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A presente política de Critérios ESG na Política de Investimentos aplica-se às 

atividades de gestão de recursos de terceiros 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”) (“Política”). 

 

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. 

 

Esta Política será revisada, no mínimo, anualmente, e qualquer dúvida sobre os 

processos ou critérios aqui descritos podem ser encaminhados para 

clientes@garde.com.br. 
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1. Introdução 

 

O objetivo da presente Política é apresentar os critérios e processos internos da Garde 

atinentes às questões ESG, do inglês Environmental, Social and Governance – e, em 

português, ASG, Ambiental, Social e Governança (“ESG”), na política de investimentos 

dos ativos de renda variável pertencentes às carteiras dos Fundos. 

 

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

de perseguir o lucro, de forma que, a responsabilidade social, 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. 

 

Além disso, temos como premissa  que as empresas que apresentam práticas ESG 

em suas atividades possuem melhores resultados a longo prazo, o que traz impacto 

positivo em seu valuation e aos seus acionistas. 

 

 

a. ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (“ONU”) propôs aos seus países 

membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 

anos, a Agenda 2030, composta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(“ODS”)1. 

 

A Garde entende que o setor privado tem um papel essencial no cumprimento destes 

objetivos, como grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações e 

tecnologias e influenciador e engajador dos mais diversos públicos – governos, 

fornecedores, colaboradores e consumidores. 

 

Neste sentido, durante a alocação dos investimentos dos Fundos, a Garde busca 

observar e priorizar os seguintes ODS: 

 

 

 
1 Para saber mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil confira as informações 
disponíveis no website da ONU  https://brasil.un.org/pt-br/sdgs 
 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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b. Definições ESG 

 

Nos últimos tempos, as letras ESG parecem estar em todos os lugares, contudo, o 

termo não é recente, tendo sido apresentado ao mercado em 2004, através da 

publicação “Who Cares Wins”, documento elaborado em consequência da parceria 

entre a UN Global Compact e o Banco Mundial e outras 23 grandes instituições 

financeiras do mundo. 

 

A publicação define ESG - Enviromental, Social and Governance – como uma 

associação de práticas, documentação e transparência de uma organização, 

observadas e analisadas nas esferas ambiental, social e de governança2. 

Durante a análise de uma companhia, os investidores devem se atentar a alguns 

 

 

 
2 THE GLOBAL COMPACT. United Nations. Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing 
World, [S. l.], p. 41, 2004. 
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critérios e problemas que a empresa pode apresentar nas esferas ESG, os quais 

poderão impactar o desenvolvimento e, consequentemente, o futuro e o investimento 

na companhia. 

 

A publicação Who Cares Wins, por exemplo, menciona os seguintes problemas 

ambientes, sociais e de governança que podem ser percebidos nas companhias 

investidas. 

 

 

 Fonte: Adaptado de The Global Compact (2004) 

 

 

c. Definição da ANBIMA 

 

A ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais divulgou em 2020 o Guia ASG – Incorporação dos Aspectos ASG nas análises 

de investimento, delimitando o seu conceito ESG, ou em tradução para o português, 

ASG – Ambiental, Social e Governança. De acordo com o Guia ASG, “investimento 

AGS” é aquele que incorpora algum aspecto ambiental, social ou de governança na 

análise de investimento, levando em consideração a sustentabilidade a longo prazo. 

 

O documento elenca, assim, alguns aspectos ASG que podem ser considerados no 

momento da avaliação dos ativos ou das companhias, conforme a seguir:  

 

Problemas ambientais Problemas sociais Problemas de governança 

Mudanças climáticas e riscos relacionados Saúde e segurança no local de trabalho Estrutura e responsabilidade do conselho

A necessidade de reduzir as emissões 

tóxicas e resíduos
Relações comunitárias Práticas de contabilidade e divulgação

Nova regulamentação ampliando os 

limites da responsabilidade ambiental no 

que diz respeito a produtos e serviços

Questões de direitos humanos na empresa 

e fornecedores/ instalações dos 

contratados

 Estrutura do comitê de auditoria e 

independência dos auditores

Aumentar a pressão da sociedade civil 

para melhorar o desempenho, 

transparência e responsabilidade, levando 

a riscos de reputação senão gerenciado 

corretamente

 Relações com o governo e a comunidade 

no contexto das operações em países em 

desenvolvimento

Remuneração executiva

Mercados emergentes para serviços 

ambientais e produtos ecológicos

 Aumentar a pressão da sociedade civil 

para melhorar o desempenho, 

transparência e responsabilidade, levando 

a riscos de reputação senão gerenciado 

corretamente

Gestão de questões de corrupção e 

suborno
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Fonte: Anbima (2020)3 

 

Os critérios são exemplificativos, cabendo aos gestores de recursos identificar e inserir 

os critérios ASG de sua preferência na política de investimentos dos fundos sob gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 ANBIMA. GUIA ASG: Incorporação dos aspectos ASG nas análises de investimento. [S. l.], 2020. 
Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/publicacoes/informativo/guia-de-
sustentabilidade-traz-recomendacoes-para-gestoras-implementarem-politicas-asg.htm. 
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2. Estratégia de Investimento ESG 

a. Escolha da estratégia “Integração ESG” 

 

Atualmente existem diversas estratégias de investimento de inserção de critérios ESG 

na análise dos ativos e companhias a serem selecionadas para a carteira de 

investimentos de um fundo.  

 

Após extensa análise e estudo, a Garde optou pela Integração ESG, por entender que 

este modelo é o mais alinhado à política de gestão de recursos praticada pela gestora, 

possuindo complexidade, robustez e flexibilidade adequadas. A Integração ESG 

consiste na incorporação dos fatores ambientais, sociais e de governança na análise 

financeira de cada uma das companhias ou projetos. Dessa forma, é possível capturar 

os impactos que esses fatores possam vir a ter no futuro da empresa, o que permite, 

por exemplo, identificar o perfil de risco e a geração de lucros a médio e longo prazos. 

 

 

b. Processo de Investimento ESG 

 

O processo de investimento ESG da Garde envolve 3 pilares principais:  

 

(i) análise top-down, com a construção de cenários macroeconômicos no Brasil 

e exterior;  

(ii) análise bottom-up, com uma profunda análise fundamentalista dos ativos e 

setores analisados; e  

(iii) construção e gestão ativa do portfólio e controle minucioso de risco. 

 

A Equipe de Equities realiza uma análise robusta e contínua sobre todos os ativos que 

constituem o portfólio dos Fundos, bem como aqueles considerados potenciais para 

novos investimentos. Tal equipe possui modelos proprietários, atuando com a 

construção de cenários internos e definição de preços teóricos para cada ativo 

analisado. 

 

Ademais, cabe à Equipe de Equities definir uma “nota” para cada companhia analisada, 

baseada em diversos subitens quantitativos e qualitativos. Tais subitens estão 

divididos em quatro grupos principais: (i) setor; (ii) vantagens competitivas; (iii) 

management; e (iv) governança corporativa.  
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Cada ativo recebe uma nota de 0 a 3, com base na avaliação de cada critério elencado 

e nos pontos ESG, detalhados a seguir. Adiante, estas notas são utilizadas para a 

elaboração de uma matriz de qualidade, na qual é incorporado o upside que a equipe 

observa para cada ativo. Essa matriz de qualidade, aliada à análise top-down, auxilia 

a Equipe de Equities no processo de construção dos portfólios dos Fundos. Ressalta-

se, assim, que essa nota tem um peso relevante na definição do tamanho das posições 

de cada ativo nas carteiras dos Fundos. 

 

A matriz de qualidade é revisada semestralmente ou quando houver mudanças 

relevantes, como em casos de disrupção no setor ou mudança no management da 

companhia, por exemplo, o que ocorrer primeiro. A análise ocorre conforme o processo 

descrito abaixo. 

 

 

 

Tendo em vista a importância do tema ESG no alinhamento das melhores práticas de 

investimento e de sustentabilidade, destacam-se abaixo alguns dos subitens sobre 

critérios ESG que possuem um peso relevante na nota final de cada companhia. 

 

Environmental 

• Emissão (ou captura) de carbono da atmosfera 

• Planos e metas ambientais de curto, médio e longo prazo 

• Eficiência energética 

• Investimentos em medidas preventivas de desastres 
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Social 

• Turnover dos funcionários 

• Diversidade do quadro de funcionários, executivos e conselheiros 

• Condições de trabalho e equidade salarial 

• Relacionamento com clientes e fornecedores 

 

Governance 

• Avaliação dos controladores 

• Segmento de listagem da companhia 

• Plano de remuneração e stock options 

 

A frequência de análise e aplicação dos critérios ESG é realizada semanalmente, em 

reunião interna entre os membros da Equipe de Equities.  

 

A Garde buscará manter nas carteiras de seus Fundos uma alocação mínima de 2/3 

(dois terços) do patrimônio líquido destinado aos investimentos em renda variável em 

companhias com altas notas em critérios ESG, na avaliação da gestora, considerando-

se como alta uma nota superior a 2, em uma escala de 0 a 3. 

 

Este enquadramento será revisado, mensalmente, no Comitê de Risco e em caso de 

desenquadramento o Gestor de Equities deverá explicar os motivos que ocasionaram 

este desalinhamento e o prazo em que pretende reenquadrar a carteira aos critérios 

ESG aqui definidos. 

 

 

c. Equipe de Equities 

 

A análise dos critérios ESG, descritos anteriormente, aplicável a cada ativo ou 

companhia a ser investida pelos Fundos será de responsabilidade da Equipe de 

Equities, a qual é composta por 07 colaboradores, conforme a seguir: 
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O Sr. Edoardo Biancheri é responsável pela gestão e, também, pela supervisão, em 

conjunto com o Sr. Fernando Mantelatto. Ainda, a execução da política de 

investimentos ESG deve ser observada e cumprida por todos os membros da equipe. 

 

Caberá aos analistas o cálculo das notas atribuídas à cada companhia e aos 

supervisores a revisão das notas e eventuais ajustes, se necessário. 

 

Conforme verificado na tabela acima, a equipe possui larga experiência profissional no 

mercado de renda variável e está em constante atualização e treinamento, em 

especial, com relação ao tema ESG. 

 

 

 

 


