
RESUMO EXECUTIVO

Nós sugerimos que a próxima fase de desenvolvimento irá 
depender muito da liderança da indústria e inovação em 
pensamentos e prática de investimentos, assim como gestão 
de dados. Os investidores e a indústria de investimento têm um 
papel considerável na formação do futuro.

O futuro do investimento sustentável está na 
balança. Ele envolve o equilíbrio das conside-
rações financeiras e extra financeiras, equilí-
brio de objetivos de curto prazo e longo prazo, 
bem como o equilíbrio de interesses entre 
as partes interessadas e ao longo do tempo 
 enquanto busca resultados justos para todos.  

Nada disso é fácil. Mas o investimento sus-
tentável é essencial para a sustentabilidade 
do investimento. A incorporação da susten-
tabilidade na gestão de Investimentos é um 
elemento importante na missão da indústria 
de servir a sociedade ao melhorar os resulta-
dos de longo prazo.  

Apesar de o futuro do investimento sustentável incluir vários fatores 
desconhecidos, avançamos em três princípios importantes onde 
o investimento sustentável vai além de seus precursores:

•  Ele é acrescentado à teoria de investimento e não significa uma 
rejeição dos princípios fundacionais.

•  Ele desenvolve insights mais profundos sobre como o valor será 
criado mais à frente, utilizando considerações ambientais, sociais 
e de governança  (ESG - environmental, social, and governance).

•  Considera muitas partes interessadas.

De várias formas, estamos indo do investimento sustentável como 
uma boa ideia para a realidade, o que tem implicações para todas as 
carteiras de investimento. Existe um reconhecimento crescente de que 
alguns fatores ESG são economicamente materiais, especialmente 
no logo prazo e, por isso, é importante integrar os fatores importantes 
ESG nas decisões de investimento.

Como consideramos um horizonte de tempo de 5 a 10 anos, nossa 
estrutura de relatório segue a sigla “IDEA”:

INFLUÊNCIAS: a 
demanda acelerada 
pelo investimento 

sustentável e 
cenários para o futuro

PROPULSORES (DRIVERS): 
como as organizações 

de investimento estão se 
adaptando e expandindo 

seus modelos de 
negócios e modelos 
de investimento para 

atender as expectativas 
do investidor para 

investimento sustentável

ATIVADORES: como os 
modelos operacionais 
e modelos de pessoas 

de organizações de 
investimento irão 

facilitar o crescimento 
no investimento 

sustentável

AÇÕES: a instrução 
para organizações 
de investimento, 
profissionais de 

investimento e indústria 
para dar suporte ao 

caminho do investimento 
sustentável
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Propulsores: 
Modelo de negócios: os atributos centrais sobre valor e 
diferenciação corporativa das organizações de investimentos

Compromisso: o modelo de negócios para organizações 
de investimentos que buscam o investimento sustentável 
deve firmar compromissos sobre um grande número de recursos, 
processos e incentivos que são necessários para impulsionar uma 
inovação dessa magnitude. 

Interesse do investidor: apesar de somente 19% dos investidores 
institucionais e 10% dos investidores do varejo atualmente investirem 
nos produtos que incorporam os fatores ESG, 76% dos investidores 
institucionais e 69% dos investidores do varejo têm interesse no 
investimento ESG. 

Objetivos: dentre aqueles com objetivo de valores (ou objetivo duplo 
combinando resultados financeiros com valores), 73% dos investidores 
institucionais e 67% dos investidores de varejo estariam dispostos a 
desistir de algum retorno em troca de atender seu objetivo de valores.

Modelo de investimento: as partes que compõem filosofia, 
crenças e capacidades de investimento da organização

Implementação: os atributos mais usados são os melhores 
da classe/classificação positiva (usados por 56% dos 
entrevistados) e integração ESG (53%), seguido pelas exclusões 
relacionadas a ESG (48%). Votação, engajamento e administração 
são usados por 40% e a temática é usada por 35%. 

Áreas de crescimento esperadas: os profissionais da indústria 
esperam ver mais rastreamento de índice ESG e fundos de quantidade, 
produtos temáticos ESG, produtos multiativos ESG, estratégias 
de transição do clima, engajamento de longo prazo e melhores 
referenciais de excelência.

* Na China continental, o CFA Institute aceita somente os titulares de contrato CFA®

Energia climática: os regimes de precificação 
do carbono surgem, apoiados pelas 
estruturas regulatórias nacionais para 
entregar transparência, liquidez e facilidade 
de acesso. As organizações de investimento 

são responsáveis pelos preços do carbono e a qualidade 
da gestão de riscos climáticos torna-se um diferencial. As 
visões climáticas são cada vez mais incorporadas na gestão 
de riquezas, varejo e contextos de contribuição definidos, 
seguinte a liderança nos investidores institucionais. Os 
profissionais de investimentos aprofundam seu entendimento 
da resiliência e redução de riscos climáticos.

Situação social: as inovações ocorrem 
com transparência e reportando como 
os fatores sociais tornam-se mais bem 
definidos e medidos. Existe mais capacidade 
de comparar as organizações em áreas 

anteriormente ocultas de operação. As mídias sociais 
estão cada vez mais influentes em realçar os bons e maus 
exemplos dos comportamentos corporativos. As fontes 
de dados alternativas acrescentam informações para 
possibilitar que avaliações sejam feitas dos aspectos 
mais suaves da conduta corporativa.

Novas aplicações de cenários

 Influências:
O crescimento acelerado do investimento sustentável

• Somente na primeira metade de 2020, os signatários 
dos Princípios para Investimento Responsável (PIR) 
aumentaram em 28% para mais de 3.000 entidades e os 
ativos sob gerenciamento cresceram 20% para mais de 
US$10 trilhões. 

•  85% dos membros do CFA Institute* agora levam os fatores E, S, e/ou 
G em consideração em seus investimentos, a partir de 73% em 2017.

• A demanda do cliente como motivação para as organizações 
de investimentos considerarem os fatores ESG aumentou 
significativamente nos últimos três anos. A demanda como 
motivador foi maior na região das Américas (65%), um aumento 
de 20 pontos percentuais desde 2017

•  De acordo com o Google Trends, o tópico “governança ambiental, 
social e corporativa” nunca foi tão popular quanto hoje em dia.

•  A pandemia de COVID-19 concentrou os investidores na 
vulnerabilidade e resiliência do sistema financeiro e intensificou 
as discussões em torno da sustentabilidade. 

•  O investimento sustentável traz implicações para os futuros 
cenários de estado do CFA Institute de ruptura das fintechs, mundos 
paralelos, menos por mais tempo e principalmente capitalismo 
intencional, o que impõe uma nova tendência e urgência. As novas 
aplicações de cenário (energia do clima e situação social, conforme 
abaixo) prorrogam nossa estrutura de cenário.
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Ativadores:
Modelo operacional: como a organização gerencia seus 
produtos e serviços, com consideração especial pelos 
dados, tecnologia, sistemas e ferramentas

Avaliações ESG: as avaliações da Empresa são muito 
usadas, com 63% de entrevistados profissionais de 
investimento usando-os como parte de sua análise de dados. Além 
disso, 73% esperam que a influência das avaliações ESG: sobre o custo 
de capital das firmas aumente nos próximos cinco anos.

Risco do clima: 40% dos profissionais de investimento avaliados 
incorporaram o risco ao clima em sua análise e os tipos de risco mais 
comuns considerados são riscos físicos e de transição:

Greenwashing: 78% dos profissionais entrevistados acreditam 
que existe necessidade de normas melhoradas sobre os produtos 
ESG para reduzir o “greenwashing”. A norma de divulgação ESG em 
desenvolvimento pelo CFA Institute tem o objetivo de melhorar a 
transparência e comparabilidade de produtos de investimento com 
atributos relacionados a ESG.

Dados alternativos: a maioria dos participantes da mesa redonda da 
indústria (71%) concordou que os dados alternativos têm potencial de 
melhorar a robustez da análise de sustentabilidade e 43% esperam 
que a sustentabilidade se beneficie da aplicação da inteligência 
artificial.

Modelo de pessoas: o modelo de alocação e métodos de 
atração e retenção são usados

Compromisso de pesquisa: 90% dos profissionais de 
investimento esperam que o comprometimento de sua 
firma com a pesquisa ESG aumente, esse número era 72% 
apenas dois anos atrás. 

Estrutura e funções atuais: cerca de um terço das organizações de 
investimentos possuem especialistas ESG dedicados e um terço tem 
gerentes de carteira que conduzem análise ESG.

Demanda por especialidade ESG: uma análise de mais de 10.000 
postos de trabalho de profissionais de investimentos descobriu que 
aproximadamente 6% deles mencionava habilidades relacionadas 
a sustentabilidade. A demanda por talento em sustentabilidade é 
classificada como “muito alta”.

Fornecimento de especialidade ESG: uma análise de um milhão de 
profissionais de investimento no LinkedIn descobriu que <1% divulgou 
habilidades relacionadas a sustentabilidade em seu perfil apesar do 
crescimento de 26% na especialidade em sustentabilidade no ano 
passado. As mulheres representaram 42% dos analistas ESG, o que é 
um número bem maior que os 26% de mulheres gerais na amostra.

Treinamento: o treinamento em ESG aumentou, mas mesmo assim menos 
da metade dos entrevistados disse que sua firma fornece treinamento 
em ESG. Somente 11% dos entrevistados se considerou proficiente na área, 
mas um número igual está sendo atualmente treinado e mais de 70% têm 
interesse no treinamento, metade deles no próximo ano.  

Nós sugerimos que a indústria faça uma transição para 
a adoção cada vez maior do investimento sustentável, 
bem como eficácia e impacto maior do investimento 
sustentável. A Instrução para o progresso fornece uma 
estrutura para produzir a combinação de categoria 
para desempenho e guia para melhorar o desempenho. O guia que 
sugerimos para melhorar o desempenho inclui os seguintes elementos 
para a indústria, organizações e profissionais de investimento.

1.  Educação ESG 

 Indústria:  o conhecimento e habilidades ESG são desenvolvidos em 
um limite crítico na indústria de forma que o pensamento ESG esteja 
incorporado a todas as configurações de investimento.

 Organizações: oferecer treinamento para construir a especialidade 
ESG e contratar novos recursos conforme necessário.

 Profissionais de investimento: o conhecimento central das 
considerações ESG é adquirido por todos os profissionais da 
indústria. As habilidades em forma de T ajudam os profissionais 
a estabelecerem melhores conexões e se inspirar em várias 
disciplinas

2.  Pensamento em nível de sistema 

 Indústria:  a teoria e prática integram o pensamento em nível de 
sistema junto com o pensamento de investimentos tradicional de 
forma extra e complementar.

 Organizações: as organizações fazem muito mais para integrar 
ESG e sustentabilidade em seus modelo de investimento.

 Profissionais de investimento: os profissionais de investimento 
entendem os principais atributos da teoria de sistemas e usam 
esse pensamento ao considerar os tópicos de sustentabilidade.

3. Sinergia de colaboração

 Indústria: as colaborações fortalecidas nas organizações 
impulsionam o envolvimento e poder combinatório

 Organizações: a liderança controla consideravelmente mais foco 
é há muito mais financiamento comprometido com as tarefas e 
oportunidades de propriedade.

 Profissionais de investimento: colaborações fortalecidas dentro 
das organizações e em grupos e funções oferecem uma abordagem 
mais coesa, holística e orientada ao trabalho em equipe rumo à 
sustentabilidade.

4. Dados ESG

 Indústria: as práticas de dados ESG são desenvolvidas para apoiar 
a aplicação útil para as decisões de forma substancial e os dados 
vão, de fazer parte do problema de sustentabilidade até participar 
da solução.

 Organizações: as organizações de investimentos reduzem os 
impedimentos culturais e limitações estruturais que impediram o 
manuseio eficiente dos grandes e crescentes conjuntos de dados 
envolvidos.

Ações necessárias:



 Profissionais de investimento: eles entendem os problemas da 
importância e validade dos dados ESG e são adeptos da avaliação de 
todas as formas de dados: hard data, soft data e dados alternativos.

5. Inovação em sustentabilidade

 Indústria: o compromisso organizacional com a inovação em 
sustentabilidade incorpora melhores incentivos, agilidade e 
interação e vem de todas as partes.

 Organizações: compromisso demonstrado com a inovação em 
sustentabilidade por meio da agilidade organizacional nas pessoas 
e processos e melhorias repetitivas.

 Profissionais de investimento: demonstrar a disposição para 
explorar novas abordagens para abordagens, medição e impacto 
do investimento em sustentabilidade.

6. Cultura com objetivo

 Indústria: ética e valores positivos são inseridos nas organizações 
que tenham uma cultura com objetivo e espírito voltado a missão.

 Organizações: as transformações organizacionais produzem 
organizações voltadas a objetivos com forte cultura de confiança, 
reconhecendo a necessidade de mais equilíbrio.

 Profissionais de investimento: as pessoas com valores fortes 
compõem uma mão de obra mais comprometida e feliz e a 
responsabilidade individual contribui para culturas com objetivo.

Função do CFA Institute 

Na qualidade de maior associação global de profissionais 
de investimento, o CFA Institute tem o compromisso com o 
desenvolvimento do investimento sustentável nas seguintes formas:

•  Apoiar os esforços de prestação de contas da empresa ao 
fornecer ao investidos a visão sobre comissões consultivas e 
trabalhar com criadores de normas de contabilidade para buscar 
oportunidades de harmonização. 

•  Profissionais de investimento educacional via certificado 
de especialização, desenvolvimento profissional, pesquisa 
concentrada na prática e currículo do Programa CFA. Na próxima 
edição do currículo, o conteúdo ESG irá crescer em 130% com 23 
leituras em sete áreas. Isso é equivalente à cobertura ESG em 16% 
das leituras e a cobertura ESG provavelmente irá alcançar 20% ou 
mais, conforme as normas ESG se desenvolvam e a prática avance.

•  Criação de normas para melhorar a transparência do produto e 
comparabilidade nos relatórios do investidos, com as Normas de 
Divulgação ESG para Produtos de Investimento do CFA Institute 
previstas para o final de 2021.

Conclusão

Estão incluídos no investimento sustentável os elementos fundamentais 
da sustentabilidade de investimento. Os investidores e a indústria 
de investimentos têm uma função considerável na determinação do 
caminho e na formatação do futuro, nos quais vale a pena investir.

Metodologia:
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O relatório é informado pelas visualizações de mais de 7.000 
participantes da indústria, incluindo mais de 3.500 investidores de 
varejo, mais de 920 proprietários de ativos e 3.050 profissionais 

de investimentos. A pesquisa foi executada via estudos e mesas 
redondas virtuais em 31 mercados globais.


