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O Fundo tem gestão ativa e o gestor de investimentos (Investment Manager, IM), tem a responsabilidade de selecionar os investimentos do Fundo. Ao fazer isso, 
o IM deverá consultar o MSCI All Country World Index (o “Índice”) ao construir o portfólio do Fundo e também os propósitos de gestão de risco, para garantir que 
o risco ativo (ou seja, o grau de desvio do índice) assumido pelo Fundo permaneça adequado face ao objetivo e política de investimento do Fundo. O Fundo foi 
criado para proporcionar aos investidores um retorno bruto relativo acima do índice compatível, com nível moderado de risco, e tem a intenção de superar as 
taxas de administração aplicáveis no longo prazo (isto é, cinco anos ou mais). O gestor de investimentos não está vinculado aos componentes ou ponderações do 
Índice quando seleciona os investimentos. O gestor de investimentos também poderá usar o seu melhor critério para investir em títulos que não estão incluídos 
no Índice, para aproveitar oportunidades de investimento específicas.
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Buscar maximizar             
os retornos totais no longo prazo

por meio de investimento ativo em 
empresas que nós acreditamos tratar 
dos maiores problemas sociais e 
ambientais do mundo

Qual é o objetivo 
do fundo Impacto 
Global?
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O que carcteriza o impacto? Quais os pilares que usamos?

Utilizamos os temas mapeados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.  As informações acima procuram demonstrar o critério que a equipe de Active Equity Impact da 
BlackRock utiliza ao considerar se uma empresa qualifica como sendo de impacto.
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Pessoas Planeta

Moradia acessível e  Saúde pública

Educação e qualificação

Segurança e proteção

Energia verde e digitalização

Remediação e prevenção da 
poluição

Alimentos, água e resíduos 
sustentáveis

A maior parte das receitas 
ou atividades de negócio 
está avançando em pelo 
menos um dos objetivos e 
metas de 
desenvolvimento 
sustentável da ONU

As ofertas da empresa 
ajudarão a tratar das 
necessidades específicas 
que não seriam atendidas 
por outros agentes

O impacto da empresa 
deverá ser quantificável

Materiais Incremental Mensurável

Nossos pilares:
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Impacto ou um sólido perfil ESG?
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Fonte: BlackRock 31 de outubro de 2020.  A referência aos nomes de cada empresa neste relatório é meramente para explicar a estratégia de investimento e não 
deverá ser interpretada como um conselho sobre investimentos ou recomendação para investir nessas empresas.

SOMENTE PARA USO DA XPI - MATERIAL PROPRIETÁRIO - NÃO PARA DITRIBUIÇÃO PÚBLICA

Obteve a mais alta classificação ESG (“AAA”) do 
MSCI ESG. Liderança ambiental de primeiro nível 

entre seus pares, estendendo sua meta de redução 
de carbono para seus fornecedores, com um 

destacado histórico de segurança no trabalho.

Classificada como ‘AA’ no MSCI ESG, (2a melhor 
classificação de CCC até AAA). Melhorou a 

segurança dos funcionários, planeja coletar e 
reciclar o equivalente a 100% do suas garrafas e 

embalagens até 2030 e está introduzindo 
alternativas mais saudáveis ao seu mix de 

produtos. 

ESG 

Impacto
Global

As bebidas alcoólicas não promovem nenhum dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e nem 
ajudam a resolver os problemas da humanidade

Os principais produtos são bebidas com alto 
açúcar e lanches processados XX

✓✓

LATAMH1220L/S-1437502-4/27



Exemplo do fundo
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• O Banco Rakyat é líder no segmento de crédito à microempresas e prestador 
de serviços financeiros em um país em desenvolvimento, onde 
aproximadamente, metade da população ainda não utiliza serviços 
bancários. Além do microcrédito, o banco oferece serviços como poupança, 
seguros e programas de treinamento para a educação financeira.

8.3 Promover políticas orientadas ao 
desenvolvimento que apoiem as atividades 
produtivas, a criação de empregos dignos, 
empreendedorismo, criatividade e
inovação, além de estimular a formalização 
e o crescimento de
micro, pequenas e médias empresas, 
incluindo acesso a serviços financeiros.

10.1 Até 2030, alcançar de maneira 
progressiva e sustentar o crescimento 
da renda de 40% da população com 
menor poder aquisitivo em uma taxa 
superior à média nacional.

Fontes: BlackRock com dados de empresas do Sustainability Report do Bank Rakyat, 2019, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development
A referência ao nome da empresa mencionado neste relatório é para efeitos meramente ilustrativos e tem a finalidade de explicar a estrutura pela qual o “impacto”
é avaliado e não deverá ser interpretado como um conselho sobre investimentos ou uma recomendação para investir na empresa.
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TRABALHO DIGNO E 

CRESCIMENTO 

ECONÔMICO

DESIGUALDADES 

REDUZIDAS
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Eric Rice
PM e líder de Active Equity Impact 

Investing
30 anos de experiência

Ruth Brooker
Analista de pesquisa sênior

10 anos de experiência

Daniel Concessi
Analista de pesquisa

4 anos de experiência

Quyen Tran
Diretora de Impact Investing

19 anos de experiência

Caroline Brady
Estrategista de produto
8 anos de experiência

Equipe de Active Equity Impact da BlackRock

William McSweeney
Analista de pesquisa

6 anos de experiência

Amanda Summers
Estrategista de produto
14 anos de experiência

Jae Sung
PM principal

6 anos de experiência

Parceria de ideias com
profissionais de Sustainable 
Investing Group da 
BlackRock (BSI)

29
Experiência de relacionamento dos

profissionais da BlackRock 
Investment Stewardship 
(BIS)

40
Geração de ideias entre

profissionais de Active 
Equities Investment290

Suporte abrangente dos recursos da BlackRock

Ferramentas de risco e revisões de
profissionais de Risco e 
Análise quantitativa (RQA) 29

* não incluído acima.
Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.

Flora Cameron Watt*
Analista de pesquisa

2 anos de experiência
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Tassie Brakenridge*
Estrategista de produto
9 anos de experiência
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~500 ações selecionadas no nosso universo de 
impacto
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Seleção das ações

O impacto está integrado no processo de investimento

Envolver-se com o impacto e Relatar os resultados do impacto
Parceiro: BlackRock Investment Stewardship (“BIS”) e BSI

Modelos de Impacto +
Provocações de ideias de analistas +

Comitê de revisão do Impacto =

• Relacionamento ESG e de impacto orientado a iniciativas com todas as empresas do portfólio
• Mensuração do impacto (Indicadores-chave de desempenho) 
• Relatório anual de impacto

• Insight diferenciado
• Modelagem financeira 
• Reuniões com gestores e visitas aos escritórios 
• Análise ESG

• Formas múltiplas de diversificação
• Retorno potencial / risco de downside
• Estrutura de contribuição ao risco
• 60-70% de risco específico das ações

A construção de portfólios
Parceiro: RQA

Qualificar empresas para o Universo de Impacto
Parceiros: BlackRock Sustainable Investing (“BSI”) e Fundamental Active Equities (“FAE”)

40-50 posições do portfólio selecionadas do universo aprovado

>700 ações selecionadas no nosso universo de impacto

Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.  O processo de investimento está sujeito a alterações. RQA é a equipe de risco e análise quantitativa da BlackRock. 
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Ponto de 
partida
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Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.  O processo de construção de portfólio está sujeito a alterações.  A diversificação e a alocação de 
ativos podem não protegê-lo totalmente dos riscos do mercado.  Enquanto a abordagem de investimento aqui descrita procura gerenciar o risco, 
este não pode ser eliminado.

Ajuste dos 
tamanhos 

das posições

ao diversificar os temas, maturidades dos negócios e geografias

incorporando o ambiente de mercado/macro 

por meio de ferramentas RQA para desktop + revisões periódicas RQA 

Construção de portfólios 
Integrada a uma estrutura robusta de risco

normalmente com 40 a 50 ativos

distribuídos quase uniformemente

quanto ao retorno potencial a três anos vs. o risco de curto-prazo de 
downside para a contribuição absoluta ao risco

Gerenciar 
riscos

Explorar a 
dispersão dos 

retornos

ativamente adicionar e ajustar posições dentro de uma faixa

predominantemente guiada por preços-alvo e táticas seguindo as técnicas 
de investimento 
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Distribuição das posições do Fundo entre nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU
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Posições do portfólio diversificadas entre temas de impacto passíveis de investimento. Ajudando no progresso dos objetivos abrangentes de 
Desenvolvimento Sustentável

* Não se aplica para a inclusão de portfólio, mas é coberto pelas nossas parcerias e relacionamentos com profissionais dos setores de impacto, 
meio acadêmico e empresas. Fonte: BlackRock, conforme posição em 31 de outubro de 2020.  As faixas de alocações estão sujeitas a alterações.  
Apenas para fins ilustrativos.
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BOA SAÚDE E BEM 

ESTAR

INOVAÇÃO E 

INFRAESTRUTURA 

DA INDÚSTRIA

ENERGIA LIMPA E 

ACESSÍVEL

TRABALHO DIGNO E 

CRESCIMENTO 

ECONÔMICO

EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE

DESIGUALDADES 

REDUZIDAS AÇÃO 

CLIMÁTICA
SEM 

POBREZA

ÁGUA LIMPA E 

SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA E 

ACESSÍVEL

CONSUMO E 

PRODUÇÃO 

RESPONSÁVEIS

FOME ZERO IGUALDADE 

DE GÊNERO

PAZ, JUSTIÇA E 

INSTITUIÇÕES 

SÓLIDAS

PARCERIA PARA 

AS METAS
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Diversificação financeira por meio da diversificação temática
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Fonte: BlackRock 31 de dezembro de 2019.  A matriz mostra a correlação dos retornos ativos mensais de 5 anos até dezembro de 2019, entre 10 
temas de impacto (ativo vs. MSCW ACWI).

MORADIA ACESSÍVEL
EDUCAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO

EFICIÊNCIA, 
ELETRIFICAÇÃO E 
DIGITALIZAÇÃO

INCLUSÃO 
FINANCEIRA E 

DIGITAL
ENERGIA VERDE MULTI

REMEDIAÇÃO E 
PREVENÇÃO DA 

POLUIÇÃO
SAÚDE PÚBLICA

SEGURANÇA E 
PROTEÇÃO

ALIMENTOS, ÁGUA E 
RESÍDUOS 

SUSTENTÁVEIS

MORADIA ACESSÍVEL 1,00

EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 0,19 1,00

EFICIÊNCIA, ELETRIFICAÇÃO E 
DIGITALIZAÇÃO

-0,13 0,41 1,00

INCLUSÃO FINANCEIRA E DIGITAL 0,53 0,18 0,16 1,00

ENERGIA VERDE 0,33 0,31 0,18 0,50 1,00

MULTI 0,20 0,11 -0,06 0,15 0,01 1,00

REMEDIAÇÃO E PREVENÇÃO DA 
POLUIÇÃO

-0,11 0,16 0,45 0,06 0,17 -0,03 1,00

SAÚDE PÚBLICA 0,31 0,47 0,12 -0,03 0,20 0,23 -0,09 1,00

SEGURANÇA E PROTEÇÃO -0,19 0,33 0,23 -0,10 0,02 0,19 0,08 0,35 1,00

ALIMENTOS, ÁGUA E RESÍDUOS 
SUSTENTÁVEIS

0,37 0,41 0,28 0,58 0,44 0,27 0,33 0,14 0,25 1,00
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Investindo em 
quem tem impacto 
no mundo

Equity global concentrada e diversificada
• Referência do MSCI ACWI 
• Long Only
• β = 1 ex-ante*
• 40-50 posições*
• tamanho de cada posição* ≤5%

Sem restrições, porém referenciado                   
• 99% de participação ativa no MSCI ACWI*
• US$ 6 bilhões de valor de capitalização médio*
• 20% em mercados emergentes
• 5-6% tracking error ex-ante**
• ≥ US$ 1 bi valor de capitalização, ≥ US$ 10 mi ADTV 

(volume médio diário negociado)*
• 60-70% risco específico das ações* 

Mentalidade de dono
• 5 anos de período de detenção*
• 25% de rotatividade* de nomes

Características do Fundo 
BlackRock Global Impact (o 
“Fundo”)

* Nível alvo ou faixa normal da estratégia
** O erro de tracking é uma medida de risco do portfólio que se deve à 
decisões de gestão ativa; indica até que ponto um portfólio acompanha o 
seu índice de referência.
Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.  Sujeito a alterações.
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A empresas de Impacto em que investimos…
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Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.  Apenas para fins ilustrativos.  Os exemplos das empresas foram selecionados para mostrar a diversidade nos 
tipos de empresas e
impacto entre os portfólios, baseado nas posições de 30 de junho de 2020.  As métricas das empresas representam suas atividades a partir de 2019.
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Entregaram 5.300 casas 

populares no Japão, ajudando a 

recuperar comunidades rurais 

que enfrentam declínio 

populacional e migração para as 

grandes cidades.

Proporcionaram acesso à 

educação superior a mais de 

850 mil estudantes, 

principalmente nos mercados 

emergentes.

Prestaram serviços financeiros 

de celular para 22,6 milhões de 

adultos no Quênia.

Apoiaram mais de 500 mil 

médicos em 10 mil organizações 

globais de saúde, com 

tecnologias de produtividade.

Protegeram mais de 9 mil 

clientes de riscos de ataques 

cibernéticos, incluindo 

comunidades carentes, 

organizações sem fins 

lucrativos e hospitais.

Entregaram mais de 16 

milhões de medidores 

inteligentes utilizados para 

energia elétrica e água, 

iluminação pública e 

soluções urbanas 

inteligentes.

Conectaram mais de 55 

milhões de indivíduos na 

América Latina com acesso à 

internet.

Realizaram 530,1 milhões de 

transações e empréstimos 

para clientes, especificamente 

para micro, pequenas e 

médias empresas (MPMEs) e 

comunidades rurais da 

Indonésia.

Estes exemplos 

proporcionam uma visão 

sobre as formas inovadoras 

de como as empresas do 

portfólio provocam impacto.
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Anexo
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Reservas de carvão, mineração ou 
geração de energia

Bebidas alcoólicas, tabaco, jogos 
de azar, entretenimento adulto

Empréstimos 
predatórios

Não importa apenas no que investimos, importa também onde não 
investimos
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Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.

Geração de energia nuclear
Empresas violadoras do 
Pacto Global da ONU

Armamentos*

Extração de petróleo 
ou geração de energia 
com combustíveis fósseis

Alimentos transgênicos

* Bomba de fragmentação; Urânio empobrecido; Mina terrestre; Componente de armas biológicas e químicas; Sistema de armas biológicas e químicas; Armas 
laser que cegam; Subsidiária de uma empresa de armas laser que cegam; Participação em uma empresa de armas laser que cegam; Subsidiária de uma empresa de 
armas incendiárias; Participação em uma empresa de armas incendiárias; Subsidiária de uma empresa de fragmentos não detectáveis; Participação em uma 
empresa de fragmentos não detectáveis de armas; Empresa de fragmentos não detectáveis de armas; Componentes de armas nucleares de uso duplo; 
Plataformas para armas nucleares de uso duplo; Componentes de armas nucleares de uso exclusivo; Plataformas para uso exclusivo de armas nucleares; 
Componentes de uso exclusivo de armas nucleares; Ogivas e mísseis de armas nucleares; Serviços de apoio a armas nucleares; Participação em uma empresa de 
armas biológicas e químicas; Participação em uma empresa de urânio empobrecido; Subsidiária de uma empresa de armas biológicas e químicas; Subsidiária de 
uma empresa de urânio empobrecido; Fabricante civil de armas de fogo; Revendedor civil de armas de fogo - máx. 5% da receita; Armas convencionais - máx. 5% 
da receita
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Oportunidades de negócio e oportunidades alfa
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Universo do Impacto1 Ações globais

Preço/ Lucro (P/L) 14,1 17,9

P/L usando a proj. ano1 15,2 18,9

P/L usando a proj. ano1 13,2 15,7

Preço/ Fluxo de Caixa 6,8 9,3

Preço/ Valor contábil 1,3 2,1

Preço/ Vendas 0,9 1,5

PEG (P/L de crescimento) 
usando a proj. ano1

4,7 5,8

Maior crescimento e valorações atrativas

Menor cobertura e maior dispersão

Não há garantias de que a estratégia investirá em nenhum dos títulos que compõem o universo de Impacto (nem que os títulos permanecerão no universo de 
Impacto). Fonte: BlackRock,  com dados do FactSet, em 31 de março de 2020. 1O “Universo de Impacto” é um termo exclusivo que reflete a análise fundamentalista 
da BlackRock sobre empresas individuais que poderiam qualificar para integrar o universo, baseado em critérios para avaliar o seu impacto material, incremental e 
mensurável quanto ao progresso em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, de 31 de março de 2020. 2O “Percentual (%) de cobertura do 
Sell-Side Analysts” é definido como tendo mais de cinco analistas cobrindo uma empresa, de ações globais, representadas pelos índices MSCI ACWI e MSCI ACWI Mid 
Cap, versus o universo exclusivo de empresas de impacto da BlackRock. 3A “Dispersão” é definida pelo desvio padrão da média móvel dos últimos 12 meses entre as 
posições subjacentes (Universo de Impacto, MSCI ACWI Mid cap e MSCI ACWI); período de cinco anos findos em 31 de março de 2020. 
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Cobertura pelos Sell-Side 
Analysts2

Crescimento histórico das vendas 
de 3 anos

Universo de 
Impacto

MSCI ACWI

Dispersão do universo de 
Impacto3

Universo do 
Impacto1

Universo1 ACWI ACWIMidcapMSCI ACWIMSCI ACWI 
Mid Cap
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Fundo BlackRock Global Impact 10 maiores posições
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EMPRESA PAÍS % PONDERAÇÃO

SAFARICOM Quênia 3,9%

BROOKFIELD RENOVÁVEL Estados Unidos 3,4%

DANAHER CORP Estados Unidos 3,1%

BOSTON SCIENTIFIC CORP Estados Unidos 3,0%

BANK RAKYAT INDONÉSIA (PERSERO) Indonésia 2,8%

KONINKLIJKE PHILIPS NV Países Baixos 2,6%

VESTAS WIND SYSTEMS Dinamarca 2,6%

XYLEM INC Estados Unidos 2,5%

NUANCE COMMUNICATIONS INC Estados Unidos 2,5%

AGILENT TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2,4%

Fonte: BlackRock, Global Impact Fund, em 31 de outubro de 2020.  As empresas específicas identificadas e descritas acima não representam o total das 
empresas compradas ou vendidas, e nenhuma suposição deverá ser feita se as empresas identificadas e analisadas são ou serão rentáveis.
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APENAS PARA INVESTIDORES INSTITUCIONAIS - NÃO É PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO 
17

Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.  O processo de seleção de ações está sujeito a alterações.

Seleção das ações

Começa com um 
insight diferenciado

Seguido por uma 
profunda análise 
fundamentalista

Gestão excepcional
ou melhorando

Mantendo a vantagem em 
custos ou qualidade 

Riscos exagerados
de negócio

Posição de mercado defensável 

Potencial de crescimento no 
longo prazo pouco valorizado 

Cenários de valoração

Reuniões com gestores, reuniões 
presenciais

Análise ESG

Modelagem financeira 
de três anos

Validações independentes
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Fonte: BlackRock, em 30 de outubro de 2020.  As capturas de tela são apenas para fins ilustrativos.  Enquanto a abordagem de investimento aqui descrita 
procura gerenciar o risco, este não pode ser eliminado.

• O risco é deliberado, diversificado e proporcionado
• A gestão de risco está no centro da cultura da BlackRock

A abertura do Risco - Global Impact Fund da BlackRock
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Contribuições ao risco por 
bloco

Principais contribuições de 
ativos

Maiores e menores contribuições do 
câmbio
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Os investimentos estão diversificados entre vários mercados
Exposições regionais do portfólio, BlackRock Global Impact Fund

Fonte: BlackRock, BlackRock Global Impact Fund, dados de 31 de outubro de 2020.
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O Impacto Global tem menos intensidade de carbono do que a referência 
do ACWI
Intensidade de carbono por Capital investido, BlackRock Global Impact Fund

(Mtons CO2 por milhão US$ de capital investido)

Fonte: BlackRock, BlackRock Global Impact Fund, dados de 31 de outubro de 2020.
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Impacto ou um sólido perfil ESG?
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Empresa Características Por que não o impacto?

Ben & Jerry’s
• Uma empresa com certificação B, com sólida gestão corporativa e com as 

melhores práticas ambientais.
• O sorvete não está resolvendo um grande 

problema do mundo

Alphabet

• A atividade principal proporciona acesso às informações, dando poder a 
milhões de pessoas, inclusive nos mercados emergentes. A Alphabet 
também realiza projetos de pesquisa, incluindo conectividade de internet 
para comunidades rurais e remotas, por meio do projeto Loon, e um 
programa de intervenção para doenças crônicas, por meio da Verily Life 
Sciences. 

• Os projetos não são materiais para o negócio 
das empresas

The Coca-Cola 
Company

• Classificada como ‘AA’ no MSCI ESG, (2a melhor classificação de CCC até 
AAA). A KO melhorou a segurança dos funcionários, planeja coletar e 
reciclar o equivalente a 100% do suas garrafas e embalagens até 2030 e 
está introduzindo alternativas mais saudáveis ao seu mix de produtos. 

• Os principais produtos são bebidas com alto 
açúcar e lanches processados

Toto LTD
• Fabricante de equipamentos sanitários (pias e privadas para banheiros) 

com mais de 50% de sua linha de produto usando tecnologia limpa. 

• Não fornece capacidade de adição, uma vez 
que os produtos e serviços são de fácil 
substituição pela concorrência. Os clientes da 
Toto também não estão em comunidades 
carentes

Diageo

• Obteve a mais alta classificação ESG (“AAA”) do MSCI ESG. Liderança 
ambiental de primeiro nível entre seus pares, estendendo sua meta de 
redução de carbono para seus fornecedores, com um destacado histórico 
de segurança no trabalho.

• As bebidas alcoólicas não promovem nenhum 
dos SDGs e nem ajudam a resolver os 
problemas da humanidade

Fonte: BlackRock 31 de outubro de 2020.  A referência aos nomes de cada empresa neste relatório é meramente para explicar a estratégia de investimento e não 
deverá ser interpretada como um conselho sobre investimentos ou recomendação para investir nessas empresas.
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Um retorno mais elevado é exigido para os negócios de maior risco

Estágio inicial
~10-20% NAV (valor patrimonial líquido)

Inflectores 
~55-65% NAV

• Inovação
• Mercado disponível
• Economias de escala

• Desempenho histórico
• Fundo
• Impulsionadores subvalorizados

Fonte: BlackRock, em 31 de outubro de 2020.  Apenas para fins ilustrativos.  O processo de seleção de ações está sujeito a 
alterações.

Seleção das ações

Rendimento
~20-25% NAV

• Receita recorrente
• Gestão do capital
• Valoração

É exigido um maior nível de retorno

SOMENTE PARA USO DA XPI - MATERIAL PROPRIETÁRIO - NÃO PARA DITRIBUIÇÃO PÚBLICA
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Fundo BlackRock Global Impact GICS Exposições setoriais 
Ponderações do portfólio e valor ativo vs. MSCI ACWI
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Fonte: BlackRock - % de ponderações absolutas e ativas por setor GICS em 31 de outubro de 2020, apresentando as posições do Fundo Global Impact.
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BLACKROCK GLOBAL 
IMPACT DOLAR 

ADVISORY FIC FIA IE

BlackRock Global 
Impact Fund Z (acc) 

USD*

BLACKROCK GLOBAL 
IMPACT DOLAR 

ADVISORY MASTER FIA 
IE

BLACKROCK GLOBAL 
IMPACT ADVISORY FIA 

IE

Taxa: 0,65% aa

Taxa: 0,2% aa

Taxa: 0,8% aa

Não Hedgeado
ISIN: IE00BL5H1216

*A classe Z é uma classe que incentiva captação de novos investidores, mas que possui um limite de captação.
Ao chegar no limite, os novos investimentos serão na classe I que tem taxa de 0,75% aa

Agora é possível investir no BlackRock Global Impact pela plataforma da 
XP



Público-Alvo Investidores Qualificados

Taxa de Adm. 1,0% a.a. (1,65% a.a. taxa máxima)

Taxa de Perf. Não cobra

Aplicação Mínima R$5.000

Prazo de Resgate D+1 / D+5

Exposição Cambial Em Reais (Hedgeado) ou Em Dólar (Não Hedgeado)

BLACKROCK GLOBAL IMPACT ADVISORY FIA IE

Agora é possível investir no BlackRock Global Impact pela plataforma da 
XP



Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”), tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve
ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento,
sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As
informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas
confiáveis.

A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas
informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os
ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não
leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor.

Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.
A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de
qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Este
relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP,
podendo também ser divulgado no site da XP.

Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento
expresso da XP Investimentos. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favo rcontatar o seu assessor de investimentos ou o nosso Serviço de
Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). A Ouvidoria da XP
Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos
seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos
operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA
AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE
INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO
CAPITAL INVESTIDO. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE
AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

Disclaimer



27

No Brasil, este material é de distribuição exclusiva para Investidores Profissionais. Este material é fornecido somente para fins educacionais e não constitui oferta de compra ou venda 
de produtos ou serviços no Brasil ou em qualquer outra jurisdição dentro da América Latina na qual tal oferta é ilegal ou para qualquer pessoa para a qual esta oferta é ilegal. Se 
quaisquer fundos forem mencionados ou inferidos neste material, é possível que eles não tenham sido registrados junto ao regulador de valores mobiliários do Brasil, do Chile, da 
Colômbia, do México, do Peru ou de qualquer outro regulador de valores mobiliários em qualquer país latinoamericano e, portanto, pode não ser ofertado publicamente dentro que 
qualquer um destes países. Os reguladores de valores mobiliários dos países citados não confirmaram a exatidão de qualquer informação aqui disponibilizada. A informação aqui 
discutida nunca deve ser fornecida para o público em geral na América Latina. 

Este material pode conter informações sobre o futuro, as quais não são puramente históricas em sua natureza. Tais informações podem incluir, sem limitação, projeções, previsões, 
estimativas de rendimento ou retornos, bem como composição proposta ou esperada de carteira. Adicionalmente, quando certas informações históricas de desempenho de outros 
veículos de investimento ou contas compostas geridas por BlackRock, Inc. e/ou suas subsidiárias (conjuntamente, “BlackRock”) forem incluídas neste material, tal informação de 
desempenho é apresentada somente de forma exemplificativa. Nenhuma declaração é feita de que (i) o desempenho apresentado será alcançado por qualquer dos fundos da 
BlackRock, ou (i) todas as presunções necessárias em relação a alcançar, calcular ou apresentar informações sobre o futuro ou a performance histórica aqui apresentada foram 
consideradas ou feitas quando da preparação deste material. Quaisquer alterações às presunções que possam ter sido feitas na preparação deste material podem ter um impacto 
relevante nos retornos de investimentos aqui apresentados de maneira exemplificativa.

Este material não tem como objetivo ser considerado como previsão, análise ou aconselhamento de investimento, e não é uma recomendação ou oferta de compra ou venda de 
quaisquer títulos ou valores mobiliários, nem recomendação de adotar qualquer estratégia de investimento. A informação e as opiniões aqui contidas são derivadas de fontes 
proprietárias e não-proprietárias consideradas pela BlackRock como confiáveis, as quais não necessariamente contém todos os dados necessários e não são garantidas quanto à 
exatidão e/ou precisão. Não há garantias de que qualquer previsão se tornará verdade. Quaisquer investimentos aqui mencionados podem não ser pertencentes a contas geridas pela 
BlackRock. O uso das informações aqui contidas é de exclusivo critério do leitor. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

A informação aqui disponibilizada não constitui assessoramento jurídico ou tributário. Investidores devem consultar seus próprios assessores jurídicos ou tributários sobre sua 
situação legal e/ou fiscal. Todos os investimentos financeiros envolvem algum elemento de risco. Portanto, o valor de seu investimento e a renda dele obtida irão variar e seu 
investimento inicial não pode ser garantido. Investimentos internacionais envolvem riscos, incluindo aqueles relacionados com flutuação de taxas de câmbio entre moedas, liquidez 
limitada, menor regulamentação governamental, bem como a possibilidade de níveis substanciais de volatilidade por conta de ocorrências adversas de caráter político, econômico ou 
outro. Tais riscos são frequentemente maiores em mercados emergentes ou em mercados de capitais menos expressivos. 

Quaisquer fundos da BlackRock aqui mencionados são oferecidos somente em base de oferta privada e potenciais investidores devem informar-se sobre e observar quaisquer 
restrições jurídicas pertinentes a seu envolvimento em tal oferta. Nenhuma venda de partes ideais de veículos de investimento serão realizadas em qualquer jurisdição onde tal oferta 
é ilegal ou para qualquer pessoa para a qual esta oferta é ilegal. Se taal oferta for por ventura realizada, será de acordo com os documentos de oferta mais recentes, os quais possuem 
informações materiais não contidas aqui e às quais os investidores em potencial serão direcionados. Qualquer decisão de se investir em fundos deve ser tomada exclusivamente com 
base nos documentos oficiais de oferta.

Performance passada não representa garantia de rentabilidade futura e não deve ser o único fator a ser considerado quando da escolha de um produto de investimento. Todos os 
investimentos financeiros envolvem algum elemento de risco. Portanto, o valor de seu investimento e a renda dele obtida irão variar e seu investimento inicial não pode ser garantido. 
Alterações nas taxas de câmbio entre moedas podem causar flutuação nos valores de seus investimentos. 

ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO PARA PESSOAS QUE NÃO O DESTINATÁRIO.

© 2020 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. iSHARES e BLACKROCK são marcas registradas de BlackRock, Inc., ou de suas subsidiárias. Quaisquer outras marcas são de 
propriedade de seus respectivos titulares. 
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Alertas de risco

28

Capital em risco. O valor dos investimentos e os rendimentos gerados por eles poderão sofrer alterações, para baixo 
ou para cima, e não são garantidos.  É possível que os investidores não recebam de volta o valor originalmente 
investido.

O desempenho passado não é um indicador de resultados atuais ou futuros e não deve ser o único fator a ser 
considerado ao selecionar um produto ou uma estratégia.

As variações nas taxas de câmbio podem causar aumento ou diminuição do valor dos investimentos. As flutuações 
podem ser particularmente acentuadas no caso de fundos de alta volatilidade, e o valor dos investimentos pode cair 
de maneira brusca e substancial.  Os níveis e as bases de tributação podem variar periodicamente.
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Alertas de risco
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Os riscos específicos do Fundo BlackRock Global Impact, um subfundo do Fundo BlackRock I ICAV

Risco em mercados emergentes: Os mercados emergentes, em geral, são mais sensíveis às condições econômicas e 
políticas do que os mercados desenvolvidos. Outros fatores incluem o “Risco de liquidez”, restrições de investimentos 
ou transferências de ativos e atrasos/falhas na entrega de títulos ou de pagamentos ao fundo.

Risco de derivativos: Os derivativos podem ser altamente sensíveis à mudanças no valor dos ativos subjacentes, e 
podem aumentar a dimensão das perdas ou dos ganhos, resultando em maiores flutuações do valor do Fundo. O 
impacto para o Fundo pode ser maior quando os derivativos são usados de uma forma extensiva ou complexa.

Risco de mercados de fronteira: Os mercados de fronteira geralmente são mais sensíveis às condições econômicas e 
políticas do que os mercados desenvolvidos ou emergentes. Outros fatores incluem o “Risco de liquidez”, restrições 
de investimentos ou transferências de ativos e atrasos/falhas na entrega de títulos ou de pagamentos ao fundo. 
Poderá haver maiores flutuações do valor do seu investimento e aumento do risco de perder o capital.

Risco de contraparte: A insolvência de quaisquer instituições que prestem serviços tais como custódia de ativos, ou 
que atuem como contrapartida nos derivativos, ou outros instrumentos, poderia expor o Fundo a perdas financeiras.

Risco de liquidez: Menor liquidez significa que existem compradores ou vendedores insuficientes para permitir ao 
fundo vender ou comprar investimentos de imediato.
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