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Uso destinado somente para investidores profissionais e qualificados

Asset Management na Nordea

Como gestora ativa de investimentos, a Nordea Asset Mana-
gement administra classes de ativos em todo o espectro de 
investimentos e tem como objetivo atender seus clientes em 
todas as condições de mercado. O sucesso da Nordea baseia- 
se em uma abordagem multi-boutique sustentável e única que 
combina a experiência e a especialização de equipes de inves-
timentos internas juntamente com as competências de bouti-
ques de investimento independentes externas em caráter de 
exclusividade, e coletivamente fornecem aos nossos clientes 
uma ampla variedade de estilos distintos de investimento, com 
o objetivo de oferecer alfa de uma maneira estável1. 

Desde seu lançamento em 2008, a Estratégia de ações globais 
Global Climate and Environment tem sido gerida internamente 
pela equipe de Fundamental Equity da Nordea. A equipe de 
investimento utiliza um processo de investimento bottom-up 
fundamentalista para identificar e analisar empresas que este-
jam mal precificadas em relação à sua capacidade de gerar flu-
xos de caixa futuros.

Mudanças Climáticas: uma oportunidade 
de investimento

Durante anos, os investidores acreditavam que para investir em 
empresas expostas ao clima e meio ambiente seria necessá-
rio sacrificar seu retorno. No entanto, selecionar empresas “ver-
des” ou evitar ações intensivas em carbono em sua carteira não 
são as únicas opções. 

A abordagem distinta da Nordea provou ser muito eficaz. Em 
vez de selecionar empresas com base em seu impacto na sus-
tentabilidade, a equipe se concentra em selecionar empresas 
que usam seu talento e inovação para identificar soluções 
para os desafios climáticos e ambientais. Assim, essas empre-
sas se beneficiam de um forte crescimento da demanda. 

Como tal, a mudança climática representa uma oportunidade 
atraente de investimento, que é acelerada por um conjunto 
de fatores. Existe um impulso da sociedade e dos consumido-
res que pedem às empresas que sejam mais responsáveis, bem 
como um impulso dos políticos que sentem o desejo de desen-
volver melhores políticas ambientais. No entanto, acreditamos 
que o maior impulso é o incentivo econômico proveniente da 
adoção dessas tecnologias.

“Simplesmente faz sentido do ponto de vista econômico”, diz 
Thomas Sørensen, um dos dois co-gestores. “Se as empresas 
puderem comprar um novo produto que lhes permita reduzir a 
conta de energia e o custo do material usado na fase de produ-
ção, e se tudo isso acontecer com um período de retorno muito 
curto, é bastante óbvio”. A economia de energia e material terá 
um efeito direto tanto no balanço como na sustentabilidade da 
empresa. Todos ganham.

Destaques
• As mudanças climáticas representam uma oportuni-

dade de investimento atraente

• As empresas que utilizam o seu talento e inovação para 
desenvolver uma solução aos desafios climáticos e 
ambientais se beneficiam de um sólido crescimento da 
demanda

• Isto é especialmente verdade quando selecionamos 
empresas relacionadas com eficiência de recursos e 
proteção ambiental 

• Investir em uma estratégia que pode gerar retornos 
atraentes e proporcionar um impacto positivo no meio 
ambiente é muito poderoso. Todos ganham1

1) Não há nenhuma garantia de que o objectivo de investimento, o retorno alvo e os resultados de um investimento sejam atingidos. O valor do seu investimento pode subir ou descer e poderá perder uma parte ou a totalidade 
do seu dinheiro investido.



Abordagem de investimento

A estratégia de ações globais Nordea Global Climate and 
Environment tem seu foco na seleção de empresas inovadoras 
que promovem uma sociedade ambientalmente sustentável 
e gerem retornos atraentes ao reconhecer o gap de pesquisa 
nesta área.2

“Nosso processo de investimento bottom-up fundamentalista 
procura identificar uma carteira de alta convicção (40 – 60 
ações subvalorizadas) que originam significativos fluxos de 
caixa futuros de suas soluções climáticas inovadoras”, diz Tho-
mas Sørensen. A estratégia concentra-se em ações globais, 
normalmente com uma tendência para o estilo crescimento 
(growth) e média capitalização, capazes de gerar fluxos de 
caixa futuros significativos através de atividades empresariais 
que contribuem para diminuir o impacto das mudanças climáti-
cas. “Investimos em três áreas principais: empresas inovadoras 
no setor de energia alternativa, otimizadores que se focam na 
eficiência de recursos, e adaptadores com foco na proteção 
do meio ambiente”, afirma Henning Padberg, co-gestor desta 
estratégia.

Energia alternativa: nosso objetivo é identificar empresas ami-
gas do meio-ambiente e que se concentram em tecnologias ino-
vadoras para gerar energia mais limpa. Estas são as empresas 
Inovadoras. O mundo ainda é muito dependente da energia tra-
dicional e o crescimento se consegue à custa de externalidades 
negativas para o meio ambiente. A participação global da ener-
gia primária de fontes renováveis ainda é muito baixa, mas as 
energias renováveis livres de emissões, como a solar e a eólica, 
mostraram sua viabilidade econômica e melhorias adicionais 
levarão a uma maior adoção. Nossa pesquisa nos leva a acre-
ditar que a eletricidade, no longo prazo, se tornará a principal 
forma de energia usada para o consumo, encerrando a era do 
petróleo e do carvão.

Eficiência de recursos: identificamos empresas que ajudam a 
otimizar a base de recursos existentes e a melhorar a eficiên-
cia de seus produtos e serviços. Estas são as empresas Otimi-
zadoras. Acreditamos que esta é a área economicamente mais 
sensível para a redução das emissões e o consumo de energia. 
Esta pode não ser uma das áreas mais visíveis, mas é uma das 
mais diversas e interessantes, desde a agricultura inteligente 
baseada em sistemas de navegação avançados, até cozinhas 
eficientes, equipamentos de processamento, sistemas de ilumi-
nação e aplicações de materiais de construção do ponto de vista 
energético.

Proteção do meio ambiente: selecionamos empresas com uma 
forte oferta de produtos e serviços relacionados com a proteção 
do meio ambiente e da natureza. Estas são as empresas Adapta-
doras. Essa área é normalmente impulsionada pela regulamen-
tação ambiental e gestão de riscos, bem como pela melhoria 
constante da qualidade dos produtos e serviços. Prevenir custos 
futuros potenciais de externalidades negativas é tão importante 
quanto resolver os problemas atuais.

Um universo de investimento proprietário é 
fundamental

Quando a estratégia foi lançada, em 2008, não existia um uni-
verso de investimentos bem definido disponível no mercado. 
Nossa equipe queria ter certeza de que capturariam um con-
junto amplo de oportunidades, variando entre regiões, tama-
nhos de empresas e diferentes exposições às tendências do 
Clima e do Meio Ambiente. Assim, eles construíram um uni-
verso de investimento proprietário. Com o tempo, isso deu à 
estratégia uma vantagem neste segmento de mercado em evo-
lução. IPOs, M&A e insolvências são muito comuns. Como tal, o 
monitoramento contínuo tem sido vital. 

Hoje, a estratégia possui um universo de investimento composto 
por mais de 1.400 empresas com uma capitalização de mercado 
combinada superior a 10 biliões de euros.3

2) Não há nenhuma garantia de que o objectivo de investimento, o retorno alvo e os resultados de um investimento sejam atingidos. O valor do seu investimento pode subir ou descer e poderá perder uma parte ou a totalidade 
do seu dinheiro investido. A comparação com outros produtos financeiros ou benchmarks é meramente para propósitos indicativos. 3) Fonte: Nordea Investment Management AB. Data: 31.12.2020.
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Abordagem de investimento e gestão de 
carteira

A estratégia segue um processo de investimento estruturado, 
disciplinado e bem documentado com pensamento de longo 
prazo, análise bottom-up fundamentalista e modelling pro-
prietário como pilares centrais. Procuramos identificar ações 
em que o preço de mercado atual reflita expectativas futuras 
materialmente diferentes da nossa visão. Chamamos isso de um 
“conjunto atraente de expectativas” e pode surgir por uma série 
de razões, tais como: 

•   Subestimar o crescimento futuro das oportunidades climá-
ticas

•   Avaliar incorretamente o impacto estrutural da regulação 

•   Subestimar a mudança tecnológica como risco ou oportu-
nidade para uma empresa

•   Redução rápida de retornos de capital 

•   Falta de confiança na gestão ou na viabilidade do negócio

•   Perda de confiança na perspetiva empresarial ou nas 
expectativas sobre o negócio 

•   Avaliar incorretamente uma reviravolta em um negócio 
(fatores internos ou externos) 

Identificar se uma ineficiência é suficientemente atrativa requer 
um conhecimento profundo do negócio, cadeias de valor e 
valuation. Trabalhamos tanto no ângulo estratégico como no 
de valuation para todas as empresas que analisamos. Grandes 
empresas não são necessariamente grandes investimentos, 
assim como empresas ruins não são necessariamente 
investimentos ruins. A chave para nós é se uma ação implica um 
futuro materialmente diferente daquele que vemos - quando 
há um “conjunto de expectativas” diferente e um investimento 
potencialmente atraente.

No processo de construção da carteira, a equipe de gestão 
quantifica constantemente a relação entre o upside e o risco 
de cada investimento existente e potencial. Nomes de alta 
convicção são priorizados nos pesos, disciplina de vendas é 
aplicada e as ferramentas de gestão de risco são utilizadas para 
criar a carteira ideal.

Características exclusivas do produto 

A Estratégia de ações globais Global Climate and Environment 
é gerida por uma equipe de gestão experiente e estável, 
apoiada por uma plataforma de pesquisa sólida e uma confi-
guração operacional altamente confiável. 

Em comparação com um índice internacional mais amplo, 
MSCI World Index, a estratégia oferece benefícios diferencia-
dores exclusivos. Cerca de 90% das ações da carteira são 
diferentes daquelas do MSCI World Index. Isso significa que, 
ocasionalmente, o investimento na megatendência de Clima e 
Meio Ambiente proporcionará retornos não correlacionados 
aos investimentos de fatores de estilo tradicionais.

Desenvolvemos um 
processo bem sucedido 
e oferecemos aos 
investidores uma 
carteira de 
alta convicção.

”
Gestor, 
Thomas Sørensen

Com a nossa estratégia, os 
investidores podem obter 
exposição a uma carteira de 
ações globais que consiste 
em beneficiários diretos 
das oportunidades de 
crescimento sustentável 
de longo prazo.

”
Gestor, 
Henning Padberg
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