fatores ASG, bem como a avaliação de impactos, positivos (oportunidades) e
negativos (riscos).
Para a análise documental, como visto em Da Silva et al.(2010), “o uso mais
importante dos documentos dá-se em função da corroboração e ampliação das
evidências oriundas de outras fontes” (DA SILVA; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO,
2010, p. 135).
Com tal ênfase, sob o pretexto de reduzir os problemas e desafios da
reflexividade trazidos pelos objetos coletados, especialmente advindos das
entrevistas, tanto pela influência do pesquisador sobre o participante, quanto pelo
movimento oposto, serviu-se também da ‘análise de documentos’ (YIN, 2016).
Portanto, o risco de maior ou menor inclinação do pesquisador ganhou atenção.
Assim, como observa Yin (2015), “as buscas sistemáticas de documentos
relevantes são importantes em qualquer plano de coleta de dados” (YIN, 2015, p. 111).
Desta forma, os esforços relacionados à análise documental, buscaram um
melhor entendimento de contextos por meio de registros de processos, relatórios e
normativos (documentos internos), além de referências do segmento de Previdência
Complementar (documentos externos), que complementaram a construção do
entendimento sobre as dinâmicas do entorno do problema de pesquisa.
Outra técnica empregada para a coleta de dados foi a ‘entrevista
semiestruturada’ ou ‘em profundidade’ (YIN, 2015), constituindo a estratégia principal
para compreender o mundo do entrevistado, possibilitando desenvolver uma
representação de como interpretam a incorporação de aspectos ASG na dinâmica de
alocação de recursos (DA SILVA; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010).
A entrevista semiestruturada seguiu um roteiro previamente elaborado,
baseado na estrutura teórica e na análise dos documentos de referência, além da
observação realizada. Se constituíram de sessões curtas, de duração média de 52
minutos, agendadas previamente, realizadas de forma individual e em formato não
presencial. O registro das entrevistas foi realizado por meio da gravação de áudio e
vídeo, sendo geradas com autorização do entrevistado e, posteriormente, transcritas
literalmente (YIN, 2015). Cada entrevistado, após orientação, assinou o ‘Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido’, recebendo uma via para sua referência e guarda.
Os entrevistados foram escolhidos em função de sua participação no processo
de gestão de investimentos, especialmente na análise e definição da alocação de
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recursos financeiros do Fundo de Pensão estudado. Esta escolha observou as
atribuições e responsabilidades organizacionais destes participantes, tendo sido
realizadas 7 entrevistas, que alcançaram a plenitude dos participantes do processo
de gestão de investimentos do Fundo de Pensão em estudo. Assim, foram
entrevistados 100% dos envolvidos na análise e definição da alocação de recursos
financeiros, entre empregados e diretores da Fundação Itaipu Brasil.
A Tabela 2 – Qualificação dos Entrevistados, fornece uma visão dos
entrevistados, sua categoria de posicionamento e o grupo do roteiro de entrevista,
além da quantidade de questões avaliadas. A formação dos grupos do roteiro de
entrevista organizou os participantes nas perspectivas organizacionais (estratégica,
tático-operacional e operacional), para possibilitar maior coerência durante a análise
temática, frente ao perfil dos respondentes.

Tabela 2 – Qualificação dos Entrevistados
GRUPO

A

QUANTIDADE DE RESPONSABILIDADE NO PROCESSO
ENTREVISTADOS
DE INVESTIMENTO
. Administrador Responsável pela
Gestão de Riscos (ARGR)
. Administrador Estatutário
2
Tecnicamente Qualificado (AETQ)
. Diretor Superintendente
. Diretor de Investimentos

B

1

C

4

CATEGORIA DE ENTREVISTA
. Decisores da Alocação de
Recursos
. Perspectiva Estratégica
Organizacional

. Decisores da Alocação de
Recursos
. Perspectiva Táticaoperacional Organizacional
. Analistas de Investimentos
. Analistas de Investimentos
. Analista de Riscos de Investimentos . Perspectiva Operacional
Organizacional
. Gestor de Investimentos
. Gestor do Processo de Gestão de
Ativos

QUANTIDADE
DE QUESTÕES
37

52
46

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

O roteiro da entrevista semiestruturada está descrito no Apêndice A – Roteiro
da Entrevista Semiestruturada, servindo como um plano não-impositivo para
realização da entrevista, mas sim orientativo às necessidades do pesquisador,
possibilitando que o entrevistado tivesse liberdade de considerações e contribuições,
bem como, dinamismo ao pesquisador na realização das questões, de forma integral
ou não, frente à evolução da sessão e amplitude das respostas obtidas (YOW, 1994).
A Tabela 3 – Matriz Analítica - Roteiro de Entrevista Semiestruturada,
demonstra os princípios de construção do roteiro de entrevista semiestruturada. A
coluna ‘proposição de pesquisa’ define o propósito das questões construídas e a
coluna ‘justificativa’ dá o embasamento teórico, em termos de problematização, para
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a proposição de pesquisa definida, advindo do referencial teórico da pesquisa. A
coluna ‘categoria’ enuncia a temática da categoria descritiva das questões e a coluna
‘questões’ traz as referências numéricas do conjunto de questões participantes de
cada categoria, presentes no roteiro descrito no Apêndice A. A coluna ‘participantes’
indica o grupo selecionado para aplicação do respectivo conjunto de questões.

Tabela 3 – Matriz Analítica - Roteiro de Entrevista Semiestruturada
PROPOSIÇÃO DE PESQUISA

JUSTIFICATIVA

Identificar a compreensão:
- do conceito de
investimentos responsáveis;
- da incorporação de fatores
ASG;
- de riscos e oportunidades.

A natureza da poupança previdenciária é de
longo prazo, a mesma característica dos
investimentos que consideram fatores ASG.
Com tal conjunção, o volume dos ativos dos
Fundos de Pensão pode reverter em
impactos socioambientais significativos na
incorporação de fatores ASG nas decisões
de alocação destes recursos (APOSTOLAKIS;
KRAANEN; VAN DIJK, 2016).

Verificar:
- a disposição na
incorporação de fatores
ASG;
- a influência do motivador
regulatório;
- o possível alinhamento
com ODS;
- a inserção do tema na
estratégia corporativa.

Mesmo existindo um importante motivador
para a incorporação dos fatores ASG nas
decisões de investimento, compreendido
nos limites legais, por meio da Resolução
CMN n° 4.661/2018, que determina sua
análise no processo de investimento (NESE;
GIAMBIAGI, 2020), infere-se que a possível
interpretação do aspecto discricionário
transfere esta responsabilidade aos agentes
custodiantes, deixando o Fundo de Pensão
de incluí-lo em sua estratégia corporativa.

Compreender:
- os ritos de discussão e
desenvolvimento do tema;
- a existência de
competências internas;
- modelos de
monitoramento e de
acompanhamento;
- estrutura de fomento de
gestores de ativos;
- o uso de referências de
análise e padrões.
Validar:
- a materialidade das
diretrizes existentes;
- o atendimento regulatório.

Os riscos ambientais, sociais e de
governança possuem o potencial de
impactar negativamente os retornos
financeiros dos Fundos de Pensão. Contudo,
poucos fundos integram os fatores ASG na
seleção de seus investimentos, existindo um
provável desinteresse ou ausência de
facilitadores para esta prática (ZWAAN;
STEWART; BRIMBLE, 2015).

CATEGORIA

Contexto

Postura

Maturidade

De acordo com a International Organisation
of Pension Supervisors (IOPS), principal
organização internacional de supervisão de
previdência privada, os fundos de pensão
devem considerar adequadamente qualquer
fator que possa afetar o desempenho
Conformidade
sustentável a longo prazo de seus ativos, o
que implica necessariamente reconhecer a
influência dos fatores ambientais, sociais e
de governança em seus investimentos e na
gestão de riscos (IOPS, 2019).

QUESTÕES PARTICIPANTES

1a6

- Analistas de
investimentos1;
- Decisores da
alocação de
recursos1.

7 a 14

- Analistas de
investimentos2;
- Decisores da
alocação de
recursos1.

15 a 26

- Analistas de
investimentos2;
- Decisores da
alocação de
recursos2.

27 a 31

- Analistas de
investimentos1;
- Decisores da
alocação de
recursos2.

59

Entender:
- a incorporação de fatores
ASG no modelo decisório;
- a estrutura de análise de
fatores ASG.

É fundamental, como mencionado na
Política de Sustentabilidade da Abrapp, “a
inserção de critérios ambientais, sociais e de
governança no âmbito da seleção e análise
de investimentos” dos Fundos de Pensão
(ABRAPP, 2019, p. 7).

Modelo
decisório

32 a 51

- Analistas de
investimentos1;
- Decisores da
alocação de
recursos2.
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- Analistas de
investimentos1;
- Decisores da
alocação de
recursos1.

Continuação da Tabela 3 – Matriz Analítica - Roteiro de Entrevista Semiestruturada
Promover:
- a reflexão sobre o tema,
buscando complementos;
- a geração de ideias e
sugestões.

Os Fundos de Pensão possuem um viés
social natural, por atuarem na dimensão de
proteção social, sendo empresas sem fins
lucrativos (NESE; GIAMBIAGI, 2020), os
quais, ao adotarem em sua gestão práticas
sustentáveis e buscar a avaliação de fatores
ASG nos investimentos, cumprem o papel
também de indutores do desenvolvimento
sustentável (MONTEIRO; RECH; SOARES JR.,
2017).

Encerramento

Notas:
1 – considerou, inicialmente, a realização plena das questões da respectiva categoria
2 – considerou, inicialmente, a realização parcial das questões da respectiva categoria

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

Tendo em vista a amplitude do roteiro de entrevista semiestruturada,
entendeu-se pela aplicação de um teste inicial, como prevê Yin (2015), para identificar
aperfeiçoamentos no roteiro de entrevista e na resposta comportamental dos
entrevistados, buscando melhor conforto e resultados superiores na dinâmica (YIN,
2015).
O teste foi realizado com um convidado que atuou no processo de gestão de
investimentos, sem experiência em fatores ASG. A entrevista foi individual e realizada
em formato não-presencial, sendo gravada para permitir melhor análise frente aos
propósitos do teste.
O roteiro de entrevista demonstrou-se consistente e amplo, sendo
desenvolvido de forma não linear, acompanhando a evolução das questões
apresentadas, o discorrer de ideias e entendimentos do entrevistado.
O teste foi concluído, com a avaliação da dinâmica pelo entrevistado,
destacando oportunidades de melhoria e contribuições ao objetivo da pesquisa.
Pontos de necessidade de maior detalhamento foram discutidos e a consolidação de
algumas questões foi entendida como adequada, sendo devidamente ajustadas no
roteiro de entrevista. Além disso, foram inseridas as necessidades de uma explicação
mais ampla em algumas questões desenvolvidas.
O formato não-linear de aplicação do roteiro de entrevista mostrou-se
coerente, uma vez que o entrevistado alcançava respostas de outras questões não
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realizadas ao responder àquelas aplicadas, permitindo melhor fluidez e sentido lógico
ao entrevistado (BONI; QUARESMA, 2005).
3.3.2 Análise dos Dados
Como técnica principal de análise de evidências, norteadora dos esforços das
discussões e resultados desta pesquisa, utilizou-se a ‘análise de conteúdo’, cujo pilar
de apreciação é a mensagem, seja verbal ou documental, que expressa um
significado e um sentido, carregada de componentes cognitivos, afetivos, valorativos
e ideológicos (FRANCO, 2005).
A análise de conteúdo requer comparações contextuais e exames entre as
relações de causa e efeito pertencentes à mensagem (FRANCO, 2005), permitindo
uma concepção crítica e dinâmica da linguagem, entendida como “uma construção
real da sociedade e expressão da existência humana” (FRANCO, 2005, p. 14).
Neste sentido, a técnica de análise de conteúdo possibilita a compreensão do
conteúdo latente, os significados implícitos e o sentido das palavras. Assim, a análise
de textos, no enredo de seus usos, afasta a análise de conteúdo de outras técnicas
de análise de dados (KRIPPENDORFF, 2004).
Com tal ênfase, a técnica escolhida, dentre o conjunto de técnicas do acervo
da análise de conteúdo, foi a denominada ‘análise de avaliação’. Esta técnica
possibilita, como resultado, a mensuração das atitudes do locutor da mensagem, em
relação aos objetos que pronuncia, sendo fundamentada, em termos de concepção
da linguagem, como ‘representacional’. Entende-se como ‘atitudes’ as prédisposições de resposta em forma de opiniões e atos, diante de pessoas, ideias,
acontecimentos, de maneira determinada (BARDIN, 2016).
As atitudes são caracterizadas por duas variáveis: (i) intensidade, evidencia o
grau de convicção expresso e, (ii) direção, que demonstra o sentido da opinião de
acordo com uma escala bipolar, entre um entendimento favorável e desfavorável. Para
alcançar estas variáveis, há a decomposição do texto em unidades de significação,
com o objetivo de avaliar sua carga avaliativa (BARDIN, 2016).
Além das fases tradicionais da ‘análise de conteúdo’, a ‘análise de avaliação’
possui três outras fases. Pela peculiaridade aplicada à técnica nesta pesquisa, tais
fases foram desenvolvidas tanto para a formação da referência de comparação
comum (perspectiva teórica), responsável pela conexão dos temas na visão de cada
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entrevistado, quanto para o tratamento da narrativa de cada entrevistado (perspectiva
empírica) (OSGOOD; SAPORTA; NUNNALLY, 1956).
Assim, o modelo de análise, que adapta as etapas de Pré-Análise e de
Exploração de Material (denominada como ‘Análise’) propostas por Bardin (2016) à
realidade da pesquisa, é ilustrado na Figura 5 – Modelo de Análise. Todas as fases
da Análise de Avaliação foram desenvolvidas com o uso do aplicativo MS-Excel.

Figura 5 – Modelo de Análise

Fonte: elaborada pelo autor (2020) com dados de Bardin (2016) e Osgood et al. (1956).

A primeira fase da Análise de Avaliação, denominada de ‘identificação e
extração dos objetos de atitude’ (em inglês atitude objects ou AO), nesta pesquisa
construídos tanto a partir de um enunciado de coesão, constituídos por recortes do
referencial teórico da pesquisa e utilizados na inferência dedutiva por análise
comparativa aos conteúdos analisados, quanto pelas próprias entrevistas. A análise
comparativa foi norteada pelo manejo de inferências, ou seja, das categorias
analíticas de referência geral à construção das análises temáticas e categorial, como
pode ser observado no Quadro 8 – Matriz Analítica de Dados. Este modelo possibilitou
a formação de um elo entre as questões da entrevista semiestruturada, segregadas
em categorias de análise em função de sua proposição de pesquisa, com o manejo
de inferências e o enunciado de coesão (referencial teórico).
A segunda fase da Análise de Avaliação é a chamada ‘normalização dos
enunciados’, que trata da preparação da codificação para transformar os enunciados
em forma canônica, com a obtenção de afirmativas, por meio da combinação sintática
‘ator - ação - complemento’, sendo traduzido, no formato da técnica descrita, como:
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‘objeto de atitude avaliado (AO) - conector verbal (c) - termo de significação comum
(cm)’.
E, a terceira fase da mesma técnica, é a que desenvolve a ‘codificação’, com
a avaliação da direção e intensidade (BARDIN, 2016). Os critérios utilizados para a
codificação são apresentados na Tabela 4 – Critérios de Codificação da Análise de
Avaliação.

Tabela 4 – Critérios de Codificação da Análise de Avaliação
ELEMENTOS DE
CODIFICAÇÃO

c
Conector
Verbal
Cm
Termo de
Significação
Comum

AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

INTENSIDADE
FORTE

+3 / -3

INTENSIDADE
MÉDIA

+2 / -2

INTENSIDADE
FRACA
MUITO
BASTANTE
POUCO

INFERÊNCIAS DE ANÁLISE

+3 / -3
+2 / -2

Verbos no presente, presença de advérbios que reforçam a ação
do verbo.
Verbos que indicam a iminência, o parcial, o provável, o
crescimento e por outros tempos verbais que não sejam o
presente.
Relação hipotética, apenas esboçada ou presença de alguns
advérbios que denotem pouca frequência e plenitude.
Notação do qualificador muito significativa.
Notação do qualificador com significância intermediária.

+1 / -1

Notação do qualificador pouco significativa.

+1 / -1

ASSOCIATIVO
+
Quando o verbo liga o sujeito a seu complemento.
DISSOCIATIVO
Quando o verbo separa o sujeito de seu complemento.
Fonte: elaborada pelo autor (2020) com dados de Bardin (2016).
Direção

Após aplicados os critérios apresentados na Tabela 4 – Critérios de
Codificação da Análise de Avaliação, a avaliação das narrativas da entrevista
semiestruturada, tendo como referência as afirmativas advindas do enunciado de
coesão, segue para a notação dos ‘objetos de atitude’, com um cálculo desenvolvido
pela multiplicação das pontuações atribuídas aos conectores verbais e termos de
significação comum. O resultado, apurado para cada afirmativa de referência, foi
estabelecido através da média dos enunciados das narrativas analisadas na entrevista
semiestruturada, utilizando-se a seguinte fórmula:
AO𝑛𝑛 =

∑ c𝑛𝑛 × Cm𝑛𝑛
N ×3

Na qual:
AO

– afirmativa de referência, advinda do enunciado de coesão;

n

– número sequencial da afirmativa de referência;
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cn

– ‘conector verbal’ avaliado da normalização da narrativa da entrevista
semiestruturada, relacionado à afirmativa de referência n;

Cmn – ‘termo de significação comum’ avaliado da normalização da narrativa
da entrevista semiestruturada, relacionado à afirmativa de referência n;
N

– quantidade de afirmativas na temática analisada;

3

– amplitude da escala utilizada.

O resultado da fórmula apresentada define o valor de cada objeto de atitude
(BARDIN, 2016), aplicado em uma escala de 7 pontos, apresentada na Figura 6 –
Escala de Notação dos Objetos de Atitude.

Figura 6 – Escala de Notação dos Objetos de Atitude

Fonte: elaborada pelo autor (2020) com dados de Bardin (2016).

A escala visualizada na Figura 6 – Escala de Notação dos Objetos de Atitude,
demonstra o entendimento de favorabilidade de um objeto de atitude em relação à
afirmativa desenvolvida para avaliação. Este entendimento pode resultar em uma
percepção de ‘desfavorabilidade’ ou ‘favorabilidade’ à afirmativa de teste. A condição
de resultado ‘neutro’, demonstra que não houve afinidade nas pré-disposições
deduzidas do conteúdo avaliado em relação às afirmativas testadas (BARDIN, 2016).
Os objetos de atitude foram relacionados às proposições de pesquisa, como
observado na Tabela 3 – Matriz Analítica - Roteiro de Entrevista Semiestruturada, que
também foram vinculadas à análise documental, por meio do manejo de inferências
presente no Quadro 8 – Matriz Analítica de Dados. Os resultados, além do
entendimento de favorabilidade dos diversos objetos de atitude, considerou sua média
(M), entre todos os respondentes da entrevista semiestruturada, e os resultados para
os grupos de participantes da entrevista semiestruturada: (i) Decisores da Alocação
de Recursos (D) e (ii) Analistas de Investimentos (A).
Desta forma, para a organização da análise de avaliação neste estudo,
concebeu-se a estrutura conceitual apresentada na Figura 7 – Modelo Conceitual
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Proposto para Análise, cujos significados são tratados no Quadro 8 – Matriz Analítica
de Dados e na Tabela 3 – Matriz Analítica - Roteiro de Entrevista Semiestruturada.

Figura 7 – Modelo Conceitual Proposto para Análise

Fonte: elaborada pelo autor (2020) com dados de Bardin (2016).

Para materializar este conceito nas avalições desenvolvidas e resultados
apresentados, construiu-se um quadro de referência, que organiza a análise de
avaliação em cada temática de interesse, apresentada no Quadro 9 – Organização da
Análise de Avaliação.
Quadro 9 – Organização da Análise de Avaliação
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – ORGANIZAÇÃO
QUESTÕES
PROPOSIÇÃO
DE PESQUISA
MANEJO DE
INFERÊNCIAS
ENUNCIADO
DE COESÃO
AO

OBJETO DE ATITUDE

AO1
AO2
AO3
AO4

NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c
CONECTOR VERBAL

ESCALA DE NOTAÇÃO

c x cm

cm

PRODUTO

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

MÉDIAS
TOTAL (M)
DECISORES (D)
ANALISTAS (A)

Fonte: elaborado pelo autor (2021).
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Assim, foram idealizados objetos de atitude, como instrumentos da técnica de
análise de avaliação, para suportar o estudo dos objetivos específicos da pesquisa,
nas categorias e temas apresentados na Tabela 5 – Objetos de Atitude Construídos.

Tabela 5 – Objetos de Atitude Construídos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CATEGORIA

OBJETOS DE ATITUDE (AO)
Investimento Responsável

Contexto
Descrever o modelo decisório para
alocação de recursos na Fundação Itaipu
Brasil.

Risco
Oportunidade

Conformidade
Modelo Decisório

Investigar a disposição corporativa à
incorporação de fatores ambientais,
sociais e de governança (ASG) nas
decisões de alocação de recursos no
Fundo de Pensão dos funcionários da
Itaipu Binacional.

Incorporação [de fatores ASG]

Postura
Maturidade

Diretrizes
Modelo Decisório
Análise de Operações
Desenvolvimento Sustentável
Estratégia Corporativa
Postura Corporativa
Competências Internas

Fonte: elaborada pelo autor (2021).

Os ‘objetos de atitude’, apresentados na Tabela 5 – Objetos de Atitude
Construídos, foram utilizados como referência à normalização das narrativas da
entrevista. Assim, estabeleceu-se o vínculo entre as perspectivas teórica e empírica,
possibilitando sua avaliação comparativa em um viés dedutivo. Como facilitador da
normalização da entrevista semiestruturada, as subcategorias de referência, como
orienta a análise de conteúdo (BARDIN, 2016), advieram do elo entre o manejo de
inferências de cada objetivo específico e às proposições de pesquisa de cada
categoria da entrevista semiestruturada.
A escolha deste formato permitiu padronizar o conteúdo das narrativas da
entrevista semiestruturada em afirmativas, sob a forma sintática mais elementar (atoração-complemento), orientadas pelas afirmativas advindas dos enunciados de coesão
(GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000). A adoção deste formato facilitou a identificação das
atitudes exteriorizadas pelos entrevistados (BARDIN, 2016).
De acordo com Bardin (2016), o próprio criador da técnica de análise de
avaliação (Charles Egerton Osgood), denominada Evaluative Assertion Analysis
(EAA), a “considerou extremamente trabalhosa, limitando seu alcance pragmático e
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transformando-a num instrumento de investigação” (BARDIN, 2016, p. 210). Contudo,
pelo viés avaliativo da pesquisa, contribuiu para a busca dos motivadores dos
fenômenos, com o uso da técnica analítica de construção da explicação, de forma
narrativa, da problemática em estudo (YIN, 2015). Neste sentido, a análise de
avaliação surge para aprofundar os resultados.
Corroborando nesta orientação, a análise documental, proporcionou um
conjunto de operações para estudar documentos, no intuito de compreender as
circunstâncias da dinâmica de uso dos fatores ASG para a alocação de recursos, de
forma que sua compreensão trouxesse melhor ‘amarração’ de ideias, àquelas
provenientes das mensagens da entrevista semiestruturada (RICHARDSON, 2017).
Assim, a discussão consistiu em avaliar, por temática, as respostas dos
entrevistados e comparar quais eram as questões que norteavam os fatores ASG em
termos de favorabilidade, suportando as percepções alcançadas com a base
documental e observação realizadas. Além do empregado no sentido oposto, como
no estudo do primeiro objetivo específico, que iniciou pela análise documental,
alcançando,

posteriormente,

a

entrevista

semiestruturada

desenvolvida.

Demonstrando, portanto, versatilidade em seu uso.
Desta forma, confrontando este conjunto de informações, para a busca de
melhor coesão na construção de resultados, propôs-se a triangulação de dados,
coletados de diferentes fontes, como instrumento de investigação presente na
essência dos estudos de caso (YIN, 2015).
Como processo sistemático e abrangente, facilitador da análise do conjunto de
evidências, houve a realização da transcrição das entrevistas e dos apontamentos
das observações realizadas de forma concomitante aos demais esforços de coleta de
dados, de modo a prevenir perdas ‘por falha humana’ nesta ação, seja por decorrência
do tempo ou outras desconexões (STAKE, 2011).
A Tabela 6 – Entrevistados e Respectivos Esforços de Entrevista, apresenta
as informações do esforço de coleta realizado. A ordem de apresentação dos
entrevistados não estabelece vínculo com a categoria de entrevista da Tabela 2 –
Qualificação dos Entrevistados, preservando sua privacidade.
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Tabela 6 – Entrevistados e Respectivos Esforços de Entrevista
IDENTIFICAÇÃO
DURAÇÃO DA ENTREVISTA
FIBRA 1
81 minutos
FIBRA 2
32 minutos
FIBRA 3
50 minutos
FIBRA 4
42 minutos
FIBRA 5
55 minutos
FIBRA 6
68 minutos
FIBRA 7
35 minutos
TOTAIS
363 MINUTOS (~6 HORAS)
Fonte: elaborada pelo autor (2021).

NÚMERO DE PÁGINAS TRANSCRITAS
11 páginas
6 páginas
10 páginas
10 páginas
8 páginas
12 páginas
7 páginas
64 PÁGINAS

Os tempos relacionados à duração da entrevista, apresentados na Tabela 6 –
Entrevistados e Respectivos Esforços de Entrevista, correspondem ao efetivamente
utilizado para a aplicação das questões presentes no roteiro da entrevista
semiestruturada, desconsiderando as fases inicial, de ambientação e apresentação, e
de fechamento, com os agradecimentos e considerações diversas.
Após a transcrição das entrevistas, categorização e organização da análise de
avaliação, concluiu-se pelo descarte de algumas questões, face à resposta
desenvolvida de forma fechada ou binária e, inclusive, inexistente. Condições que
demonstraram a insuficiência de seu aproveitamento para a análise qualitativa
adequada ao propósito de pesquisa. Após esta definição, testes de aderência dos
objetos de atitude construídos foram realizados, demonstrando coerência nos
resultados preliminares percebidos.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo são expostos as análises desenvolvidas e os resultados
alcançados, sendo organizados de acordo com os objetivos específicos definidos.
Esta disposição visa suportar o alcance do objetivo geral e nortear a resposta ao
problema de pesquisa.
Para permitir melhor coesão na evolução da construção dos resultados, a
organização em objetivos específicos foi desdobrada de acordo com o manejo de
inferências elaborado, apresentado no Quadro 8 – Matriz Analítica de Dados, que
representa as categorias analíticas de referência geral à construção das análises
temáticas e categorial (BARDIN, 2016).
4.1 MODELO DECISÓRIO ATUAL
Para promover o entendimento do modelo decisório atual para alocação de
recursos na Fundação Itaipu Brasil, condição primeira para atingir o objetivo específico
desta pesquisa, foi desenvolvida uma descrição de sua dinâmica. Tal descrição
sustenta-se nos diversos documentos internos coletados, especialmente o documento
denominado Análise de Operação (AOP), responsável pela consolidação de
informações de suporte à tomada de decisão de investimento, além das observações
realizadas.
Adicionalmente, são apresentadas as discussão dos temas de análise
relacionados a este objetivo específico, conforme Quadro 10 – Temas de Análise do
Modelo Decisório, a seguir.

Quadro 10 – Temas de Análise do Modelo Decisório
OBJETIVO ESPECÍFICO

Descrever o modelo
decisório para
alocação de recursos
na Fundação Itaipu
Brasil.

MANEJO DE INFERÊNCIAS
. Postura estratégica corporativa orientada às questões socioambientais;
. Disposição corporativa na incorporação de fatores ASG na alocação de recursos
na gestão de investimentos;
. Gestão de riscos corporativos com alcance na avaliação de riscos de
investimentos influenciados por fatores ASG;
. Ampliação de resultados corporativos com a identificação de oportunidades de
investimentos que considerem fatores ASG;
. Vínculo entre diretrizes e prática do processo de gestão de investimentos;
. Alcance das Análises de Operações observando a incorporação de fatores ASG.;
. Alcance das Análises de Operações observando variáveis de complexidade e
porte da entidade.

Fonte: elaborado pelo autor (2021).
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É importante destacar que a ênfase de investigação do atual modelo para a
alocação de recursos, está na postura corporativa em investimentos responsáveis, por
meio da materialização do uso de fatores ASG em sua análise.
A dinâmica de análise é formalizada na estrutura normativa da Fundação Itaipu
Brasil, que é organizada com base em seus processos de negócio. Desta forma, a
decisão de investimentos, orientada por análises técnicas, possui seu rito definido
nesta estrutura normativa (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2020a).
Os normativos institucionais que disciplinam o funcionamento da entidade,
relacionados à gestão de investimentos, apresentam dois níveis de documentos: (i) a
‘Política de Investimento’, que estabelece diretrizes, princípios e estratégia e, (ii) o
Regulamento de Investimentos, com a natureza de organizar regras e instruções
(FUNDAÇÃO ITAIPU, 2020a).
A ‘Política de Investimento’ considera que as decisões sobre os investimentos
são realizadas com base em análise técnica e devidamente documentadas
(FUNDAÇÃO ITAIPU, 2021a). Ainda, este normativo traz uma seção especial de
‘Observância de Princípios de Responsabilidade Social, Ambiental e Práticas de Boa
Governança’, que observa,
Nas análises de novos investimentos para as diversas carteiras, a Fibra
considera, por meio da aplicação de formulário de due diligence, o
compromisso dos Administradores de Carteira de Valores Mobiliários, nas
categorias administrador fiduciário e gestor de recursos, o atendimento a
questões ASG (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2021a, p. 13).

O ‘Regulamento de Investimentos’ aponta para a mesma essência: à
necessidade de análise técnica para subsidiar as decisões de investimentos. Orienta,
também, à necessidade de registro de propostas de investimentos, que deverão ser
analisadas em três etapas: (i) análise preliminar de aspectos técnicos, com parecer
para continuidade da análise ou sua conclusão; (ii) encaminhamento de formulário de
due diligence; e, (iii) deliberações internas (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2020b).
Ainda, o ‘Regulamento de Investimentos’, observa que toda a análise deve
considerar aspectos de segurança, rentabilidade e liquidez, além de outros elementos
do formulário de due diligence. Este normativo define que, por sua vez, o processo de
seleção deverá obedecer a cinco etapas: (i) validação dos limites presentes na Política
e no Regulamento; (ii) preenchimento do formulário de due diligence; (iii) atendimento
a parâmetros diversos (tais como: valores patrimoniais, quantitativo de cotistas,
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prazos de resgate, rentabilidades e índices de retorno ajustados ao risco); (iv) análise
do produto e, (v) quando possível, due diligence in loco (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2020b).
No ‘Regulamento de Investimentos’ define-se a análise prévia de riscos, que
considera diversas informações por modalidades de investimentos (FUNDAÇÃO
ITAIPU, 2020b), conforme Tabela 7 – Análise Prévia de Riscos.

Tabela 7 – Análise Prévia de Riscos
MODALIDADE
Investimentos em
Títulos Públicos
Investimento em
Títulos de Crédito
Privado
Cotas de Fundos de
Investimento em
Renda Fixa
Cotas de Fundos de
Investimento em
Renda Variável
Investimento em
Cotas de Fundos de
Investimentos
Estruturados e no
Exterior
Investimento de
Derivativos

ATRIBUTOS DA ANÁLISE PRÉVIA DE RISCOS
A taxa e o indexador do papel, os fluxos ao longo da existência do papel, a possível
liquidez do papel, o prazo do investimento e a carteira sugerida pelo Asset Liability
Management (ALM).
O rating do emissor ou da emissão, o nível de risco de crédito, o histórico do emissor,
o volume da emissão, o prazo do investimento, o instrumento utilizado, as vedações
existentes, o prêmio em relação aos títulos públicos com prazo ou duration
semelhante, a variação no percentual de crédito na carteira, os limites legais por
modalidade, os efeitos de diversificação e o impacto na liquidez.
O percentual de crédito, a qualidade do crédito, a política de derivativos, a liquidez
dos investimentos, os indicadores de risco-retorno e a análise qualitativa da gestão.
A diversificação da carteira, a expertise do gestor, a política de liquidez, a política de
derivativos, indicadores de risco-retorno, as análises qualitativa e quantitativa da
gestão e uma comparação com fundos existentes no mercado.
O percentual e a qualidade do crédito, a política de derivativos, a liquidez dos
investimentos, indicadores de risco-retorno, o tipo de cobrança de taxas de
administração e de desempenho, o segmento e o tipo dos projetos considerados, o
fluxo estimado de aporte de capital, o prazo do fundo, a análise da equipe de gestão,
o compromisso financeiro do gestor, a tese de investimento, o processo de
investimento e sua governança.
Os riscos da operação considerando testes de stress, o depósito e o nível de margem,
a aderência à legislação e políticas e a disponibilidade de ativos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021) com dados de Fibra (2020b).

Nestes documentos institucionais, mesmo com o destaque da seção
‘Observância de Princípios de Responsabilidade Social, Ambiental e Práticas de Boa
Governança’ e do detalhamento da análise prévia de riscos, é complexo materializar
tal postura em investimentos responsáveis, por meio da incorporação de fatores ASG
em sua análise. Tal condição é corroborada com o entendimento do entrevistado
FIBRA 3, quando discorreu sobre como os fatores ASG influenciam a gestão de
investimentos:
[...] a gente tem hoje uma prática de colocar isso nos nossos questionários,
nas nossas avaliações que a gente faz dos gestores! Não, a gente não tem.
[...] No meu ver a gente tem um cuidado com investimentos, mas não tem
essa prática adotada de forma efetiva (FIBRA 3).
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No conjunto dos normativos internos, documentos que regem a execução das
atividades táticas e operacionais (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2020a), verifica-se um
específico que descreve o processo de elaboração da AOP, denominado POP.025 –
‘Da necessidade de investimento ao seu acompanhamento’. Este é o instrumento
formal de orientação do processo de análise de investimento (FUNDAÇÃO ITAIPU,
2019). O POP.025 organiza a AOP com a estrutura apresentada na Figura 8 –
Estrutura da AOP, que traz um destaque para o item ‘Formulário de Seleção de
Fundos e Gestores’.

Figura 8 – Estrutura da AOP

Fonte: elaborada pelo autor (2021) com dados de Fibra (2019).

Este item da estrutura da AOP (Figura 8 – Estrutura da AOP), tem como base
o registro de informações detalhadas de fundos de investimentos e gestores,
preenchido pelas próprias empresas (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2019). Este formulário é
organizado conforme composição apresentada na Figura 9 – Estrutura do Formulário
de Seleção de Fundos e Gestores.
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Figura 9 – Estrutura do Formulário de Seleção de Fundos e Gestores

Fonte: elaborada pelo autor (2021) com dados de Fibra (2019).

As estruturas apresentadas tanto na Figura 8 – Estrutura da AOP quanto na
Figura 9 – Estrutura do Formulário de Seleção de Fundos e Gestores sugerem baixo
alcance no tratamento dos dados para análise dos fatores ASG.
Contudo, o ‘Formulário de Seleção de Fundos e Gestores’ é extenso e
detalhado em informações. Adicionalmente, diversos anexos são considerados para
evidenciar as informações relatadas. Este conjunto de informações subsidia as
análises qualitativas e quantitativas, que constituem a AOP e orientarão à tomada de
decisão para investimento.
Assim, no conjunto de informações relacionadas à empresa (gestora) avaliada,
constantes no ‘Formulário de Seleção de Fundos e Gestores’, há a seguinte questão:
“A gestora é signatária dos Principles for Responsible Investment (PRI)? Caso
negativo, favor detalhar se a gestora incorpora a análise de critérios ASG no seu
processo de investimentos” (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2020c, p. 2). Como reconhecido
na entrevista semiestruturada, trata-se de um momento único da abordagem avaliativa
direta, na consideração de fatores ASG nos processos de investimentos da gestora,
Quando a gente faz a seleção do fundo, a gente tem apenas uma pergunta
no questionário de diligência: se a empresa tem política de ESG. Essa é a
única pergunta que tem; não é feita uma análise criteriosa sobre esse assunto
(FIBRA 7).
Hoje a nossa gestão é terceirizada por meio de fundos principalmente;
sempre que ocorre a seleção de um novo fundo, de um novo gestor, as
questões de ASG estão presentes no formulário de como os gestores olham
para esta questão e quais são as políticas que adotam na seleção dos ativos
e na gestão deles nos princípios ASG (FIBRA 2).

Com o objetivo de avaliar as respostas fornecidas pelas gestoras à questão
apresentada, relacionadas à adesão ao PRI, selecionaram-se para avaliação os mais
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recentes Formulários de Seleção de Fundos e Gestores (FUNDAÇÃO ITAIPU,
2020d).
O Quadro 11 – Consolidação da Adesão ao PRI das Gestoras consolida as
respostas destas gestoras, transcritas dos respectivos ‘Formulários de Seleção de
Fundos e Gestores’, participantes da AOP.
Nesta consolidação, observa-se que: apenas 40% são signatárias do PRI;
outros 40% não estão vinculados a um framework global e, os 20% restantes
declararam outros compromissos.

Quadro 11 – Consolidação da Adesão ao PRI das Gestoras
QUESTÃO ÚNICA DO FORMULÁRIO DE SELEÇÃO DE FUNDOS E GESTORES RELACIONADA AOS FATORES ASG

A gestora é signatária dos Principles for Responsible Investment (PRI)? Caso negativo, favor detalhar se a
gestora incorpora a análise de critérios ASG no seu processo de investimentos.
GESTORA
RESPOSTAS
Não é signatária. No processo de investimentos do fundo, durante a etapa qualitativa, damos muita
importância e relevância para os princípios de Governança Corporativa. Durante a análise
preliminar de uma empresa, precisamos responder questões de alinhamento de interesses da
administração e critérios de remuneração. Além disso, é muito importante o histórico do
Gestora 1 controlador ou bloco de controle da empresa em eventos do passado. Itens como: histórico de
alinhamento com os minoritários, classe de ações, Novo Mercado, aumentam a confiança no
processo de análise. Mas vale ressaltar que não temos restrições com empresas que não sejam
aderentes aos critérios ASG. É uma parte do processo de análise, mas o importante é o valor
intrínseco da empresa e a margem de segurança de temos na aquisição da participação acionária.
Não. Estamos em processo intenso de análise e estudo acerca do tema ASG, através da literatura
existente, reuniões com diversos agentes de forma a concluir sobre a melhor forma de praticar
Gestora 2
dentro da nossa filosofia de investimentos da Gestora 2. Ainda não temos uma estimativa de prazo,
mas vale ressaltar a importância e atenção que o tema tem tido dentro da gestora.
A Asset não adere ao PRI, mas é signatária da Declaração de Cumprimento ao Asset Manager Code
of Conduct do CFA Institute e do Código Stewardship da AMEC (uma das pioneiras no Brasil em
assinar o Código). Além disso, utilizamos a consultoria da Resultante (https://resultante.com.br/)
Gestora 3
para obter relatórios de ESG de empresas. Com essa plataforma a Gestora 3 consegue gerar um
ESG score para as empresas ponderando o que acredita ser mais ou menos importante para
instituições daquele setor.
Sim, a Gestora 4 é signatária do PRI (Principles of Responsible Investment) desde março de 2020.
Desde a sua fundação, a Gestora 4 considera de extrema importância a inclusão de aspectos ESG
em seu processo de análise de investimentos. Ao analisar qualquer oportunidade de investimento,
Gestora 4
a Gestora 4 sempre considerou questões como qualidade da gestão, direitos dos acionistas,
governança corporativa e a responsabilidade socioambiental entre muitos dos fatores de
sustentabilidade que podem influenciar o desempenho de longo prazo das empresas.
Sim. Desde Abril de 2019 e incorpora critérios ASG no processo de investimento. Segue anexa à
Gestora 5
Política ASG da Gestora 5.
Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Sem intenção de qualificar o alcance e profundidade dos demais itens
considerados, e que influenciaram a análise, identificou-se, como resultado do
processo de avaliação que: as cinco gestoras receberam mandatos, participando da

74

carteira de investimentos da Fundação Itaipu Brasil, independentemente de sua
adesão ao PRI (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2020d).
Como reflexo das evidências documentais coletadas, parece existir uma
lacuna corporativa para a plena incorporação de fatores ASG na análise de
investimentos. Esta lacuna corporativa sugere a presença de prováveis ‘barreiras’,
cujos resultados foram compreendidos por meio da Análise de Avaliação dos objetos
de atitudes relacionados às temáticas de: Investimento Responsável, Incorporação de
Fatores ASG, Riscos, Oportunidades, Diretrizes, Modelo Decisório e Análise de
Operações. As pré-disposições de resposta, em forma de opiniões, diante de ideias
(BARDIN, 2016), coletadas na entrevista semiestrutura, expõem percepções que
podem interferir no entendimento destas barreiras e, por consequência, na ‘lacuna
organizacional’ percebida.
Assim, na construção do processo dedutivo, a primeira provável barreira
revelada, está relacionada com a temática de Investimento Responsável. A Análise
de Avaliação da temática de Investimento Responsável é apresentada no Quadro 12
– Análise de Avaliação - Investimento Responsável, sendo desenvolvidas 4
afirmativas, testadas nas entrevistas realizadas.

Quadro 12 – Análise de Avaliação - Investimento Responsável
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – INVESTIMENTO RESPONSÁVEL
Questão 1 (categoria ‘Contexto’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
PROPOSIÇÃO Identificar a compreensão:
DE PESQUISA - do conceito de investimentos responsáveis.
MANEJO DE
. Postura estratégica corporativa orientada às questões socioambientais.
INFERÊNCIAS
A literatura sobre Responsabilidade Social Corporativa é relevante e procura explicar os
motivadores na busca corporativa de objetivos não financeiros, orientada, inclusive, ao
ENUNCIADO modelo de gestão adotado. O Investimento Socialmente Responsável está intimamente
DE COESÃO
relacionado a tal questão, uma vez que almeja investir em empresas com alto nível de
Responsabilidade Social Corporativa, adequando-o à sustentabilidade incorporada aos
negócios (ECCLES; VIVIERS, 2011; LEMOS, 2013; ZWAAN; STEWART; BRINBLE, 2015).
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO
AO1
AO2
AO3
AO4

OBJETO DE ATITUDE

CONECTOR VERBAL

Investimento Responsável
busca
Investimento Responsável
é
Investimento Responsável
investe
Investimento Responsável
adequa
ESCALA DE NOTAÇÃO

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

objetivos não financeiros
modelo de gestão
em empresas com RSC
a sustentabilidade ao negócio

MÉDIAS

TOTAL (M)

+ 2,2
+ 0,3
+ 0,3
+ 1,5
+ 1,1
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AO3
AO2

AO4

-3
DESFAVORÁVEL

-2

-1

0

A

NEUTRO

D

M

+1

AO1

+2

+3

DECISORES (D)

+ 0.6

ANALISTAS (A)

+ 0,3

FAVORÁVEL

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Observa-se na Escala de Notação do Quadro 12 – Análise de Avaliação Investimento Responsável, que a média do resultado obtido é ligeiramente superior a
+1, evidenciando existir uma leve disposição ao tema. Na análise das médias, a
favorabilidade do grupo de Analistas (A) demonstrou ser a metade do grupo de
Decisores (D), sugerindo que a natureza da temática analisada possui maior afinidade
à perspectiva estratégica organizacional. Ainda, no resultado da temática de
Investimento Responsável, tem-se que os ‘objetos de atitude’ com maior
favorabilidade estão relacionados a ‘objetivos não financeiros’, com o maior resultado,
e ‘a sustentabilidade do negócio’, logo em seguida. A seguir entendimentos amplos,
fortalecidos pelos seguintes recortes dos relatos da entrevista semiestruturada:
[...] olhar sobre todos os pontos de vista, que considera os aspectos de
retorno, você não tem como deixar de olhar. Mas também, olha para onde
aquela empresa está buscando o seu lucro, a empresa visa seu lucro, tem
que trazer o lucro para o seu acionista (FIBRA 5).
[...] é aquilo que contribui com a sociedade de alguma forma, seja um
elemento de produção de riqueza, mas não no sentido de remuneração
somente do capital, e sim na expansão, por exemplo, de uma planta fabril ou
na abertura de novos postos de trabalho. Acho que isso tem um elemento de
sustentabilidade importante. Pode ser um investimento direto, com o efeito
direto no seu fim, por exemplo, o investimento que se faz numa fazenda de
reflorestamento: vai ter um elemento importante para evitar desmatamento.
Eu acho que, sempre houve e esteve presente em todas as decisões de
investimento a razão para onde é que a gente está investindo no negócio
(FIBRA 1).

A segunda provável ‘barreira’ investigada, está relacionada com a temática de
Incorporação [de fatores ASG]. A organização de sua Análise de Avaliação está
descrita no Quadro 13 – Análise de Avaliação - Incorporação.
Na temática de Incorporação [de fatores ASG], foram testadas 7 afirmativas
das entrevistas realizadas. Tem-se na Escala de Notação do Quadro 13 – Análise de
Avaliação - Incorporação, um agrupamento de objetos de atitude favoráveis ao tema
no entorno do nível +1. O resultado expõe que, os objetos de atitude com maior
favorabilidade à temática de Incorporação [de fatores ASG], estão relacionados ao

76

formato sistêmico de incorporação de tais fatores e, logo em seguida, sua
consideração como atributos de riscos na avaliação [de investimentos]. Ambos são,
ligeiramente superiores à média geral. Estes dois objetos de atitude, com maior
favorabilidade, foram observados na entrevista semiestruturada:
[...] a função da equipe de investimento é selecionar os melhores gestores
dentro dessas estratégias. Uma parte do processo de seleção de gestores,
mais especificamente na etapa qualitativa da análise, é justamente verificar a
maturidade e como cada gestor, dentro da sua estratégia, incorpora os
critérios ASG na análise (FIBRA 4).
A gente olha sim o histórico do gestor; se o gestor teve envolvimento com
algum escândalo, algum risco de imagem, alguma questão de corrupção.
Fazemos due diligence, fazemos análise, mas o critério é do gestor, que é
efetivamente quem faz a seleção; a gente dá um mandato (FIBRA 5).
Eu acho que a gente ainda não construiu, formalmente, uma abordagem
ASG. A gente não construiu uma abordagem. A gente não tem um método,
não tem uma cartilha. A gente não tem um item que a gente vai lá e checa.
Se a gente pensar do ponto de vista de governança, eu acredito que a gente
sempre procurou atender (FIBRA 1).

Quadro 13 – Análise de Avaliação - Incorporação
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – INCORPORAÇÃO
Questões 2, 3 e 6 (categoria ‘Contexto’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
PROPOSIÇÃO Identificar a compreensão:
DE PESQUISA - da incorporação de fatores ASG.
MANEJO DE . Disposição corporativa na incorporação de fatores ASG na alocação de recursos na gestão de
INFERÊNCIAS investimentos.
[...] a inclusão sistemática e explícita pelos responsáveis por investimentos de fatores
ENUNCIADO ambientais, sociais e de governança na análise financeira tradicional e na tomada de decisões
DE COESÃO
com base na aceitação de que esses fatores representam um atributo essencial de valor e
risco nas empresas e ativos (RIAA, 2013, p. 9).
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7

OBJETO DE ATITUDE

CONECTOR VERBAL

Incorporação
inclui
Incorporação
inclui
Incorporação
muda
Incorporação
decide
Incorporação
aceita
Incorporação
aceita
Incorporação
avalia
ESCALA DE NOTAÇÃO

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

sistematicamente fatores ASG
explicitamente fatores ASG
a análise financeira tradicional
com olhar nos fatores ASG
os fatores ASG como atributo de valor
os fatores ASG como atributo de riscos
empresas e ativos
MÉDIAS

+ 1,3
+ 1,0
+ 1,0
+ 0,9
+ 0,6
+ 1,2
+ 0,7

TOTAL (M)

+ 1,0

DECISORES (D)

+ 0,5
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AO6
AO3
AO2
AO5 AO4 AO1
AO7

-3

-2

DESFAVORÁVEL

-1

0

AD

M

+1

NEUTRO

ANALISTAS (A)
+2

+ 0,4

+3
FAVORÁVEL

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Outra provável barreira examinada está relacionada com a temática de Risco.
Para a análise desta temática, foram desenvolvidas 7 afirmativas, observadas no
Quadro 14 – Análise de Avaliação - Risco. Sua Escala de Notação orienta ao maior
valor para o objeto de atitude que testou a afirmação ‘risco avalia critérios de retorno
financeiro’ e, logo abaixo, ‘risco revela inconsistência nas atividades corporativas’.
Destaca-se que, na análise de suas médias, o grupo de Analistas (A) demonstrou
menor favorabilidade que o grupo de Decisores (D), o que pode indicar maior apetite
aos fatores de risco por parte do grupo de Analistas (A). Um recorte da entrevista
semiestruturada, corrobora com o resultado obtido na análise desta temática:
A gente nunca considerou isso de uma forma plena, o risco de investir sob o
ponto de vista de ASG; mas sim, o risco do negócio. Do ponto de vista de
risco, o que pegou mais para a gente sempre foi o risco do negócio e da
‘iliquidez’ e de não receber de volta o capital (FIBRA 1).
Quadro 14 – Análise de Avaliação - Risco
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – RISCO
Questões 4 e 5 (categoria ‘Contexto’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
PROPOSIÇÃO Identificar a compreensão:
DE PESQUISA - de riscos e oportunidades.
MANEJO DE . Gestão de riscos corporativos com alcance na avaliação de riscos de investimentos
INFERÊNCIAS influenciados por fatores ASG.
. Foco nos riscos ASG, desde uma ampla consideração de fatores ASG até o screening negativo
de produtos controversos (BRIDGES VENTURES RESEARCH, 2021; PRI, 2013).
ENUNCIADO . O investimento incorporando fatores ASG tem seu foco principal na perspectiva financeira,
DE COESÃO
utilizando critérios de avaliação dos fatores ASG para análise de risco e retorno (GRAY, 2012).
. Ver Tabela 1 – Indicadores de Avaliação dos Fatores ASG e Figura 4 – Sistema de Riscos e
Oportunidades Relacionados aos Fatores ASG.
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6

OBJETO DE ATITUDE

Risco
Risco
Risco
Risco
Risco
Risco

CONECTOR VERBAL

norteia
avalia
alcança
decide
revela
advém

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

a avaliação de fatores ASG
critérios de retorno financeiro
a avaliação de controvérsias
a alocação de recursos
inconsistência nas atividades corporativas
de externalidades sociais e ambientais

+ 0,7
+ 1,3
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,9
+ 0,3
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AO7

Risco
fragiliza
ESCALA DE NOTAÇÃO

o desenvolvimento sustentável

AO3
AO4
AO7
AO5
AO6 AO1
AO2

-3

-2

-1

DESFAVORÁVEL

0

ADM

+1

NEUTRO

+2

+3
FAVORÁVEL

MÉDIAS

+ 0,3

TOTAL (M)

+ 0,6

DECISORES (D)

+ 0,4

ANALISTAS (A)

+ 0,2

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Como nova provável ‘barreira’ investigada é a que se relaciona com a temática
de Oportunidade, em oposição à temática de Risco – ambas avaliando o impacto: uma
na perspectiva positiva (Oportunidade) e outra na perspectiva negativa (Risco).
O Quadro 15 – Análise de Avaliação - Oportunidade, traz a organização da
Análise de Avaliação desta temática de Oportunidade, que contemplou 7 afirmativas
para teste nas entrevistas realizadas, de acordo com as questões descritas no quadro.
Observe-se que, tal temática foi avaliada no mesmo grupo de questões que as da
temática de Risco, pela própria amplitude e características das questões que abordam
riscos e oportunidades, com o propósito de avaliar as perspectivas de entendimento
da compreensão de impacto para cada respondente.

Quadro 15 – Análise de Avaliação - Oportunidade
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – OPORTUNIDADE
Questões 4 e 5 (categoria ‘Contexto’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
PROPOSIÇÃO Identificar a compreensão:
DE PESQUISA - de riscos e oportunidades.
MANEJO DE . Gestão de riscos corporativos com alcance na avaliação de riscos de investimentos
INFERÊNCIAS influenciados por fatores ASG.
. Foco nos riscos ASG, desde uma ampla consideração de fatores ASG até o screening negativo
de produtos controversos (BRIDGES VENTURES RESEARCH, 2021; PRI, 2013).
ENUNCIADO . O investimento incorporando fatores ASG tem seu foco principal na perspectiva financeira,
DE COESÃO
utilizando critérios de avaliação dos fatores ASG para análise de risco e retorno (GRAY, 2012).
. Ver Tabela 1 – Indicadores de Avaliação dos Fatores ASG e Figura 4 – Sistema de Riscos e
Oportunidades Relacionados aos Fatores ASG.
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7

OBJETO DE ATITUDE

Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade

CONECTOR VERBAL

norteia
avalia
alcança
decide
revela
advém
fortalece

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

a avaliação de fatores ASG
critérios de retorno financeiro
a avaliação de controvérsias
a alocação de recursos
consistência nas atividades corporativas
de externalidades sociais e ambientais
o desenvolvimento sustentável

+ 0,5
+ 0,9
0,0
+ 1,0
+ 0,8
0,0
+ 0,3
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ESCALA DE NOTAÇÃO

MÉDIAS

AO7 AO5
AO2
AO6
AO4
AO3 AO1

-3
DESFAVORÁVEL

-2

-1

0

DA M

NEUTRO

+1

+2

+3
FAVORÁVEL

TOTAL (M)

+ 0,5

DECISORES (D)

+ 0,2

ANALISTAS (A)

+ 0,3

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

No resultado de favorabilidade da temática de Oportunidade, como pode ser
observado no Quadro 15 – Análise de Avaliação - Oportunidade, há uma tendência à
‘neutralidade’, o que, de fato, é constatado pelas afirmações ‘oportunidade alcança a
avaliação de controvérsias’ e ‘oportunidade advém de externalidades sociais e
ambientais’. Esta situação pode ser justificada pela relevante dificuldade do
entendimento da avaliação de oportunidades, compreendido como impacto positivo,
advindo de fatores ASG, como pode-se verificar no relato:
A relação risco-retorno ainda, em relação a ASG, tem que ser mais bem
avaliada e definido; não consigo verificar se a gente perde oportunidades, não
tenho bem claro isso, se a gente consegue perder oportunidades por estar
investindo, alocando com um gestor que não tem critérios ASG (FIBRA 5).

Pela análise do modelo decisório atual para alocação de recursos na
Fundação Itaipu Brasil, pode-se admitir barreiras similares às observadas no cenário
nacional, demonstrado no relatório de “Orientações e Estudos de Caso para a
Integração ASG: Renda Variável e Renda Fixa” (CFA; PRI, 2018). As principais
barreiras identificadas no estudo do CFA Institute e o PRI, estão apresentadas no
Quadro 1 – Barreiras para a Integração de Fatores ASG nos Mercados de Capitais
Brasileiros. Em sintonia com os resultados apresentados no campo de pesquisa,
destaca-se as ‘barreiras’ de compreensão limitada dos fatores ASG e da falta de
‘cultura corporativa’ sobre o tema.
Para ampliar o entendimento da barreira da ‘falta de cultura corporativa’, nas
perspectivas de investimentos responsáveis e afinidade corporativa com fatores ASG,
de forma ampla e não apenas na gestão de investimentos, realizou-se uma análise do
Relatório Anual de Informações (RAI). Esta análise também promove a observação
de reflexos na estratégia do negócio, advindas de tais perspectivas.
De acordo com o Art. 1º, da Instrução Previc nº 13, de 12 de novembro de
2014, o RAI é um instrumento para,
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[...] divulgação das informações de interesse dos participantes e assistidos
pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) deverá ser
realizada por meio de canal de comunicação de fácil acesso aos participantes
e assistidos, preferencialmente em sítio eletrônico da entidade, utilizando-se
de linguagem clara e acessível (PREVIC, 2020c, p. eletrônica).

Como orienta a Instrução Previc nº13, o RAI deve conter informações, como:
situação patrimonial, situação da política e dos resultados dos investimentos, das
despesas administrativas e com investimentos, da situação atuarial, demonstrações
contábeis, demonstrativo de investimentos, despesas do plano de benefícios,
informações relativas às alterações de Estatuto e Regulamento, entre outras
(PREVIC, 2020c).
Assim, por meio de pesquisa realizada nos Relatórios Anuais de Informação
da Fundação Itaipu Brasil (FUNDAÇÃO ITAIPU, 2018), disponíveis em seu sítio
eletrônico <www.fundacaoitaipu.com.br>, elaborou-se um conjunto de termos que
pudessem sintetizar a preocupação com investimentos responsáveis e fatores ASG;
como observado na Tabela 8 – Termos de Pesquisa - RAI.
A partir deste conjunto de termos, percorreu-se os Relatórios Anuais de
Informações entre 2014 e 2019, buscando a identificação da quantidade de suas
ocorrências. O objetivo foi realizar uma análise da frequência dos termos encontrados
nestes relatórios, inferindo que, quanto maior a sua ocorrência, maior seria seu valor
e significado para a Fundação Itaipu Brasil (BARDIN, 2016); refletindo, portanto, sobre
sua exposição no Relatório Anual de Informações.
Tabela 8 – Termos de Pesquisa - RAI
TERMOS DE PESQUISA – CATEGORIAS DE INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS E FATORES ASG
ações sociais

investimento responsável

relatório social

agenda 2030

investimento verde

relatório de sustentabilidade

ASG

investimentos sustentável

responsabilidade social

desempenho socioambiental

mudanças climáticas

responsabilidade social
corporativa

desenvolvimento sustentável

ODS

risco ambiental

fatores ambientais, sociais e de
governança

princípios para o investimento
responsável

socioambiental

governança corporativa

PRI

sustentabilidade

integridade

projeto de divulgação de carbono

tripple bottom line

Fonte: elaborada pelo autor (2020).
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A Tabela 9 – Frequência de Ocorrência dos Termos no RAI, consolida os
termos utilizados como ‘palavras-chave’ na pesquisa nos Relatórios Anuais de
Informação da Fundação Itaipu Brasil.

Tabela 9 – Frequência de Ocorrência dos Termos no RAI
RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES – FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE TERMOS
2019
2018
2017
2016
2015
TERMOS

2014

ações sociais
desenvolvimento sustentável

2

governança corporativa

13

12

integridade

1

sustentabilidade

1

11

9

7

12

4

2

1
10

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

Observou-se que, em 2014 e 2015 foram citadas ‘ações sociais’ realizadas
pelos empregados da entidade. A presença do termo ‘desenvolvimento sustentável’
foi relacionada às práticas de governança corporativa. O termo ‘governança
corporativa’ foi empregado para divulgação dos órgãos de governança da Fundação
Itaipu Brasil e de boas práticas de governança desenvolvidas. Para o termo
‘integridade’, suas menções referem-se a um valor corporativo, dentro do marco
filosófico

da

empresa.

Ressalta-se

que,

para

as

ocorrências

do

termo

‘sustentabilidade’, as citações estavam vinculadas aos temas de discussão dos
objetivos estratégicos corporativos, sendo sua semântica a de ‘perenidade’.
Neste sentido, o cenário apresentado na Tabela 9 – Frequência de Ocorrência
dos Termos no RAI, parece sugerir a consolidação do entendimento da existência da
barreira da’ falta de cultura corporativa’, identificada tanto no estudo do CFA Institute
e o PRI (CFA; PRI, 2018), como também na Fundação Itaipu Brasil.
Os resultados da análise das questões da categoria descritiva de ‘contexto’,
distanciam a relação citada por Apostolakis et al.(2016), desfavorecendo a geração
de impactos socioambientais relevantes, ao separar a natureza de ‘longo prazo da
poupança previdenciária’, das características dos investimentos que consideram
fatores ASG (APOSTOLAKIS; KRAANEN; VAN DIJK, 2016). Tal cenário é estimulado
pelas barreiras de compreensão limitada dos fatores ASG e pela falta de cultura
corporativa, similares ao contexto nacional (CFA; PRI, 2018).
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Outras lentes importantes para a busca de reconhecimento do modelo
decisório, vigente na Fundação Itaipu Brasil, são formadas pelas temáticas de: (i)
Diretrizes, avaliando seu vínculo com as práticas do processo de gestão de
investimentos; (ii) do próprio Modelo Decisório, enquanto interpreta o alcance das
análises de operações na avaliação da incorporação de fatores ASG; e, (iii) as
Análises de Operações, decompondo variáveis de complexidade e porte da entidade.
Estas temáticas também foram analisadas no escopo das entrevistas
semiestruturadas, buscando o entendimento da sua favorabilidade, por meio do
processo dedutivo, de suas pré-disposições percebidas nas respostas coletadas
(BARDIN, 2016).
Na descrição do modelo decisório para alocação de recursos, a temática das
Diretrizes é um componente formado por questões da categoria descritiva de
‘conformidade’. A intenção é avaliar sua conformidade em relação às afirmativas de
coesão, resultando, portanto, à orientação de favorabilidade.
O Quadro 16 – Análise de Avaliação - Diretrizes, a Análise de Avaliação da
temática de Diretrizes, com a apreciação de 7 afirmativas nas entrevistas realizadas,
de acordo com as questões enunciadas neste quadro.

Quadro 16 – Análise de Avaliação - Diretrizes
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – DIRETRIZES
Questões 27 a 31 (categoria ‘Conformidade’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
PROPOSIÇÃO Validar:
DE PESQUISA - a materialidade das diretrizes existentes.
MANEJO DE
. Vínculo entre diretrizes e prática do processo de gestão de investimentos.
INFERÊNCIAS
As considerações normativas que impactam os Fundos de Pensão, em especial, apresentam
também diretrizes para aplicação de recursos, face à natureza do regime de capitalização,
para a obtenção de respectivas metas associadas aos diversos planos que administram. Um
ENUNCIADO
conjunto recente de diretrizes está presente na Resolução CMN nº 4661/2018, que fortalece,
DE COESÃO
na análise de riscos de investimentos, a consideração de aspectos relacionados a
sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança (BANCO CENTRAL DO BRASIL,
2018).
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7

OBJETO DE ATITUDE

Diretrizes
Diretrizes
Diretrizes
Diretrizes
Diretrizes
Diretrizes
Diretrizes

CONECTOR VERBAL

norteiam
fortalecem
atendem
equilibram
vinculam
orientam
refletem

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

a gestão de investimentos
o compromisso com fatores ASG
a incorporação de fatores ASG
a análise entre os fatores ASG
a estratégia à execução
à conformidade regulatória
a sustentabilidade corporativa

+ 0,7
- 0,6
- 1,0
- 1,0
+ 0,5
+ 1,4
0,0
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ESCALA DE NOTAÇÃO
AO4
AO3 AO2

-3

-2

DESFAVORÁVEL

-1

AO7 AO5 AO1
AMD

0

NEUTRO

+1

MÉDIAS
AO6

+2

+3
FAVORÁVEL

TOTAL (M)

0,0

DECISORES (D)

0,0

ANALISTAS (A)

0,0

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

No resultado de favorabilidade da temática de Diretrizes, do Quadro 16 –
Análise de Avaliação - Diretrizes 16, observam-se objetos de atitude dissociados da
afirmativa, representados por valores negativos. Estes objetos com valores negativos
resultaram desfavoráveis na interpretação dedutiva das narrativas das entrevistas
semiestruturadas, ou seja, estão em desacordo, ou contrários às proposições de
testes criadas. Na média geral desta temática há neutralidade. Contudo, a afirmação
‘Diretrizes orientam à conformidade regulatória’ observa a maior favorabilidade na
avaliação. Esta situação pode ser traduzida nos seguintes recortes da entrevista
semiestruturada:
[...] não temos um formulário que diga o seguinte ‘para atendimento da
política de investimentos a gente quer ver isso’. O que a gente está fazendo
é incorporando aos poucos, dentro do nosso processo de acompanhamento
e monitoramento [...] (FIBRA 1).
Como a questão ASG é um item obrigatório de política, ela já vai constar na
política de todos os planos [...] (FIBRA 2).
[...] mais importantes e mais essenciais da macro locação e, enfim por
exemplo, dos critérios da inclusão dos critérios ASG na análise estão na
política de investimento, que é um documento que é mais importante,
essencial [...] (FIBRA 4).

O resultado de neutralidade, na média geral da temática de Diretrizes, expõe
um dilema importante: se, de um lado, há uma barreira significativa cultural na
compreensão dos fatores ASG, por outro, o aspecto regulatório parece não prevalecer
sobre a inclusão da questão socioambiental como valor corporativo. Os recortes da
entrevista semiestruturada, traduzem esta percepção:
Eventualmente se um gestor não tem critérios de ASG na análise... está tudo
bem para ele, mas a Fibra talvez não invista nele justamente porque ele não
tem esses critérios (FIBRA 4).
[...] o que a Fibra adota é no sentido de incentivar os gestores quando
questiona quais as políticas adotadas. Então, é nesse sentido: colocar o que
você faz. Estou incentivando porque a gente tem constantemente
questionado em nosso processo de seleção isso. Então, eu estou
incentivando, para ela [Fibra] não fazer a locação direta; então na seleção ela
[Fibra] incentiva os gestores (FIBRA 5).
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Assim, o destaque de Jekaterina e Marija (2017), sobre o entendimento de
investimento, incorporando fatores ASG, como princípios para uma empresa que
deseja demonstrar Responsabilidade Social, parece fazer sentido na Fundação Itaipu
Brasil (JEKATERINA; MARIJA, 2017).
Os resultados advindos da análise da temática de Conformidade, sugerem
uma necessidade de melhor alinhamento com as diretrizes da IOPS, considerando os
fatores ASG com capacidade em afetar, a longo prazo, o desempenho sustentável
dos ativos da Fundação Itaipu Brasil. Em contrapartida, de forma ainda incipiente, a
entidade reconhece a influência dos fatores ambientais, sociais e de governança em
seus investimentos e na gestão de riscos, portanto, oferece condição favorável ao
proposto pela IOPS (IOPS, 2019).
Outra temática avaliada na descrição do modelo decisório para alocação de
recursos, a temática do Modelo Decisório, é um componente formado por questões
da categoria descritiva de ‘modelo decisório’, buscando interpretar a favorabilidade da
incorporação de fatores ASG na dinâmica de decisão em uso na Fundação Itaipu
Brasil.
A Análise de Avaliação da temática de Modelo Decisório é detalhada no
Quadro 17 – Análise de Avaliação - Modelo Decisório, que apresenta as 5 afirmativas
construídas para apreciação nas entrevistas realizadas.

Quadro 17 – Análise de Avaliação - Modelo Decisório
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – MODELO DECISÓRIO
Questões 32 a 51 (categoria ‘Modelo Decisório’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
PROPOSIÇÃO Entender:
DE PESQUISA - a incorporação de fatores ASG no modelo decisório.
MANEJO DE
. Alcance das Análises de Operações observando a incorporação de fatores ASG.
INFERÊNCIAS
. Para aclarar, na Tabela 1 – Indicadores de Avaliação dos Fatores ASG, são apresentados
exemplos de indicadores que orientam à avaliação dos fatores ASG, usualmente considerados
como ‘problemas ASG’, utilizados para análise na formação dos critérios de avaliação. Nesta
tabela, observam-se três referências distintas de indicadores, publicadas em momentos
diferentes, demonstrando a versatilidade na aplicação destes indicadores e a amplitude de
ENUNCIADO entendimentos que podem alcançar, de acordo com as especificidades de sua aplicação (PRI,
DE COESÃO
2020a; CFA, 2015; IFC, 2012). Não existe uma lista definitiva de indicadores para avaliação dos
fatores ASG. Mercados, tecnologias, políticas, valores e aspectos sociais são dinâmicos e
variam em cada região. Portanto, uma abordagem aberta e dinâmica para definir
investimentos responsáveis é preferível, embutida em uma estrutura de governança clara e
transparente (INDERST; KAMINKER; STEWART, 2012).
. Ver Tabela 1 – Indicadores de Avaliação dos Fatores ASG.
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NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c

AO

OBJETO DE ATITUDE

AO1
AO2
AO3
AO4
AO5

CONECTOR VERBAL

Modelo Decisório
apresenta
Modelo Decisório
trata
Modelo Decisório
alcança
Modelo Decisório
é
Modelo Decisório
avalia
ESCALA DE NOTAÇÃO
AO2 AO3

AO5

-3

-2

-1

DESFAVORÁVEL

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

critérios claros
controvérsias
a análise de riscos e oportunidades
um facilitador na avaliação de gestores
fatores ASG
MÉDIAS

AO4 AO1

M DA

0

NEUTRO

+1

c x cm

cm

+2

+3
FAVORÁVEL

PRODUTO

+ 0,7
- 0,7
- 0,3
+ 0,5
- 1,3

TOTAL (M)

- 0,3

DECISORES (D)

- 0,2

ANALISTAS (A)

- 0,1

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Na temática de Modelo de Decisão, sua Escala de Notação, constante no
Quadro 17 – Análise de Avaliação - Modelo Decisório, revela uma percepção de
favorabilidade da clareza dos critérios existentes no modelo decisório atual da
Fundação Itaipu Brasil; que, mesmo sendo um resultado numérico pouco expressivo,
denota preocupação com a escolha de informações de suporte ao processo de
análise. No sentido oposto, uma dissociação considerável pode ser identificada na
afirmação ‘Modelo Decisório avalia fatores ASG’, justificado em relatos nas entrevistas
semiestruturadas, como:
Nós não avaliamos a política. A gente anexa junto com todas as informações
da AOP. Mas não é avaliada a política [sobre a avaliação dos fatores ASG
nas políticas dos gestores] (FIBRA 7).
Não, hoje a gente não tem. Não fazemos essa avaliação (FIBRA 5).
Eu acho que a gente não teria maturidade para começar com [critérios de
avaliação] eliminatórios e classificatórios. Eu acredito que a gente possa, e
aí, é claro, isso vai sendo apropriado, melhorado, e a gente em algum
momento, coloca efetivamente nos nossos registros e se não atender não irá
participar do processo (FIBRA 6).

Ainda na categoria descritiva de ‘modelo decisório’, uma segunda temática é
abordada: a temática de Análise de Operações, que busca entender a estrutura de
análise de fatores ASG.
O Quadro 18 – Análise de Avaliação - Análise de Operações, organiza a
Análise de Avaliação desta temática de Análise de Operações, que contemplou 5
afirmativas para testes nas entrevistas desenvolvidas.
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Quadro 18 – Análise de Avaliação - Análise de Operações
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO - ANÁLISE DE OPERAÇÕES
Questões 32 a 51 (categoria ‘Modelo Decisório’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
PROPOSIÇÃO Entender:
DE PESQUISA - a estrutura de análise de fatores ASG.
MANEJO DE . Alcance das Análises de Operações observando variáveis de complexidade e porte da
INFERÊNCIAS entidade.
. O PRI (2020c) orienta duas estratégias para investimento integrando fatores ASG, que
ENUNCIADO podem, inclusive, ser utilizadas em conjunto. O Quadro 3 – Estratégias para Investimento
Integrando Fatores ASG, apresenta estas estratégias, detalhando também as abordagens para
DE COESÃO
sua aplicação prática.
. Ver Quadro 3 – Estratégias para Investimento Integrando Fatores ASG.
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5

OBJETO DE ATITUDE

CONECTOR VERBAL

Análise de Operações
indica
Análise de Operações
integra
Análise de Operações
define
Análise de Operações
é
Análise de Operações
é
ESCALA DE NOTAÇÃO

AO4
AO5 AO3

AO2 AO1

-3

DESFAVORÁVEL

-2

-1

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

variáveis de monitoramento
fatores ASG
abordagens de investimentos
adequada ao porte da entidade
precisa, clara e concisa

M DA

0

NEUTRO

+1

+2

+3

FAVORÁVEL

MÉDIAS

- 0,9
- 1,0
+ 0,6
+ 0,6
+ 0,5

TOTAL (M)

- 0,1

DECISORES (D)

0,0

ANALISTAS (A)

0,0

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

No resultado de favorabilidade da temática de Análise de Operações, como
pode ser observado no Quadro 18 – Análise de Avaliação - Análise de Operações, há
uma média geral levemente dissociativa, influenciada pelas afirmativas ‘Análise de
Operações integra fatores ASG’ e ‘Análise de Operações indica variáveis de
monitoramento’. No sentido oposto, demonstraram favorabilidade a definição de
abordagens de investimentos, a observação de adequação dos processos de análise
ao porte da entidade e à condição de instrumentos que transmitem precisão, clareza
e concisão à Análise de Operação, mesmo que de forma tímida.
Os resultados dos testes, aplicados aos objetos de atitude em discussão na
categoria descritiva de ‘modelo decisório’, podem evidenciar uma necessidade maior
de esforços de aperfeiçoamentos no modelo em uso. Tal condição acontece,
especialmente em relação ao direcionado pela Política de Sustentabilidade da Abrapp,
face à desfavorabilidade observada na “inserção de critérios ambientais, sociais e de
governança no âmbito da seleção e análise de investimentos” dos Fundos de Pensão
(ABRAPP, 2019, p. 7).
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4.2 DISPOSIÇÃO CORPORATIVA AOS FATORES ASG
Como observa Nese e Giambiagi (2020), os Fundos de Pensão, como
investidores institucionais, têm um papel relevante na economia e não podem se
eximir da responsabilidade associada aos seus investimentos sobre o meio ambiente
e o bem-estar da população (NESE; GIAMBIAGI, 2020). Para isso, é fundamental
adotarem, em sua gestão, práticas sustentáveis e buscar a avaliação de fatores ASG
em seus investimentos (SIEVÄNEN; RITA; SCHOLTENS, 2017).
Nesta direção, os Fundos de Pensão são agentes ativos de mudança, com
reflexo direto de sua atuação nos ODS (DELSEN; LEHR, 2019; INVESTIDOR
INSTITUCIONAL, 2015) e, portanto, indutores do desenvolvimento sustentável
(SIEVÄNEN; RITA; SCHOLTENS, 2017).
Contudo, para a adoção de práticas sustentáveis, do investimento responsável
e da avaliação de fatores ASG na alocação de seus recursos financeiros, é importante
que exista a disposição corporativa para este movimento. Tal como faz a essência da
Responsabilidade Social Corporativa, que adéqua a sustentabilidade incorporada aos
negócios, orientada, inclusive, ao modelo de gestão corporativa adotado (ECCLES;
VIVIERS, 2011; LEMOS, 2013; ZWAAN; STEWART; BRINBLE, 2015).
Para entendimento do propósito desta seção, recorre-se à análise conceitual.
De acordo com Abbagnano (2007), o termo ‘disposição’ significa tendência, inclinação
ou atitude (ABBAGNANO, 2007). Dewey (1922) define como,
[...] predisposição, prontidão para agir abertamente de determinado modo
sempre que se apresentar a oportunidade: essa oportunidade consiste na
supressão da pressão exercida pelo domínio de algum hábito patente
(DEWEY, 1957, p. 41).

O uso do termo ‘disposição corporativa’, portanto, traria, por dedução, um
cunho de predisposição da organização, neste caso, aos fatores ASG. Neste sentido,
explorando

o

caráter

disposicional

(não

episódico),

também

do

termo

‘comprometimento’, tem-se claro que reporta à uma propensão de agir, de inclinar-se
à determinada ação, à predisposição de se comportar de determinada forma
(BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997; RYLE, 1949).
Utilizando este conceito aberto, alcançamos que, a disposição corporativa, no
viés de predisposição da organização, orienta ao comprometimento organizacional.
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Assim, para que se possa ‘promover facilitadores’ na incorporação de fatores
ASG na alocação de recursos, é fundamental compreender a disposição, com ênfase
no comprometimento organizacional, que forneça uma base à visão estratégica de
sustentabilidade, existente na Fundação Itaipu Brasil, como condição de atingimento
ao segundo objetivo específico desta pesquisa.
Esta condição ganha relevância, tendo em vista o modelo de gestão utilizado
na Fundação Itaipu Brasil, que investe por meio de gestores, terceirizando sua gestão
de investimentos, como retratado abaixo:
A Fibra, e uma série de outros investidores, decidiu que não gostaria de
participar do processo de investimento. Considerava-se que a Fibra não é
apta para fazer as melhores escolhas. Ela escolhe um bom gestor e o gestor
é que tem que estar habilitado para fazer as boas escolhas [...] (FIBRA 1).
Hoje a nossa gestão é terceirizada [...] (FIBRA 2).
A Fibra não faz a gestão diretamente de ativos financeiros. Boa parte da
carteira dela tem uma gestão terceirizada, ou seja, a gente tem fundos que
têm um mandato pré-definido e que investem de acordo com aquele mandato
(FIBRA 3).

Pois, neste modelo, é outorgado um mandato ao gestor contratado, que habilita um
aspecto discricionário nesta relação, ou seja: fornece liberdade de escolha ao gestor
na alocação de recursos, tendo em vista a conveniência e oportunidade de sua
realização.
Com este cenário, a possível transferência do compromisso de incorporação
de fatores ASG na alocação de recursos, poderia ocorrer de forma plena ao gestor.
Assim, o aspecto discricionário pode limitar a disposição corporativa à incorporação
de fatores ASG. Exceto pelo motivador regulatório, atendido por um modelo de
seleção de gestores que, como analisado na seção anterior, possui limitações; e, pela
carteira própria em Títulos Públicos Federais, onde não há viabilidade em observar
fatores ASG.
Em outra perspectiva, mesmo com o potencial dos riscos advindos de fatores
ASG de impactar negativamente os retornos financeiros dos Fundos de Pensão,
poucos fundos integram estes fatores na seleção de seus investimentos, existindo um
provável desinteresse nesta prática (ZWAAN; STEWART; BRIMBLE, 2015).
Entender a existência e os limites deste provável desinteresse, poderá gerar
insights importantes para orientar o desenvolvimento de um modelo facilitador da
incorporação dos fatores ASG. Desta forma, com a consideração de estratégias e
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práticas que incorporem os fatores ASG, os Fundos de Pensão são capazes de
transferir valores importantes para a sociedade, o meio ambiente e para a governança
corporativa (WAGEMANS; VAN KOPPEN; MOL, 2018).
Com esta ênfase, foram desenvolvidas as discussões dos temas de análise
relacionados a este objetivo específico da pesquisa, conforme inferências
apresentadas no Quadro 19 – Disposição Corporativa aos Fatores ASG.

Quadro 19 – Disposição Corporativa aos Fatores ASG
OBJETIVO ESPECÍFICO

MANEJO DE INFERÊNCIAS

Investigar a disposição
corporativa à
incorporação de
fatores ambientais,
sociais e de
governança (ASG) nas
decisões de alocação
de recursos no Fundo
de Pensão dos
funcionários da Itaipu
Binacional.

. Sensibilização da responsabilidade do investidor institucional aos aspectos
socioambientais;
. Sensibilização do compromisso com a Agenda 2030;
. Materialidade da conformidade aos aspectos regulatórios e de incorporação de
fatores ASG na estratégia corporativa;
. Disposição de mudança da postura corporativa como direcionamento
estratégico;
. Competências internas disponíveis e habilitadas para a promoção de fatores ASG
na avaliação de alocação de recursos;
. Base de informações acessível e aderente à avaliação qualitativa que sustente a
tomada de decisão baseada em fatores ASG.

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

A partir destas inferências, a disposição corporativa à incorporação de fatores
ASG nas decisões de alocação de recursos, foi investigada com a avaliação das
temáticas de: (i) Desenvolvimento Sustentável, enquanto princípio existente na
estratégia corporativa; (ii) Estratégia Corporativa, avaliando o comprometimento com
as práticas de investimento responsável e agenda socioambiental; (iii) Postura
Corporativa, na discussão e gestão de fatores ASG e, (iv) Competências Internas,
como habilitadoras de instrumentos para o uso de fatores ASG.
Estas temáticas também foram analisadas no escopo da entrevista
semiestruturada, buscando o entendimento de sua favorabilidade, por meio do
processo dedutivo, de suas pré-disposições percebidas nas respostas coletadas
(BARDIN, 2016). As temáticas de Desenvolvimento Sustentável e Estratégica
Corporativa possuem alicerce nas questões da categoria descritiva de ‘postura’. As
temáticas de Postura Corporativa e Competências Internas são suportadas pelas
questões da categoria descritiva de ‘maturidade’.
O Quadro 20 – Análise de Avaliação - Desenvolvimento Sustentável,
apresenta a organização da Análise de Avaliação da temática de Desenvolvimento
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Sustentável, com a apreciação de 6 afirmativas nas entrevistas realizadas, de acordo
com as questões enunciadas no quadro.
Pelo perfil das questões aplicadas nesta temática, o grupo de Analistas (A)
ficou ausente na participação dos testes de favorabilidade.
No resultado de favorabilidade da temática de Desenvolvimento Sustentável,
como pode ser observado no Quadro 20 – Análise de Avaliação - Desenvolvimento
Sustentável, há uma leve tendência à favorabilidade, como notado na média geral (M).
Os maiores resultados de favorabilidade foram apreciados nas afirmativas
‘Desenvolvimento

Sustentável

é

um

objetivo

previdenciário’,

seguido

de

‘Desenvolvimento Sustentável é um fator determinante’; condições relevantes para
suportar mudanças, no entendimento desta temática, no entorno de negócio. Duas
dissociações são observadas: uma relacionada à integração de fatores ASG e, outra,
ao equilíbrio entre finanças e responsabilidade socioambiental.
Este cenário geral promove, mesmo que de forma preambular, a percepção
de disposição corporativa à temática, com afirmativas que sugerem esforço de
desenvolvimento. Infere-se que, face ao aspecto cultural ainda ser uma barreira no
desenvolvimento do tema, como identificado na seção anterior, o resultado é
compatível com a realidade investigada por meio da observação direta.
Quadro 20 – Análise de Avaliação - Desenvolvimento Sustentável
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Questões 7 a 14 (categoria ‘Postura’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
Verificar:
PROPOSIÇÃO
- a disposição na incorporação de fatores ASG;
DE PESQUISA
- o possível alinhamento com ODS.
MANEJO DE . Sensibilização da responsabilidade do investidor institucional aos aspectos socioambientais;
INFERÊNCIAS . Sensibilização do compromisso com a Agenda 2030.
. Assim, como observa Sievänen et al. (2017), os Fundos de Pensão que integram o
desenvolvimento sustentável em sua estratégia podem trazer equilíbrio entre finanças e
responsabilidade (SIEVÄNEN; RITA; SCHOLTENS, 2017). Os Fundos de Pensão são um fator
determinante para o desenvolvimento sustentável das sociedades, especialmente dado o
volume dos ativos sob sua gestão (DELSEN; LEHR, 2019).
. Estes norteadores fomentam a integração de fatores ambientais, sociais e governança no
Sistema de Previdência Fechada, cujos ativos financeiros são importantes recursos de
ENUNCIADO investimentos no país, proporcionando novas lentes à preocupação com o desenvolvimento
DE COESÃO
sustentável (ABRAPP, 2020a) e ampliação do entendimento de proteção social e de Bem-Estar
Social, como objetivos previdenciários. Contexto que à luz da discussão contemporânea, surge
com a proposta do Desenvolvimento Sustentável como alternativa desejável – e possível –
para promover o Bem-Estar Social, o equilíbrio econômico e a preservação dos recursos
naturais (SACHS, 2008).
. Portanto, os Fundos de Pensão são agentes ativos de mudança para a contribuição em
alcançarmos um futuro melhor, com reflexos diretos de sua atuação nos ODS (INVESTIDOR
INSTITUCIONAL, 2015a). Como exemplos: o ODS 8 (trabalho decente e crescimento
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econômico) incentivado às Entidades Fechadas de Previdência Complementar pela adoção do
protocolo de intenções, assinado junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT), para
adoção de critérios de investimento responsável observando o trabalho decente e os
princípios e direitos fundamentais do trabalho; o ODS 7 (energia limpa e acessível) e o ODS 9
(indústria, inovação e infraestrutura), onde a participação dos Fundos de Pensão em
investimentos nestes temas é ativa; o ODS 13 (ação contra a mudança global do clima), com a
adoção de fatores ASG nas decisões de alocação de recursos; e, o ODS 16 (paz, justiça e
instituições eficazes), que aborda atributos de credibilidade do segmento (INVESTIDOR
INSTITUCIONAL, 2015a).
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO

AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6

OBJETO DE ATITUDE

CONECTOR VERBAL

Desenvolvimento Sustentável
está
Desenvolvimento Sustentável
é
Desenvolvimento Sustentável
integra
Desenvolvimento Sustentável
equilibra
Desenvolvimento Sustentável
é
Desenvolvimento Sustentável
fortalece
ESCALA DE NOTAÇÃO

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

+ 0,2
presente na estratégia corporativa
+ 0,4
um fator determinante
- 0,1
fatores ASG
- 0,1
finanças e responsabilidade socioambiental
+ 0,8
um objetivo previdenciário
- 0,2
a Agenda 2030
MÉDIAS

AO4
AO3
AO6 AO1 AO2 AO5

-3

-2

DESFAVORÁVEL

-1

0

MD

NEUTRO

+1

+2

+3
FAVORÁVEL

TOTAL (M)

+ 0,4

DECISORES (D)

+ 0,4

ANALISTAS (A)

0,0

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Este cenário, discutido nos resultados observados na análise do Quadro 20 –
Análise de Avaliação - Desenvolvimento Sustentável, pode ser encontrado também
nos relatos:
Talvez na política de investimento tenha algum parágrafo que fala que a gente
vai priorizar investir em gestores que têm políticas de ASG. Mas, acho que só
isso mesmo, na prática é bem superficial (FIBRA 7).
A Fibra tem sua essência ali na perspectiva social, compromisso
intergeracional, proteção social como fomento à poupança de longo prazo,
até aproveitando a função de investidor institucional que ela possui hoje, e
com influência, portanto, na economia e reflexo da sociedade, inclusive, não
só na perspectiva social, mas ambiental, e seus reflexos alcançam e,
portanto, ela nitidamente promove o desenvolvimento sustentável (FIBRA 6).

A organização da Análise de Avaliação da temática de Estratégia Corporativa,
com a apreciação de 9 afirmativas nas entrevistas realizadas, é apresentada no
Quadro 21 – Análise de Avaliação - Estratégia Corporativa.
O resultado de sua análise apresenta, como média total (M), uma
favorabilidade levemente maior às afirmativas testadas para o grupo de Analistas (A),
em relação ao grupo de Decisores (D); condição de equilíbrio interessante para uma
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temática de perspectiva estratégica. A maior favorabilidade foi percebida na afirmativa
‘Estratégia Corporativa fomenta o investimento responsável’, termo de significação
comum mais habitual nas discussões de investimentos. Contudo, a média da temática
parece sugerir a necessidade da construção de materialidade de práticas
sustentáveis, do investimento responsável e da avaliação de fatores ASG na alocação
de seus recursos financeiros. Esta materialidade com o papel de inserção dos temas
na temática de estratégica corporativa. Os seguintes relatos corroboram com este
entendimento:
A gente prefere se relacionar justamente com os gestores que já têm mais
desenvolvida esta questão dos critérios ASG, do que os que não têm (FIBRA
4).
Diria que a gente não está! Em relação a grau de desenvolvimento, a gente
não tem algo materializado; mas acho que a gente não está necessariamente
distante desta realidade. É algo que está presente, só não está organizado
dentro da entidade com um direcionamento estratégico (FIBRA 1).
Acho que a gente tem que caminhar, dar vários passos, step by step! Dá um
passo de cada vez, mas a gente pode, um dia, chegar lá; acho que a gente
tem um caminho longo, sair do zero, a partir do zero, tem que sair da inércia
[...] (FIBRA 5).

Quadro 21 – Análise de Avaliação - Estratégia Corporativa
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Questões 7 a 14 (categoria ‘Postura’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
Verificar:
PROPOSIÇÃO
- a influência do motivador regulatório;
DE PESQUISA
- a inserção do tema na estratégia corporativa.
. Materialidade da conformidade aos aspectos regulatórios e de incorporação de fatores ASG
MANEJO DE
na estratégia corporativa;
INFERÊNCIAS
. Disposição de mudança da postura corporativa como direcionamento estratégico.
. Mesmo existindo um importante motivador para a incorporação dos fatores ASG nas
decisões de investimento, compreendido nos limites legais, por meio da Resolução do
Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 4.661/2018, que determina sua análise no processo
de investimento (NESE; GIAMBIAGI, 2020), infere-se que a possível interpretação do aspecto
discricionário transfere esta responsabilidade aos agentes custodiantes, deixando o Fundo de
Pensão de incluí-lo em sua estratégia corporativa. Nesta direção, na perspectiva acadêmica, a
pesquisa preenche a lacuna de estudos para o segmento de Previdência Complementar com a
ENUNCIADO
ênfase na sustentabilidade, incentivando um comportamento proativo em relação às práticas
DE COESÃO
socioambientais neste segmento. Com esta nova compreensão, parte da indústria financeira
respondeu por meio do compromisso como signatárias do PRI, um programa de iniciativa
ONU para o meio ambiente e o Pacto Global, também da ONU, lançado em 2006. O PRI possui
3.128 signatários em todo o mundo e acumula mais de US$ 80 trilhões em ativos aplicados em
investimentos responsáveis, observando fatores ASG, pois define o “investimento responsável
como estratégia e prática para incorporar fatores ambientais, sociais e de governança nas
decisões de investimentos” (PRI, 2020b, p. eletrônica).
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. Adicionalmente, com estes novos públicos, surge nova argumentação, pois “outra razão para
as empresas se preocuparem é que a agenda ambiental constitui uma das prioridades das
gerações que estão saindo das universidades” (ELKINGTON, 2012, p. 277).
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO

OBJETO DE ATITUDE

AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7
AO8
AO9

CONECTOR VERBAL

Estratégia Corporativa
estimula
Estratégia Corporativa
incentiva
Estratégia Corporativa
incorpora
Estratégia Corporativa
transforma
Estratégia Corporativa
fomenta
Estratégia Corporativa
atende
Estratégia Corporativa
observa
Estratégia Corporativa
capacita
Estratégia Corporativa
objetiva
ESCALA DE NOTAÇÃO

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

o aspecto discricionário
a postura socioambiental
fatores ASG
obrigação legal em postura
o investimento responsável
a agenda socioambiental
anseios das novas gerações
à mudança da postura de investimentos
compromissos públicos
MÉDIAS

AO9 AO1
AO4 AO7 AO8
AO3 AO6 AO2 AO5

-3

-2

DESFAVORÁVEL

-1

AD M

0

+1

TOTAL (M)

+2

NEUTRO

+3
FAVORÁVEL

+ 0,5
+ 0,3
- 0,4
- 0,4
+ 0,7
- 0,2
- 0,2
+ 0,3
+ 0,3

+ 0,1

DECISORES (D)

0,0

ANALISTAS (A)

+ 0,1

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

O Quadro 22 – Análise de Avaliação - Postura Corporativa, organiza a Análise
de Avaliação da temática de Postura Corporativa, que contemplou 5 afirmativas para
testes nas entrevistas desenvolvidas.

Quadro 22 – Análise de Avaliação - Postura Corporativa
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – POSTURA CORPORATIVA
Questões 15 a 26 (categoria ‘Maturidade’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
Compreender:
PROPOSIÇÃO
- os ritos de discussão e desenvolvimento do tema;
DE PESQUISA
- modelos de monitoramento, de acompanhamento e fomento de gestores.
. Alcance de discussão de fatores ASG em fóruns corporativos internos;
MANEJO DE
. Aderência de instrumentos de aperfeiçoamento ao modelo de gestão de investimentos
INFERÊNCIAS
utilizado.
. Neste sentido, as estruturas corporativas de gestão, tanto de riscos, quanto da estratégia,
revelam um papel importante na avaliação de fatores ASG, pois seu desempenho resultará em
impacto financeiro de perda ou ganho (ESTY; CORT, 2020). Portanto, Esty e Cort (2020)
destacam a importância da mudança do modelo corporativo de uma estrutura com ênfase em
fatores ASG para uma avaliação mais sutil da governança, uma vez que é responsável por gerir
ENUNCIADO o impacto ambiental e social (ESTY; CORT, 2020).
DE COESÃO
. Assim, indicadores tradicionais de avaliação dos fatores ASG (INDERST; KAMINKER;
STEWART, 2012), poderiam dar lugar a indicadores mais amplos, sustentados por um sistema
integrado ao planejamento estratégico corporativo para a gestão de riscos, desenhado para
identificar, monitorar e responder a eventos que possam afetar os objetivos organizacionais,
incorporado a uma estrutura de governança corporativa responsável por sua efetividade
(IBGC, 2017a; IBGC, 2017b).
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
PRODUTO
AO
c
cm
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OBJETO DE ATITUDE

AO1
AO2
AO3
AO4
AO5

CONECTOR VERBAL

Postura Corporativa
Postura Corporativa
Postura Corporativa
Postura Corporativa

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

favorece
investe
estimula
sustenta

+ 0,5
a discussão de fatores ASG
- 0,7
em instrumentos de análise de fatores ASG
- 1,1
o monitoramento de fatores ASG de gestores
- 0,8
a gestão de impactos socioambientais
aberta à mudança do modelo tradicional de
+ 0,9
Postura Corporativa
está
avaliação
ESCALA DE NOTAÇÃO
MÉDIAS
AO4
AO3
AO2

-3

-2

DESFAVORÁVEL

-1

TOTAL (M)

AO1 AO5
MAD

0

NEUTRO

+1

+2

+3
FAVORÁVEL

+ 0,2

DECISORES (D)

0,0

ANALISTAS (A)

- 0,1

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

No resultado de favorabilidade da temática de Postura Corporativa, há uma
tendência pouco significativa, de acordo com a média geral (M), à favorabilidade das
afirmativas testadas. Observam-se extremos: de um lado, as questões dissociadas
que abordam o monitoramento dos fatores ASG, a gestão de impactos ambientais e
instrumentos de análise; e, no outro lado, as associadas, a disposição de mudança do
modelo tradicional de avaliação e a discussão de fatores ASG. A favorabilidade da
afirmativa ‘Postura Corporativa está aberta à mudança do modelo tradicional de
avaliação’ sugere uma provável intenção em curso, no sentido de que o diálogo pode
estar sendo elaborado para a construção de novos modelos de avaliação, como o
pesquisador pode constatar em dinâmicas do cotidiano. Alguns relatos retratam o
resultado da análise da temática de Postura Corporativa:
[...] a gente não monitora esse desempenho específico, a gente tem acesso
ali ao desempenho global de cada fundo (FIBRA 2).
Hoje ainda é uma obrigação legal, ainda é moda. Acho que a gente vai
caminhar. Quanto tempo vai demorar, não sei (FIBRA 6).
É algo que é incipiente, é algo que a gente está começando a entender como
eles são adotados pelos gestores. Até para a gente criar um referencial e aí
acompanhar mais efetivamente. Então, a gente está mais nessa fase de
conhecer o que é feito, ter uma base para dizer quem são os que estão com
critérios avançados, quem está mais incipiente, a partir disso a gente tem um
monitoramento mais efetivo deste critério específico (FIBRA 4).

Por fim, a Análise de Avaliação da temática de Competências Internas é
detalhada no

Quadro 23 – Análise de Avaliação - Competências Internas, que

apresenta as 5 afirmativas elaboradas para validação nas entrevistas realizadas.
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No resultado de favorabilidade da temática de Competências Internas, Quadro
23 – Análise de Avaliação - Competências Internas, observa-se a dissociação de
todas as afirmativas testadas. Esta é a primeira temática que produziu este resultado.
Na análise das médias, o grupo de Analistas (A) alcançou resultado com uma
dissociação mais significativa que o grupo de Decisores (D). Sendo uma temática mais
próxima do nível organizacional tático, parece existir uma lacuna de entendimento do
grupo de Decisores (D). A afirmativa com maior nível de dissociação é a que avalia a
geração de informações e indicadores de fatores ASG, o que, de fato, na observação
realizada, não pode ser constatado. Este quadro de resultados pode ser identificado
nos seguintes recortes da entrevista semiestruturada:
Acho que é uma construção. Há pouco conhecimento sobre a abrangência
dos aspectos ASG, em que situações a gente considera. E há mesmo
confusões de aspectos sociais, de governança e ambientais, que
eventualmente se confundem por má interpretação e desconhecimento do
tema (FIBRA 1).
Eu acredito que este é um ponto a evoluir, aí eu não sei exatamente (FIBRA
2).
Hoje a gente não olha para isso. Não é um critério que é olhado. Talvez seja
um primeiro passo, a gente começar a olhar no quali [análise qualitativa]
começar olhar esses itens (FIBRA 6).

Quadro 23 – Análise de Avaliação - Competências Internas
ANÁLISE DE AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIAS INTERNAS
Questões 15 a 26 (categoria ‘Maturidade’).
QUESTÕES
Ver APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada.
Compreender:
PROPOSIÇÃO
- a existência de competências internas;
DE PESQUISA
- o uso de referências de análise e padrões.
. Competências internas disponíveis e habilitadas para a promoção de fatores ASG na
MANEJO DE avaliação de alocação de recursos;
INFERÊNCIAS . Base de informações acessível e aderente à avaliação qualitativa que sustente a tomada de
decisão baseada em fatores ASG.
. Mesmo com uma variedade de abordagens de investimentos (EFIMOVA, 2018) e
entendimentos do que poderia ser considerado controverso para a realização de
investimentos responsáveis (MSCI, 2021), a barreira de informações e indicadores dificulta a
análise de riscos baseadas em fatores ASG (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018).
Esty e Cort (2020) sugerem como um instrumento facilitador desta análise de riscos (e
ENUNCIADO oportunidades), buscar melhor compreensão em informações e indicadores que possam
DE COESÃO
materializar a qualidade de gestão e de controles internos corporativos, pela maior afinidade
ao cotidiano de negócio e de entendimentos dos investidores institucionais (ESTY; CORT,
2020). Assim, indicadores tradicionais de avaliação dos fatores ASG (INDERST; KAMINKER;
STEWART, 2012), poderiam dar lugar a indicadores mais amplos, sustentados por um sistema
integrado ao planejamento estratégico corporativo para a gestão de riscos, desenhado para
identificar, monitorar e responder a eventos que possam afetar os objetivos organizacionais,
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incorporado a uma estrutura de governança corporativa responsável por sua efetividade
(IBGC, 2017a; IBGC, 2017b).
NORMALIZAÇÃO DO ENUNCIADO
c x cm
AO
c
cm
PRODUTO

AO1
AO2
AO3
AO4
AO5

OBJETO DE ATITUDE

CONECTOR VERBAL

TERMO DE SIGNIFICAÇÃO COMUM

Competências Internas
estão
disponíveis e habilitadas em fatores ASG
Competências Internas
geram
informações e indicadores de fatore ASG
Competências Internas
baseiam-se
em referências do segmento em fatores ASG
Competências Internas
definem
limites para o uso de fatores ASG
Competências Internas
equilibram
porte e complexidade na análise dos fatores ASG
ESCALA DE NOTAÇÃO
MÉDIAS
AO3 AO4
AO2 AO1

-3

-2

AO5
M

-1

DESFAVORÁVEL

A D

0
NEUTRO

+1

+2

+3
FAVORÁVEL

- 1,5
- 1,9
- 1,7
- 1,3
- 0,6

TOTAL (M)

- 1,0

DECISORES (D)

- 0,4

ANALISTAS (A)

- 0,6

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Os resultados das temáticas avaliadas, num primeiro momento, pareceram
pouco conclusivos na identificação da disposição corporativa de ‘mudança’: do modelo
tradicional de análise de investimentos para aquele que possa considerar fatores
ASG. Contudo, a afirmativa que testou esta condição – ‘Postura Corporativa está
aberta à mudança do modelo tradicional de avaliação’ – resultou em favorabilidade.
Outras afirmativas, de maior afinidade para este entendimento, também
resultaram em favorabilidade: (i) Estratégia Corporativa capacita à mudança da
postura de investimentos; (ii) Estratégia Corporativa estimula o investimento
responsável; (iii) Postura Corporativa favorece a discussão de fatores ASG; e, (iv)
Desenvolvimento Sustentável é um objetivo previdenciário; dentre outros.
Adicionalmente, alguns recortes das entrevistas semiestruturadas, corroboram
com este entendimento:
Me parece que a gente não vai escapar de começar a ter que desenvolver
isso daí (FIBRA 1).
Nós sempre tivemos, talvez, um vetor de olhar para o impacto disso. O que a
gente talvez não esteja familiarizado é com a classificação adequada. É
presente o conceito, mas não é presente a classificação, a padronização
conforme leitura do mercado. Ah” isso é social, isso é governança, isso é
ambiental. A gente não tem essa padronização (FIBRA 1).
A gente pede para que eles explicitem e definam como que é a política ASG
deles e como isso impacta na seleção dos seus ativos (FIBRA 4).
Agora se tem dois fundos, de mesma rentabilidade, mesmo retorno, mesma
característica e um tem como diferenciador o ASG; a gente vai escolher esse
(FIBRA 7).
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Um passo importante, viabilizador de mudanças e que materializa a disposição
corporativa à incorporação de fatores ASG nas decisões de alocação de recursos, foi
dado pela inserção, no ciclo de discussões de acompanhamento de gestores,
realizado em fevereiro de 2021, pela apresentação das estratégias de uso de fatores
ASG. Este passo configurou-se como a primeira vez em que houve a preocupação
em entender a dinâmica de tratamento do tema nos gestores. Ainda, esta nova
postura, foi inserida na rotina de acompanhamento dos gestores. O relato abaixo,
extraído da entrevista semiestruturada, demonstra esta iniciativa:
A gente não tem essa discussão quando a gente está trabalhando, nesse ano
a gente fez no primeiro ciclo de conversas com gestores, que a gente faz
semestralmente; a Fibra pela primeira vez a gente colocou esse tema na
discussão com gestores (FIBRA 6).

Também, por meio de documentos de convênio, firmado entre a Itaipu
Binacional e a Fundação Itaipu Brasil, identificou-se a materialidade documental do
comprometimento organizacional às questões socioambientais (ITAIPU, 2020).
Apesar de inexistir referência direta a investimentos responsáveis e à incorporação de
fatores ASG na análise de investimentos, o convênio apresenta uma condição
relevante da disposição corporativa atual, quando comparado aos resultados
observados na seção anterior, na análise dos Relatórios Anuais de Informação,
apresentados na Tabela 9 – Frequência de Ocorrência dos Termos no RAI. Este
documento de convênio (ITAIPU, 2020), traz em seu corpo o seguinte conteúdo:
Neste sentido, é certo que o interesse maior se dá pela condição futura de
proporcionar um melhor estado de bem-estar da população, buscando o
equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental; pois o
“desequilíbrio social e o desequilíbrio ambiental são problemas que têm a
mesma origem: a racionalidade predominantemente econômica”, como
protagonizado pela Agenda 2030 da ONU.
Esta condição de equilíbrio, a qual poderá gerar benefícios ao
desenvolvimento territorial sustentável do município de Foz do Iguaçu, em
linha com os ODS, observa a responsabilidade da Fibra no trato de questões
que envolvem os interesses do negócio e os da sociedade como um todo,
proporcionada pelos novos planos de benefícios que ampliarão o público
beneficiado no munícipio, necessitando de capacidade reconhecida e
especializada de gestão local, legitimada em sua história.
A aderência aos ODS e, portanto, à Política de Sustentabilidade das
Empresas Eletrobras, é obtida pelo reflexo do incremento econômico no
município, com o aumento da poupança de longo prazo, proporcionando a
redução de desigualdades sociais e melhorando a vida das pessoas, com a
diminuição da pobreza, a promoção da prosperidade e o bem-estar; por
consequência, com o entendimento da preocupação com a proteção do meio
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ambiente. Condições imprescindíveis para o crescimento do Índice de
Desenvolvimento Humano do Município (IDH-M) e melhoria do Índice de Gini.
Com tais norteadores, os seguintes ODS poderão ser influenciados:
 ODS 1 – erradicação da pobreza, cujo escopo é “acabar com a pobreza em
todas as suas formas, em todos os lugares”;
 ODS 3 – saúde e bem-estar, cujo escopo é o de ”assegurar uma vida
saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”;
 ODS 8 – trabalho decente e crescimento econômico, cujo escopo é
“promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”;
 ODS 10 – redução das desigualdades, cujo escopo é “reduzir a
desigualdade dentro dos países e entre eles”;
 ODS 11 – cidades e comunidades sustentáveis, cujo escopo é “tornar as
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis”.
Os ODS são iniciativas da ONU que estão alinhadas com o conceito de
desenvolvimento sustentável, entendido como aquele “que atende às
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de atender suas próprias necessidades”. E é exatamente este o
impacto esperado das ações de ampliação da proteção social almejadas pela
Fibra, sustentado pelos marcos filosóficos da Itaipu – sua missão e visão – e
encontrando sólido lastro em sua Política e Diretrizes Fundamentais que
destacam o Desenvolvimento Sustentável Regional (“obrigação que assume
a Itaipu frente a comunidade no sentido de cooperar ativamente no seu
desenvolvimento integral, respeitando a cultura local, promovendo o
desenvolvimento socioeconômico, a inclusão social e a melhoria das
condições ambientais”).
Estes impactos, resultantes do movimento de mudança da Fibra, ganham
aderência significativa aos objetivos estratégicos do plano empresarial do
patrocinador Itaipu:
 Objetivo Estratégico 4 - Desenvolvimento Sustentável na área de influência,
consideradas as especificidades de cada país: garantimos que as ações
diretas de Itaipu em ambos os países estejam alinhadas com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização
das Nações Unidas (ONU), com vistas à melhoria da qualidade de vida e
um desenvolvimento social e econômico justo, respeitando o meio
ambiente;
 Objetivo Estratégico 8 - Fomentar o desenvolvimento social, econômico,
ambiental e cultural na área de influência, consideradas as especificidades
de cada país: aproveitar a importância estratégica e a força indutora e
articuladora da Itaipu para promover, em parceria com os governos locais,
entidades não governamentais e órgãos nacionais e internacionais de
desenvolvimento, iniciativas estruturantes para geração de emprego, renda
e bem-estar social em ambos os países (ITAIPU, 2020, p. 19-21).

Complementarmente, o ‘motivador regulatório’ é cada vez mais presente,
exercendo pressão de mudança na disposição organizacional. Este aspecto
regulatório deverá receber aperfeiçoamentos, como se percebe na recente pesquisa
do órgão regulador e fiscalizador do segmento de Previdência Complementar,
relacionada à incorporação de fatores ASG nos investimentos, denominada ‘Critérios
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ASG na Avaliação de Investimentos nas EFPC’ (PREVIC, 2021). Na dinâmica de
construção de sua resposta, houve intensa discussão e apontamentos de indicação
de melhorias dos processos atuais relacionados à análise de investimentos.
4.3 PROTOCOLO PARA INCORPORAÇÃO DE FATORES ASG
Se por um lado, o volume de ativos dos Fundos de Pensão pode promover
benefícios relevantes na perspectiva socioambiental, advindos da incorporação de
fatores ASG nas decisões de sua alocação (APOSTOLAKIS; KRAANEN; VAN DIJK,
2016), por outro, os riscos ambientais, sociais e de governança possuem o potencial
de impactar negativamente os retornos financeiros dos Fundos de Pensão pela baixa
amplitude de sua análise (ZWAAN; STEWART; BRIMBLE, 2015).
Portanto, adotar um modelo que sensibilize a incorporação de fatores ASG,
poderá fomentar maiores benefícios à sociedade e não apenas aos participantes dos
Fundos de Pensão. Com esta ênfase, foram desenvolvidas as discussões de análise
relacionadas a este objetivo específico da pesquisa, conforme inferências
apresentadas no Quadro 24 – Incorporação de Fatores ASG:

Quadro 24 – Incorporação de Fatores ASG
OBJETIVO ESPECÍFICO
Desenvolver um
protocolo para
incorporação de
fatores ambientais,
sociais e de
governança (ASG) nas
decisões de alocação
de recursos da
Fundação Itaipu Brasil.

MANEJO DE INFERÊNCIAS
. Sensibilização da responsabilidade do investidor institucional aos aspectos
socioambientais;
. Aderência de instrumentos de aperfeiçoamento ao modelo de gestão de
investimentos utilizado;
. Materialidade ampliada de conformidade aos aspectos regulatórios e de
incorporação de fatores ASG na estratégia corporativa.

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Para nortear as discussões de análise desta seção, é imprescindível
consolidar os resultados das seções anteriores. Assim, a modelagem do constructo
proposto observará estes resultados, proporcionando equilíbrio de seu uso à realidade
identificada no campo de pesquisa.
O atual modelo decisório para alocação de recursos na Fundação Itaipu Brasil,
contempla uma única questão que avalia a consideração de fatores ASG nos

100

processos de investimentos da gestora. Trata-se de uma questão ampla, que pouco
influencia o resultado da análise, como observado na apreciação dos dados do
Quadro 11 – Consolidação da Adesão ao PRI das Gestoras.
Adicionalmente, a Fundação Itaipu Brasil investe, por meio de gestores,
terceirizando sua gestão de investimentos, com a transferência do compromisso de
incorporação de fatores ASG na alocação de recursos.
Na Análise de Avaliação das diversas temáticas construídas para o
entendimento do modelo decisório existente e da disposição corporativa aos fatores
ASG, observam-se resultados com uma amplitude limitada; como demonstrado na
Tabela 10 – Consolidação da Análise de Avaliação das Temáticas Utilizadas, cuja
condição sugere a existência de uma lacuna evidente de aperfeiçoamento da
incorporação de fatores ASG nas decisões de alocação de recursos na Fundação
Itaipu Brasil.
Assim, a Tabela 10 – Consolidação da Análise de Avaliação das Temáticas
Utilizadas, consolida a avaliação desenvolvida para as diversas temáticas utilizadas
na pesquisa. Na coluna ‘proposição de pesquisa’ tem-se a definição do propósito das
questões elaboradas e, na coluna ‘categoria’ destaca-se a categoria descritiva
apresentada com a sua média (M), formada com os resultados dos respectivos objetos
de atitude de cada categoria. Ambas estão relacionadas ao roteiro de questões. Na
coluna ‘objetos de atitude (AO)’ são descritas as diversas temáticas de análise com
as respectivas médias. A coluna ‘escala de notação’, apresenta os resultados médios
de avaliação das categorias e suas temáticas.

Tabela 10 – Consolidação da Análise de Avaliação das Temáticas Utilizadas
PROPOSIÇÃO DE PESQUISA
Identificar a compreensão:
- do conceito de
investimentos responsáveis;
- da incorporação de fatores
ASG;
- de riscos e oportunidades.
Verificar:
- a disposição na incorporação
de fatores ASG;
- a influência do motivador
regulatório;
- o possível alinhamento com
ODS;
- a inserção do tema na
estratégia corporativa.

CATEGORIA

OBJETOS DE ATITUDE (AO)

Contexto
(M=+ 0,8)

. Investimento Responsável
(AO1=+1,1)
. Incorporação [de fatores
ASG] (AO2=+1,0)
. Risco (AO3=+0,6)
. Oportunidade (AO4=+0,5)

Postura
(M=+ 0,2)

. Desenvolvimento
Sustentável
(AO5 = + 0,4)
. Estratégia Corporativa
(AO6 = + 0,1)

ESCALA DE NOTAÇÃO
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Compreender:
- os ritos de discussão e
desenvolvimento do tema;
- a existência de
competências internas;
- modelos de monitoramento
e de acompanhamento;
- estrutura de fomento de
gestores de ativos;
- o uso de referências de
análise e padrões.
Validar:
- a materialidade das
diretrizes existentes;
- o atendimento regulatório.
Entender:
- a incorporação de fatores
ASG no modelo decisório;
- a estrutura de análise de
fatores ASG.

. Postura Corporativa
Maturidade (AO7=+0,2)
(M=- 0,4) . Competências Internas
(AO8=- 1,0)

Conformidade
. Diretrizes (AO9=0,0)
(M=0,0)

Modelo
Decisório
(M=-0,2)

. Modelo Decisório
(AO10=-0,3)
. Análise de Operações
(AO11=-0,1)

Fonte: elaborada pelo autor (2021).

As temáticas de Competências Internas, Modelo Decisório e Análise de
Operações, de acordo com a Tabela 10 – Consolidação da Análise de Avaliação das
Temáticas Utilizadas, apresentam as maiores oportunidades de desenvolvimento.
Mesmo com a evidente limitação da incorporação de fatores ASG na alocação de
recursos e estrutura de análise, a disposição corporativa aos fatores ASG é um
mitigador desta barreira, estimulando seu desenvolvimento, como sugere a narrativa
da entrevistada semiestruturada:
[..] eu acho que a gente tem um caminho a seguir antes e conhecer melhor,
entender o que isso implica e que responsabilidade nós temos que assumir
em relação a isso. É como eu digo: um passo de cada vez, mas podemos
chegar lá no médio prazo, conhecendo melhor todas as implicações que
vamos ter para poder atender esse compromisso e, principalmente, como a
gente faz e materializa isso (FIBRA 5).

Ainda, para subsidiar as discussões de formação do constructo, como objetivo
desta seção, a categoria ‘Encerramento’, do roteiro da entrevista semiestruturada,
possuía o propósito de promover: (i) a reflexão sobre o tema, buscando complementos
e, (ii) a geração de ideias e sugestões. Desta forma, um conjunto de formulações de
aperfeiçoamento, advindos da entrevista semiestruturada, é observado na Tabela 11
– Consolidação da Categoria Encerramento:
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Tabela 11 – Consolidação da Categoria Encerramento
ENTREVISTADO
NARRATIVA DE COMPLEMENTOS, IDEIAS E SUGESTÕES
A gente deveria iniciar [...] formalmente esse processo, implementando os primeiros
questionamentos. Inserindo isso adequadamente no formulário [due diligence],
deixando mais abrangente o elemento no nosso formulário de tudo o que fazemos com
os nossos gestores. [...] implementar formalmente no nosso modelo de monitoramento
FIBRA 1
e acompanhamento, seja ele através de seminários, não digo comitê de alocação (até
podemos discutir, mas o comitê de alocação precisa de um refinamento). Seja no
seminário, na elaboração das lâminas mensais dos fundos, a gente colocar um tópico
sobre a ASG para que isso seja tratado formalmente com os gestores.
[...] ranquear os gestores e quem tiver mais comprometimento ASG, alinhado com o
nível de risco e de resultado, teria maior prioridade na alocação do dinheiro. E aí, num
determinado nível crítico, esse gestor tem que ser excluído, mas não sei se a gente
chega neste ponto porque não sei que nível de informação a gente consegue extrair no
processo. [...] o monitoramento dessas carteiras com relação aos aspectos ASG tem
FIBRA 2
um espaço legal para, de repente, incluir algumas coisas. Não sei exatamente como
medir e essa é a grande dificuldade de implantar o monitoramento. De repente, se a
gente fizer a comparação da nossa carteira com ações com a carteira do ISE, ainda
assim, é um critério um pouco fraco pois, só vai ser ‘uma figura’ e a gente não tem uma
metodologia de rating ASG. parece muito complexo. [...] descobrir como medir e como
uniformizar o tratamento que todos os gestores têm da questão.
[...] a gente poderia, se não existe, criar um índice ou ir atrás de um, se já não tem, de
FIBRA 3
um indicador que aponte para esse tipo de coisa [indicador que demonstre o nível de
responsabilidade socioambiental versus a rentabilidade do fundo].
Da mesma forma entendo que a gente deveria questionar como é que está a avaliação
do critério ASG para sua maior posição ser essa daqui. Quais são as 3, 4 maiores
exposições da tua carteira? quais os critérios ESG dessa empresa? Aí ele vai abrir o
relatório ESG e colocar a pontuação e a gente vai olhar para isso e passar a
acompanhar. Aí você estaria efetivamente fazendo, pelo menos, as principais posições
FIBRA 5
de cada fundo que tem alocado, você poderia abrir; os gestores abrem a carteira
mensalmente, assim, como abrem a posição e passam a enviar o relatório, ASG que
pontuou, que balizou os três aspectos e a gente analisa isso: faz sentido, está coerente,
eles estão realmente fazendo. Isso poderia ser realizado, com uma periodicidade
definida.
Fonte: elaborada pelo autor (2021).

Com insights apresentados, além daqueles observados nas seções anteriores,
verifica-se certa complexidade na promoção da incorporação de fatores ambientais,
sociais e de governança nas decisões de alocação de recursos na Fundação Itaipu
Brasil como problema-norteador desta pesquisa. Esta complexidade advém, de forma
relevante, dos resultados da avaliação das diversas temáticas construídas para o
entendimento do atual modelo decisório e da disposição corporativa aos fatores ASG,
como discutido.
Desta forma, o constructo proposto como facilitador para a incorporação de
fatores ambientais, sociais e de governança nas decisões de alocação de recursos,
observa a condição de ‘maturidade corporativa’ identificada na pesquisa, sendo
constituído no formato de um protocolo básico, denominado Protocolo de
Incorporação de Fatores ASG, que dispensa a existência de maior competência
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interna para seu uso. Para tanto, o protocolo é formado por 5 etapas, apresentadas
na Figura 10 – Etapas do Protocolo de Incorporação de Fatores ASG, a seguir. As
etapas 1, 3, 4 e 5, do protocolo, são aplicadas às empresas investidas. A etapa 2,
avalia os gestores de investimentos.

Figura 10 – Etapas do Protocolo de Incorporação de Fatores ASG

Fonte: elaborada pelo autor (2021).

Com o objetivo de facilitar sua aplicação e uso, o protocolo é seguido pela
realização de questões relacionadas a cada etapa. As questões foram formuladas a
partir de frameworks globais independentes e standard-setters (CDP, GRI e SASB),
adaptadas de Esty e Cort (2020) e de Abrapp e Sitawi (2019), além dos ODS.
Estas questões são organizadas de acordo com um modelo base, adaptado
de Abrapp e Sitawi (2019) e formado por: (i) Número da questão – identifica a etapa e
sequência da questão na etapa; (ii) Enunciado da questão – apresenta a questão
formulada; (iii) Resposta – formado por um conjunto de 4 alternativas de respostas,
que deve ser escolhida uma delas, marcando-se no checkbox imediatamente anterior;
(iv) Pontuação – relacionada à resposta, possui valores diferenciados de acordo com
a escolha realizada; (v) Objetivo – apresenta a descrição rápida do motivador da
questão (somente para as etapas 3 e 4 do Protocolo de Incorporação de Fatores ASG)
e, (vi) Evidências – propõem indicadores e referências de materialidade de resposta
à questão ou orienta o seu detalhamento.
Com a pontuação, disponível no protocolo, é possível estabelecer uma
classificação do nível de maturidade de cada etapa avaliada; além do nível de
maturidade da incorporação de fatores ASG das empresas avaliadas. Assim, o
constructo permite também uma ‘classificação’ entre as empresas avaliadas.
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A escolha da escala de pontuação, teve como base o “Guia Prático para
Integração ASG na Avaliação de Gestores”, da Abrapp e Sitawi (2019), o que favorece
a manutenção do padrão definido para o segmento de Previdência Complementar.
A pontuação de cada etapa é resultante da média de pontos obtidos nas
respectivas questões. Assim, somam-se os pontos das questões de cada etapa e
divide-se este resultado pelo total de questões. A mesma dinâmica é aplicada à
apuração do resultado do protocolo: somam-se os resultados de cada etapa (exceto
a etapa 2, por avaliar o gestor, e a etapa 5, por ter seu resultado influenciado pela
indústria de atuação da empresa investida) e divide-se este valor por 3 (quantidade
de etapas que participam do cálculo).
Os resultados, tanto das etapas, quanto do protocolo, serão tratados em
escala percentual. Desta forma, foram utilizadas como referência a pontuação total de
cada etapa (100%), conforme Tabela 12 – Pontuação Máxima de Cada Etapa do
Protocolo. Para o cálculo do protocolo, manteve-se a dinâmica do cálculo da média
de forma percentual, considerando apenas as etapas 1, 3 e 4.

Tabela 12 – Pontuação Máxima de Cada Etapa do Protocolo
ETAPA

PONTUAÇÃO MÁXIMA

Etapa 1 – Entendimento do Propósito

3 pontos (100%)

Etapa 2 – Avaliação de Referência do Segmento

Conforme Abrapp e Sitawi (2019)

Etapa 3 – Avaliação da Qualidade dos Processos de Gestão de Riscos

18 pontos (100%)

Etapa 4 – Avaliação dos Processos de Governança e de Gestão

51 pontos (100%)

Etapa 5 – Avaliação de Oportunidades

159 pontos (100%)

Fonte: elaborada pelo autor (2021).

Além da pontuação de cada etapa e do protocolo, que permite sua
‘classificação’, o tratamento percentual possibilita a identificação do nível de
maturidade, de acordo com as escalas presentes no Quadro 25 – Escalas de
Classificação do Nível de Maturidade.

Quadro 25 – Escalas de Classificação do Nível de Maturidade
De 0 até 5% da
pontuação total

Acima de 6% até 33% da
pontuação total

Acima de 34% até 66%
da pontuação total

Acima de 67% da
pontuação total
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DEFASADO

ASPIRACIONAL

DESENVOLVIMENTO

EFETIVO

Não possui evidências
de compromisso

Expectativa de
proposição de práticas

Práticas ainda
incipientes

Compromisso
evidenciado

Fonte: adaptado pelo autor de Abrapp e Sitawi (2019).

O Protocolo de Incorporação de Fatores ASG possibilita a realização de
avaliações periódicas, permitindo o acompanhamento da evolução, ao longo do
tempo, do nível de maturidade da empresa investida. Esta condição favorece o
monitoramento da percepção de risco dos recursos alocados.
4.3.1 Entendimento do Propósito
O investimento incorporando fatores ASG insere um conjunto de princípios na
operação de uma empresa na qual os investidores, que praticam a Responsabilidade
Social, aplicam seus recursos (JEKATERINA; MARIJA, 2017). Estes investidores de
longo prazo, observam, adiante do retorno financeiro, considerando impactos
socioambientais positivos em seus investimentos, que podem contribuir com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (DELSEN; LEHR, 2019).
Portanto, para que estes princípios possam ser conhecidos pelo investidor, é
imprescindível o entendimento do propósito dos recursos investidos na empresa em
favor de seus resultados produtivos e sustentáveis. A intenção é compreender o
desafio que a empresa tenta resolver com o investimento pleiteado e qual a natureza
dos fatores ASG irá se desenvolver na resolução deste desafio (MCKNETT, 2013).
Esta abordagem inicial busca aclarar, também, as oportunidades existentes,
na perspectiva de crescimento de longo prazo, que sustenta o retorno financeiro, e a
vantagem competitiva explorada; torna assim, nítidos também os esforços de
sustentabilidade relacionados ao investimento.
De maneira pouco formal, a análise de investimentos da Fundação Itaipu
Brasil, detém esta preocupação, como identificado na entrevista semiestruturada:
[..] durante o processo de due diligence, que nós fizemos, pelo menos para
os produtos onde a gente investiu até hoje, a gente sempre questionou qual
era o objetivo desses investimentos (FIBRA 1).
A gente trabalha com ele no dia a dia, a gente sempre busca, mas ainda de
maneira muito mais no feeling do que na técnica. [...] até pelo perfil da própria
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Fundação, que é uma Fundação que tem uma preocupação social grande,
ela sabe da sua responsabilidade, ela tem uma responsabilidade social, ela
tem aí ‘sete mil vidas’ na mão dela e ela sabe que ela precisa, de certa forma,
da sustentabilidade dessas sete mil vidas. Então, esse cunho da Fundação,
acaba fazendo com que ela se preocupe com a governança [...], mas a gente
tenta, tem buscado fortalecer isso e não só uma gestora de um plano de
benefícios patrocinado de uma grande empresa brasileira. Fazer um pouco
mais (FIBRA 6).

Assim, a primeira etapa do Protocolo de Incorporação de Fatores ASG –
Entendimento do Propósito – visa construir um melhor entendimento do propósito do
investimento, tendo sido respondido pela empresa investida de forma descritiva e
transcrita sua análise, pela Fundação Itaipu Brasil, no formato apresentado no
Apêndice B – Entendimento do Propósito.
4.3.2 Avaliação de Referência do Segmento
A segunda etapa do Protocolo de Incorporação de Fatores ASG – Avaliação
Referência do Segmento de Previdência Complementar – face às limitações
identificadas no campo de pesquisa e para ganho de amplitude, foi considerada a
análise da incorporação de fatores ASG, na perspectiva de avaliação de gestores.
Para seu desenvolvimento, é utilizado o “Guia Prático para Integração ASG na
Avaliação de Gestores”, da Abrapp e Sitawi (2019) 2 – referência do segmento de
Previdência Complementar Fechada. Este Guia Prático possui como objetivo,
[...] fornecer diretrizes e ferramentas para apoiar as associadas da Abrapp na
evolução de suas práticas de investimento responsável, em especial, na
avaliação da capacidade do gestor terceirizado em integrar aspectos ASG na
gestão de investimentos (ABRAPP; SITAWI, 2019, p. 8).

Como o Protocolo de Incorporação de Fatores ASG teve a organização das
questões e sua pontuação adaptadas do citado “Guia Prático” (ABRAPP; SITAWI,
2019), preservou-se a harmonia entre os distintos instrumentos.
4.3.3 Avaliação da Qualidade dos Processos de Gestão de Riscos
Com a dificuldade de análise de riscos baseados em fatores ASG, advinda da
barreira de informações e indicadores (AMEL-ZADEH; SERAFEIM, 2018), buscam-se
2
O Guia Prático para Integração ASG na Avaliação de Gestores, da Abrapp e Sitawi (2019), está
disponível para download em <‘https://sistemas.abrapp.org.br/apoio/apresentações/nucleoeventos/
guias/10.pdf’>.
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alternativas para instrumentos de análise. Um destes instrumentos é baseado na
análise de riscos (ou impactos) por meio da melhor compreensão de informações e
indicadores de gestão e de controles internos corporativos (ESTY; CORT, 2020).
Criam-se assim, condições de adoção de indicadores mais amplos e usuais, em
substituição a indicadores tradicionais de avaliação dos fatores ASG (INDERST;
KAMINKER; STEWART, 2012). Ainda assim, preserva-se a capacidade em
demonstrar o compromisso de sustentabilidade corporativa com o propósito de
competitividade e aperfeiçoamento da gestão de riscos (ULRICH, 2016).
Neste sentido, Esty e Cort (2020) ressaltam a necessidade de dois conjuntos
de indicadores, mais amplos, que se destacam dos tradicionais indicadores de fatores
ASG: o primeiro conjunto de indicadores orientado à qualidade dos processos internos
de gestão de riscos e, o segundo, orientado aos processos de governança corporativa
e de gestão (ESTY; CORT, 2020).
Para o primeiro conjunto de indicadores, pesquisas demonstraram maior
relevância do processo de avaliação e identificação de riscos do que a divulgação de
resultados dos relatórios de sustentabilidade, tendo em vista a existência de incentivos
para exagerar na divulgação de resultados quanto ao atendimento de expectativas da
partes interessadas. Neste sentido, as pesquisas sugerem maior foco na avaliação
dos processos de gestão de riscos corporativos (ESTY; CORT, 2017).
Assim, a terceira etapa do Protocolo de Incorporação de Fatores ASG –
Avaliação da Qualidade dos Processos de Gestão de Riscos – é apresentada no
Apêndice C – Qualidade dos Processos de Gestão de Riscos.
4.3.4 Avaliação dos Processos de Governança e de Gestão
O segundo conjunto de indicadores, destacados por Esty e Cort (2020), visa
avaliar os controles internos de gestão e a estrutura de governança corporativa
existentes que, definem a prioridade das decisões tomadas, para estabelecer e
considerar as percepções das partes interessadas (ESTY; CORT, 2020).
Este entendimento de indicadores que corrobora com as narrativas presentes
na entrevista semiestruturada:
Então a tomada de decisão de investimento vai levar em consideração aí de
forma consistente a identificação de bons elementos de governança no
general partner, não no investimento em si (FIBRA 1).
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Nós talvez nunca fizemos uma avaliação de governança das empresas, mas
nós trabalhamos a questão da governança dos gestores, que era exatamente
onde a gente alocava como parte do processo de análise (FIBRA 1).

Infere-se que a Avaliação dos Processos de Governança e de Gestão é uma
dinâmica mais comum, pois os fatores relacionados à governança foram
provavelmente os primeiros relevantes para as estratégias de investimento
(INDERST; STEWART, 2018); e, no mercado brasileiro, é tradicional o uso de fatores
relacionados à governança (MOREIRA, 2020).
Desta forma, a quarta etapa do Protocolo de Incorporação de Fatores ASG –
Avaliação dos Processos de Governança Corporativa e de Gestão – é apresentada
no Apêndice D – Processos de Governança Corporativa e de Gestão.
4.3.5 Avaliação de Oportunidades
A essência desta etapa do Protocolo de Incorporação de Fatores ASG é
capturar a possível materialidade das oportunidades relacionadas aos fatores ASG
em toda a cadeia de valor corporativo da empresa investida (EUROPEAN
COMMISION, 2019). Desta forma, minimizam-se impactos futuros negativos, como
perdas financeiras, riscos de imagem e reputação; e, ampliam-se resultados positivos.
Busca-se, assim, o entendimento, de forma simples, dos impactos positivos
(oportunidades) para a empresa, para o planeta e à sociedade, por meio das
contribuições realizadas pela empresa investida com os fatores ASG (CISL, 2021;
EUROPEAN COMMISION, 2019).
Esta etapa deve estimular a análise na perspectiva de entendimento das
questões mais relevantes à indústria de atuação da empresa investida e, portanto,
poderá ser definida uma pontuação mínima esperada para cada indústria de interesse.
Como fomento à Agenda 2030, as diversas questões apresentadas foram
relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com as
dimensões predominantes do desenvolvimento sustentável sugeridas por Barbieri
(2020). Essa associação, de acordo com Barbieri (2020), “tem como critério a
quantidade de metas de cada ODS endereçadas a cada dimensão considerada” (
(BARBIERI, 2020, p. 136); e pode ser observada na Tabela 13 – Avaliação de
Oportunidades e os ODS. Esta tabela apresenta os ODS (coluna ‘ODS’), agrupados
nas dimensões predominantes do desenvolvimento sustentável, destacadas em
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negrito, com os respectivos elementos essenciais para o desenvolvimento sustentável
(coluna ‘dimensões’), vinculando-os com as questões presentes na etapa de
Avaliação de Oportunidades (coluna ‘questões’).

Tabela 13 – Avaliação de Oportunidades e os ODS
DIMENSÕES

ODS

Objetivo 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Objetivo 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura sustentável
Objetivo 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e
todos, em todas as idades
Objetivo 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos
Social
(Pessoas) Objetivo 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas
Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todas e todos
Objetivo 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço
acessível à energia para todas e todos
Objetivo 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis
Objetivo 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Objetivo 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus
impactos
Ambiental Objetivo 14 - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
(Planeta)
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável
Objetivo 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
Objetivo 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos
Econômica
Objetivo 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização
(Prosperidade)
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Objetivo 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Política e Objetivo 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
Institucional sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
(Paz)
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

QUESTÕES
5.1 e 5.2
5.3 a 5.5
5.6 e 5.7
5.8 e 5.9
5.10 e 5.11
5.12 a 5.14
5.15 a 5.17
5.34 a 5.37
5.38 a 5.43
5.44 e 5.45
5.46 e 5.47
5.48 a 5.50
5.18 a 5.26
5.27 a 5.32
5.33
5.51 a 5.53

Fonte: adaptada pelo autor com dados de Barbieri (2020).

Para esta avaliação, a quinta etapa do Protocolo de Incorporação de Fatores
ASG – Avaliação de Oportunidades – é apresentada no Apêndice E – Avaliação de
Oportunidades.
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CONSIDERAÇÕES
Acolhendo a Política de Sustentabilidade da Abrapp, “[...] a inserção de
critérios ambientais, sociais e de governança no âmbito da seleção e análise de
investimentos” (ABRAPP, 2019, p. 7) é um processo recente, mas, ao mesmo tempo,
um movimento de transformação imprescindível. A disponibilidade de instrumentos
que promovam a incorporação de fatores ASG nas decisões de alocação de recursos
nos Fundos de Pensão é, portanto, fundamental. Este foi o problema norteador desta
pesquisa, que teve como objetivo, a identificação deste processo num Fundo de
Pensão.
Considerando-se o primeiro objetivo específico, as conclusões demonstraram
um nível baixo de maturidade no tratamento do tema. O modelo decisório existente
para alocação de recursos dá ênfase aos aspectos de governança corporativa e pouco
privilegia a análise de fatores ambientais e sociais. Em tais fatores, é materializada
apenas a situação de signatário do Principles for Responsible Investment (PRI) do
gestor de investimentos avaliado, condição que não influencia sua contratação, como
comprovado.

Face ao modelo de gestão terceirizada, este cenário sugere o

fortalecimento do aspecto discricionário. Neste sentido, as narrativas da entrevista
semiestruturada comprovaram o viés regulatório como responsável em sua
consideração na Política de Investimento do Fundo.
As conclusões, advindas da análise temática realizada, revelam que uma série
de obstáculos precisarão ser resolvidos para inserir os fatores ASG na estratégia
corporativa e nos processos de investimentos. Muitos deles foram identificados
anteriormente e incluem questões desde o conceito de ‘Investimento Responsável’,
até a relação de riscos e oportunidades associada aos fatores ASG. A própria
incorporação de fatores ASG, como processo de investimento, demonstrou-se frágil
em seu entendimento. Adicionalmente, concluiu-se que o modelo decisório e a análise
de operações, como temáticas analisadas, tendem ao resultado de ‘desfavorabilidade’
quando testadas.
Portanto, conclui-se que, de fato, há um espaço significativo para a proposição
de um constructo que possa contribuir na análise dos investimentos. Contudo, é
imprescindível a existência de disposição corporativa para sua aceitação e adoção.
Assim, em resposta ao segundo objetivo específico, concluiu-se que a
disposição corporativa, no viés de comprometimento organizacional, tende ‘com
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reservas’ ao resultado de ‘favorabilidade’. Esta é condição importante, pois há
predisposição da organização, tanto na perspectiva estratégica, quanto na
operacional. De fato, a incorporação de fatores ASG transita em ambas as
perspectivas, tendo em vista sua consideração como perfil corporativo, gerando o
valor aspiracional de promoção do desenvolvimento sustentável.
Os documentos e narrativas das entrevistas semiestruturadas analisadas
orientam a esta conclusão. Em oposição, a análise das temáticas de postura
corporativa e de competências internas parece gerar um dilema, pois sugerem
barreiras importantes, que devem ser tratadas, particularmente em relação ao
desenvolvimento de capital intelectual.
Frente às conclusões alcançadas, orientou-se a proposição do Protocolo de
Incorporação de Fatores ASG à realidade observada na Fundação Itaipu Brasil. Com
esta orientação, a inserção de indicadores dos fatores ASG tornou-se complexa, tendo
sido elaborado um constructo mais amplo, observando aspectos de gestão de riscos
e de governança. Contudo, seu alcance deixa de circular apenas entre os gestores de
fundos para fixar entendimento nas empresas investidas. Além disso, buscou-se
aprofundar a atuação dos gestores com instrumentos em uso no segmento de Fundos
de Pensão.
Importante destacar a conclusão da análise direcionada às temáticas
exploradas entre decisores e analistas de investimentos: as respostas apresentaram
divergências moderadas. Estas divergências também foram observadas nas
respostas a questões entre membros do mesmo grupo. Percebe-se uma intenção de
desenvolvimento também no alinhamento de conceitos, práticas e diretrizes, entre os
envolvidos na análise e definição da alocação de recursos financeiros no Fundo.
Como evidenciado nos resultados alcançados, há limitação de entendimento
da incorporação de fatores ASG nas decisões de alocação de recursos, aliado à
identificada indisponibilidade de competências internas que acrescentam barreiras à
sua aplicação cotidiana. Uma destas barreiras orienta à realização de investimentos
baseada em decisões que consideram fatores ASG, pelo risco de perda de
rentabilidade se comparados a investimentos tradicionais.
De fato, esta situação exige maior discussão e aperfeiçoamento, buscando
seu entendimento pleno para minimização deste cenário, especialmente orientado à
apreciação das controvérsias identificadas.
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Assim, o uso do protocolo desenvolvido, com a formação de uma
‘classificação’, tanto das empresas investidas, quanto dos gestores, poderá gerar
resultados mais robustos e novas perspectivas de entendimento, permitindo a
minimização da barreira citada.
Ainda, os resultados verificados, em face da análise das diversas temáticas de
suporte à pesquisa, podem orientar aperfeiçoamentos importantes, tanto no nível
estratégico corporativo, quanto no nível operacional. As lacunas identificadas servem
de referência à realização de melhorias em diversos processos de negócio. Desta
forma, além da maior compreensão do tema, fortalecerá melhores práticas em sua
incorporação à rotina de gestão de investimentos.
Um outro fator relevante é a plenitude de materialidade regulatória no
investimento observando fatores ASG que pode ser obtida. O protocolo apresentado
favorece esta condição, mitigando o aspecto discricionário da transferência de
responsabilidade ao gestor e, especialmente, ampliando os instrumentos de análise.
Adicionalmente, o uso deste constructo proporcionará o desenvolvimento de capital
intelectual interno importante, face às discussões que poderá fomentar.
Observa-se que a pesquisa teve como objetivo geral identificar a incorporação
de fatores ASG nas decisões de alocação de recursos na Fundação Itaipu Brasil,
condição que poderia ser atendida pela construção de uma ‘Matriz de Materialidade’
corporativa. Tal matriz poderia gerar a evidência de fatores ASG aceitos nas decisões
de alocação de recursos e na estratégica corporativa. Condição esta, não explorada
face à restrição de tempo existente, pois o resultado exigiria o envolvimento de um
conjunto de stakeholders distintos aos participantes da atual pesquisa. Todavia, a
pesquisa desenvolvida poderia, talvez, motivar uma outra, com o objetivo de construir
a referida ‘Matriz de Materialidade’ corporativa.
Também, mesmo sem o engajamento direto, seria oportuno explorar a
compreensão dos demais órgãos de governança, e não apenas a da Diretoria
Executiva, em relação aos fatores ASG. A participação, de forma plena, da estrutura
de governança corporativa poderia contribuir para novas lentes de análise e outras
linhas de desenvolvimento de pesquisa.
Outra provável limitação desta pesquisa está no uso da entrevista
semiestrutura na coleta de dados, que provê maior amplitude e liberdade de
expressão aos entrevistados, diferente da aplicação de um questionário, com
questões padronizadas que ensejam mais uniformidade nas respostas. Esta aparente
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padronização nas respostas poderia, por hipótese, conferir menor liberdade de
inferências realizadas pelo pesquisador em relação ao conteúdo de análise, tendo em
vista a técnica utilizada. Contudo, algum prejuízo de compreensão, necessária para
alcance dos objetivos específicos da pesquisa e alcançada na dinâmica desenvolvida,
poderia ser observado. Assim, surgem oportunidades para o uso de métodos e
técnicas distintas que possam validar os resultados obtidos.
Destaca-se que, o protocolo desenvolvido pode não atender às diversas
modalidades de investimentos possíveis de aplicação nos Fundos de Pensão,
definidas por legislação própria. Esta é uma situação observada, por exemplo, no
investimento em Títulos Públicos, no qual não há como realizar análise sob o viés de
fatores ASG. Na carteira de investimentos da Fundação Itaipu Brasil, esta modalidade
de investimentos é importante, representando 69,1% de seu patrimônio total
(FUNDAÇÃO ITAIPU, 2021b). Assim, como suposição, apenas 30,9% do patrimônio
deste Fundo de Pensão poderia beneficiar-se do protocolo proposto.
A incorporação de fatores ASG nas decisões de alocação de recursos em um
Fundo de Pensão é um processo novo, que vem ganhando espaço de discussão no
segmento da Previdência Complementar. Este espaço deve estimular a realização de
estudos que contribuam para o aperfeiçoamento dos processos de análise de
investimentos nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e para
o desenvolvimento de instrumentos que minimizem a complexidade que o tema
apresenta; ao mesmo tempo, devem ser compatíveis com o porte dos Fundos de
Pensão. Estes avanços podem, talvez, se desdobrar em oportunidades de novas
pesquisas, tais como:
• Conceber uma metodologia de mensuração dos fatores ASG que oriente a
formação do grau de investimento, ou seja, a formação de um rating que
possa classificar as empresas investidas e os gestores de investimentos;
• Desenvolver um padrão de critérios de avaliação dos fatores ASG, para a
formação de uma base de dados única no segmento de Previdência
Complementar, que sirva de benchmark por meio da consolidação das
análises de investimentos realizadas pelas EFPC;
• Elaborar um modelo de consolidação do Relatório de Anual de Informações
ao Relatório de Sustentabilidade, movimento que ganha ênfase em outros
segmentos, entre outras.
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada
COLETA DE DADOS - ROTEIRO DE PERGUNTAS - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
#

QUESTÕES

CATEGORIA

1

Como você define o investimento responsável?

CONTEXTO

2

Como os fatores ASG estão incorporados na estratégia
corporativa e como são materializados em sua gestão?

CONTEXTO

3

Como os fatores ASG influenciam a gestão de
investimentos na Fibra?

CONTEXTO

Sob o olhar dos fatores ASG, o que é considerado risco e o
que é considerado oportunidade? Qual este
entendimento? Como é desenvolvida esta avaliação?
Poderia citar exemplos de critérios de avaliação
5 incorporando fatores ASG para o entendimento de riscos
e oportunidades?
O modelo atual decisório para alocação de recursos na
6 Fibra considera fatores ASG? Como a incorporação de
fatores ASG foi estruturada neste modelo?
O patrocinador Itaipu, em seu relatório de
sustentabilidade, também apresenta diversas iniciativas e
programas das demais fundações - PTI e HMCC. A Fibra,
cuja essência do compromisso intergeracional, da
proteção social com o fomento à poupança de longo prazo
e sua posição de investidor institucional, possui influência
7
na economia e na sociedade, gerando reflexos nas
perspectivas social e ambiental, que promovem o
desenvolvimento sustentável. E, mesmo assim, não há o
destaque da Fibra neste relatório de sustentabilidade.
Esta lacuna é originada na Fibra ou em seu patrocinador?
Há interesse em revertê-la? Como?
O Objetivo Estratégico 4, do Plano Empresarial do
patrocinador Itaipu, busca o desenvolvimento sustentável
em sua área de influência, garantindo que suas ações
8
diretas estejam alinhadas com o ODS da ONU. Como a
Fibra está alinhada a este objetivo do patrocinador e aos
ODS? Quais ODS a Fibra fomenta?
Como você considera o nível de maturidade em relação a
incorporação de fatores ASG e, portanto, aos
investimentos responsáveis na Fibra? O tema é
9 referenciado apenas em função da regulação existente
(Resolução CMN nº 4.661, de 25 mai. 2018) ou de fato está
na estratégia corporativa? Poderia comentar este
entendimento e o cenário atual de abordagem ao tema?
Há algum compromisso público da Fibra com
10
investimentos responsáveis?
4

Incorporando fatores ASG na definição de alocação de
11 recursos, quais os segmentos da indústria que a Fibra
deveria escolher se relacionar?

CONTEXTO

JUSTIFICATIVA
Identificar o conhecimento
do conceito.
Identificar a incorporação
dos fatores ASG no
negócio.
Identificar a amplitude de
entendimento dos fatores
ASG.
Identificar a capacidade de
avaliação crítica e
interpretação.

GRUPOS
A

B

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONTEXTO

Evidenciar a questão
anterior.

X

X

X

CONTEXTO

Entender a influência dos
fatores ASG no modelo
decisório da entidade.

X

X

X

POSTURA

Identificar o interesse em
promover as práticas e
compromissos
relacionados ao
desenvolvimento
sustentável.

X

X

POSTURA

Identificar o interesse em
promover o alinhamento
aos ODS.

X

X

POSTURA

Identificar o nível de
maturidade atual da
incorporação de fatores
ASG.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

POSTURA

POSTURA

Identificar a relevância do
tema para a Fibra.
Identificar se há
entendimento formado no
direcionamento de
investimentos em
segmentos específicos
(conhecimento do
mercado sob a lente de
fatores ASG)
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Novas gerações tendem a preocupar-se mais com a
questão de desenvolvimento sustentável, inclusive
deixando de consumir produtos cujas empresas não
12
demonstram este compromisso. Como a Fibra
materializará esta preocupação com novos públicos e
gerações tendo acesso a seus planos?
Muitas empresas decidiram posicionar-se mais
ativamente em relação aos investimentos sustentáveis
13 sendo signatárias do PRI. Este é um caminho que a Fibra
avalia? Qual o impacto que tal condição traria para os
processos de investimentos atuais?

POSTURA

Identificar a orientação
estratégica de
competividade do negócio.

X

X

POSTURA

Identificar a orientação
estratégica de
competividade do negócio.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificar o apetite a
riscos e a disposição de
uso de fatores ASG.

X

X

X

Identificar as evidências
das diretrizes existentes.

X

X

14

A Fibra avalia publicar um relatório de sustentabilidade?
Teria condições para isso? O que apresentaria?

POSTURA

15

As questões ASG são incorporadas nas reuniões sobre o
desempenho da carteira?

MATURIDADE

16

As questões ASG são tratadas nas reuniões do Comitê de
Investimentos?

MATURIDADE

17

As questões ASG são tratadas nas reuniões do Comitê de
Alocação?

MATURIDADE

18

A Fibra possui analistas com familiaridade ao tema de
"fatores ASG"?

MATURIDADE

19

Existe algum modelo específico definido para o
monitoramento dos gestores em relação aos fatores ASG?

MATURIDADE

20

Como é realizado o acompanhamento do desempenho
dos gestores ao longo do tempo para os fatores ASG?

MATURIDADE

Formalmente é aplicada a determinação de incentivos aos
gestores de acordo com a performance ASG da carteira?
Existe alguma cláusula de multa caso os requisitos ASG
22 acordados não sejam alcançados, implementados ou
mantidos?
21

MATURIDADE
MATURIDADE

A entidade utiliza alguma base de dados de informações
ASG, de mercado ou própria?

MATURIDADE

As informações disponíveis de fatores ASG, de ativos e
24 gestores, facilitam a tomada de decisão na alocação de
recursos ou geram maior complexidade? Explique.

MATURIDADE

23

A Fibra utiliza o Guia Prático de Integração ASG na
MATURIDADE
Avaliação de Gestores, da Abrapp?
Observando as variáveis porte e complexidade, quais
seriam os limites aceitáveis para o uso de fatores ASG na
26
MATURIDADE
decisão de alocação de recursos no processo de gestão de
investimentos?
A Política de Investimentos, declara em seu item 10.5
(Observância de Princípios de Responsabilidade Social,
27 Ambiental e Práticas de Boa Governança) que a Fibra CONFORMIDADE
"deve zelar pelos princípios de respeito ao meio ambiente,
responsabilidade social e as práticas de boa governança
25

Identificar a orientação
estratégica de
competividade do negócio.
Identificar os ritos e
frequência de discussão do
tema, buscando
compreender sua
relevância no negócio.
Identificar os ritos e
frequência de discussão do
tema, buscando
compreender sua
relevância no negócio.
Identificar os ritos e
frequência de discussão do
tema, buscando
compreender sua
relevância no negócio.
Identificar as
competências internadas
disponíveis.
Identificar a maturidade
dos modelos de
monitoramento.
Identificar a maturidade
do acompanhamento do
desempenho.
Identificar mecanismos de
fomento.
Identificar mecanismos de
fomento.
Identificar insumos e
referências utilizados para
análise.
Identificar o nível de
padronização de insumos
e referências utilizados
para análise.
Identificar o uso de
referências do segmento.
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28

29

30

31

32

(ASG)". Como esta declaração é materializada, na gestão
corporativa e na gestão de investimentos?
A Política de Investimentos, declara em seu item 10.5
(Observância de Princípios de Responsabilidade Social,
Ambiental e Práticas de Boa Governança) que a Fibra "está
comprometida com o aprofundamento da compreensão,
inclusão e quantificação das variáveis ASG nas decisões de
investimento em todas as carteiras de investimentos da
Fundação". Como este comprometimento pode ser
demonstrado na estratégia de investimentos e na prática
de seleção e monitoramento de seus gestores? Qual o
reflexo deste comprometimento no desempenho de suas
carteiras?
A Política de Investimentos, declara em seu item 10.5
(Observância de Princípios de Responsabilidade Social,
Ambiental e Práticas de Boa Governança) que a Fibra
"considera o atendimento a questões ASG nas análises de
novos investimentos para as diversas carteiras". Quais são
as questões ASG consideradas nesta análise presentes no
formulário de avaliação?
A Política de Investimentos faz referência, em diversos
pontos, ao Regulamento de Investimentos, que possui
como objetivo “definir as responsabilidades e a
metodologia de gestão dos investimentos”. Neste
regulamento não há qualquer detalhamento sobre a
incorporação de fatores ASG na alocação de recursos da
entidade. Tal condição não poderia ser interpretada como
provável ausência do definido na Resolução CMN nº
4.661, de 25 mai. 2018?
A avaliação baseada em fatores ASG está suficientemente
incorporada à estratégia e rotina da gestão de
investimentos? Em quais processos de rotina tal condição
pode ser demonstrada?
Qual o modelo de gestão de ativos utilizado pela Fibra
(próprio ou terceirizado, para quais segmentos)? Qual o
percentual de recursos está sob gestão própria da EFPC?

CONFORMIDADE

Identificar as evidências
das diretrizes existentes.

CONFORMIDADE

Identificar as evidências
das diretrizes existentes.

CONFORMIDADE

Identificar as evidências
das diretrizes existentes.

CONFORMIDADE

Identificar as evidências
das diretrizes existentes.

MODELO
DECISÓRIO

33

Quais classes de ativos consideram fatores ASG? Qual o
volume destes ativos?

MODELO
DECISÓRIO

34

Quais são os critérios utilizados para avaliação dos fatores
ASG?

MODELO
DECISÓRIO

35

Por que estes critérios são utilizados e considerados
adequados para a avaliação dos fatores ASG?

MODELO
DECISÓRIO

36

Existem critérios distintos para avaliação de fatores ASG
sobre o gestor e ativos?

MODELO
DECISÓRIO

Há análise da afinidade dos fatores ASG dos critérios
37 utilizados pelos gestores e aqueles utilizados para seleção
de gestores?
Para avaliação dos fatores ASG existem critérios
eliminatórios e critérios classificatórios? Quais são eles?
38
Estes critérios são apresentados de forma clara aos
gestores?
A aplicação da avaliação de fatores ASG ocorre somente
39 para novos mandatos ou também para monitorar e ajustar
mandatos existentes?
Como é realizada a avaliação de desempenho dos gestores
e ativos selecionados com critérios que observaram
40
fatores ASG? Estes critérios de avaliação de desempenho
estão claros aos gestores?

MODELO
DECISÓRIO

Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MODELO
DECISÓRIO

Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.

X

X

MODELO
DECISÓRIO

Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.

X

X

MODELO
DECISÓRIO

Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.

X

X
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41

Quais os critérios de avaliação de desempenho dos
gestores?

Quais são as evidências determinantes para avaliar a
formalização da incorporação de fatores ASG da gestora?
42
Todos estes elementos estão na Política de Investimentos
ou no Regulamento de Investimentos da entidade?
Como garantir os mesmos critérios de seleção de gestores
43 e ativos na perspectiva de fatores ASG? Há uma
padronização normativa?
Há uma ponderação dos fatores ASG utilizados na
44 avaliação global do gestor de acordo com a classe de
ativos e objetivo do mandato?
45

Os requisitos de fatores ASG acordados com os gestores
constam em contrato?

Existe alguma cláusula de multa caso os requisitos dos
46 fatores ASG acordados não sejam alcançados,
implementados ou mantidos?
Controvérsias relevantes em relação aos fatores ASG
47 envolvendo o gestor são eliminatórias na avaliação? Quais
os critérios utilizados para mensurar esta relevância?
48

Há formalização de como a
monitoramento de fatores ASG?

será

realizado

o

MODELO
DECISÓRIO

Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.

X

X

MODELO
DECISÓRIO

Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MODELO
DECISÓRIO
MODELO
DECISÓRIO
MODELO
DECISÓRIO
MODELO
DECISÓRIO
MODELO
DECISÓRIO
MODELO
DECISÓRIO

Quais são as abordagens utilizadas para a gestão de
investimentos responsáveis? (screening negativo ou
49 exclusão, screening positivo, best-in-class, screening
baseado em normas, investimento temático, integração
ASG)

MODELO
DECISÓRIO

A Fibra realiza o screening negativo? Para quais
indústrias?

MODELO
DECISÓRIO

51 A Fibra realiza o screening positivo? Para quais indústrias?

MODELO
DECISÓRIO

50

Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.
Entender a incorporação
de fatores ASG no modelo
decisório.

X

Há alguma consideração adicional sobre investimentos
52 responsáveis e incorporação de fatores ASG nas decisões ENCERRAMENTO
Buscar complementos.
X
de alocação de recursos que você gostaria de realizar?
Notas:
. X - Representa a aplicação da questão para o respectivo grupo (A, B ou C);
. A - Decisores da alocação de recursos [contemplando o Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR),
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)] - 37 questões;
. B - Decisores da alocação de recursos [contemplando o Gestor de Investimentos] - 52 questões;
. C - Analistas de Investimentos - 46 questões.
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APÊNDICE B – Entendimento do Propósito

Questão 1

Qual o propósito do investimento e quais seus reflexos na perspectiva de
desenvolvimento dos fatores socioambientais?
RESPOSTA






Propósito descrito de forma imprecisa. Reflexos na perspectiva de desenvolvimento dos
fatores socioambientais incoerentes e imateriais.
Propósito descrito de forma primária. Reflexos na perspectiva de desenvolvimento dos
fatores socioambientais necessitam revisão e de difícil materialidade.
Propósito descrito de forma complexa, de difícil entendimento. Reflexos na perspectiva
de desenvolvimento dos fatores socioambientais coerentes e de difícil materialidade.
Propósito descrito de forma precisa. Reflexos na perspectiva de desenvolvimento dos
fatores socioambientais coerentes e materiais.

PONTUAÇÃO

OBJETIVO

Compreender o desafio que a empresa tenta resolver com o investimento pleiteado e qual a
natureza dos fatores ASG irá desenvolver na resolução deste desafio.

EVIDÊNCIAS

. Plano de investimento

0
1
2
3
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APÊNDICE C – Qualidade dos Processos de Gestão de Riscos

QUESTÃO 3.1

Qual o grau de sobreposição entre as questões socioambientais presentes no Relatório
Financeiro e no Relatório de Sustentabilidade?
RESPOSTA






Não há sobreposição entre as questões socioambientais presentes no Relatório
Financeiro e no Relatório de Sustentabilidade.
A sobreposição entre as questões socioambientais presentes no Relatório Financeiro e
no Relatório de Sustentabilidade estará plena no próximo ano.
A sobreposição é parcial entre as questões socioambientais presentes no Relatório
Financeiro e no Relatório de Sustentabilidade.
A sobreposição é plena entre as questões socioambientais presentes no Relatório
Financeiro e no Relatório de Sustentabilidade.

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 3.2





EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 3.3





EVIDÊNCIAS

3

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

A organização usa uma linguagem padrão para apresentar os riscos socioambientais em
seus relatórios de desempenho?

A organização não usa uma linguagem padrão para apresentar os riscos
socioambientais em seus relatórios de desempenho.
A organização avaliar usar uma linguagem padrão para apresentar os riscos
socioambientais em seus relatórios de desempenho no próximo ano.
A organização usa uma linguagem complexa para apresentar os riscos socioambientais
em seus relatórios de desempenho, possibilitando uma interpretação equivocada.
A organização usa uma linguagem padrão para apresentar os riscos socioambientais em
seus relatórios de desempenho.

OBJETIVO

2

Identificar a maturidade corporativa na apresentação de indicadores dos fatores socioambientais que
demonstrem fragilidades em sua materialidade.
. Relatório de Sustentabilidade
. Relatório Financeiro
. Relatório de Desempenho Corporativo

RESPOSTA



1

Questões socioambientais materiais são identificadas em relatórios de desempenho
corporativo, apresentando prováveis efeitos externos negativos, possíveis falhas futuras
no cumprimento das obrigações legais e outros riscos divulgados para alertar
adequadamente os investidores e potenciais investidores?

As questões socioambientais materiais não são identificadas em relatórios de
desempenho corporativo, não apresentando prováveis efeitos externos negativos.
As questões socioambientais materiais serão identificadas em relatórios de
desempenho corporativo, apresentando prováveis efeitos externos negativos, a partir
do próximo ano.
As questões socioambientais materiais são identificadas de forma parcial em relatórios
de desempenho corporativo, não apresentando prováveis efeitos externos negativos.
As questões socioambientais materiais são identificadas em relatórios de desempenho
corporativo, não apresentando prováveis efeitos externos negativos.

OBJETIVO

0

Identificar a sobreposição de indicadores de desempenho usados na elaboração de relatórios de
sustentabilidade e financeiros, buscando avaliar o nível de convergência e interseção que fortalecem
a responsabilidade corporativa em todas as suas dimensões.
. Relatório de Sustentabilidade
. Relatório Financeiro
. Relatório de Desempenho Corporativo

RESPOSTA



PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

Identificar o uso de narrativas claras, precisas e concisas, com linguagem comum que traduza de
maneira simples os riscos associados aos fatores socioambientais.
. Relatório de Sustentabilidade
. Relatório Financeiro
. Relatório de Desempenho Corporativo
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QUESTÃO 3.4

Os riscos socioambientais são testados no processo de gerenciamento de riscos
corporativos?
RESPOSTA






Os riscos socioambientais não são testados no processo de gerenciamento de riscos
corporativos.
Os riscos socioambientais serão testados no processo de gerenciamento de riscos
corporativos a partir do próximo ano.
Os riscos socioambientais de alguns processos de negócio são testados no processo de
gerenciamento de riscos corporativos.
Os riscos socioambientais são testados no processo de gerenciamento de riscos
corporativos.

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 3.5





EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 3.6





EVIDÊNCIAS

3

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

A Gestão de Riscos Corporativos contempla a prevenção e resposta a emergências
socioambientais?

A Gestão de Riscos Corporativos não contempla a prevenção e resposta a emergências
socioambientais.
A Gestão de Riscos Corporativos avalia contemplar a prevenção e resposta a
emergências socioambientais a partir do próximo ano.
A Gestão de Riscos Corporativos contempla a prevenção ou a resposta a emergências
socioambientais.
A Gestão de Riscos Corporativos contempla a prevenção e resposta a emergências
socioambientais.

OBJETIVO

2

Identificar a consideração de externalidades socioambientais na gestão de riscos corporativos e seu
alinhamento com os demais riscos mapeados do negócio.
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Environmental Resources Management – ERM / Life Cycle Assessment – LCA
. Arquitetura corporativa de processos
. Canais de relacionamento com as partes interessadas / Canal de Ouvidoria
. Customer Relationship Management - CRM / Supplier Relationship Management – SRM

RESPOSTA



1

Os critérios de gerenciamento de riscos corporativos estão alinhados e permitem riscos
advindos de externalidades socioambientais?

Os critérios de gerenciamento de riscos corporativos não estão alinhados e não
permitem riscos advindos de externalidades socioambientais.
Os critérios de gerenciamento de riscos corporativos estarão alinhados e permitirão
riscos advindos de externalidades socioambientais a partir do próximo ano.
Os critérios de gerenciamento de riscos corporativos estão alinhados ou permitem
riscos advindos de externalidades socioambientais.
Os critérios de gerenciamento de riscos corporativos estão alinhados e permitem riscos
advindos de externalidades socioambientais.

OBJETIVO

0

Identificar a amplitude da gestão de riscos corporativos validando o alcance no tratamento de riscos
associados aos fatores socioambientais.
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Environmental Resources Management – ERM / Life Cycle Assessment – LCA
. Arquitetura corporativa de processos

RESPOSTA



PONTUAÇÃO

Identificar mecanismos de prevenção e resposta a situações indesejadas de impactos
socioambientais negativos.
. Plano de Recuperação de Desastres
. Plano de Gestão Anti-desastres
. Plano de Preparação e Resposta à Emergência
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Relatório de Sustentabilidade

PONTUAÇÃO
0
1
2
3
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APÊNDICE D – Processos de Governança Corporativa e de Gestão
QUESTÃO 4.1

Existe um comitê da diretoria dedicado a questões socioambientais?
RESPOSTA






OBJETIVO

EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.2





EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.3





Existe uma diretriz de Conselho ou normativo de Comitê que trate de fatores
socioambientais relevantes à organização?

A organização não possui uma diretriz de Conselho ou normativo de Comitê que trate
de fatores socioambientais relevantes.
A organização avalia possuir uma diretriz de Conselho ou normativo de Comitê que
trate de fatores socioambientais relevantes no próximo ano.
A organização possui uma diretriz de Conselho ou normativo de Comitê que trate de
fatores socioambientais de forma ampla.
A organização possui uma diretriz de Conselho ou normativo de Comitê que trate de
fatores socioambientais relevantes.

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

2
3

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

Identificar na estrutura de governança a existência de conselheiro independente com
responsabilidade nomeada para questões socioambientais, evidenciando a importância do
tratamento do tema na mais alta instância corporativa.
. Estrutura de Governança Corporativa
. Documentos estatutários, regimentos e políticas
. Relatório de Sustentabilidade

RESPOSTA



1

Existe um conselheiro independente com responsabilidade nomeada para questões
socioambientais?

A organização não possui um conselheiro independente com responsabilidade
nomeada para questões socioambientais.
A organização avalia possuir um conselheiro independente com responsabilidade
nomeada para questões socioambientais no próximo ano.
A organização possui um conselheiro, não independente, com responsabilidade
nomeada para questões socioambientais.
A organização possui um conselheiro independente com responsabilidade nomeada
para questões socioambientais.

OBJETIVO

0

socioambientais, buscando entender a maturidade de tratamento do tema.
. Estrutura de Governança Corporativa – Comitês de Assessoramento
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Documentos estatutários, regimentos e políticas
. Relatório de Sustentabilidade

RESPOSTA



PONTUAÇÃO

A organização não possui um comitê de assessoramento à diretoria dedicado aos
questões socioambientais.
A organização avalia constituir um comitê de assessoramento à diretoria dedicado a
questões socioambientais no próximo ano.
A organização possui um comitê de assessoramento à diretoria dedicado a questões
socioambientais formado por membros diretores e não diretores.
A organização possui um comitê de assessoramento à diretoria dedicado a questões
socioambientais formado por membros não diretores.
Identificar na estrutura de gestão de riscos a existência de comitê relacionado a questões

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

Identificar diretrizes ou normativos que materializem o tratamento de fatores socioambientais
específicos em função da indústria de atuação ou de características do entorno de suas plantas.
. Documentos estatutários, regimentos e políticas
. Relatório de Sustentabilidade
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
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QUESTÃO 4.4

Qual é a composição do Conselho em termos de gênero e a diversidade cultural?
RESPOSTA






A organização não observa a equidade de gênero e a diversidade cultural na
composição de seu Conselho.
A organização avalia implementar a equidade de gênero e a diversidade cultural na
composição de seu Conselho para os próximos mandatos.
A organização observa a equidade de gênero, mas não a diversidade cultural na
composição de seu Conselho; ou, a organização não observa a equidade de gênero,
mas a diversidade cultural na composição de seu Conselho.
A organização observa a equidade de gênero e a diversidade cultural na composição de
seu Conselho.

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.5





Os membros do Conselho têm experiência na abordagem de fatores socioambientais.

EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.6

1
2
3

Os membros do Conselho têm experiência na abordagem de fatores socioambientais?

Os membros do Conselho não têm experiência na abordagem de fatores
socioambientais.
Os membros do Conselho estão sendo qualificados na abordagem de fatores
socioambientais.
Parte dos membros do Conselho têm experiência na abordagem de fatores
socioambientais.

OBJETIVO

0

Identificar a os aspectos de equidade de gênero e a diversidade cultural na composição do Conselho,
como atributos influenciadores de tomada de decisão.
. Documentos estatutários, regimentos e políticas
. Relatório de Sustentabilidade
. Estrutura de Governança Corporativa

RESPOSTA



PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

Identificar a experiência dos membros do Conselho no tratamento de fatores socioambientais para
promover o direcionamento adequado no tratamento do tema.
. Relatório de Sustentabilidade
. Informações curriculares dos membros do Conselho
. Informações de projetos e iniciativas socioambientais

A organização possui uma matriz de materialidade corporativa divulgada?
RESPOSTA

PONTUAÇÃO



A organização não possui uma matriz de materialidade corporativa.

0



A organização avalia possuir uma matriz de materialidade corporativa divulgada no
próximo ano.

1



A organização possui uma matriz de materialidade corporativa não divulgada.

2



A organização possui uma matriz de materialidade corporativa divulgada.

3

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

Identificar a existência da Matriz de Materialidade corporativa divulgada, avaliando o
direcionamento do processos corporativos na busca de resultados associados à sociedade e meio
ambiente.
. Relatório de Sustentabilidade
. Matriz de Materialidade corporativa
. Planejamento estratégico corporativo
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QUESTÃO 4.7

A organização é uma Benefit Corporation registrada?
RESPOSTA

PONTUAÇÃO



A organização não é uma Benefit Corporation registrada.

0



A organização avalia ser uma Benefit Corporation registrada no próximo ano.

1



A organização atende a todos os requisitos de uma Benefit Corporation, mas não é
registrada.

2



A organização é uma Benefit Corporation registrada.

3

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.8

Identificar se a organização possui a certificação de Benefit Corporation, avaliando o compromisso
corporativo com o meio ambiente e a sociedade.
. Consulta ao B Corps em https://bcorporation.net/directory
. Planejamento estratégico corporativo
. Relatório de Sustentabilidade

Existe uma diretriz do Conselho ou documento corporativo reconhecendo os interesses
de seus stakeholders?
RESPOSTA






Não existe uma diretriz do Conselho ou documento corporativo reconhecendo os
interesses de seus stakeholders.
A organização avalia criar uma diretriz do Conselho ou documento corporativo
reconhecendo os interesses de seus stakeholders no próximo ano.
Existe uma diretriz do Conselho ou documento corporativo reconhecendo os interesses
de seus stakeholders de forma ampla.
Existe uma diretriz do Conselho ou documento corporativo reconhecendo os interesses
de seus stakeholders.

OBJETIVO

EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.9





EVIDÊNCIAS

1
2
3

Qual é o nível de conscientização dos funcionários sobre as responsabilidades e
prioridades nas questões socioambientais?

Não há a preocupação com a conscientização dos funcionários sobre as
responsabilidades e prioridades nas questões socioambientais.
Em desenvolvimento – conscientização dos funcionários sobre as responsabilidades e
prioridades sendo desenvolvida.
Nível efetivo – conscientização dos funcionários sobre as responsabilidades e
prioridades demonstradas por iniciativas da empresa.
Nível avançado – conscientização dos funcionários sobre as responsabilidades e
prioridades demonstradas por iniciativas dos próprios funcionários.

OBJETIVO

0

Identificar a existência de diretrizes formais relacionadas às partes interessadas (stakeholders) –
declaração de partes interessadas, para avaliar o envolvimento do entorno de negócio.
. Planejamento estratégico corporativo
. Relatório de Sustentabilidade
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Políticas e documentos internos
. Declaração de Partes Interessadas

RESPOSTA



PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

Identificar o nível de conscientização dos funcionários das responsabilidades e prioridades
corporativas nas questões socioambientais, avaliando o engajamento da organização ao tema.
. Relatório de Sustentabilidade
. Avaliação de Desempenho / Competências – Gestão de Pessoas
. Plano Anual de Desenvolvimento – Gestão de Pessoas
. Matriz de Materialidade corporativa
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QUESTÃO 4.10

A organização avalia e relata o nível de confiança interpessoal entre funcionários e
gerentes?
RESPOSTA






A organização não avalia e relata o nível de confiança interpessoal entre funcionários e
gerentes.
A organização pretende avaliar e relatar o nível de confiança interpessoal entre
funcionários e gerentes a partir do próximo ano.
A organização avalia e relata o nível de confiança interpessoal entre funcionários e
gerentes apenas dos processos mais relevantes.
A organização avalia e relata o nível de confiança interpessoal entre funcionários e
gerentes.

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.11



0
1
2
3

Entender o nível de confiança interpessoal entre funcionários e gerentes, avaliando prováveis
handoffs no processo de comunicação e reporte.
. Arquitetura corporativa de processos
. Relatório de Sustentabilidade
. Avaliação de Desempenho / Competências – Gestão de Pessoas

A organização possui mecanismos de contorno, como autoridade para interromper o
trabalho, ouvidoria ou notificações de ética de terceiros?
RESPOSTA



PONTUAÇÃO

A organização não possui mecanismos de contorno, como autoridade para interromper
o trabalho, ouvidoria ou notificações de ética de terceiros.
A organização avalia possuir mecanismos de contorno, como autoridade para
interromper o trabalho, ouvidoria ou notificações de ética de terceiros no próximo ano.

PONTUAÇÃO
0
1



A organização possui outros mecanismos de contorno de menor amplitude.

2



A organização possui mecanismos de contorno, como autoridade para interromper o
trabalho, ouvidoria ou notificações de ética de terceiros.

3

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.12

Identificar mecanismos de contorno, para evitar ou mitigar impactos, existente na organização, como
gestão preventiva ou de medidas corretivas de 1ª instância.
. Arquitetura corporativa de processos
. Relatório de Sustentabilidade
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Programa de Compliance

A organização tem um ou mais processos de tomada de decisão estratégica
(Environmental Resources Management - ERM, Life Cycle Assessment - LCA) com
mecanismos identificados para integrar as informações das partes interessadas externas?
RESPOSTA








A organização não possui processos de tomada de decisão estratégica com mecanismos
identificados para integrar as informações das partes interessadas externas.
A organização avalia ter um ou mais processos de tomada de decisão estratégica com
mecanismos identificados para integrar as informações das partes interessadas
externas no próximo ano.
A organização possui processos de tomada de decisão estratégica com mecanismos
identificados para integrar as informações das partes interessadas externas, não
baseados em ERM e LCA.
A organização tem um ou mais processos de tomada de decisão estratégica com
mecanismos identificados para integrar as informações das partes interessadas
externas.

OBJETIVO

EVIDÊNCIAS

PONTUAÇÃO
0
1

2

3

Identificar a estrutura de tomada de decisão estratégica, com amplitude de alcance ao entorno de
negócio, possibilitando melhor formação de cenários para a avaliação de impactos.
. Sistemas de apoio à tomada de decisão e indicadores corporativos
. Relatório de Sustentabilidade
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Programa de Compliance
. Environmental Resources Management – ERM / Life Cycle Assessment - LCA
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QUESTÃO 4.13

A remuneração dos executivos está vinculada a aspectos socioambientais relevantes?
RESPOSTA






A remuneração dos executivos não está vinculada a aspectos socioambientais
relevantes.
A remuneração dos executivos será vinculada a aspectos socioambientais relevantes a
partir do próximo ano.
A remuneração dos executivos está vinculada a aspectos socioambientais de forma
segmentada por processos de sua responsabilidade.
A remuneração dos executivos está vinculada a aspectos socioambientais relevantes.

OBJETIVO
EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.14





A remuneração dos executivos está alinhada à resiliência corporativa de longo prazo.

EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.15





EVIDÊNCIAS

3

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

Os riscos socioambientais relevantes estão incluídos nos sistemas de gerenciamento
operacional?

Os riscos socioambientais relevantes não estão incluídos nos sistemas de
gerenciamento operacional.
Os riscos socioambientais relevantes serão incluídos nos sistemas de gerenciamento
operacional para mensuração a partir do próximo ano.
Alguns riscos socioambientais estão incluídos nos sistemas de gerenciamento
operacional.
Os riscos socioambientais relevantes estão incluídos nos sistemas de gerenciamento
operacional.

OBJETIVO

2

Identificar se há direcionamento de esforços dos executivos no tratamento da resiliência corporativa
motivado por mecanismos de remuneração.
. Relatório de Sustentabilidade
. Plano de metas e remuneração dos executivos
. Planejamento estratégico corporativo

RESPOSTA



1

A remuneração dos executivos está alinhada à resiliência corporativa de longo prazo?

A remuneração dos executivos não está alinhada à resiliência corporativa de longo
prazo.
A remuneração dos executivos será alinhada à resiliência corporativa de longo prazo a
partir do próximo ano.
A remuneração dos executivos está alinhada à resiliência corporativa de longo prazo de
forma segmentada por processos de sua responsabilidade.

OBJETIVO

0

Identificar se há direcionamento de esforços dos executivos nos temas socioambientais motivado por
mecanismos de remuneração.
. Relatório de Sustentabilidade
. Plano de metas e remuneração dos executivos
. Planejamento estratégico corporativo

RESPOSTA



PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

Identificar a inclusão de riscos socioambientais, primários ou secundários, na gestão corporativa de
riscos, para observar a amplitude da gestão corporativa de riscos.
. Relatório de Sustentabilidade
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Arquitetura corporativa de processos
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QUESTÃO 4.16

Os riscos socioambientais relevantes estão incluídos no cronograma anual de auditoria
interna?
RESPOSTA






Os riscos socioambientais relevantes não estão incluídos no cronograma anual de
auditoria interna.
Os riscos socioambientais relevantes serão incluídos no cronograma anual de auditoria
interna do próximo ano.
Alguns riscos socioambientais estão incluídos no cronograma anual de auditoria
interna.
Os riscos socioambientais relevantes estão incluídos no cronograma anual de auditoria
interna.

OBJETIVO

EVIDÊNCIAS

QUESTÃO 4.17





0
1
2
3

Identificar a inclusão de riscos socioambientais, primários ou secundários, no cronograma de
auditoria interna, para observar a periodicidade de sua avaliação.
. Relatório de Sustentabilidade
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Plano Anual de Auditoria
. Auditoria Externa
. Arquitetura corporativa de processos

O feedback das partes interessadas externas é documentado e integrado aos sistemas de
gerenciamento operacional?
RESPOSTA



PONTUAÇÃO

O feedback das partes interessadas externas não é documentado e integrado aos
sistemas de gerenciamento operacional.
O feedback das partes interessadas externas será documentado e integrado aos
sistemas de gerenciamento operacional a partir do próximo ano.
O feedback das partes interessadas externas é documentado e integrado aos sistemas
de gerenciamento operacional apenas para alguns processos da organização.
O feedback das partes interessadas externas é documentado e integrado aos sistemas
de gerenciamento operacional.

PONTUAÇÃO
0
1
2
3

OBJETIVO

Identificar se o feedback dos stakeholders está disponível e afeta a tomada de decisões corporativa.

EVIDÊNCIAS

. Relatório de Sustentabilidade
. Estrutura ou Sistema de Gestão de Riscos
. Arquitetura corporativa de processos
. Canais de relacionamento com as partes interessadas / Canal de Ouvidoria
. Customer Relationship Management - CRM / Supplier Relationship Management – SRM
. Environmental Resources Management – ERM / Life Cycle Assessment - LCA
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APÊNDICE E – Avaliação de Oportunidades
QUESTÃO
QUESTÃO
5.1

ENUNCIADO
O investimento trará reflexos na redução da
desigualdade de renda?

RESPOSTA
 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

PONTOS
0
1
2
3

ODS
1

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.2

O investimento trará reflexos no aumento
da renda familiar local?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

1

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.3

O investimento trará reflexos na promoção
da agricultura sustentável?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

2

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.4

O investimento trará reflexos na promoção
da redução da desnutrição?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

2

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.5

O investimento trará reflexos na promoção
da redução da fome?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

2

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.6

O investimento trará reflexos na promoção
da saúde?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

3

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.7

O investimento trará reflexos na promoção
do bem-estar social?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

3

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.8

O investimento trará reflexos na ampliação
do acesso da educação com qualidade?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

4

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.9

O investimento trará reflexos na produção
de conhecimento técnico-científico?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

4
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QUESTÃO
QUESTÃO
5.10

ENUNCIADO
O investimento trará reflexos no fomento à
igualdade de gênero?

RESPOSTA
 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

PONTOS
0
1
2
3

ODS
5

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.11

O investimento trará reflexos no fomento à
inclusão e diversidade?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

5

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.12

O investimento trará reflexos na proteção
de rios, aquíferos e lagos?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

6

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.13

O investimento trará reflexos no acesso ao
saneamento básico?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

6

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.14

O investimento trará reflexos no uso
racional da água?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

6

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.15

O investimento trará reflexos na melhoria
da eficiência energética?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

7

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.16

O investimento trará reflexos no fomento de
energias renováveis?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

7

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.17

O investimento trará reflexos no uso
racional da energia?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

7

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.18

O investimento trará reflexos no aumento
da contratação de produtos e serviços
locais?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

8
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QUESTÃO
QUESTÃO
5.19

ENUNCIADO
O investimento trará reflexos no aumento
da arrecadação pública?

RESPOSTA
 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

PONTOS
0
1
2
3

ODS
8

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.20

O investimento trará reflexos no aumento
do número de empregados da força de
trabalho local associada à respectiva cadeia
produtiva?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

8

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.21

O investimento trará reflexos no aumento
do número de empregos indiretos formais?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

8

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.22

O investimento trará reflexos na atração de
outros investimentos de esferas pública e
privada?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

8

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.23

O investimento trará reflexos na atração de
novos fornecedores de produtos e serviços?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

8

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.24

O investimento trará reflexos na
dinamização de outros setores econômicos?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

8

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.25

O investimento trará reflexos na mitigação
da escravidão moderna, trabalho infantil,
políticas e condições de trabalho?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

8

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.26

O investimento trará reflexos na melhoria
das relações com os funcionários, saúde e
segurança no trabalho?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

8

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.27

O investimento trará reflexos na melhoria
da infraestrutura e serviços locais?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

9
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QUESTÃO

ENUNCIADO

QUESTÃO
5.28

O investimento trará reflexos no aumento e
diversificação da oferta e da demanda nos
arranjos produtivos locais?

RESPOSTA
 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

PONTOS
0
1
2
3

ODS
9

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.29

O investimento trará reflexos na capacitação
de fornecedores locais?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

9

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.30

O investimento trará reflexos na promoção
do uso de tecnologias limpas?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

9

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.31

O investimento trará reflexos na ampliação
da capacidade de pesquisa,
desenvolvimento e inovação?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

9

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.32

O investimento trará reflexos na inserção de
melhores práticas na gestão da cadeia de
suprimentos?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

9

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.33

O investimento trará reflexos na melhoria
de qualificação profissional das
comunidades locais?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

10

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.34

O investimento trará reflexos no ganho de
representatividade política e econômica do
município?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

11

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.35

O investimento trará reflexos no
desenvolvimento econômico regional?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

11

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.36

O investimento trará reflexos no
aperfeiçoamento de medidas antidesastres?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

11
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QUESTÃO
QUESTÃO
5.37

ENUNCIADO
O investimento trará reflexos na melhoria
das relações comunitárias?

RESPOSTA
 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

PONTOS
0
1
2
3

ODS
11

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.38

O investimento trará reflexos na prevenção,
redução, reciclagem e reuso de resíduos e
efluentes?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

12

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.39

O investimento trará reflexos na mitigação
do esgotamento de recursos naturais?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

12

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.40

O investimento trará reflexos na redução de
emissão de gases poluentes?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

12

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.41

O investimento trará reflexos no estímulo da
economia circular ou na Avaliação do Ciclo
de Desenvolvimento de Produtos?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

12

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.42

O investimento trará reflexos no fomento de
práticas de compras sustentáveis?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

12

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.43

O investimento trará reflexos no estímulo à
produção responsável?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

12

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.44

O investimento trará reflexos na redução
dos impactos das mudanças climáticas?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

13

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.45

O investimento trará reflexos na ampliação
da consciência ambiental?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

13
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QUESTÃO
QUESTÃO
5.46

ENUNCIADO
O investimento trará reflexos no fomento à
proteção de ecossistemas marinhos?

RESPOSTA
 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

PONTOS
0
1
2
3

ODS
14

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.47

O investimentos trará reflexos no fomento à
gestão sustentável da pesca ou aquicultura?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

14

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.48

O investimento trará reflexos na redução do
desmatamento?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

15

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.49

O investimento trará reflexos no uso
racional do solo?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

15

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.50

O investimento trará reflexos na
preservação da biodiversidade?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

15

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.51

O investimento trará reflexos na ampliação
da proteção e privacidade de dados?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

16

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.52

O investimento trará reflexos de
aperfeiçoamento da transparência, ética,
integridade e responsabilidade empresarial?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

16

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

QUESTÃO
5.53

O investimento trará reflexos no
aperfeiçoamento das práticas contábeis e de
divulgação corporativas?

 Nenhum reflexo
 Reflexos insignificantes
 Reflexos moderados
 Reflexos significativos

0
1
2
3

Relatar os indicadores e referências de materialidade da intensidade respondida à questão.

16

