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*Limites internos não vinculativos na data

deste documento e não mencionados na

documentação de regulamentação do

subfundo, sujeitos a alteração pela Mirova

sem aviso prévio.

**Corresponde ao plano de ação

implementado para respeitar o Acordo de

Paris, ou seja, o aumento da temperatura

média do planeta entre 1850 e 2100 que não

deve ser ultrapassado.

Por que investir em nossa solução?

• Exposição ao potencial de crescimento associado a quatro transições de longo prazo:

demografia, meio ambiente, tecnologia e governança

• Acesso a todo um universo dentro dos mercados de ações globais, com o objetivo de

selecionar ações emitidas por empresas com finanças sólidas e rentabilidade

sustentável

• Um fundo que tira vantagem de uma análise exclusiva de questões ASG com o objetivo

de maximizar a exposição a empresas que têm um impacto positivo nos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU

• Uma solução de investimento de longo prazo que pode melhorar a sustentabilidade de

uma carteira

• Um estratégia de investimento cujo o objetivo é superar do Índice MSCI World Net

Dividends Reinvested durante o período mínimo recomendado de investimento de 5

anos, investindo em empresas cujos negócios incluem atividades relacionadas a temas

de investimento sustentável

• Irá investir:

• Pelo menos 80% de seus ativos líquidos em ações de empresas que estão 

desenvolvendo produtos ou serviços para responder a questões-chave de 

sustentabilidade a respeito de 8 temas de sustentabilidade: energia, 

mobilidade, construção e cidades, gestão de recursos naturais, consumo, 

saúde, TI e finanças.

• Pode investir:

• Até 25% de seus ativos líquidos em mercados emergentes.

• Até 10% de seus ativos líquidos no mercado monetário e instrumentos 

financeiros.

• Pode ser usado como uma alocação de capital global principal ou para complementar

uma alocação de capital principal existente

Em que estamos investindo?

As informações fornecidas refletem a opinião / situação da Mirova e da Mirova US na presente data e

estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Referências a uma classificação, marca e/ou a um prêmio

não são indicação do desempenho futuro do UCITS/AIF ou da administradora do fundo. Para obter mais

informações sobre marcas, consulte o final deste documento. Fonte: Mirova.

MEIO AMBIENTE

• Economia de 

baixo carbono

• Uso eficiente de 

recursos

DEMOGRAFIA

• Envelhecimento da 

população

• Urbanização

• Crescimento da 

classe média

• Qualidade de vida

TECNOLOGIA

• Proliferação de dados

e IA

• Automação

• Computação em 

nuvem 

e digitalização 

GOVERNANÇA

• Inovação e 

adaptação

• Justiça

• Infraestrutura

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY ADVISORY 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO 
NO EXTERIOR IS 

Traga sua carteira para o futuro

RESUMINDO

• Uma abordagem de 
investimento multitemática
destinada a identificar 
oportunidades que 
desempenham um papel 
fundamental na construção 
de um mundo sustentável

• Busca identificar empresas 
bem posicionadas para 
aproveitar as transições 
demográficas, de 
governança, tecnológicas e 
ambientais que virão na 
próxima década

• Uma abordagem de 
investimento de longo 
prazo alinhada aos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas e embasada 
neles

• Um alinhamento a um 
cenário de aquecimento 
global de 2°C*/**
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• Nosso processo de investimento começa com uma avaliação 

de temas do universo global de ações listadas na busca por 

fornecedores de soluções que acompanhem grandes transições 

de longo prazo em vez de ficarem para trás.

• Depois disso, as ações são analisadas criteriosamente com 

base em critérios fundamentais e de natureza ASG (Ambiental, 

Social, de Governança).

• A análise ASG é baseada em nossas classificações exclusivas

sobre fatores Ambientais, Sociais e de Governança. Isso nos 

permite maximizar a exposição a empresas altamente 

classificadas, que acreditamos ter um impacto positivo nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

• A análise fundamental concentra-se na identificação de 

empresas sustentáveis, fortemente posicionadas, bem 

administradas e de alta qualidade.

• Investir até um terço da carteira em empresas com baixo ou 

nenhum impacto em um ou mais dos Objetivos permite que a 

equipe inclua essas empresas para ajudar o Fundo a atingir 

seus objetivos financeiros sem prejudicar o alcance dos 

Objetivos.

• Os administradores de carteiras procuram investir em ações 

com um desconto significativo em relação ao valor intrínseco.

• A carteira final deve ter entre 40 e 60 empresas, para refletir as 

convicções da equipe de administração. Possui alta 

participação ativa, baixa rotatividade e segue uma rígida 

disciplina de compra e venda.

Como estamos investindo?

Investimentos conosco

*Jens Peers e Hua Cheng são funcionários da Mirova e cedidos para a Mirova US. A Mirova US e a Mirova fizeram um acordo de afiliada participante. CFA® e

Chartered Financial Analyst® são marcas registradas de propriedade do CFA Institute. **A Mirova é uma empresa guiada pela missão desde 2020. Para obter

mais informações: www.entrepriseamission.com *** Referências a uma classificação, prêmio ou marca não têm nenhuma influência sobre o

desempenho futuro de qualquer fundo ou administrador. Desde 2006, o movimento B Corp vem promovendo fortes valores de mudança em todo o mundo

para fazer das empresas “uma força do bem” e distinguir aquelas que conciliam lucro (com fins lucrativos) e interesse coletivo (com propósito). O objetivo da B

Corp é certificar empresas que integram objetivos sociais, societários e ambientais em seus modelos de negócios e operações. Para obter mais informações:

www.bcorporation.net/about-b-corps. As informações fornecidas refletem a opinião / situação da Mirova na presente data e estão sujeitas a alterações

sem aviso prévio. Fonte: Mirova.

EMPRESA

Realizando uma análise fundamental

e de ASG

(posicionamento estratégico, estrutura financeira,

qualidade da administração e integração de 

questões ASG)

CARTEIRA

Construindo a carteira final
(perfil de risco/retorno, perfil de impacto 

ASG)

AÇÕES

Procurando uma avaliação atrativa 
(desconto em relação ao valor intrínseco)

O fundo é administrado pelos especialistas da Mirova 

US, cuja equipe tem experiência, em média, de 

19 anos

Jens PEERS*, CFA

CEO e CIO

Administrador de Carteira

Mirova US

Amber FAIRBANKS*, CFA

Administradora de Carteira

Mirova US

Hua CHENG*, PhD, CFA

Administrador de Carteira

Mirova US

Mirova

• Uma administradora de ativos guiada pela Missão** e 

detentora da certificação B-Corp*** plenamente 

dedicada ao investimento sustentável

• Visa combinar desempenho financeiro e impacto 

ambiental e social

• Ampla gama de soluções de investimento em todas 

as classes de ativos.

• Administra 20,3 bilhões de libras esterlinas 

• Afiliada da Natixis Investment Managers

• Opera nos EUA por meio da Mirova US, que 

administra 4,9 bilhões de libras esterlinas 

Buscando identificar empresas bem 

posicionadas para conseguir as 

oportunidades ligadas a transições de longo 

prazo

Fonte: Mirova, em 30 de junho de 2021

TEMA

http://www.entrepriseamission.com/
http://www.bcorporation.net/about-b-corps
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Principais características

RISCOS DO FUNDO: O Fundo investe principalmente em ações de empresas globais (ações). Investimentos em ações podem sofrer 

grandes variações de preços. O Fundo está sujeito a riscos específicos, incluindo: Perda de capital, Títulos de Capital, Investimento 

Global, Risco Cambial, Investimentos Orientados por Questões ASG, Mudanças na Lei e/ou Regimes Fiscais, Concentração da 

Carteira, Capitalização de Empresas, Mercados Emergentes e Risco de Sustentabilidade. O capital de um investidor estará em 

risco, você pode receber menos do que investiu. Consulte o prospecto completo em www.xpi.com.br para obter detalhes 

adicionais sobre riscos.

MIROVA

Empresa francesa pública de responsabilidade limitada com conselho de administração Regulamentado pela AMF sob o nº GP 02-014 RCS Paris nº 394 648 216

Escritório registrado: 59, Avenue Pierre Mendes France - 75013 – Paris. Mirova é uma afiliada da Natixis Investment Managers.

Natixis Investment Managers

Empresa pública francesa de responsabilidade limitada RCS Paris n° 453 952 681. Escritório registrado: 43, Avenue Pierre Mendes France - 75013 – Paris. Natixis

Investment Managers é uma subsidiária da Natixis.

Natixis Investment Managers International

Empresa pública francesa de responsabilidade limitada Regulamentado pela AMF sob o nº GP 90-009 RCS Paris n° 329 450 738. Escritório registrado: 43, Avenue Pierre

Mendes France - 75013 – Paris. Natixis Investment Managers International é uma afiliada da Natixis Investment Managers.

Mirova US

888 Boylston Street, Boston, MA 02199. A Mirova US é uma empresa americana de consultoria em investimentos afiliada à Mirova, de propriedade total da empresa. A

Mirova é operada nos EUA através da Mirova US. A Mirova US e a Mirova firmaram um acordo pelo qual a Mirova fornece à Mirova US experiência em investimentos e

pesquisa, que a Mirova US combina então com sua própria experiência ao prestar consultoria aos clientes.

As entidades mencionadas acima são unidades de gestão de investimentos ou desenvolvimento de negócios da Natixis Investment Managers, a holding de uma

diversificada linha de entidades especializadas em gestão de investimentos e distribuição em todo o mundo. As subsidiárias de gestão de investimentos da Natixis

Investment Managers conduzem quaisquer atividades reguladas somente nas e das jurisdições nas quais são licenciadas ou autorizadas. Seus serviços e os produtos que

administram não estão disponíveis para todos os investidores em todas as jurisdições. A Natixis Investment Managers não é uma entidade financeira regulamentada, um

intermediário de valores mobiliários ou um gerente de investimentos nos termos das leis brasileiras de valores mobiliários e não está registrada junto à Comissão Brasileira

de Valores Mobiliários ou qualquer outra autoridade brasileira. Quaisquer produtos, serviços ou investimentos aqui referidos que requeiram autorização ou licença são

prestados exclusivamente fora do Brasil.

No Brasil: Qualquer referência a um fundo offshore foi fornecida apenas para fins informativos. Não se destina a representar a oferta de qualquer fundo offshore

administrado pela Mirova ou Natixis Investment Managers. Qualquer referência a um fundo offshore administrado pela Mirova ou Natixis Investment Managers (incluindo

referências a desempenho ou outros dados históricos) refere-se a um fundo que não pode ser oferecido ou vendido ao público em geral no Brasil. O fundo offshore não foi,

nem será, registrado ou submetido à aprovação da Comissão Brasileira de Valores Mobiliários e Câmbio. O desempenho passado não é um guia confiável para o

desempenho futuro. Documentos relacionados às cotas de um fundo offshore, bem como as informações neles contidas, não podem ser fornecidos ao público em geral no

Brasil.

Nome
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY ADVISORY FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS

Público-Alvo Investidor Qualificado 

Taxa de Administração 0,80 % a.a.

Taxa de Administração Total 1,0% a.a. (estrutura local)

Taxa de Performance não há

Investimento Mínimo R$ 500,00

Movimentações Adicionais R$ 100,00

CNPJ 43.210.552/0001-37

Movimentações R$ 100,00

Aportes R$ 100,00

Resgates R$ 100,00

Aplicação Conversão: 1º dia útil seguinte ao da disponibilização dos recursos. 

Resgate
Conversão: 1º dia útil seguinte ao da solicitação. 

Pagamento: 5º dia útil seguinte ao da conversão. 

Exposição Cambial Proteção de variação cambial para reais

http://www.xpi.com.br/
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Este material foi elaborado em conjunto com a 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, favor contatar 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.

Este material não constitui oferta pública de valores mobiliários nos termos da regulamentação local vigente, e como tal não está sujeito a

registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ou qualquer outra autoridade Brasileira.

Este material tem caráter confidencial e é de uso exclusivo do seu destinatário, não devendo ser repassado a terceiros. Este material é

fornecido somente para fins informativos e educacionais e não constitui recomendação de adoção de qualquer estratégia de investimento ou

oferta de contratação de investimento pelos destinatários deste documento. Este material não tem como objetivo ser considerado como

previsão de cenários futuros, análise ou aconselhamento de investimento, e não deve ser confundido com atividade de análise de valores

mobiliários.

Este material pode conter informações sobre o futuro, as quais não são decorrentes de informações puramente históricas em sua natureza.

Este material não deve ser interpretado como declaração de que (i) o desempenho apresentado será alcançado, ou (ii) todas as premissas

necessárias para estimar, calcular ou fornecer informações sobre o futuro ou a performance histórica aqui apresentada foram consideradas

ou avaliadas quando da preparação deste material. Quaisquer alterações às premissas que possam ter sido utilizadas na preparação deste

material podem ter um impacto relevante nos retornos de investimentos aqui apresentados.

As opiniões aqui expressadas foram emitidas em 12/2021 e podem mudar de acordo com eventos subsequentes. Ademais, a informação e

as opiniões aqui contidas são derivadas de fontes proprietárias e não-proprietárias consideradas pelo NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

como confiáveis, as quais não necessariamente contém todos os dados necessários e não há garantia quanto à sua exatidão e/ou precisão.

Desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

www.xpi.com.br

Fundos de investimento disponíveis para o perfil de investidor qualificado

Para mais informações sobre o fundo, visite


