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A presente política de Princípios e Práticas ESG aplica-se às atividades realizadas pela 

GARDE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Garde Asset”), a 

GARDE RF & SISTEMÁTICA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Garde RF & 

Sistemática”), e a GARDE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Garde Equity” 

e, quando em conjunto com a Garde Asset e a Garde RF & Sistemática, “Garde”) em 

suas práticas internas (“Política”). 

 

Deverão observar e cumprir os princípios e as determinações aqui estabelecidas todos 

aqueles que possuam cargo, função, posição, relação societária, empregatícia, 

comercial, profissional, contratual ou de confiança na Garde (“Colaboradores”). 

 

Considerando que a Garde Asset, a Garde RF & Sistemática e a Garde Equity são 

empresas sob controle comum e desenvolvem a mesma atividade, qual seja, a gestão 

de carteira de valores mobiliários e a distribuição das cotas de seus respectivos fundos 

sob gestão (“Fundos”), tais empresas devem obedecer as mesmas legislações e 

regulamentações e, ainda, possuem as mesmas normas, princípios e políticas 

internas, razão pela qual esta Política servirá para todas as gestoras, sendo certo que, 

exclusivamente de forma a simplificar a sua leitura, os termos estão aqui definidos 

genericamente, sem que haja a atribuição destes a cada empresa individualmente. 

 

É filosofia de negócios da Garde atuar com total transparência, respeito às leis, normas 

e aos participantes dos mercados financeiro e de capitais. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

O objetivo da presente Política é apresentar os princípios, práticas e processos internos 

da Garde atinentes às questões ESG, do inglês Environmental, Social and Governance 

– e, em português, ASG, Ambiental, Social e Governança (“ESG”), quando da 

realização de suas atividades. 

 

Para a Garde, há muito as empresas deixaram de possuir apenas o objetivo exclusivo 

de perseguir o lucro e a responsabilidade social, de forma que, as práticas sustentáveis 

e de governança são modelos que podem e devem ser observados nas mais diversas 

empresas e companhias dentro e fora do país. O desenvolvimento sustentável é a 

chave para o futuro e as empresas devem se adaptar e, principalmente, serem agentes 

transformadores dessa ideia. 
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Neste sentido, em linha com a visão de longo prazo da Garde objetivando a perenidade 

de suas atividades, qualidade na prestação de seus serviços e dever fiduciário perante 

os fundos de investimento sob sua gestão e seus cotistas, alguns princípios e práticas 

que, muitas vezes, já faziam parte de nossa cultura e estrutura foram reunidos e 

descritos nesta Política, a qual ficará disponível em nosso website para consulta de 

clientes, parceiros e do mercado em geral. 

 

 

2. PRINCÍPIOS 

 

Destacamos abaixo os princípios ESG que norteiam as atividades da Garde:  

 

• Ética 

Os sócios da Garde objetivaram criar uma cultura onde todos os Colaboradores vejam 

a expansão dos negócios e o exercício da ética como fatores interrelacionados. 

 

Desta maneira, nos termos do Manual de Ética e Compliance assinado por todos, os 

Colaboradores devem, dentre outras medidas: 

 

▪ Conhecer e entender suas obrigações junto à Garde, bem como as normas 

legais que as regulam; 

 

▪ Ajudar a Garde a perpetuar e demonstrar os valores e princípios expostos em 

seu Manual de Ética e Compliance; 

 

▪ Evitar circunstâncias que possam produzir conflito entre interesses pessoais, 

interesses da Garde e interesses dos clientes; e 

 

▪ Informar imediatamente o Diretor de Compliance qualquer situação que julgue 

merecer escrutínio maior. 

 

A ética é um dos princípios basilares para o desenvolvimento das atividades da Garde, 

as quais estão embasadas na constituição e manutenção de relacionamentos 

alicerçados na legalidade, na eficiência, na transparência e, principalmente, na 

confiança que lhe é depositada por seus clientes e na integridade como formas 

inapeláveis de condução de seus negócios. 
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• Recursos Humanos 

A Garde entende e reconhece a importância de cada um de seus Colaboradores, dos 

mais diversos setores e graus de hierarquia, para o desenvolvimento e crescimento de 

seus negócios. Desta forma, buscamos sempre atrair, motivar e reter os Colaboradores, 

através de diversas políticas e práticas de Recursos Humanos, as quais estão 

consolidadas em uma política própria e interna da Garde, disponibilizada a todos os 

Colaboradores, contendendo desde regras de conduta e descrição da cultura da 

gestora até informações sobre avaliação anual e plano de carreira. 

 

 

• Direitos Humanos 

A Garde repudia veementemente qualquer tipo de ato, prática ou omissão que gere ou 

encoraje situações de desigualdades, discriminação e preconceito de quaisquer tipos, 

bem como quaisquer inobservâncias aos direitos humanos dentro e fora do ambiente 

de trabalho. 

 

 

• Responsabilidade Social 

A Garde realiza patrocínios e incentivos a projetos culturais, esportivos, acadêmicos e 

de alfabetização, dentre outros exemplos, buscando possibilitar um retorno 

responsável à sociedade. 

 

 

• Boas Práticas Operacionais 

A Garde busca sempre aprimorar e desenvolver suas práticas internas de maneira a 

garantir maior eficiência e redução de custos, com foco sempre na mitigação dos riscos 

que envolvem as suas atividades. 

 

 

• Eficiência energética e uso consciente dos materiais e recursos naturais 

Faz parte dos princípios da Garde atuar e incentivar seus Colaboradores na 

preservação dos recursos naturais do planeta, buscando um uso eficiente de energia 

elétrica, bem como, o uso consciente de materiais como papel, plástico, vidro e metal, 

dentre outros exemplos. 
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• Compromisso com as ODS 

A Garde entende que é dever de todos atuar por um mundo mais desenvolvido, justo  

e inclusivo. Neste sentido, em busca dos ideais estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas – ONU através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

a Garde reforça seu comprometimento com os objetivos abaixo, seja em suas 

atividades internas ou na alocação dos investimentos dos Fundos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme demonstrado nos princípios acima, a Garde procura através de suas ações 

e atividades atuar em prol de um mundo mais justo e igualitário, seja através de 

patrocínios que incentivem a cultura, a educação e o esporte ou mesmo, a partir da 

escolha de sua sede, em um condomínio moderno que utiliza água de reuso, práticas 

de redução de energia elétrica, vagas para abastecimento de carros elétricos, dentre 

outras medidas sustentáveis. 

 

Adicionalmente, em sua atuação nas entidades de classes e associações da qual faz 

parte, a Garde persegue os seguintes ODS, mediante a realização de fortes alianças e 

parcerias e no trabalho conjunto com as demais instituições para um mercado de 

capitais mais desenvolvido, contribuindo, assim, para o crescimento do país. 
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3. PRÁTICAS INTERNAS  

 

A seguir, elencamos as principais práticas internas da Garde, envolvendo os princípios 

ESG descritos acima e exemplificados em suas respectivas categorias. 

 

 

3.1. Governança 

 

Conforme mencionado anteriormente, ética e transparência são princípios 

fundamentais dos negócios da Garde e que norteiam suas atividades. Neste sentido, 

e, ainda, em observância à regulamentação e autorregulação em vigor, bem como em 

linha com as melhores práticas do mercado, a Garde possui controles, políticas e 

comitês internos para análises, discussões e aprovações das mais variadas 

deliberações, desde a contratação de prestadores de serviços aos Fundos, passando 

pela aprovação e análise de risco de clientes, até a tomada de decisão dos 

investimentos e desinvestimentos dos Fundos, dentre outros exemplos. 

 

Os Colaboradores são incentivados a participar da maioria destes Comitês, 

considerando os temas e a eventual confidencialidade das discussões, conforme o 

caso, engajando os Colaboradores de outras áreas ou de diferentes níveis hierárquicos 

a contribuírem com as suas colocações, sugestões e ideias. 

 

Adicionalmente, os Colaboradores são avaliados anualmente por seus superiores 

diretos e pelo Comitê Executivo da Garde, para fins de análise de performance e 

definição de bônus, o qual é calculado a partir de métricas claras e objetivas. Por outro 

lado, treinamentos internos e externos são incentivados e oferecidos aos 

Colaboradores, periodicamente, como forma de aprimoramento profissional, bem 

como a obtenção de certificações nacionais e internacionais. Estas e outras práticas 

permitem a proximidade dos Colaboradores com seus superiores diretos e a sinergia 

entre as diversas áreas da empresa, possibilitando o engajamento da força de trabalho 

da Garde. 

 

Por fim, as atividades e procedimentos internos das mais diversas áreas da Garde são 

constantemente revisados e revistos, a fim de buscarmos aprimoramentos na 

eficiência de nossas práticas e redução de custos, sempre com foco na mitigação do 

risco para os nossos serviços e para os Fundos sob nossa gestão. 
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3.2. Ambiental 

 

Conforme mencionado anteriormente, a Garde pratica e incentiva seus Colaboradores   

a buscarem a preservação dos recursos naturais do planeta, através do uso eficiente 

de energia elétrica, bem como, do uso consciente dos materiais como papel, plástico, 

vidro e metal. 

 

Neste sentido, a Garde adotou há alguns anos a utilização de copos e pratos 

descartáveis de papel e utensílios de madeira, em substituição aos itens de plástico. 

Além disso, realizamos coleta seletiva e incentivo à reciclagem em nosso escritório e 

recomendamos a redução do uso do papel, por exemplo, mediante a assinatura 

eletrônica de documentos via plataformas como Docusign (documentos externos) e 

Compliasset (documentos internos).  

 

Adicionalmente, a Garde sempre recomendou, e nos últimos meses, devido à 

pandemia global de COVID-19 esta prática se tornou obrigatória, a realização de 

reuniões com clientes ou parceiros, sempre que possível, através de vídeo ou 

teleconferências, evitando-se deslocamentos e viagens desnecessárias. 

 

 

3.3. Social 

 

Como forma de promover um engajamento responsável com a sociedade, a Garde 

realiza patrocínios e incentivos periódicos a alguns projetos culturais, esportivos, 

acadêmicos e de alfabetização, dentre outros exemplos. 

 

Alguns dos projetos patrocinados nos últimos anos foram: O Fundo de Apoio à Criança 

Alfa-Sol e Arrastão Movimento de Promoção Humana, ambos voltados para a 

formação de jovens e adolescentes; Mozarteum Brasileiro, promovendo espetáculos 

de dança e concertos em várias cidades do Brasil; Clube Esportivo Pinheiros; Amigos 

da Poli, da Faculdade de Engenharia da Universidade de São Paulo. 


