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Caminhos para um mundo mais justo
e sustentável



Ser verde e ativista nunca esteve tão em alta. Você já deve ter 
ouvido falar em ESG, a poderosa sigla que, em inglês, quer 
dizer Environmental, Social and Governance (Ambiental, 
Social e Governança, em português). Estas três letras juntas 
vêm ganhando espaço e protagonismo dentro do mercado 
financeiro.

Durante a pandemia do coronavírus, os holofotes se 
intensificaram em questões climáticas e ambientais, e as 
empresas passaram a ter um carinho a mais por temas como 
meio ambiente, questões sociais e a gestão transparente. 
Muito mais do que protocolos de intenções e listas descritas 
em comunicados internos e sites, tais ações tornaram-se 
urgentes. 

Como as maiores empresas do mundo têm capital aberto, os 
investidores ganham cada vez mais protagonismo à medida 
que passam a dar preferência para realizar aportes em 
companhias que agreguem - na prática - ESG aos negócios.

Neste e-book, vamos abordar a importância dessa sigla no 
mercado financeiro e mostrar quais são os caminhos para 
investir em ativos sustentáveis. Afinal, os investidores têm 
o poder de impulsionar o imenso potencial dos mecanismos 
de transformação do mundo atual em um ambiente mais 
sustentável do ponto de vista ambiental, e também mais justo 
socialmente. 

Boa leitura!
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Antes de entender o panorama completo de ESG para a 
indústria do investimento, é preciso voltar um pouco no 
tempo. Em 2004, sob a tutela da Organização das Nações 
Unidas (ONU), cerca de 20 instituições de todo o mundo, 
incluindo o Brasil, se reuniram para entender de que maneira 
esses temas poderiam ser inseridos dentro do mercado 
financeiro. Surgiu, então, um relatório batizado de Who 
Cares Win, algo como ‘Ganha quem se preocupa’, cuja 
conclusão é óbvia: fatura mais quem cuida mais.

Portanto, saber o que significa, de fato, o acrônimo ESG 
é essencial para quem investe, seguido de uma reflexão 
sincera: que tipo de mundo eu priorizo? O que é mais 
importante neste momento, principalmente em meio a uma 
pandemia que afeta todo o Planeta? Questões ambientais, 
sociais ou de governança? 

A partir dessas respostas, a dica é conversar com quem 
entende para escolher de maneira consciente a direção de 
recursos no mercado de capitais. Claro que as companhias 
que contemplam esses três fatores estão um passo à frente 
na tendência mundial, e por isso merecem ser olhadas de 
perto por quem investe. 
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Inclui fatores ambientais como emissão de 
poluentes, utilização de recursos naturais, busca 
por alternativas na eficiência energética e a 
importância na gestão de resíduos e efluentes.

Podemos citar questões sociais, como políticas 
e relações de trabalho, diversidade, direitos 
humanos, relação com a comunidade ao redor, 
privacidade e proteção de dados.

Em relação à governança, os pontos entre ética 
e transparência centralizam as ações. Pode-se 
incluir: independência e diversidade do conselho 
de administração.

Se por um lado as companhias meteram o pé no 
acelerador para colocar tudo isso em prática, por 
outro, consumidores elegem os investimentos 
responsáveis como fator decisivo na alocação de 
recursos.

Trocando em miúdos: ninguém quer o seu 
suado dinheiro dando lucro em companhias que 
desrespeitam funcionários, sejam poluidoras ou 
estejam envolvidas em escândalos fiscais, por 
exemplo. 

1.1 Estrutura da sigla ESG

E
S
G
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Globalmente, mais de US$30 trilhões em ativos sob 
gestão são gerenciados por fundos de investimentos que 
definiram estratégias sustentáveis. Só na Europa são 
US$14,1 trilhões, equivalente a mais de 50% do patrimônio 
sob gestão do continente. Nos Estados Unidos, esse 
número já representa 25% dos recursos administrados. 

Nos últimos anos, o conceito de “investimentos 
responsáveis“ ganhou cada vez mais relevância na decisão 
dos investidores. Analistas projetam que esse movimento 
deve crescer ainda mais nos próximos anos. 

Em linha com a tendência do mercado, as grandes agências 
de classificação de risco já têm  ratings dedicados a 
avaliar questões ESG. Essa é uma das maneiras de os 
investidores validarem as ações das companhias que 
desejam fazer aportes.

1.2 ESG no Mundo

• US$ 37,8 trilhões é o montante que o mercado 
mundial deve ter acumulado em ativos ESG no fim de 
2021.

• Em 2025, esse valor deve avançar para US$ 53 
trilhões, ou um terço dos ativos projetados para 
serem negociados no período.

FONTE: BLOOMBERG INTELLIGENCE
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No ano passado, a pandemia incentivou os investidores 
em todo o mundo a incluir ativos sustentáveis na 
carteira. No Brasil, não foi diferente. A expectativa dos 
analistas é que a participação dos investimentos ESG no 
mercado siga ganhando força no País. Na avaliação da 
XP Investimentos, “as empresas que não se adaptarem a 
este novo cenário ficarão para trás”.

Hoje, o Brasil tem cerca de R$ 700 milhões alocados em 
ações que respeitam o ESG. Mas ainda é pouco: a quantia 
não chega nem a 0,13% de todo o montante aplicado em 
fundos, segundo a Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

Outro dado que chama atenção é o perfil cada vez mais 
jovem do investidor brasileiro, com idade média de 38 
anos. Só em dezembro de 2020, foram registrados 2,4 
milhões de novos CPFs na B3, 295% a mais que em 
dezembro de 2018. Um terço dos novos investidores têm 
entre 25 e 35 anos, o que mostra a tendência de alta de 
jovens investidores.

E é justamente esse público – exigente e 
engajado com causas ambientais e sociais - 
que valoriza o compromisso das empresas 
com as premissas do ESG.

1.3 ESG no Brasi l
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Não é segredo que o compromisso com questões ligadas 
à sustentabilidade passou a ser determinante para a 
competitividade das empresas de todos os tamanhos. 
Essa postura implica em maior facilidade para obter 
financiamento e até mesmo mão de obra qualificada. 

Para avançar nos aspectos ESG, é essencial que a 
liderança esteja comprometida com o tema. Na prática, 
CEOs e os integrantes do Conselho têm de estar 
envolvidos de maneira direta para apoiar a transição 
desde a agenda de pautas até o direcionamento das 
ações. 

No entanto, essa mudança faz parte de um processo. 
A empresa vai, aos poucos, incluindo as práticas 
dentro e fora do ambiente de negócios. Trata-se de um 
desenvolvimento gradativo, que tende a contribuir de 
maneira relevante para a sobrevivência das companhias 
no longo prazo. Isso porque os consumidores já estão 
dando preferência para produtos sustentáveis. 

Milhão de brasileiros compraram ao 
menos um produto sustentável em lojas 
online entre junho de 2019 e maio de 2020.1,4

1.4 ESG nas Empresas
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No Brasil, as companhias já colocam o tema no topo da 
lista de prioridades. Estudo realizado pela Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) com 79 
empresas brasileiras mostra que 95% delas possuem o 
tema de ESG como prioridade nas agendas corporativas. 

Além disso, as instituições estão tratando a área de 
forma mais estratégica - então 67% possuem uma 
estrutura formal responsável pelo acompanhamento e 
administração dessas questões.

No mercado financeiro, o interesse dos investidores em 
acompanhar esses processos é crescente. Aspectos ESG 
têm pesado cada vez mais no momento da decisão sobre 
o destino dos aportes. 

Em linha com esse interesse e com o momento do 
mercado, as gestoras também estão criando as próprias 
métricas para identificar ativos sustentáveis. Essa análise 
leva em consideração fatores que englobam o bem-
estar da população, manutenção ambiental e melhora na 
qualidade de vida como um todo. 
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Pilares do ESG analisado nas empresas:

Fatores
Ambientais

Fatores
Sociais

Fatores de
Governança

uso de recursos naturais, emissões de 
gases de efeito estufa (CO2, gás metano), 
eficiência energética, poluição, gestão de 
resíduos e efluentes. 

políticas e relações de trabalho, inclusão e 
diversidade, engajamento dos funcionários, 
treinamento da força de trabalho, direitos 
humanos, relações com comunidades, 
privacidade e proteção de dados.

independência do conselho, política de 
remuneração da alta administração, 
diversidade na composição do conselho de 
administração, estrutura dos comitês de 
auditoria e fiscal, ética e transparência.

FONTE: XP INC
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É possível investir direto em ações de empresas que estão 
bem posicionadas na perspectiva ESG. Hoje, no Brasil, há 
mais de 400 companhias negociando os seus papéis na B3. 
Nos relatórios de sustentabilidade - disponíveis nos sites de 
Relações com Investidores (RI) - é possível avaliar o grau 
de compromisso e as ações dessas empresas, o que pode 
embasar a decisão de adquirir ou não o papel.

No entanto, essa pode ser uma tarefa que exige disposição 
e tempo de quem investe. Por isso, há caminhos já traçados 
que encurtam e tornam essa jornada mais assertiva. Isso se 
traduz em uma lista de produtos que passaram pelo parecer 
de especialistas e figuram na prateleira de investimentos 
ESG - como os ETF’s, fundos de investimento e títulos.

Podemos dividir as estratégias de investimentos em duas 
partes: passiva e ativa.
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Passivos são os ETF’s, que replicam os índices ligados à 
sustentabilidade - como detalhamos abaixo. É possível 
adquirir cotas desses veículos que investem em empresas 
comprometidas em implementar os conceitos de 
sustentabilidade nos seus negócios.

O segmento está atraindo cada vez mais investidores. Não 
é por acaso: em 2020, 95% dos índices de sustentabilidade 
performaram melhor que os índices de bolsas que não 
adotam esses critérios. 

Dentro da B3, há o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), criado em 2005 com o intuito de 
calcular o desempenho médio das cotações dos ativos 
de empresas conhecidas pelo comprometimento com 
a sustentabilidade.

O objetivo do ISE é nortear as decisões de 
investimentos em linha com conceitos sustentáveis e 
incentivar mais empresas a adotarem as práticas de 
ESG. A métrica utilizada pelo índice cria parâmetros 
para medir o compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, equidade, transparência e prestação de 
contas.

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
ETF (ISUS11)

2.1 Estratégia Passiva
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Hoje, o ISE é formado por 40 empresas, no entanto, 
isso vai mudar. A partir do ano que vem,  não haverá 
mais o limite de empresas, uma vez que poderão 
fazer parte do ISE as  200 ações mais negociadas 
da Bolsa.   
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Desenvolvido em parceria entre a B3 e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) em 2010, o Índice Carbono Eficiente da B3 
(ICO2 B3) tem o objetivo de fomentar as discussões 
sobre a mudança do clima no Brasil. Podem fazer 
parte da lista empresas que detém as 100 ações 
mais líquidas da Bolsa. 

Em dezembro de 2021, 64 companhias formam o 
ICO2, que leva em consideração o grau de eficiência 
de emissões de gases do efeito estufa de cada 
empresa. O objetivo é incentivar as companhias 
a  divulgar e monitorar suas emissões de gases - 
trata-se de um incentivo para elevar a atuação em 
prol da economia de “baixo carbono”.

Índice	Carbono	Eficiente	(ICO2)	
ETF (ECOO11)
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Muitas gestoras brasileiras estão adotando as suas próprias 
métricas de avaliação para montar fundos dedicados à 
sustentabilidade. Dessa maneira, o gestor decide o grupo 
de companhias que irá reunir no seu portfólio. Os fundos 
ESG geralmente se enquadram na categoria de ações ou 
multimercados.

Escolha Consciente: 

2.2 Estratégia At iva

Vale ressaltar que ESG é mais uma das estratégias na 
busca por melhores ativos e nem sempre é possível 
encontrar companhias que tenham excelência nos três 
níveis - ambiental, social e de governança.

Por isso, especialistas aconselham a quem busca 
alternativas	 de	 investimento	 sustentável	 identificar	
empresas que tenham iniciativas concretas em pelo 
menos um dos pilares.
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É possível realizar aportes em projetos sustentáveis 
também por meio de títulos. Trata-se de uma opção que 
cresce gradativamente em todo o mundo. De janeiro a julho, 
as emissões de títulos sustentáveis e com características 
ESG somaram US$ 577 bilhões - US$ 100 bilhões a mais 
que todo o volume do ano passado. A expectativa é que no 
começo de 2022, o montante ultrapasse US$ 1 trilhão, de 
acordo com a agência de notícias financeiras Bloomberg. 

Há três categorias de papéis:

“Títulos verdes” foram os primeiros papéis com caráter ESG 
emitidos pelo mercado em meados de 2008. Esses papéis 
de dívida têm como objetivo captar recursos para financiar 
projetos com benefícios ambientais. No momento da 
captação, o emissor - que pode ser empresa ou o governo - 
informa os detalhes do projeto e os custos. 

De maneira geral, esses projetos são propostos nos 
segmentos de energia - com foco em fontes renováveis ou 
eficiência energética -, agricultura, transporte e também no 
controle de emissão de gases do efeito estufa.

2.3 Títulos Sustentáveis

2.3.1 Green Bonds
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No  Brasil, alguns ativos 
podem receber o selo verde

•	Certificados	de	Recebíveis	
do Agronegócio (CRA)

•	Certificados	de	Recebíveis	
Imobiliários (CRI)

• Debêntures (e debêntures 
incentivadas)

• Cotas de Fundos de 
Investimento em Direitos

• Creditórios (FIDC).
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Trata-se da mais nova categoria de bonds sustentáveis. 
Ao emitir o título, a empresa não tem de necessariamente 
utilizar os recursos para um projeto específico, e sim se 
comprometer com metas ligadas à sustentabilidade.

O objetivo é incentivar as companhias a melhorarem a 
sua atuação dentro do conceito de ESG. Caso a empresa 
não entregue o que se propôs, ela eleva a taxa de juros do 
retorno aos investidores - isso é acordado no momento 
da aquisição do papel. 

Os “títulos sociais” têm as mesmas características dos 
“títulos verdes”, mas os recursos levantados com a 
captação são destinados a projetos que têm benefícios 
sociais. Trata-se de um leque amplo de alcance que vai 
desde a implantação de sistemas de infraestrutura básica, 
como água e esgoto até projetos educacionais. 

Diversidade em Pauta

Em junho de 2021, a Suzano Papel e Celulose emitiu o 
primeiro título de dívida (bonds) da América Latina com 
compromisso de inclusão e diversidade. Com prazo 
de 10 anos e retorno de 3,28%, a emissão somou R$ 
1 bilhão. A empresa que tem hoje 19% de cargos de 
liderança ocupados por mulheres se comprometeu a 
elevar o percentual para 30% até o fim de 2025.

2.3.2 Sustainable bonds

2.3.4 Sustainabi l i ty -Linked Bond (SLB)
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Quando buscamos um brinquedo para presentear uma 
criança, por exemplo, é comum checar se a embalagem 
tem o selo do Inmetro. Dessa maneira, sabemos que a 
segurança do produto foi testada e aprovada por um 
órgão com credibilidade.

No segmento de construção civil, dinâmica parecida 
pode ser observada nos edifícios que têm o selo Leed 
(Leadership in Energy and Environmental Design), que 
garante a presença de mecanismos sustentáveis nas 
obras.

Podemos usar o mesmo raciocínio para as empresas. 
Hoje, já existem selos que comprovam  metodologias e 
processos ESG adotados. Dessa maneira, o investidor 
pode se guiar ao escolher a companhia que pretende fazer 
os aportes ao confiar na avaliação idônea de especialistas 
no tema. Um exemplo é o Sistema B. 
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O Sistema B é um movimento global que busca criar um 
conjunto de Empresas B - aquelas que se propuseram a 
usar um novo tipo de negócio, que equilibra propósito e 
lucro, tendo em vista o impacto de suas ações e decisões 
com os trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidade 
e meio ambiente.  

Surgiu nos Estados Unidos em 2006. Na América Latina, 
chegou em 2011 no Chile, e em 2013 no Brasil. Hoje, o 
Sistema B Internacional opera ativamente nesses dois 
países e também na Argentina, Colômbia, México, Peru, 
Paraguai, Equador, Uruguai e América Central.

Também em 2013, o sistema foi implementado no Reino 
Unido e na Europa Ocidental - incluindo Holanda, Suíça, 
Espanha, Itália, França e Noruega. No total, o movimento 
está presente em 74 países e possui mais de quatro mil 
empresas certificadas. 

3.1 Sistema B
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Até o momento, 192 empresas brasileiras têm o selo 
Sistema B, três delas negociam ações na Bolsa: 

Existe um novo modelo de capitalismo em curso. 
Entretanto, é preciso que os principais atores do mercado 
repensem o modelo econômico atual e avaliem a melhor 
forma de incorporar formas e instrumentos que reflitam 
as atuais necessidades da nossa sociedade e do meio 
ambiente. 

Na nova economia, as empresas competem para serem 
melhores para o mundo, para as pessoas e para a 
natureza. Então, a construção deste modelo econômico 
requer negócios que equilibrem propósito e lucro. 

O objetivo do Movimento B é acelerar a mudança da cultura 
econômica global para torná-la significativa e duradoura. 
“Trabalhamos por um sistema econômico inclusivo, 
equitativo e regenerativo para todas as pessoas e o 
planeta”, diz Rodrigo Gaspar, especialista no Sistema B 
no Brasil.

Empresa Ticker

Natura SA NTCO3

Movida ON MOVI3

Clear Sale CLSA3

3.2 Empresas brasi le iras no Sistema B

3.3 O que é Economia B?
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4 .1 Sustentabi l idade do Meio Ambiente

Quando pensamos em sustentabilidade, embora todos 
os outros aspectos - como social e de governança - sejam 
muito importantes e devem ser melhor trabalhados 
pela sociedade, o assunto mais urgente ainda é o meio 
ambiente.

O uso de combustíveis fósseis que impulsionou o 
desenvolvimento industrial durante todo o século XX 
culminou em um delicado momento para o Planeta. 
Observamos a elevação gradativa da temperatura da 
Terra como reflexo do aumento de emissões de gás 
carbônico na atmosfera, consequência da queima de 
carvão e derivados de petróleo.

1,5 °C - esse é o nível máximo de 
elevação de temperatura que a 
Terra pode suportar até 2050. Se a 
temperatura subir mais de 2 graus, 
cientistas alertam que os eventos 
climáticos extremos devem se 
intensificar. Por isso, conter essa 
elevação é o principal objetivo das 
nações em todo o mundo.
 
Caso isso não aconteça, o cenário é 
previsível e preocupante: os eventos 
climáticos extremos - como ondas 
de calor e enchentes - tendem a se 
multiplicar. Além das catástrofes, 
isso deve causar um desequilíbrio na 
produção de alimentos.
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Não é por acaso que a meta do controle de temperatura foi 
o principal tema discutido na COP 26, evento que reuniu 
190 países na primeira quinzena de novembro de 2021 
em Glascow, no Reino Unido, para alinhar maneiras de 
combater a crise climática.

 

Todos esses assuntos já foram previamente acordados 
durante o Acordo de Paris, que aconteceu em 2015 na 
capital da França. Agora, as nações se organizam para se 
comprometerem oficialmente com as ações necessárias 
para cumprir com esses objetivos.

Um dos principais temas a ser regulamentado é o Mercado 
de Carbono, que figura no Artigo 6º do Acordo de Paris. 

4.2 COP 26 -  Conferência entre as Par tes

Empresas e governos reuniram esforços para:
 
• Acelerar a eliminação da energia a carvão;
• Preservar as florestas;
• Incentivar os investimentos em energias 
renováveis;
• Promover o avanço no uso de carros elétricos;
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Hoje, países e empresas já se propõem a compensar, de 
maneira voluntária, a sua emissão de gases que provocam 
o efeito estufa. Essa compensação é feita por meio de 
créditos de carbono, que podem se traduzir no plantio de 
árvores, por exemplo. O que está sendo discutido entre 
as nações é tornar essas compensações um modelo de 
negócio - o Mercado de Carbono. 
 
Trata-se de uma dinâmica de compra e venda de créditos 
de carbono entre países e instituições privadas como parte 
da ação de combate ao aquecimento global. Na prática, 
companhias e nações que excederem a emissão dióxido 
de Carbono, previamente estabelecida em acordos de 
sustentabilidade, se comprometem a comprar créditos 
para compensar o excedente. 
 
Por outro lado, países e empresas podem acumular 
créditos por cumprir com sucesso as ações de redução 
de emissões de gases de efeito estufa. Esses créditos 
são mensurados por tCO2e, ou tonelada de dióxido de 
Carbono Equivalente. 

4.3 Mercado de Carbono

Até agosto de 2021, houve um aumento 
significativo nos valores negociados nos 
mercados voluntários de carbono - foram US$ 
748 milhões, ante US$ 473 milhões durante 
todo o ano de  2020.
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O crédito de carbono é um dos mecanismos 
essenciais para incentivar países e empresas 
a atingirem as metas de redução de emissão 
de gases estufa. A cada tonelada reduzida 
é gerado um crédito de carbono. Quando 
um país ou instituição consegue reduzir a 
emissão, recebe um crédito. 
 
Especialistas afirmam que o Brasil 
conseguiria cumprir a sua meta de emissão 
“com folga” se extinguisse o desmatamento 
ilegal e expandisse a oferta de crédito rural 
para atividades de baixo carbono, entre 
outras frentes. O País ainda poderia se 
beneficiar economicamente do potencial 
desse mercado. 
 
A criação de um mercado global de carbono 
pode gerar um comércio anual de US$167 
bilhões em 2030 e US$ 347 bilhões em 2050, 
de acordo com o Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (Cebds).

O Brasil é um dos países com maior potencial 
de venda de créditos de carbono e pode 
gerar receitas líquidas de US$ 16 bilhões a 
US$ 72 bilhões até 2030. Isso se traduz na 
geração de empregos e um impulso-extra 
na indústria, especialmente no segmento de 
geração de energia. 

4.4 E o Brasi l  com isso?



As opções apresentadas neste e-book para direcionar os 
investimentos em ativos sustentáveis podem ser melhor 
detalhadas pelos nossos assessores de investimentos.

Esses profissionais acompanham de perto o mercado e 
o desempenho dos produtos do segmento e estão aptos 
para indicar as melhores opções de aportes de acordo 
com os objetivos de cada investidor ou investidora. 
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Sobre a SVN

A SVN Investimentos é um dos cinco maiores escritórios 
parceiros da XP. Reunimos uma equipe de especialistas 
para apoiar pessoas, famílias e empresas a criar um plano 
assertivo de investimentos. Atendemos clientes que 
tenham a partir de R$ 300 mil disponíveis para aportes.

Private SVN

O segmento Private, especializado em serviços para 
quem tem mais de R$ 10 milhões disponíveis para 
investir, é liderado pela especialista em Wealth Planning 
Virgínia Benetti. A área tem como objetivo apresentar um 
conjunto de ferramentas que contemple soluções para 
proteger o patrimônio e preparar planos de sucessão, 
que são pensados de acordo com o perfil e os objetivos 
de cada família. Os investidores Private SVN têm acesso 
a produtos exclusivos.

Para mais informações, entre em contato conosco:

Whatsapp

Acesse nosso site

https://www.svninvestimentos.com.br/?utm_id=215cc7ba1845&utm_source=ebook&utm_medium=ebook-svn&utm_campaign=ebook_mercado_imobiliario_dos_eua
https://bit.ly/svn-ebook-mercado-imobiliario-dos-eua

