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Nossa abordagem à 
sustentabilidade
Gestão para investimentos



Como parte do nosso compromisso de termos uma maior 
transparência nas atividades de gestão de investimentos, 
estamos publicando este relatório especial sobre a abordagem à 
sustentabilidade do BlackRock Investment Stewardship (BIS). 
Queremos oferecer clareza e visões para os nossos clientes, para 
as empresas nas quais investem e, também, para as demais 
partes envolvidas com nossa abordagem à sustentabilidade. 

Introdução

Acreditamos que a 
sustentabilidade 
seja fundamental 
para a criação de 
valor para nossos 
clientes.
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Em janeiro deste ano, a BlackRock enviou um 
comunicado aos clientes sobre como fazer da 
sustentabilidade a peça central na forma como 
investimos, gerenciamos os riscos e cumprimos com as 
nossas responsabilidades de gestão. Esse compromisso 
se baseia em nossa convicção de que o risco climático 
também é um risco para os investimentos e que os 
portfólios que integram sustentabilidade e fatores 
climáticos podem oferecer melhor retorno ajustado ao 
risco para os investidores. 

Nossos esforços em sustentabilidade, assim como em todas as atividades da 
gestão de investimentos, visam promover práticas de governança que auxiliem 
na criação de valor de longo prazo aos acionistas, já que a vasta maioria deles 
também investem com objetivos de longo prazo, como a aposentadoria. Isso 
reflete a nossa abordagem à sustentabilidade em todos os processos de 
investimento da BlackRock, onde utilizamos fatores ambientais, sociais e de 
governança para oferecer melhores retornos ajustados ao risco para os clientes e 
cumprir com a nossa responsabilidade fiduciária, além de toda a gama de 
requisitos regulatórios ao redor do mundo. Como resultado, temos a 
responsabilidade, junto aos nossos clientes, de assegurar que as empresas 
gerenciem e divulguem adequadamente os riscos relacionados à 
sustentabilidade e que sejam responsabilizadas caso contrário.

Há alguns anos, estamos mantendo um diálogo com as empresas sobre a 
sustentabilidade; agora, porém, nossa equipe de gestão de investimentos está 
intensificando o foco e o contato com empresas sujeitas a riscos materiais de 
sustentabilidade. Nossa abordagem a problemas climáticos, em particular, 
concentra esforços em setores e empresas onde as mudanças do clima 
apresentam os maiores riscos para os investimentos dos nossos clientes. O 
“risco climático” inclui a capacidade da empresa de competir em um mundo que 
está no processo de transição para uma economia de baixo carbono (risco de 
transição), por exemplo, ou a forma como as mudanças climáticas poderiam 
afetar os ativos ou áreas onde operam (risco climático físico). 

A exemplo de outros temas de governança corporativa, utilizamos dois 
instrumentos principais do processo de gestão: relacionamento e voto. 

Nossa abordagem aos 
problemas climáticos 
concentra esforços em 
setores e empresas 
onde as mudanças do 
clima apresentam os 
maiores riscos para os 
investimentos dos 
nossos clientes.
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Relacionamento
É como construímos o nosso entendimento sobre a 
abordagem da empresa quanto a governança e 
práticas sustentáveis de negócios, e também como 
comunicamos nossa visão e asseguramos que as 
empresas entendam o que esperamos delas. 

Voto
É a forma como asseguramos a responsabilidade 
das empresas quando estão aquém das nossas 
expectativas. Nossas ações em relação ao voto 
normalmente se manifestam sob a forma de 
votação contra diretores (ou conselhos) das 
empresas ou em apoio às propostas dos acionistas. 

https://www.blackrock.com/br/blackrock-client-letter
https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-engprinciples-global.pdf


Para maximizar o nosso impacto em nome dos clientes, nosso relacionamento 
sobre questões climáticas se concentra em empresas de setores com uso 
intensivo de carbono que, em conjunto, representam uma grande parcela do 
valor de mercado em bolsa e das emissões de CO2 em suas respectivas regiões. 
Essas empresas enfrentam riscos financeiros materiais na transição para uma 
economia de baixo carbono que precisamos compreender, como investidores de 
longo prazo.

Anexo 1  
Empresas em que já fizemos 
ações de voto contrário ou colocamos 
em monitoramento
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Em 2020, identificamos 244 empresas que não estão progredindo o 
suficiente em integrar os riscos climáticos aos modelos de negócio ou em 
comunicados ao mercado. Exercemos nosso voto contrário em 53 destas 
empresas, ou 22% do total. Notificamos as demais 191 empresas de que 
estão sendo monitoradas e que correm o risco de um voto desfavorável em 
2021, caso não realizem progresso substancial. 

53

244
Empresas 

no total 191
Empresas
monitoradas

Estas empresas 
correm risco de voto 
desfavorável 
em 2021 caso 
não realizem 
progresso 
substancial

Divulgação
deficiente

Alcançando
progresso
suficiente

Votamos contra 
em temas climáticos

Fuente: ISS Proxy Exchange; BlackRock Investment Stewardship.



Ao longo dos anos, nos relacionamos com centenas de outras empresas em 
assuntos relacionados ao clima e sustentabilidade. Muitas empresas fizeram 
progresso notável nos últimos anos, e continuaremos monitorando sua 
evolução. Também identificamos diversas empresas fora de setores com uso 
intensivo de carbono que apresentam elevado risco de sustentabilidade, com as 
quais intensificaremos nosso relacionamento no próximo ano. 

Embora este relatório se destine a temas de natureza climática, a 
abordagem da nossa gestão de investimentos à sustentabilidade é muito 
mais ampla. Há outros temas ambientais envolvidos, como práticas 
sustentáveis no agronegócio. Nossa gestão também inclui tópicos 
cruciais para a licença de operação de muitas empresas ao longo dos 
últimos meses, como gerenciamento do capital humano, diversidade e 
inclusão. A crise do COVID-19 e, mais recentemente, as manifestações 
relativas às injustiças raciais nos Estados Unidos e em outros países 
enfatizam a importância desses temas e do compromisso das empresas 
de servir a todas as partes interessadas. 

Em janeiro, solicitamos às empresas que publicassem seus relatórios alinhados 
com as diretrizes do Conselho de padrões sustentáveis (SASB), que incluem a 
divulgação do perfil étnico de seu quadro de funcionários nos EUA. No segundo 
semestre de 2020, enquanto avaliamos o impacto das respostas das empresas 
ao COVID-19 e os temas relacionados à igualdade racial, atualizaremos nossas 
expectativas sobre gerenciamento de capital humano e como as empresas 
buscam práticas de negócio sustentáveis que apoiem sua licença de operar de 
forma mais ampla. Também continuaremos a enfatizar a importância da 
diversidade nas diretorias e vamos considerar a diversidade étnica e de gênero 
ao analisarmos a diretoria das empresas. 

Com este relatório, esperamos oferecer maior clareza sobre nosso processo e 
métodos de relacionamento; como trabalhamos para promover transparência 
na gestão de investimentos, em nossas próprias atividades e na adoção de 
padrões de divulgação;  nosso envolvimento com o Climate Action 100+; e, 
também, sobre a nossa visão para a importância, no longo prazo, de fatores 
sociais para a saúde das empresas e da sociedade como um todo. 

No futuro, continuaremos revisando nossos processos de relacionamento e voto 
para temas ligados ao risco climático e à sustentabilidade. Fizemos grande 
progresso em ressaltar nosso foco em sustentabilidade, e estamos igualmente 
comprometidos em reforçar consideravelmente a nossa atuação para proteger 
os investimentos de longo prazo dos nossos clientes. 

A crise do COVID-19 e, 
mais recentemente, as 
manifestações 
relativas às injustiças 
raciais nos Estados 
Unidos e em outros 
países enfatizam a 
importância desses 
temas e do 
compromisso das 
empresas de servir a 
todas as partes 
interessadas.
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1. Em janeiro, solicitamos que as 
empresas publicassem relatórios 
alinhados com as 
recomendações da Força-tarefa 
de relatórios relacionados ao 
clima (TCFD) e padrões do 
Conselho de padrões 
sustentáveis (SASB). 

https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engaging-on-sustainable-agriculture.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engagement-on-human-capital.pdf
https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter


No Brasil, este material é de distribuição exclusiva para Investidores Profissionais e/ou Institucionais. Este 
material é fornecido somente para fins educacionais e não constitui oferta de compra ou venda de 
produtos ou serviços no Brasil ou em qualquer jurisdição dentro da América Latina na qual tal oferta é 
ilegal ou para qualquer pessoa para a qual esta oferta é ilegal. Se quaisquer fundos forem mencionados ou 
inferidos neste material, é possível que eles não tenham sido registrados junto ao regulador de valores 
mobiliários do Brasil, do Chile, da Colômbia, do México, do Peru ou de qualquer outro regulador de valores 
mobiliários em qualquer país latinoamericano e, portanto, pode não ser ofertado publicamente dentro que 
qualquer um destes países. Os reguladores de valores mobiliários dos países citados não confirmaram a 
exatidão de qualquer informação aqui disponibilizada. A informação aqui discutida nunca deve ser 
fornecida para o público em geral no Brasil ou na América Latina. 

Este material não tem como objetivo ser considerado como previsão, análise ou aconselhamento de 
investimento, e não é uma recomendação ou oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou valores 
mobiliários, nem recomendação de adotar qualquer estratégia de investimento. A informação e as opiniões 
aqui contidas são derivadas de fontes proprietárias e não-proprietárias consideradas pela BlackRock como 
confiáveis, as quais não necessariamente contém todos os dados necessários e não são garantidas quanto 
à exatidão e/ou precisão. Não há garantias de que qualquer previsão se tornará verdade. Quaisquer 
investimentos aqui mencionados podem não ser pertencentes a contas geridas pela BlackRock. O uso das 
informações aqui contidas é de exclusivo critério do leitor. Desempenho passado não é garantia de 
resultados futuros.

A informação aqui disponibilizada não constitui assessoramento jurídico ou tributário. Investidores devem 
consultar seus próprios assessores jurídicos ou tributários sobre sua situação legal e/ou fiscal. Todos os 
investimentos financeiros envolvem algum elemento de risco. Portanto, o valor de seu investimento e a 
renda dele obtida irão variar e seu investimento inicial não pode ser garantido. Investimentos 
internacionais envolvem riscos, incluindo aqueles relacionados com flutuação de taxas de câmbio entre 
moedas, liquidez limitada, menor regulamentação governamental, bem como a possibilidade de níveis 
substanciais de volatilidade por conta de ocorrências adversas de caráter político, econômico ou outro. 
Tais riscos são frequentemente maiores em mercados emergentes ou em mercados de capitais menos 
expressivos. 

ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO PARA 
PESSOAS QUE NÃO O DESTINATÁRIO.

© 2020 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. iSHARES e BLACKROCK são marcas registradas de 
BlackRock, Inc., ou de suas subsidiárias. Quaisquer outras marcas são de propriedade de seus respectivos 
titulares.
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Informações Importantes


