
A estratégia de Crédito Global ESG da Aviva Investors é um “pure play” de mercados desenvolvidos e de 
high yield. Os high yield bonds podem fornecer perfis de retorno semelhantes a ações com menos 
volatilidade e representar uma fonte atrativa de renda quando comparado com as taxas de juros e  
outros ativos de renda fixa que estão em níveis historicamente baixos. 

A Aviva Investors acredita que existem ineficiências no mercado de high yield, que podem ser exploradas por gestores ativos. O 
objetivo da estratégia é explorar essas ineficiências para fornecer retornos ajustados ao risco, menor volatilidade e menores 
drawdowns em comparação com o mercado.  

Para cumprir esses objetivos, a estratégia investe globalmente (ex-mercado emergente) e tem uma orientação estratégica para 
emissores de alta qualidade. A estratégia também integra a melhor abordagem de investimento ESG da Aviva Investors para ajudar 
a avaliar melhor os riscos e oportunidades no mercado. 
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Aviva Investors: Líder global em ESG 
A Aviva Investors é uma gestora ativa e responsável com os seus investimentos. A empresa vem usando sua influência para 
incentivar mudanças positivas e promover práticas comerciais sustentáveis nos mercados globais há quase 50 anos. A 
responsabilidade está presente em tudo o que a Aviva faz. Fazer aquilo que é certo para seus funcionários, clientes e investimentos, 
bem como para a sociedade em geral, é fundamental para a filosofia e abordagem de longo prazo da Aviva Investors.

Integração de 
ESG em £357 

bilhÕes e  
mais de £15 
bilhÕes em 
estratégias 

sustentáveis

Plataforma e 
research 

 propietario
de ESG

apoiada por 
+25

profissionais 
dedicados

Na
vanguarda

de ação
climatica,

sendo
ousada e

impactante

Cinco décades na vanguarda

Membro do Grupo 
de Especialistas de 
Alto Nível da 
Comissão Europeia 
sobre Finanças 
Sustentáveis
Membro da força 
-tarefa do Conselho 
de Estabilidade 
Financeira sobre 
divulgações 
financeiras 
relacionadas ao 
clima

Começou a votar 
ativamente nas 
assembleias-gerais 
anuais das  
empresas

Primeira gestora a 
integrar 
formalmente a 
responsabilidade 
corporativa na 
política de votação

Signatária 
fundadora dos 
Princípios das 
Nações Unidas para 
o Investimento 
Responsável

Registrada no 
Código de 
Liderança do Reino 
Unido do Financial 
Reporting Council

World 
Benchmarking 
Alliance é lançada e 
recebeu prêmio da 
ONU por nosso 
trabalho de 
sustentabilidade

Entre as primeiras 
gestoras de ativos a 
publicar a política 
em governança  
corporativa

Premiada Gestora 
ESG do ano
‘Global Investor 
Group’

1970s 20201994 20182001 2006 2010 2016

Documento destinado somente para investidores qualificados e profissionais. O documento não deve ser distribuído 
para demais investidores.

STRATEGY IN BRIEF

Crédito Global ESG 

Classificação A+ 
De acordo com os Princípios para o Investimento 
Responsável das Nações Unidas em 2020

Share Action 2020:
• Classificação A como gestora global
• Top 3 por votação ativa de questões socioambientais

ICGN Global Stewardship Disclosure Award 2019 
(gestora >US$ 60 bilhões em ativos sob gestão)



Oportunidades globais Responsabilidade integrada Qualidade superior

Abordagem holística e global de equipe Alto nível de exclusão, integração  
e recursos especializados.

Foco em retornos superiores ajustados  
ao risco. Alocação tática para menor  

qualidade quando apropriado.
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Nossa abordagem de investimentos em high yield  
Seguimos uma abordagem global, vasculhando os mercados mundiais para criar carteiras de alto retorno com alta convicção e 
ajuste ao risco, sem restrições de benchmark. 

Diversificação Retornos mais suaves Renda Atrativa 

Devido à sua correlação baixa a  
outras classes de ativos, os títulos high yield 

podem oferecer diversificação em uma  
carteira equilibrada. 

Nos últimos 25 anos, os títulos de high yield 
entregaram retornos semelhantes  

às ações, mas com quase  
metade da volatilidade. 

Os títulos de high yield representam  
uma fonte rara de renda competitiva em um 

ambiente de taxas de juros baixas.

Benefícios   
Oferecendo diversificação e rendimento atrativo, os títulos de high yield podem desempenhar um papel importante em uma 
carteira equilibrada de ativos.  

Equipe e processo 
Responsabilidade

Processo de investimento com ESG integrado

Geração de ideias Análise fundamentalista Análise do portfólioConstrução do portfólio

Abordagem global, presença local1

Equipe de  high yield global gerindo +US$ 5,1 bilhoes em ativos de high yield2

1. Fonte: Aviva Investors.  
2. Fonte: Aviva Investors desde 31 de Março de 2021

Equipes globals

Pesquisa de crédito global

Especialistas em investimentos de crédito

Pesquisa de ESG corporativa

Traders
Brent Finck, CFA
Co-Head Global de High Yield 
Chicago

Sunita Kara, CFA
Co-Head Global de High Yield 
London



Informações importantes 
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. 
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Principais riscos 
Risco de investimento  
O valor de um investimento e qualquer renda oriunda dele pode tanto subir quanto descer. Os investidores talvez não recuperarem 
o valor original investido. 

Risco de crédito e taxa de juros  
Os valores dos títulos são afetados pelas mudanças nas taxas de juros e pela credibilidade do emissor do título. Os títulos que 
oferecem o potencial de uma renda maior geralmente têm um maior risco de inadimplência. 

Risco de derivativos  
Os investimentos podem ser feitos em derivativos, o que pode ser complexo e altamente volátil. Os derivativos podem não 
funcionar como esperado, o que significa que perdas significativas podem ocorrer. 

Investidor em fundos  
Os investimentos podem ser feitos em outros fundos. Isso pode significar que os encargos gerais são maiores. 

Risco de iliquidez de valores mobiliários  
Alguns investimentos podem ter difícil valorização ou dificuldade de venda em um momento específico ou a um preço considerado 
justo (especialmente em grandes quantidades). Como resultado, seus preços podem ser voláteis. 

Aviva Investors Global Credit ESG Integrated Advisory FIC FIM IE 

CNPJ 37.331.264/0001-38
Público Alvo Investidores Qualificados

Aplicação Mínima R$ 500

Exposição Cambial Em Reais (C/Hedge)

Prazo de Resgate D+1 / D+5

Taxa de Administração 0,9% a.a. (1,5% a.a. táxa maxima)

Taxa de Performance Não Cobra

Informação do fundo
Agora é possÍvel investir com a AVIVA pela plataforma da XP


