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A XP Inc. acredita no poder da transformação do mercado financeiro, de modo que a integração dos fatores ESG no

processo de investimento representa um importante passo nessa jornada. A visão ESG traz para mesa um olhar mais

completo, sistêmico e transparente em relação a riscos e oportunidades nos quesitos ambientais, sociais e de

governança, que se mostram cada vez mais intrínsecos para análise e tomada de decisão de investimentos.

Como a influência dessa agenda está se expandindo na indústria de asset management, é fundamental que os

gestores entendam como essa evolução na forma de pensar investimentos pode impactar a operação de seus

negócios, bem como a rentabilidade de seus produtos.

Uma parte intrínseca do processo de integração ESG é a preocupação com a transparência. Um disclosure

adequado é necessário para que os investidores tomem decisões informadas sobre o posicionamento e as práticas

dos gestores no tema, bem como sobre o impacto dos fatores ESG em seus investimentos.

Justamente com o propósito de apoiar os investidores da XP a terem cada vez mais clareza de como a agenda ESG

está sendo endereçada pelas casas parceiras e, também, com o intuito de compreendermos o cenário brasileiro e

internacional em relação à incorporação de fatores ESG nas gestoras de recursos, solicitamos para as gestoras que

possuem fundos distribuídos nas plataformas da XP Inc. o preenchimento de um questionário que avalia as práticas

ambientais, sociais e de governança no âmbito da gestão de investimentos e da cultura organizacional.

Esse questionário analisa (i) a incorporação ESG no processo de investimento e (ii) a cultura e os processos internos

das gestoras relacionados à agenda ESG. As respostas resultam em um Rating ESG para Gestoras de Recursos.

Os pesos das perguntas variam e, para cada uma das alternativas de resposta é atribuída uma determinada

quantidade de pontos que, ao final, resultam em um Rating ESG para a gestora, sendo a nota mínima 0 e a máxima

5.

Cada nota reflete um estágio de evolução na jornada ESG, conforme a graduação a seguir:

• 0 a 0,99: gestoras que ainda não iniciaram sua jornada ESG;

• 1 a 2,49: gestoras que estão em um estágio iniciante na sua jornada ESG;

• 2,5 a 3,99: gestoras que estão em um estágio avançado na sua jornada ESG;

• 4 a 5: gestoras que já podem ser consideradas referência em ESG.

I. Introdução

1

http://www.xpprivate.com/


xpi.com.br

Guia de Boas Práticas ESG para Gestores de Recursos  l 2021

Consideramos que a evolução na jornada ESG é um trabalho conjunto e contínuo de todo o ecossistema de gestão

de recursos. Por isso, criamos o Guia de Boas Práticas ESG para Gestores de Recursos, com o objetivo de auxiliá-los

a progredirem nos esforços para se tornarem referência em relação aos processos de integração ESG.

A seguir, apresentamos um conjunto de características e medidas que recomendamos que as gestoras adotem, de

acordo com o estágio da jornada ESG no qual se encontram.

Time ESG – XP Inc.

II. Melhores Práticas 
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1.1 | Documentos Formais Sobre Investimento Responsável

A criação de uma Política de Investimento Responsável por parte das gestoras pode ser considerada um dos

primeiros passos de uma longa jornada em direção à incorporação do olhar ESG na estratégia e processo de análise

investimentos. Comprometer-se com o tema nos documentos formais da casa e dos produtos oferecidos aos

investidores é um passo fundamental na jornada ESG.

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Descrição da abordagem de 

investimento responsável (feita 

internamente ou por terceiros) na 

Política de Investimento e/ou Política 

de Riscos e/ou documentos formais 

de produto(s) específico(s) rotulados 

como ESG (ex. prospecto, 

regulamento).

Descrição da abordagem de 

investimento responsável (feita 

internamente ou por terceiros) na 

Política de Investimento e/ou Política 

de Risco e/ou documentos formais 

de produtos de uma ou mais classes 

de ativo (ex. prospecto, 

regulamento);

Existência de documento exclusivo 

que trata da integração de práticas 

ESG nos processos de risco e 

investimento, abordando fatores 

sociais, ambientais e de governança 

corporativa (ex. Política de 

Investimento Responsável).

Descrição da abordagem de 

investimento responsável (feita 

internamente ou por terceiros) na 

Política de Investimento e/ou na 

Política de Risco e/ou documentos 

formais (ex. prospecto, regulamento) 

de todas as classes de ativo;

Existência de documento exclusivo 

que trata tanto da integração de 

práticas ESG no âmbito da 

organização (ex. cultura e práticas 

internas) como nos processos de 

risco e investimento, abordando 

fatores sociais, ambientais e de 

governança corporativa (ex. Política 

de Investimento Responsável).
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1.2 | Adesão a Iniciativas, Pactos, Compromissos

É interessante que a gestora considere a adesão a iniciativas que promovam o Investimento

Responsável/Sustentável. A adesão ao Principles for Responsible Investment (PRI) é fortemente recomendada, mas

outras iniciativas também têm se destacado, como o IPC – Investidores pelo Clima, a Net Zero Asset Managers

Initiative e o Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship.

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Adesão a uma iniciativa que 

promova o Investimento 

Responsável.

Adesão a mais de uma iniciativa que 

promova o Investimento 

Responsável.

Além da adesão a iniciativas que 

promovem o Investimento 

Responsável, obtenção de 

certificação como Empresa B ou 

reconhecimento semelhante.
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1.3 | Abordagens ESG

Fatores ambientais, sociais e de governança devem ser considerados na estratégia de investimentos da gestora e na

criação de produtos financeiros. Existem diversas metodologias para incorporação de estratégias ESG que podem

ser utilizadas pelos gestores, como: seleção negativa (negative screening), seleção positiva ou best-in-class,

integração ESG, engajamento corporativo, investimento temático e investimento de impacto. Todas abordagens são

válidas e cabe à gestora decidir qual delas se adequa melhor ao seu perfil e estratégia. Abaixo, descrevemos uma

visão geral sobre o tema e detalhamos três abordagens específicas e suas particularidades.

1.3.1 | Visão Geral

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Não existe uma abordagem 

específica de Investimento 

Responsável (“IR”) implementada no 

portfólio, mas o tema é levado em 

consideração de forma pontual, por 

exemplo: implementando restrições 

e/ou adições, inclusive quando 

solicitadas por clientes de fundos 

exclusivos e/ou carteiras 

administradas. 

Implementação de ao menos uma 

abordagem ESG, sobretudo: (i) filtro 

positivo, (ii) estratégia de integração 

ESG, (iii) engajamento acionário, (iv) 

investimento temático, (v) 

investimento de impacto;

Oferta de produtos específicos com 

abordagem ESG proprietária.

Implementação de uma ou mais 

abordagens ESG, sobretudo: (i) filtro 

positivo, (ii) estratégia de integração 

ESG, (iii) engajamento acionário, (iv) 

investimento temático, (v) 

investimento de impacto;

Consideração dos fatores ESG no 

processo de investimento de todos 

os produtos que a gestora oferece.
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1.3.2 | Engajamento Acionário

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Engajamento em relação a temas 

ESG é realizado ocasionalmente pela 

gestora; as informações decorrentes 

dessas iniciativas podem ou não ser 

consolidadas para incorporação nas 

análises de investimento.

Existência de uma política de 

engajamento, que se desdobra em 

um processo para atuação da 

gestora nessa abordagem; 

Engajamento realizado no mínimo 

trimestralmente.

Existência de uma política de 

engajamento, que se desdobra em 

um processo para atuação da 

gestora nessa abordagem;

Engajamento realizado 

sistematicamente; 

Definição de plano de metas 

baseado na materialidade dos 

fatores ESG com as investidas, as 

quais são monitoradas e servem de 

base para continuar investindo ou 

até mesmo desinvestir;

Apoio a iniciativas dos acionistas que 

promovam temas ESG, exercendo 

seu poder de voto em direção às 

melhores práticas ESG.
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1.3.3 | Investimento Temático

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Não possui produtos temáticos ou 

não transparece seu tema/objetivo 

de forma clara nos materiais e 

documentos dos produtos.

Descrição clara dos temas/objetivos 

ESG nos materiais institucionais e 

nos documentos formais e 

regulatórios dos produtos temáticos;

Adoção de estratégia de 

investimento, processo de diligência 

e monitoramento que 

compreendam metodologias para 

atingimento do tema/objetivo ESG, 

bem como fontes de referência para 

as informações utilizadas. 

Além dos itens da categoria 

Avançado: 

Divulgação de forma clara, objetiva, 

atualizada e recorrente dos 

temas/objetivos ESG, incluindo as 

estratégias e ações da gestora para 

monitorar esse tema/objetivo;

Adoção de metodologia 

amplamente aceita para definição e 

acompanhamento do tema/objetivo 

ESG (ex. ANBIMA, CFA Institute, 

Taxonomia UE).
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1.3.4 | Investimento de Impacto

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Não possui produtos de impacto ou 

não mensura o impacto 

socioambiental buscado de forma 

clara e recorrente ou não tem como 

objetivo gerar retorno financeiro em 

produtos categorizados como 

impacto pela gestora.

Implementação de teoria da 

mudança para todas investidas no 

âmbito do produto de impacto da 

gestora;

Impacto socioambiental mensurado 

através de KPIs específicos com 

outputs (ex. número de pessoas) e 

outcomes (ex. número de pessoas 

que aumentaram sua renda em x%);

Busca-se gerar retorno financeiro 

alinhado às expectativas do 

mercado.

Implementação e revisão no mínimo 

anual da teoria da mudança para 

todas investidas no âmbito do 

produto de impacto da gestora; 

Impacto socioambiental mensurado 

através de KPIs específicos com 

outputs e outcomes alinhados aos 

ODSs (Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável) e com 

metas anuais estabelecidas para 

cada um dos KPIs;

Busca-se gerar retorno financeiro 

alinhado às expectativas do 

mercado;

Taxa de performance atrelada a KPIs 

de impacto.
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1.4 | Processo de Investimento

A integração de considerações ESG no processo de investimentos da gestora é fundamental para que essa agenda

seja devidamente considerada na construção, monitoramento, revisão e divulgação dos portfólios de investimento. É

importante refletir sobre o formato para incorporação dos fatores ESG (i) nas diferentes etapas do processo de

investimento, (ii) nas análises de investimento e construção do portfólio, (iii) na definição do conceito de

materialidade, (iv) na definição de time responsável pelo tema, e (v) no processo decisório.

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Incorporação dos fatores ESG 

presente (i) no processo de geração 

de ideias para construção do 

portfólio, e/ou (ii) na construção de 

portfólio de clientes que demandam 

esse tipo de investimentos ou fundos 

dedicados, e/ou (iii) no processo de 

diligência de investimentos;

A materialidade dos fatores ESG não 

é analisada; 

Não existe time dedicado ou pessoas 

responsáveis pelo tema na gestora; 

O processo decisório considera 

exclusivamente o risco e retorno 

financeiro dos investimentos e a visão 

de construção do portfólio.

Além do previsto no passo anterior, 

incorporação dos fatores ESG 

também presente no: (i) processo de 

avaliação e mitigação de riscos, (ii) no 

monitoramento dos investimentos, e 

(iii) ocasionalmente nas análises 

macroeconômica, setorial, do ativo e 

de construção do portfólio; 

A materialidade dos fatores ESG 

considera aspectos ligados aos 

Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODSs) e/ou temas 

relevantes para cada setor/empresa 

analisada; 

As informações sobre os fatores ESG 

decorrem de Ratings ESG de 

provedores externos; 

O processo decisório considera os 

aspectos sociais, ambientais e de 

governança, com o objetivo principal 

de identificar riscos e, 

ocasionalmente, oportunidades. 

Além do previsto nos passos 

anteriores, incorporação dos fatores 

ESG também presente no: (i) 

recorrentemente no processo de 

decisão de investimento, (ii) 

engajamento com investidas, e (iii) 

sistematicamente nas análises 

macroeconômica, setorial, do ativo e 

de construção do portfólio;

A materialidade dos fatores ESG leva 

em consideração metodologia criada 

por consultoria independente e/ou 

baseada em critérios internacionais; 

As informações sobre os fatores ESG 

são fornecidas por consultor 

especializado externo e/ou equipe 

interna dedicada ao tema;

O processo decisório considera os 

aspectos sociais, ambientais e de 

governança para identificação de 

riscos e oportunidades, podendo 

impactar o valor do investimento ou 

até mesmo levar ao desinvestimento.
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1.5 | Monitoramento

As gestoras devem fazer o monitoramento das questões ESG em seu processo de investimento e produtos

dedicados ao tema, quando existentes, sistematicamente. É importante entender se as empresas do portfólio estão

realizando ações concretas para integrar a temática dentro da sua estratégia e se isso está impactando

positivamente a análise e tomada de decisão dos executivos das companhias.

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Monitoramento dos ativos do 

portfólio olha exclusivamente para 

retorno financeiro e fatores de risco;

Monitoramento de questões ESG é 

realizado em casos específicos de 

risco.

Monitoramento dos ativos do 

portfólio também considera fatores 

sociais, ambientais e de governança 

corporativa materiais 

ocasionalmente; 

Monitoramento de questões ESG é 

realizado ao menos anualmente;

Engajamento para implementação 

de ações e metas de 

sustentabilidade e governança no 

âmbito da investida. 

Monitoramento dos ativos do 

portfólio também considera fatores 

sociais, ambientais e de governança 

corporativa materiais 

sistematicamente;

Monitoramento de questões ESG é 

ao menos realizado trimestralmente;  

Engajamento recorrente em relação 

a fatores ESG e apoio a iniciativas 

dos acionistas que promovam temas 

ESG, exercendo seu poder de voto 

em direção às melhores práticas 

ESG.
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1.6 | Transparência ESG

A demanda por transparência das práticas ESG está aumentando. Desse modo, é importante que as gestoras

disponibilizem comunicações recorrentes sobre suas práticas em relação ao tema.

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Divulgação de estudos de caso 

sobre incorporação ESG; 

Comunicação sobre IR é realizada 

de forma isolada e esporádica.

Divulgação de documento formal e 

atualizado sobre sua abordagem de 

IR (ex. Política de Investimento 

Responsável); 

Comunicação sobre IR é realizada 

de forma específica para clientes, 

sobretudo institucionais;

Elaboração de cartas do gestor ou 

documentos equivalentes 

específicas sobre o tema ESG.

Divulgação de informações sobre IR 

no próprio relatório de gestão, de 

forma integrada e sistemática, bem 

como de documento formalizado 

sobre sua abordagem de IR (ex. 

Política de Investimento 

Responsável);

Comunicação sobre IR é realizada 

de forma ampla em seu website e 

redes sociais;

Elaboração de Relatório ESG ou 

documento equivalente detalhando 

práticas da gestora.
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1.7 | Padrão para Definição de Investimento Responsável/Sustentável

Com o crescimento da demanda por produtos ESG, diversas instituições nacionais e internacionais (ex. ANBIMA,

CFA) estão buscando definir uma série de regras e procedimentos a fim de identificar produtos ESG, sobretudo

fundos de investimento, com o propósito de evitar um crescimento desordenado desse tipo de investimento e

práticas de greenwashing. O objetivo é assegurar um crescimento saudável e robusto desses produtos. As gestoras

que possuem produtos ESG ou estão alinhadas com a integração do tema em seu processo de investimentos

devem ficar atentas aos padrões que estão surgindo.

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Nenhum padrão para definição de 

produtos rotulados ESG ou 

integração do tema no processo de 

investimentos é adotado ou está 

sendo acompanhado pela gestora; 

quando existente, padrão é definido 

internamente.

Gestora está antecipando 

padronização do conceito ESG; 

Adoção da visão “não gera dano 

significativo” (do inglês “do no 

harm”) está sendo implementada no 

processo de integração ESG; 

Em termos de estrutura e 

transparência, está estudando a 

implementação de práticas 

sugeridas pelas iniciativas de 

padronização.  

Gestora já está se ajustando a 

padrões ESG para ativos financeiros, 

com destaque para:  

(i) Diferenciação de fundos com 

objetivo ESG claro (ex. sufixo IS 

ANBIMA) dos fundos que integram 

o tema de forma transversal no 

processo de investimentos;

(ii) Implementação de ações, 

métricas e/ou indicadores materiais 

para monitoramento;

(iii) Adoção da visão “não gera dano 

significativo”;

(iv) Existência de um processo 

sistemático para engajamento com 

investidas.

Em termos de estrutura e 

transparência, já implementou ou 

está implementando práticas 

sugeridas pelas iniciativas de 

padronização. 
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1.8 | Mudanças Climáticas e seu Impacto nos Investimentos

Os riscos gerados pelas mudanças climáticas tornam-se um desafio para gestoras, principalmente em função dos

impactos que esse fenômeno pode provocar no risco e retorno dos investimentos.

Acreditamos que um dos desafios, nesse contexto, é a definição e divulgação de estratégias para enfrentamento às

mudanças climáticas, de modo a preservar resultados consistentes, e ao mesmo tempo, atender as expectativas e

demandas em relação ao tema de múltiplos stakeholders.

ESG no Processo de Investimento

Iniciante Avançado Referência

Education para time interno sobre a 

importância das mudanças 

climáticas e o impacto do tema nos 

investimentos;

Possíveis impactos das mudanças 

climáticas são considerados ao 

modelar cenários futuros de riscos.

Engajamento com investidas para 

endereçamento do tema via 

divulgação anual das emissões e 

estabelecimento de metas para sua 

redução;

Mensuração e divulgação da 

pegada de gases de efeito estufa do 

portfólio.

Análise de riscos e oportunidades 

relacionados a clima de forma 

sistemática no portfólio;

Além da mensuração e divulgação 

da pegada climática dos portfólios, 

definição de metas para redução da 

exposição/desinvestimentos em 

setores altamente expostos às 

mudanças climáticas. 
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2.1 | Governança e Capacitação do Time sobre ESG

A governança ESG é indispensável para que o tema seja integrado de forma transversal na gestora e não fique

isolado com áreas ou responsáveis específicos. Dessa maneira, é fundamental ter colaboradores capacitados na

temática ESG, desde analistas de investimentos até pessoas que assumem cargos de liderança, como diretores e

gestores de carteira.

ESG na Cultura e Práticas Internas da Gestora

Iniciante Avançado Referência

Não oferece capacitação em IR para 

os colaboradores ou apenas de 

forma pontual para pessoas em 

cargos de supervisão e/ou liderança;

Implementação de práticas de IR 

não possui responsável específico, 

ou fica sob responsabilidade do time 

de Relações com Investidores, ou é 

realizada exclusivamente por 

consultor externo;

Ainda não existem metas relativas à 

IR estabelecidas pela gestora.

Disponibilização de cursos sobre IR 

para todos os colaboradores 

envolvidos com a temática ESG, 

sendo que de 25% a 75% dos 

indivíduos em cargo de supervisão 

e/ou liderança possuem capacitação 

em IR;

Implementação de práticas de IR é 

conduzida em última instância por 

diretores, chefes de departamentos 

ou gestores de carteira;

Adoção de metas para expansão da 

oferta de produtos alinhados com os 

fatores ESG ou para aumento do % 

do AuM que é avaliado com base 

em critérios ESG. 

Disponibilização de cursos sobre IR 

para todos os colaboradores, sendo 

que mais de 75% dos indivíduos em 

cargo de supervisão e/ou liderança 

possuem capacitação em IR;

Implementação de práticas de IR é 

conduzida em última instância pelo 

CEO, CIO ou Comitê de 

Investimentos; 

Adoção de metas para melhoria do 

processo de incorporação de 

critérios ESG e adesão a iniciativas 

ou compromissos de IR.
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2.2 | Diversidade

Times diversos não só propiciam uma melhor performance por agregar diferentes pontos de vista, experiências e

backgrounds, mas também são uma sinalização importante de compromisso da gestora com o tema da diversidade

& inclusão.

ESG na Cultura e Práticas Internas da Gestora

Iniciante Avançado Referência

Realização de censo a fim de 

entender qual é a realidade de 

gênero, cor e orientação sexual na 

organização, além de obter a 

percepção dos colaboradores sobre 

o tema em pesquisa de clima;

Políticas, práticas e metas em 

relação à diversidade estão sendo 

estudadas.

Education para engajamento da 

equipe no que se refere ao tema de 

diversidade & inclusão;

Política formalizada divulgada 

publicamente (no mínimo, para 

investidores) que estabeleça suas 

práticas, processos e/ou metas 

relativos ao tema da diversidade & 

inclusão em seu quadro de 

colaboradores e sócios.

Metas claras de diversidade & 

inclusão com transparência dos 

resultados;

Apoio a projetos ou contratação de 

consultoria para contratação de 

novos talentos mais diversos para a 

organização;

Adesão a iniciativas/pactos que 

promovam a diversidade;

Criação de programas que 

possibilitem a entrada de minorias 

no mercado financeiro.
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2.3 | Práticas ambientais

A implementação de práticas que conscientizem, minimizem e/ou compensem eventuais impactos ambientais

gerados pela operação da gestora é uma forma de fortalecer o compromisso da gestora com seu entorno.

ESG na Cultura e Práticas Internas da Gestora

Iniciante Avançado Referência

Realização de ações de 

conscientização relativas à gestão 

eficiente de (i) uso de água e 

energia, e (ii) geração de resíduos.

Realização do inventário de gases 

de efeito estufa das atividades da 

própria gestora anualmente e 

compensação dessa pegada por 

meio da aquisição de créditos de 

carbono;

Adoção de práticas para adequada 

gestão eficiente de (i) água e 

energia, e (ii) geração de resíduos; 

há iniciativas que buscam 

economizar recursos, como 

reciclagem e reuso.

Realização do inventário de gases 

de efeito estufa das atividades da 

própria gestora anualmente, 

compensação dessa pegada por 

meio da aquisição de créditos de 

carbono e estabelecimento de 

metas para sua redução; 

Além do estabelecido na categoria 

Avançado para gestão eficiente de 

recursos, existem iniciativas 

educacionais em relação ao tema 

disponíveis para todos 

colaboradores e sócios. 
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2.4 | Atração e Retenção de Talentos

Atrair e reter talentos é um grande desafio para as organizações, as novas gerações têm dado mais valor para locais

de trabalho que proporcionem aprendizagem, crescimento, qualidade de vida e realização profissional. Dessa

maneira, as gestoras precisam investir cada vez mais em estratégias para desenvolver e motivar seus colaboradores

e sócios.

ESG na Cultura e Práticas Internas da Gestora

Iniciante Avançado Referência

Existem critérios claros para 

remuneração da equipe com base 

em metas e resultados;

Processo de feedbacks não é 

estruturado, mas acorre anualmente. 

Além do estabelecido na categoria 

Iniciante, existe programa de 

partnership meritocrático para os 

colaboradores da gestora; 

Possui processo de avaliação 

estruturado entre líderes e liderados;

Disponibilização de treinamentos 

relacionados com o mercado 

financeiro e incentivo ao 

aprimoramento profissional dos 

colaboradores por meio de 

certificações;

Realização de pesquisas de 

satisfação interna e 

acompanhamento dos resultados.  

Além do estabelecido nas categorias 

anteriores, conta com programa de 

mentoria para novos sócios 

entrarem na governança da gestora; 

Possui processo de avaliação 

estruturado e 360º;

Disponibilização de treinamentos 

relacionados sobre variados temas 

(ex. meditação) e incentivo ao 

aprimoramento profissional dos 

colaboradores por meio cursos, 

certificações e mentoria;

Realiza pesquisas de satisfação 

interna e implementa melhorias com 

base nos resultados, como 

benefícios voltados para o bem-

estar dos colaboradores (ex. horário 

flexível, home office, auxílio creche 

etc.).
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2.5 | Filantropia

Diante de alguns desafios socioambientais que enfrentamos, o capital filantrópico se faz necessário. Além de

contribuir para determinada causa, por meio da adoção de ações filantrópicas a gestora pode fortalecer o

engajamento dos colaboradores e sua reputação institucional.

ESG na Cultura e Práticas Internas da Gestora

Iniciante Avançado Referência

Direcionamento de recursos fiscais 

com base em leis de incentivo para 

doação (ex. Lei Rouanet, Fundos da 

Criança e do Adolescente etc.).

Apoio a instituições filantrópicas 

específicas selecionadas pela gestora 

eventualmente;

Doação de percentual da taxa de 

gestão em determinados fundos de 

investimentos para instituições 

filantrópicas.

Doações de uma parcela fixa da 

receita ou lucro da gestora para 

instituições filantrópicas anualmente; 

Constituição de um Comitê de 

Filantropia ou equivalente para que 

os sócios e time participem das 

decisões sobre doações de forma 

participativa.
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2.6 | Transparência e Governança

Ter um bom relacionamento com o investidor vai muito além de apenas um bom resultado. Cada vez mais,

transparência é a palavra-chave. Isso demanda uma estrutura de governança robusta por parte da gestora.

ESG na Cultura e Práticas Internas da Gestora

Iniciante Avançado Referência

Cartas e/ou relatórios da gestão 

com visões e perspectivas da 

gestora são compartilhados 

publicamente ou, no mínimo, com 

os investidores; 

Estrutura formal de governança 

estabelecida nas políticas internas 

nem sempre é seguida pela gestora;

Divulgação de todos os sócios da 

gestora publicamente.

Além da divulgação de cartas e/ou 

relatórios de gestão, modelo de 

remuneração da equipe é divulgado 

a pedido de investidores;

Estrutura formal de governança 

estabelecida nas políticas internas é 

sistematicamente seguida pela 

gestora; 

Processo decisório da gestora é 

divulgado a pedido de investidores 

(ex. funcionamento detalhado ou 

atas do Comitê de Investimentos, 

existência de poder de veto etc.).

Além da divulgação de cartas e/ou 

relatórios de gestão, modelo de 

remuneração da equipe é divulgado 

publicamente (ex. Política de 

Remuneração e Partnership); 

Estrutura formal de governança 

estabelecida nas políticas internas é 

sistematicamente seguida pela 

gestora; eventuais casos em que 

políticas são descumpridas são 

divulgados para investidores; 

Processo decisório da gestora é 

divulgado publicamente (ex. 

funcionamento detalhado ou atas 

do Comitê de Investimentos, 

existência de poder de veto etc.).
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Esperamos que esse guia ajude a sua gestora a avançar na jornada ESG. Conte sempre com o apoio do time da XP!

III. Considerações Finais
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DISCLAIMER

As informações contidas neste documento são confidenciais, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Esteja ciente de que estão expressamente proibidas, sem

qualquer exceção, modificar, copiar, transmitir, distribuir, expor, desenvolver, reproduzir, publicar, licenciar, copiar formato, criar trabalhos derivados, transferir ou de outra forma

utilizar, no todo ou em parte, para sem prévia e expressa autorização, por escrito, da XP Inc.

Este material foi elaborado pela XP Inc. e seus representantes e não configura um relatório de análise de valores mobiliários. As informações, prazos, taxas e condições aqui contidas

são meramente indicativas e informativas, e não constituem ou devem ser interpretadas como uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou

de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Qualquer informação contemplada neste material deve ser confirmada quanto às suas

condições, previamente à conclusão de qualquer negócio. A XP Inc. não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais

informações.

Uma vez que as opiniões pessoais dos analistas de investimentos e demais representantes da XP Inc. podem ser divergentes entre si, a XP Inc. pode ter publicado ou poderá vir a

publicar outros relatórios que não apresentem uniformidade e/ou cheguem a diferentes conclusões em relação às informações fornecidas neste material.

Os 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 baseada nas informações contidas neste material. Caso um instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não a do

investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade do instrumento financeiro e o leitor deste material assume quaisquer riscos

de câmbio. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste

material em relação a desempenhos futuros. A XP Inc. se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste

material ou seu conteúdo.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são

necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os

resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado, moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos.

Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida,

dependendo das cotações nos mercados. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados

futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico,

os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração

recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP

Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar

um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e

algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não

está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP

Investimentos. São contatos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a

Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 99 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela

correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são

prestadas em duas formas: cobertura ou margem.

O investimento em commodities é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP

Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor

mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração

recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário

macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

Fundo de investimento é uma comunhão de recursos, captados de pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aplicação em títulos e valores

mobiliários. Um fundo é organizado sob a forma de condomínio e seu patrimônio é dividido em cotas, cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido

pelo número de cotas em circulação. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO

ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO

GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADES FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE

IMPOSTOS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MARERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE

DIFERENTES.
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