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Detalhar qual é a estratégia de investimento sustentável do fundo.
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades 
oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável global, investindo em empresas que 
atendam aos critérios de sustentabilidade do Gestor. O Fundo investe em empresas que possuem boas 
práticas de governança e, em razão de possuir características ambientais e/ou sociais, tem como um dos 
principais fatores de risco o risco de sustentabilidade. Isso significa que o Fundo pode ter uma exposição 
limitada a algumas empresas, indústrias ou setores além de  renunciar a certas oportunidades de 
investimento ou alienar certas participações que não se alinham com seus critérios de sustentabilidade.

Assinalar qual ou quais aspectos ASG o fundo tem como objetivo de sustentabilidade: 
Ambiental
Social
Governança Corporativa

Fundo Temático?
Não

Fundo de Impacto?
Não

Assinalar caso o fundo tenha como objetivo uma meta alinhada a algum dos ODS abaixo:
 

O fundo tem como objetivo perseguir, superar ou replicar índices de sustentabilidade?
Não

 Processo de Análise e Seleção de Ativos Sustentáveis



O processo de aquisição deve prever de forma detalhada quais são os critérios utilizados na análise dos 
ativos e como esses critérios se conectam para deliberar sobre a aquisição de um determinado 
investimento sustentável que deverá estar alinhado ao objetivo do fundo.

Ao aplicar os critérios ASG é importante ter em mente que o universo de investimento se tornará mais 
restrito considerando que a tese de sustentabilidade perseguida pelo fundo é fator crucial para a tomada 
de decisão.

Assinalar todas as metodologias que são utilizadas no processo de seleção e alocação de ativos 
sustentáveis:
Filtro negativo
Desenvolvimento de rating ASG interno
Outros

Filtros negativos - Envolve a exclusão de oportunidades de investimento com base na aplicação de 
filtro.
Apostas
Bebidas Alcoólicas
Energia Nuclear
Indústria Armamentícia
Indústria do carvão (mineração e geradores de energia)
Pornografia
Tabaco
Outros

Outros filtros negativos
O desenho da estratégia, que busca impor uma barreira alta para inclusão, leva a uma exclusão natural 
(ou triagem negativa) de ações em indústrias avaliadas como 'insustentáveis '. Por exemplo, exclusões 
rígidas se aplicam a ações com exposição material a álcool, tabaco, armas controversas e convencionais, 
jogos de azar, entretenimento adulto, mudanças climáticas (areias betuminosas e carvão térmico), 
empréstimos com altas taxas de juros e clonagem embrionária humana. Independentemente dessa tela, 
seria altamente improvável que as empresas que operam nesses setores fossem aprovadas em nossa 
avaliação SQ.

Desenvolvimento de rating ASG interno - Descreva quais dados, métricas e indicadores são 
utilizados para a definição do rating interno, bem como a memória de cálculo para a definição do 
score. 
A equipe de Global and International Equity avalia todas as empresas que são detidas nos ativos da 
equipe sob gestão (incluindo o fundo) ou que estão sendo consideradas para inclusão. Isso equivale a 
aproximadamente 500 ações com pontuações ESG “ao vivo”. Atribuímos uma pontuação ESG formal para 
cada ação como parte da avaliação de risco fundamental, em que cada empresa recebe uma pontuação 
de 1 a 10, com 1 indicando forte posicionamento ESG e 10 indicando desempenho ESG muito ruim.

não há um limite ESG mínimo que as ações devem atender. Em vez disso, a pontuação e, mais 
importante, nossa avaliação do risco fundamental de uma ação informam nossa avaliação da 
sustentabilidade do crescimento futuro desse negócio. Esta é uma consideração importante quando 
pensamos em nomes 'core'. Todas as pontuações ESG e de risco são dinâmicas e continuamente 
reavaliadas como parte do rigoroso e vigoroso monitoramento e reavaliação das ações mantidas no 
fundo.

Outra metodologia utilizada:
As empresas são avaliadas e classificadas por meio de um conjunto de questões que abrangem temas 



como respeito ao meio ambiente; tratamento justo e equitativo de funcionários, fornecedores e clientes; 
cidadania corporativa; alocação de capital e governança.

O Fundo não investe diretamente em determinadas atividades, indústrias ou grupos de emissores.

A nossa abordagem de investimento inclui uma análise dos fatores ESG, que é integrada na nossa 
análise fundamental de ações em todas as carteiras que a Equipe de Equidade Global e Internacional da 
Schroders gere. Nossa abordagem à análise ESG é baseada na visão de que, como investidores de longo 
prazo que buscam identificar o crescimento futuro dos lucros das empresas, é importante entender toda a 
gama de fatores que moldarão a trajetória do crescimento futuro, tanto positiva quanto negativamente. Os 
analistas de ações da Schroders avaliam a relevância dos fatores ESG relacionados às especificidades de 
cada empresa e avaliam aqueles que são considerados materiais para a sustentabilidade do crescimento 
futuro dos lucros e como fatores de risco potenciais para uma empresa. Os GSS são apoiados nesta 
análise tanto pelas equipes de analistas locais, que também analisam os fatores ESG, quanto pela equipe 
dedicada de Investimento Sustentável da Schroders.

Além disso, dado o foco explícito na sustentabilidade para este fundo, uma avaliação mais detalhada da 
sustentabilidade é incorporada por meio de nossa estrutura SQ proprietária. Este é um processo 
sistemático para avaliar as características de sustentabilidade. A estrutura incorpora 20 fatores críticos 
relacionados a ESG e elementos de desempenho corporativo em quatro categorias: respeito pelo meio 
ambiente; tratamento justo e equitativo de funcionários, fornecedores e clientes;bons cidadãos 
corporativos; alocação prudente de capital.

Examinamos todas as empresas nas quais investimos ou estamos considerando para o portfólio em todos 
esses elementos, focando nos aspectos mais relevantes para os negócios e sua capacidade de gerar 
crescimento sustentável. Embora nos baseemos em divulgações corporativas, nossa avaliação é baseada 
principalmente em análises qualitativas e um profundo entendimento da empresa e seu relacionamento 
com os stakeholders. Apenas as empresas que demonstram as mais altas credenciais de sustentabilidade 
são consideradas para o portfólio.

O Gestor decidirá caso a caso se uma empresa é elegível para inclusão no universo de investimentos, 
tendo em conta estas avaliações. Embora todas as empresas sejam avaliadas em relação a todas as 
questões, a decisão do Gestor focará nas áreas mais relevantes para o negócio específico dessa 
empresa. Nessas áreas, a empresa geralmente deve ser avaliada como pelo menos “forte” para ser aceita 
no universo de investimentos. A elegibilidade de cada empresa na carteira do Fundo é então revisada 
pelo menos anualmente.

Para efeitos deste texto, o universo de investimento potencial é o universo principal de ações que o 
Gestor pode selecionar para o Fundo antes da aplicação dos critérios de sustentabilidade, de acordo com 
as outras limitações do Objetivo e Política de Investimento. Este universo é composto por ações e títulos 
relacionados a ações de empresas em todo o mundo.

Como resultado da aplicação deste critério de sustentabilidade, ao menos 20% do potencial universo de 
investimentos do Fundo é excluído da seleção de investimentos.

Descreva como as diferentes práticas são integradas na metodologia de análise para aquisição de 
ativos sustentáveis.
Vide resposta acima, com a descrição da análise e decisão de investimento.

Detalhar quais análises são realizadas na aquisição de ativos remanescentes ou temporários, ou 
seja, ativos mantidos para fins de liquidez ou hedge, ou ainda aqueles que permanecerão por 
curto período na carteira em função de movimentação do passivo.
Não aplicável.



Indicadores
Os fundos IS devem obrigatoriamente ter indicadores quantitativos pré-estabelecidos para monitorar a 
aderência do investimento ao objetivo. Os indicadores devem ser divulgados aos cotistas, visando 
transparência em relação às metas estabelecidas.

Para os fundos que integram é facultativo ter indicadores de acompanhamento.

Deverá ser indicada a abrangência do indicador considerando as seguintes premissas: 

Emissor - indicadores estabelecidos para um emissor específico.

Classe de Emissores - indicadores estabelecidos para um conjunto de emissores com aspectos e/ou 
riscos sustentáveis correlatos.

Portfólio - indicador estabelecido para medir de forma consolidada a aderencia do fundo à sua meta de 
sustentabilidade objetivada.

Listagem de indicadores
Tipo de 
indicador

Descrição Abrangênc
ia

Descrição 
do 
Emissor

Descri
ção da 
classe

Memór
ia de 
cálcul
o

Fonte 
dos 
dados

Meta Periodicid
ade de 
avaliação

ASG O “Impacto 
Geral” 
apresentad
o é uma 
medida do 
impacto 
estimado 
do fundo 
em 
comparaçã
o com o do 
seu 
benchmark, 
calculado 
em cada 
caso como 
uma 
percentage
m nocional 
relativa

Portfólio    Anual

ASG O “Impacto 
nas 
Pessoas” e 
o “Impacto 
no Planeta” 
medem os 

Portfólio    Anual



benefícios 
e danos 
subjacentes 
estimados 
do fundo, 
em 
comparaçã
o com seu 
benchmark, 
em cada 
caso 
calculado 
como uma 
porcentage
m nocional 
relativa 
conforme 
descrito 
acima. O 
impacto 
geral é uma 
medida do 
impacto do 
fundo em 
comparaçã
o com o 
seu índice 
de 
referência.

Ambiental Emissões 
de carbono: 
Custo 
ambiental e 
social das 
emissões 
de carbono 
(escopo 1,2 
e 3). As 
avaliações 
dos países 
também 
incluem os 
benefícios 
decorrentes 
da remoção 
direta de 
carbono 
pelas 
florestas e 
os custos 
quando o 
carbono é 

Portfólio    Anual



liberado por 
incêndios 
florestais 
ou 
desmatame
nto.

Ambiental Consumo 
de água: 
Custo 
ambiental e 
social da 
retirada de 
água doce 
por 
empresas e 
países.

Portfólio    Anual

Ambiental Emissões 
evitadas: 
Benefícios 
ambientais 
e sociais de 
atividades e 
tecnologias 
que 
permitem 
reduções 
de 
emissões 
de carbono 
em todo o 
sistema, 
incluindo 
produtos e 
serviços 
das 
empresas e 
investiment
os do país 
em energia 
limpa.

Portfólio    Anual

Social Remuneraç
ão justa: 
Benefícios 
ou custos 
sociais das 
empresas 
que pagam 
mais ou 
menos do 
que os 

Portfólio    Anual



salários de 
subsistênci
a locais 
(para as 
regiões em 
que 
operam).

Social Álcool: 
Custo 
social do 
consumo 
de álcool 
(atribuído 
aos 
produtores 
de álcool).

Portfólio    Anual

Social Tabaco: 
Custo 
social do 
tabagismo 
(atribuído 
aos 
produtores 
de tabaco).

Portfólio    Anual

ASG Medidas 
para o 
desempenh
o da 
sustentabili
dade:

Portfólio Medida
s para 
o 
desem
penho 
da 
sustent
abilida
de:

  Anual

Ambiental Exposição 
a areias 
betuminosa
s*: Mede o 
peso da 
carteira 
exposta a 
empresas 
que obtêm 
receitas da 
extração de 
areias 
betuminosa
s para um 
conjunto de 
empresas 

Portfólio    Anual



que 
possuem 
reservas de 
areias 
betuminosa
s e 
divulgam 
evidências 
de receitas 
proveniente
s da 
extração de 
areias 
betuminosa
s. Este fator 
não inclui 
receitas de 
atividades 
não 
extrativas 
(por 
exemplo, 
exploração, 
levantamen
to, 
processam
ento, 
refino); 
propriedade 
de reservas 
de areias 
petrolíferas 
sem 
receitas de 
extração 
associadas; 
receita de 
vendas 
intracompa
nhias.

Ambiental Intensidade 
de carbono: 
Uma média 
ponderada 
das 
emissões 
da empresa 
por US$ 
milhões de 
vendas. A 
metodologi
a está 

Portfólio    Anual



alinhada à 
“intensidad
e média 
ponderada 
de 
carbono”, 
conforme 
definido 
pelo TCFD 
e 
“intensidad
e de GEE” 
sob o 
Regulamen
to de 
Divulgação 
de 
Finanças 
Sustentávei
s da EU.

Ambiental Energias 
renováveis: 
Mede o 
peso do 
portfólio 
exposto a 
empresas 
que obtêm 
receitas de 
biomassa, 
geotérmica, 
solar, 
ondulatória 
ou eólica.

Portfólio    Anual

Monitoramento
O processo de monitoramento deve prever de forma detalhada quais são os critérios utilizados para 
acompanhar periodicamente os investimentos e a aderência do ativo ao objetivo do fundo, prevendo como 
serão tratados os ativos que não contribuírem de forma positiva para o alcance deste objetivo.

Como se dá o processo de monitoramento dos ativos?
Processo de monitoramento dos ativos: Possui? Qual a periodicidade realizada no 

monitoramento dos ativos?

Reavaliação dos critérios avaliados para a 
aquisição

Sim Anual

Acompanhamento dos indicadores ASG Sim Anual



Acompanhamento de mídias e publicações Sim Anual

Acompanhamento de índices Não  

Acompanhamento de ratings Sim Anual

Análise de DFs, FRE Sim Anual

Análise de due diligences Não  

Detalhar com base no item acima, como é realizado o processo de monitoramento dos ativos 
adquiridos visando garantir o alinhamento ao objetivo sustentável do fundo?
A equipe de Global and International Equity avalia todas as empresas que são detidas nos ativos da 
equipe sob gestão (incluindo o fundo) ou que estão sendo consideradas para inclusão. Isso equivale a 
aproximadamente 500 ações com pontuações ESG “ao vivo”. Atribuímos uma pontuação ESG formal para 
cada ação como parte da avaliação de risco fundamental, em que cada empresa recebe uma pontuação 
de 1 a 10, com 1 indicando forte posicionamento ESG e 10 indicando desempenho ESG muito ruim.

Os Global Sector Specialists (GSS) do Global and International Equity Team monitoram de perto as ações 
em seus respectivos setores da carteira, mas também revisarão, de forma contínua, uma ampla gama de 
recomendações de ações mais fortes dos analistas locais com vistas a nova geração de ideias para o 
portfólio. Algumas delas – as perspectivas mais interessantes – serão observadas de perto. Normalmente, 
cada GSS terá aproximadamente 20 ações no portfólio ou em vigilância para um total de 
aproximadamente 200-300. Dentro do Universo Global de Investimentos de Crescimento Sustentável, 
existem aproximadamente 100 ações atualmente.

No entanto, não há um limite ESG mínimo que as ações devem atender. Em vez disso, a pontuação e, 
mais importante, nossa avaliação do risco fundamental de uma ação informam nossa avaliação da 
sustentabilidade do crescimento futuro desse negócio. Esta é uma consideração importante quando 
pensamos em nomes 'core'. Todas as pontuações ESG e de risco são dinâmicas e continuamente 
reavaliadas como parte do rigoroso e vigoroso monitoramento e reavaliação das ações mantidas no 
fundo. Os GSS da equipe são responsáveis pelo monitoramento contínuo das ações do fundo. Todas as 
teses de investimento são sustentadas por um roteiro que delineia o caminho dos ganhos que é um 
conjunto de marcos-chave, o que garante que qualquer análise de ações progrida paralelamente aos 
desenvolvimentos relacionados à ação. Onde os fatores ESG são parte integrante da tese de investimento 
de uma ação, isso será capturado dentro dos principais marcos e sujeito a maior escrutínio.

Ocorre desinvestimento quando o ativo adquirido apresenta não conformidade e/ou inércia com 
relação ao objetivo de sustentabilidade?
Não

Para selecionar a opção "Sim", desmarque todas as opções abaixo.

Informar quais as ações adotadas e prazo máximo permitido para a manutenção do ativo nessas 
condições na carteira do fundo?
Outros

Descreva sobre outros procedimentos:
Não há um período de tempo máximo especificado para que uma participação seja alienada, mas ações 
explícitas são agendadas e marcos acordados.

No caso de uma controvérsia material, a ação é imediatamente colocada em quarentena. Como tal, 
nenhuma ação adicional pode ser comprada na empresa até que a controvérsia tenha sido analisada e 



avaliada. Em seguida, iniciamos um programa de envolvimento para entender as circunstâncias, a "culpa" 
e as ações subsequentes antes de determinar o que fazer com a ação, mas ações explícitas são 
programadas e marcos acordados.

Detalhar as ações acima assinaladas e o prazo máximo permitido para a manutenção do ativo na 
carteira do fundo.
Vide resposta acima.

Liste os sistemas e ferramentas utilizados no processo de 
monitoramento dos ativos:
Tipo Nome Razão Social do 

Fornecedor
CNPJ do 
Fornecedor

Descrição das 
funcionalidade
s

Proprietário SustainEx   Relatamos o 
impacto 
ambiental e 
social do 
portfólio medido 
pela SustainEx, 
intensidade de 
carbono e 
exposição a 
combustíveis 
fósseis, 
atividades de 
engajamento 
com empresas 
mantidas no 
fundo e 
classificações 
de terceiros e 
medidas de 
desempenho de 
sustentabilidade
. Nossa 
premiada 
ferramenta 
proprietária de 
medição de 
risco de 
impacto, 
SustainEx, 
fornece uma 
medida comum 
para avaliar a 
sustentabilidade 
de um portfólio 
em comparação 
com seu 
benchmark. A 
carteira e a 



pontuação de 
referência são 
expressas 
como uma 
porcentagem 
das receitas 
das empresas 
subjacentes. 
Por exemplo, 
uma pontuação 
SustainEx de 
+2% significa 
que o portfólio 
adiciona US$ 2 
de benefícios à 
sociedade por 
US$ 100 de 
vendas geradas 
em conjunto por 
todas as 
empresas do 
portfólio. 
Dividimos a 
pontuação geral 
mostrando o 
impacto nas 
“pessoas” e no 
“planeta” para o 
fundo e o 
benchmark. 
Também 
mostramos as 
principais 
métricas 
individuais do 
SustainEx, 
representando 
alguns dos 
maiores 
impactos 
globais para as 
pessoas e o 
planeta. 
Mostramos os 
dados do fundo 
e do 
benchmark.

Proprietário Context   Nossa principal 
ferramenta de 
pesquisa ESG 
fornece uma 
estrutura 



sistemática 
para analisar o 
relacionamento 
de uma 
empresa com 
seus 
stakeholders e 
a 
sustentabilidade 
de seu modelo 
de negócios. 
Composto por 
mais de 260 
métricas em 
mais de 13.000 
empresas, ela 
foi projetado 
para apoiar a 
compreensão 
de nossos 
investidores 
sobre a 
sustentabilidade 
dos modelos de 
negócios e 
lucratividade 
das empresas, 
e fornece dados 
estruturados, 
lógicos e 
abrangentes 
para apoiar as 
opiniões de 
nossos 
analistas. Essa 
estrutura 
consistente 
facilita o 
compartilhamen
to de 
informações e 
nos permite 
identificar 
tendências e 
insights em 
todo o mercado.

Proprietário Carbon Value-
at-Risk (VaR)

  As pegadas de 
carbono 
continuam 
sendo a medida 
dominante da 
exposição ao 



carbono, mas 
são uma 
medida 
incompleta e às 
vezes 
enganosa do 
risco de 
investimento. 
Desenvolvemos 
uma maneira de 
olhar para o 
risco de 
carbono, por 
meio da qual 
nos 
concentramos 
nas formas 
como o valor 
será perdido ou 
criado à medida 
que as políticas 
se fortalecem, 
por meio de 
análise 
financeira em 
vez de pesquisa 
ambiental. 
Nosso modelo 
de valor de 
carbono em 
risco (VaR) 
avalia o efeito 
de um aumento 
significativo nos 
preços do 
carbono na 
estrutura de 
custos de uma 
empresa, 
preços do setor, 
volumes e 
fluxos de caixa.

Proprietário Climate 
Progress 
Dashboard

  O painel 
monitora os 
indicadores de 
mudança nas 
quatro 
categorias que 
consideramos 
ter maior 
influência na 
limitação do 



aumento da 
temperatura 
global: 
mudança 
política, 
negócios e 
finanças, 
soluções de 
tecnologia e 
indústria 
consolidada (ou 
seja, uso de 
combustível 
fóssil). Ele 
fornece a nós e 
a nossos 
clientes uma 
visão objetiva, 
transparente e 
abrangente do 
ritmo e da 
escala da ação 
climática global.

Proprietário Net Zero 
Dashboard

  Essa 
ferramenta 
permite que 
nossas equipes 
de investimento 
e a função 
central de risco 
monitorem o 
alinhamento de 
temperatura 
das carteiras. 
Este é um 
componente 
importante para 
atingir nossas 
metas de zero 
líquido.

Quais fontes são utilizadas no processo de monitoramento?
Research
Outros

Descreva sobre as outras fontes:
Usamos informações de várias empresas externas de pesquisa ESG, mas apenas como uma entrada em 
nossas próprias avaliações da empresa a serem questionadas, examinadas e construídas.

Nossa equipe de Investimento Sustentável possui extensas redes dentro de seu respectivo campo. As 
informações são extraídas de informações corporativas publicamente disponíveis e reuniões de 
empresas, de relatórios de corretores, órgãos da indústria e organizações de pesquisa, grupos de 



reflexão, legisladores, consultores, organizações não governamentais e acadêmicos; onde quer que se 
sinta que a informação agregaria valor à nossa análise.

A pesquisa de terceiros pode ser usada pela equipe, no entanto, nossos analistas formam uma visão 
proprietária de cada uma das empresas que analisamos. Os analistas financeiros também podem usar 
pesquisas de terceiros para apoiar sua avaliação de questões ESG ao analisar empresas, além de 
consultar nossos especialistas internos em ESG. Por meio desse processo, pretendemos avaliar a 
relevância e a materialidade de uma série de fatores ESG na sustentabilidade do crescimento futuro dos 
lucros e como potenciais fatores de risco para uma empresa.

Com o objetivo de evitar o uso de pontuações ESG de terceiros, desenvolvemos o CONTEXT. A 
ferramenta vai além de uma simples abordagem de caixa de seleção – é interativa e personalizável, 
permitindo que os analistas selecionem os fatores ESG mais relevantes para cada setor, ponderem sua 
importância e apliquem métricas relevantes. Os analistas são então capazes de comparar empresas com 
base nas métricas selecionadas, suas próprias pontuações de avaliação da empresa ou classificações 
ajustadas (por tamanho, setor ou região). Os recursos exclusivos da ferramenta oferecem aos analistas a 
flexibilidade de fazer ajustes específicos da empresa para refletir seu conhecimento especializado.

Existe um processo ou relatório de auditoria para averiguar a aderência dos ativos com os 
objetivos do Fundo?
Sim

É realizado por auditoria interna ou externa?
Auditoria Interna

Engajamento
Os fundos IS devem obrigatoriamente ter um processo de engajamento ativo nas companhias investidas 
de forma a tentar influenciar na causa sustentável. A participação em assembleia de forma isolada, não é 
considerada como uma forma de engajamento, uma vez que as regras de autorregulação já exigem o 
exercício de voto em assembleia. Tampouco o rebalanceamento da carteira será considerado como 
engajamento, quando este for o único processo aplicado. O que se espera enquanto processo sistemático 
de engajamento são ações na esfera do emissor do ativo influenciando e engajando a companhia a 
alcançar e manter os níveis de sustentabilidade almejados.

Assinalar o conjunto de ações que demonstrem o processo sistemático de engajamento nos 
emissores do ativos investidos
Reuniões periódicas com os emissores dos ativos investidos
Participação ativa nas assembleias (Política de Voto)
Desinvestimento

Detalhar com base no item acima, como é realizado o processo de engajamento dos ativos 
adquiridos visando o objetivo sustentável do fundo ou às práticas de integração ASG?
Como proprietários ativos de negócios, reconhecemos que, ao nos envolvermos com as empresas e 
incentivá-las a adotar políticas que promovam retornos de longo prazo para os acionistas, podemos 
melhorar o resultado de nossos investimentos. A política da equipe é que o GSS se reúna com a 
administração da empresa antes da compra de qualquer ação para o portfólio. Acreditamos que o contato 
direto com a administração da empresa melhora significativamente nosso conhecimento da respectiva 
empresa, o que, por sua vez, aumenta muito a qualidade de nossa análise fundamental. A forte franquia e 
escala da Schroders no negócio de gestão de ativos permite que nossos analistas se aproximem das 
empresas e indústrias que analisam. Os especialistas do setor global (GSS) da Global & International 
Equity Team realizam aproximadamente 1.000 contatos de empresas por ano civil. Globalmente, as 
equipes locais de pesquisa de ações da Schroders fazem mais de 12.000 contatos de empresas, dos 



quais pelo menos 7.000 são contatos "um para um".

Operamos uma abordagem conjunta de engajamento com gerentes de portfólio, analistas e especialistas 
em ESG participando de engajamentos e trocando pontos de vista. Os compromissos podem ser em toda 
a empresa ou colaborativos, dependendo do que vemos como a solução mais eficaz dadas as 
circunstâncias individuais. Todo o nosso engajamento é rastreado em nosso banco de dados interno e 
revisado por nossa equipe de Investimento Sustentável para determinar a eficácia de nossas atividades.

Buscamos analisar os pontos fortes e fracos de uma empresa em toda a cadeia de valor dos 
stakeholders, o que pode destacar metas claras para nossa atividade de engajamento. Dependendo da 
natureza do engajamento, as interações com as empresas são coordenadas entre as Equipes de Ações 
Globais e de Sustentabilidade, com todas as atividades e resultados registrados para fins de auditoria e 
relatórios. Além de melhorar os resultados para acionistas e stakeholders, acreditamos que o 
engajamento reduz o risco de sermos pegos de surpresa por uma controvérsia, pois temos uma boa 
compreensão de onde estão as fraquezas de nossas participações e podemos gerenciar o tamanho de 
nossas posições ou alienar se acharmos que não são sendo gerenciados adequadamente.

Nos casos em que ocorre uma controvérsia para uma ação de propriedade, a ação e a questão 
relacionada seriam imediatamente investigadas. Juntamente com analistas e gestores de fundos, eles irão 
acordar um programa de engajamento para entender por que o incidente ocorreu e quais medidas 
corretivas foram/serão tomadas para evitar que o incidente ocorra novamente. As controvérsias, quando 
surgirem, serão relatadas rotineiramente aos detentores de fundos juntamente com um resumo da 
controvérsia, avaliação da Schroders do evento, ações do portfólio e prioridades e marcos de 
engajamento.

Quando o processo de engajamento se dá também por meio da participação em assembleia, 
quando a representatividade do fundo ou do gestora for insuficiente para influenciar nas decisões, 
qual a ação adotada caso a decisão da assembleia for contrária ao voto do gestor?
Em caso da Assembleia deliberar de forma contrária ao nosso voto, haverá o acompanhamento e 
supervisão do tema/matéria, tanto por parte dos gestores, como por parte do time de Investimento 
Sustentável responsável pelo Active Ownership da Schroders. Há um processo de escalação até o 
momento do desinvestimento, caso esse venha a ser necessário.

Limitações
A metodologia utilizada pelo fundo para atingir seu objetivo de sustentabilidade ou a integração de 
questões ASG, conforme o tipo de fundo ASG, possui algum tipo de limitação, inclusive com 
relação ao tratamento dos dados e às ferramentas utilizadas?
Sim

Quais limitações da metodologia?
Quais limitações da metodologia? Possui 

essa 
limitaç
ão?

Indicar quais as ações e monitoramentos são 
realizados a respeito dessa limitação 

Não cumprimento do cronograma 
acordado no respectivo prazo

Não  

Mudanças no nível de comprometimento 
das companhias investidas com ESG

Não  



Rebaixamento de rating; Não  

Dificuldade na mensuração dos impactos 
positivo na sociedade

Não  

Diferentes aspectos ESG podem ter 
importâncias distintas para diferentes 
setores ou projetos

Não  

Conflito de interesse na produção dos 
dados

Não  

Ausência de auditoria para avaliação dos 
dados e indicadores

Não  

Os dados e indicadores refletem ações 
passada ou tempestividade no reporte dos 
dados

Não  

Ferramentas proprietárias dependem de 
dados de terceiros

Sim Para fins de limitações de metodologia, as 
ferramentas proprietárias desenvolvidas para gerar 
pontuações de impacto ASG de uma empresa ou 
emissor, dependem de dados de terceiros 
(incluindo estimativas de terceiros), bem como das 
próprias premissas de modelagem da Schroder, e o 
resultado difere de outras ferramentas e medidas 
de sustentabilidade. Onde a ferramenta depende 
de dados e estimativas produzidos por terceiros, a 
Schroders procura garantir que tais dados e 
estimativas sejam precisos, mas a Schroders não 
pode e não garante a precisão, integridade e 
adequação de tais dados e estimativas de 
terceiros. Como qualquer modelo, a ferramenta 
evoluirá e se desenvolverá ao longo do tempo, à 
medida que a Schroders continuar a avaliar, refinar 
e adicionar métricas e suas contribuições relativas. 
As ferramentas proprietárias da Schroders, podem 
não cobrir todas as participações do fundo de 
tempos em tempos, caso em que a Schroders pode 
usar uma variedade de métodos alternativos para 
avaliar a participação relevante.

Transparência
Divulgar, de forma clara, objetiva e atualizada no Material Publicitário do fundo seu objetivo de 
investimento sustentável ou seu processo de integração de questões ASG e as estratégias e as ações 
utilizadas para buscar e monitorar esse objetivo, de modo a dar transparência ao investidor.

Considerando o dever acima, informar se o fundo possui material publicitário.
Sim



Informar o link dos materiais publicitários do fundo:
https://schroders.com/pt-br/br/investidores-profissionais/fundos/

Informar e-mails para recebimento do formulário 
preenchido:
Email - Obrigatório
mariana.barbosa@schroders.com

Email - Obrigatório
fabio.ferreira@schroders.com

Email - Opcional
 

Email - Opcional
 


