
 

 

 

Política de Investimento Responsável 

 
 

Introdução 
 
O presente documento provê diretrizes de investimento responsável na JGP Gestão de 
Recursos, JGP Gestão de Crédito e JGP Gestão Patrimonial Limitada. 
 
Como parte da evolução da nossa filosofia de investimentos, hoje acreditamos que a 
integração de temas ESG no processo de investimento faz parte do nosso dever fiduciário, 
uma vez que nos ajuda a melhorar a tomada de decisão, além de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade em que vivemos.  
 
Nos dias atuais, realmente não se pode conceber a realização de investimentos que não 
levem em conta a contribuição e responsabilidade ESG de cada empresa. Reconhecemos 
que se trata de um desafio, na medida em que há setores que naturalmente representam 
maior risco ESG, e nosso papel nesses setores é o de avaliar e exigir boas práticas ESG por 
parte das companhias, de modo a minimizar o quanto possível os impactos ESG do 
desenvolvimento de certas atividades.   
 
Nessa linha, optamos por incluir no nosso processo de análise de qualquer investimento a 
avaliação de temas ESG, assim como constituir fundos específicos que privilegiarão as 
companhias que se destaquem como melhores práticas ESG e não atuem em setores 
especialmente nocivos ao meio ambiente e sociedade em geral, para os quais, além desta 
política, será também observada a Política de Investimento Responsável para Fundos ESG.  
 
Em suma, em todos os nossos fundos avaliaremos constantemente a proporcionalidade do 
investimento com a avaliação ESG de cada companhia, agindo sempre que identificarmos 
pontos de melhoria, ao passo que nos fundos com mandato específico concentraremos 
nossos investimentos em setores que melhor contribuem ao meio ambiente e à sociedade, 
assim como às empresas que possuem boas práticas de governança, para melhor contribuir 
ao incentivo das melhores práticas ESG. 
 
Esta política abrange a totalidade dos nossos fundos sob gestão nas estratégias de crédito, 
multimercado, ações e wealth management. A construção da política se deu através de um 
processo colaborativo, alinhado a nossa filosofia de investimentos, e envolvendo todos os 
gestores, analistas e profissionais das áreas de suporte, além do apoio externo de 
especialistas no tema. 
 

Papéis e responsabilidade 
 
A integração ESG em nosso processo de investimento é um processo coletivo que envolve 
diversas áreas e envolvidos. Resumidamente, as responsabilidades por esse processo estão 
divididas da seguinte forma: 
 
 



 

 

Área Função 

Comitê Executivo 
Responsável por aprovação das Políticas de Investimento Responsável 
e definição de diretrizes gerais para avanço desta agenda. 

Comitê de 
Sustentabilidade 

Composto por analistas, gestores e áreas transversais como compliance 
e relações com investidores. Possui papel de representação institucional 
da JGP externamente, definição da abordagem para integração ESG 
nos investimentos, validação das análises produzidas pela equipe de 
análise e ações internas. 

Equipe de Análise 
Avaliação do desempenho ESG das empresas através de metodologia 
pré-estabelecida. Levar resultados para discussão no comitê de 
sustentabilidade. 

 

Definições 
 
Investimento Responsável: Integração de temas ambientais, sociais e de governança 
corporativa na gestão dos investimentos e práticas de ownership, a partir da premissa de que 
esses temas podem impactar o risco e performance dos ativos.  

ESG: Ambiental, social e governança corporativa. 

Green bond: Instrumento de dívida financeira voltado ao financiamento de projetos verdes 
ou climáticos. 

Social bond: Análogo aos green bonds, mas voltado ao financiamento de projetos com 
externalidades sociais positivas. 

Partes interessadas: Investidores e usuários dos produtos que oferecemos; Companhias 
que fazem parte do nosso universo de investimentos. 

 

Diretrizes 
 

• A avaliação de questões ESG ocorre dentro do processo regular de investimentos; 

• Os temas ESG serão incorporados na análise na medida em que sejam considerados 
materiais para impactar nossos investimentos; 

• As equipes de análise utilizarão metodologia qualitativa e quantitativa proprietária; 

• Não investimos em empresas ou atividades elencadas na Lista de Restrição 
Permanente (anexo I); 

• Podemos limitar ou aumentar a exposição às empresas de acordo com seu 
desempenho ESG; 

• Nos fundos ESG podemos ainda restringir temporariamente empresas de acordo com 
seu desempenho ESG. 

 

Abordagem para integração ESG 
 
Adotamos a abordagem de integração ESG para avaliação de empresas listadas, emissores 
de dívida e fundos de investimento. Como resultado, essa avaliação gera uma nota que será 
posteriormente considerada na análise de cada ativo. 
 



 

 

Primeiramente realizamos uma análise de materialidade, de modo a compreender quais são 
os temas ESG mais sensíveis para cada setor. Essa avaliação nos permite ponderar as 
questões mais relevantes para cada ativo analisado. 
 
Em seguida, nossos analistas utilizam um questionário para avaliação das empresas, 
baseado nas informações públicas da empresa objeto de análise ou fontes independentes. O 
questionário é respondido a partir da interação regular do analista com a empresa e demais 
stakeholders. A partir desse questionário, conseguimos identificar os pontos fortes e fracos 
de cada empresa e gerar uma nota de acordo com seu desempenho ESG. Um levantamento 
dos temas abordados nos questionários para avaliação de empresas está disponível no 
Anexo III. 
 
Incorporamos os resultados dessa análise em nosso processo de tomada de decisão através 
da identificação de pontos ESG críticos, que demandarão uma análise mais aprofundada do 
analista e discussão em comitê. 
 
Além disso, em nossos produtos de crédito, estamos desenvolvendo veículos de investimento 
para fomentar práticas positivas no mercado através de investimentos em ativos com 
externalidades ambientais e sociais, como os green, social, sustainability e transition bonds. 
 
Todos esses critérios de avaliação e análises produzidas são debatidos no Comitê de 
Sustentabilidade, de modo a refinar os resultados e alinhar a visão da casa sobre o tema. 
 
Por fim, monitoramos o desempenho ESG das empresas investidas de forma constante, 
atualizando nossas análises e a partir de fatos positivos ou controversos que surjam contra 
as empresas. 
 

Abordagem para engajamento e ownership 
 
O contato direto com o management e demais stakeholders de ativos investidos é uma prática 
importante em nossa abordagem. Buscamos através disso obter informações adicionais 
sobre a estrutura, cultura e práticas das empresas para compreender os desafios e 
oportunidades ESG em nossos investimentos. O engajamento também é importante para o 
monitoramento de empresas investidas, de modo a garantir que as práticas de 
sustentabilidade identificadas no momento do investimento ainda sejam válidas. 
 
Incentivamos e influenciamos as empresas investidas a aprimorarem a gestão de riscos e 
oportunidades específicas, buscando gerar valor para nossos cotistas e contribuir para a 
transição para uma economia sustentável.  
 

Relato 
 
Nossa política é disponibilizada publicamente a nossas partes interessadas em nosso 
website. Possuímos um processo de revisão e atualização periódico de nossa Política de 
Investimento Responsável, de modo a garantir que esta esteja alinhada à nossa filosofia de 
investimentos e às melhores práticas do mercado.  
 
Os votos realizados em assembleias de acionistas ou de debenturistas de empresas 
investidas são disponibilizados periodicamente para nossos cotistas em nosso website. 



 

 

Abordagem de Investimento Responsável  
para fundos ESG 

 

Introdução e Escopo 
 
Acreditamos que conseguimos influenciar positivamente a economia real a partir do 
investimento em ativos de empresas ambiental e socialmente responsáveis e com boas 
práticas éticas e de integridade.  
 
As empresas têm grande poder na formação de opinião dos cidadãos através da cultura 
interna que criam. Grandes corporações mundiais têm mais poderes do que governos. Em 
muitas cidades, a importância de uma fábrica no dia-a-dia é muito mais relevante em todos 
os sentidos. Sendo assim, ao engajarmos com tais companhias, conseguimos potencializar 
nosso impacto na sociedade. 
 
Por isso, em nossos fundos ESG, selecionamos unicamente empresas cujas operações 
busquem recompensar não somente seus acionistas e credores, mas toda a sociedade em 
que elas estiverem inseridas; empresas que mantenham postura ética e de governança 
ilibadas e que promovam a inclusão e igualdade social. 
 
Esta política abrange nossos fundos com mandatos ESG específicos e é complementar a 
política de investimento responsável da JGP. 
 

Abordagem para integração ESG 
 
O fundo não investirá em atividades e setores que estejam elencados na nossa Lista de 
Restrição Permanente dos Fundos ESG. Previamente a cada investimento, nossos analistas 
irão avaliar se a empresa em questão está envolvida em algumas das atividades impeditivas 
da lista. 
 
No processo de avaliação ESG de empresas, utilizamos o mesmo método de pontuação 
descrito na Política de Investimento Responsável da JGP, atribuindo notas, a depender do 
desempenho ESG das empresas avaliadas. Adotamos a abordagem de integração ESG para 
avaliação de empresas listadas e emissores de dívida. Como resultado, essa avaliação gera 
uma nota que será posteriormente considerada na análise de cada ativo avaliado. 
 
Incorporamos os resultados dessa análise em nosso processo de tomada de decisão levando 
em conta as seguintes diretrizes: 
 
Para Equities: 
 

• Identificação de pontos ESG críticos que demandarão uma análise mais aprofundada 
do analista e discussão com o gestor; 

• Ajuste na taxa de desconto, para cima ou para baixo, a partir das notas atribuídas 
para a empresa; 

• Ajuste na margem de segurança e potencial exposição máxima ao ativo analisado, de 
acordo com o desempenho ESG avaliado e impactos na sociedade e meio ambiente; 

• Avaliação de oportunidades de engajamento junto aos emissores para 
desenvolvimento de melhores práticas ESG. 

 



 

 

Para Crédito: 
 

• Identificação de pontos ESG críticos que demandarão uma análise mais aprofundada 
do analista e discussão com o gestor; 

• Limites na exposição do portfólio a emissores que possuam desempenho ESG 
inferior; 

• Avaliação de oportunidades de engajamento junto aos emissores para 
desenvolvimento de melhores práticas ESG. 

 
Todas essas análises são discutidas e validadas em nosso Comitê de Sustentabilidade, de 
modo a refinar os resultados e alinhar a visão da casa sobre o tema. Este Comitê é formado 
por analistas e gestores das áreas de Equities e Crédito, além de colaboradores de áreas 
institucionais como Compliance e Relação com Investidores. 
 
Por fim, monitoramos o desempenho ESG das empresas investidas de forma constante, 
analisando a conformidade das empresas frente à nossa lista de exclusão e critérios de nossa 
política. 
 

Stewardship e proxy voting 
 
Acreditamos que nosso direito a voto em assembleias deve buscar melhorar o desempenho 
ambiental, social e de governança corporativa desses investimentos. Entendemos que essa 
abordagem ajuda a criar valor nesses ativos a partir de um maior alinhamento entre os 
interesses do management ou controladores das companhias e dos acionistas minoritários. 
Esse papel é realizado pelos gestores de nossos fundos de investimento, em consonância 
com a Política de Votos da JGP, sendo que nas assembleias que participemos iremos sempre 
ponderar os impactos ambientais, sociais e de governança significativos através da empresa. 
 
Prezamos pela transparência e ética com nossos cotistas, de modo que caso seja identificado 
potencial conflito de interesses tal qual previsto na Lei das Sociedades por Ações, o exercício 
de direito a voto em assembleia de empresas investidas não será realizado. Quando possível, 
a JGP adotará procedimentos para extinguir a situação de conflitos de interesse em tempo 
hábil para possibilitar a votação. As situações de conflito de interesse devem ser avaliadas 
pela área de Compliance da JGP. 
 
Podemos antecipar, contudo, que em virtude de sermos gestores independentes, não termos 
fundos de private equity e não prestarmos assessoria financeira a companhias, é mais remota 
a hipótese de termos um potencial conflito de interesses que nos impeça de votar em 
assembleias gerais.  
 
 
  



 

 

Anexo I – Lista de Restrição Permanente da JGP 
 
Nenhum fundo* da JGP investirá nas seguintes atividades e setores: 
 

a) Empresas que derivem mais de 5% da receita de produção e comércio de tabaco; 

b) Casas de apostas, cassinos ou exploração de jogos de azar; 

c) Empresas que derivem mais de 5% de suas receitas totais das atividades de produção 

e comércio de bebidas de alto teor alcoólico (não inclui cerveja e vinho); 

d) Produção e comércio de armas e munições; 

e) Atividades que comprovadamente envolvam trabalho forçado ou infantil em qualquer 

ponto de sua cadeia. Nesse caso, iremos avaliar se as empresas foram condenadas 

e, para aquelas que estejam enfrentando procedimentos investigatórios para apurar o 

uso de trabalho forçado ou infantil, quais foram as medidas tomadas e formalizadas a 

respeito no nível da diretoria e do board para remediação dessas suspeitas. 

 

*A JGP Gestão Patrimonial investe em fundos de investimento de outras gestoras, 
desse modo, não pode garantir que investimentos nas atividades e setores acima não 
sejam realizados de forma indireta. Vale ressaltar, que gestoras de recursos e fundos 
de investimento que sigam as diretrizes acima serão mais bem avaliadas no nosso 
processo de pontuação ESG.  



 

 

Anexo II – Lista de Restrição Permanente para fundos ESG 
 
Além daqueles setores elencados na Lista de Exclusão da JGP (anexo I), os fundos da JGP 
com mandato ESG não investirão nas seguintes atividades e setores: 
 

a) Exploração mineral em condições que representem elevado risco para comunidades 

no entorno e meio ambiente, comprovado através de laudos técnicos, avaliação dos 

analistas ou escândalos socioambientais recentes; 

b) Empresas que derivem mais que 10% da receita de mineração de carvão; 

c) Produção e comércio de produtos sujeitos a restrições através da Convenção de 

Estocolmo ou Protocolo de Montreal como PCB (ascarel), substâncias depletoras de 

ozônio, pesticidas, entre outros; 

d) Produção e comércio de materiais radioativos (exceção para equipamentos médicos 

e de controle de qualidade onde o risco de exposição à radiação seja mínimo ou 

adequadamente mitigado); 

e) Produção e comércio de amianto. Não aplicável a aquisição de materiais com menos 

de 20% de amianto; 

f) Empresas que derivem mais de 20% da receita a partir de geração ou comercialização 

de energia termelétrica a carvão e que não possua perspectiva de diversificação de 

fontes; 

g) Exploração de petróleo e gás não convencionais, como folhelho, xisto, areia 

betuminosa e óleo pesado; exploração através de métodos alternativos como 

fraturamento hidráulico (fracking) e separação de areia; 

h) Empresas que derivam mais de 20% de sua receita do setor de defesa (ex. aviões 

militares, sistemas de vigilância e reconhecimento entre outros). 

  



 

 

Anexo III – Critérios usados para avaliação de empresas 
 
Todas as empresas do nosso universo de investimento são avaliadas de acordo com os 
critérios de sustentabilidade abaixo. Além destes, também utilizamos critérios setoriais 
específicos para empresas que atuam em setores com maior exposição a riscos e 
oportunidades ESG. 
 
Tema: Meio ambiente 
 

i) Riscos ambientais durante a etapa de produção 

ii) Ações para mitigação de impactos ambientais no processo produtivo 

iii) Medidas de eficiência energética e hídrica 

iv) Processos para redução no uso de resíduos simples e perigosos 

v) Processos de reciclagem de resíduo e uso sustentável de matérias primas 

vi) Inventário de gases de efeito estufa e práticas para redução das emissões 

vii) Governança interna sobre temas ambientas 

viii) Preocupação do management sobre temas ambientais 

ix) Histórico de controvérsias sobre temas ambientais e ações para mitigação 

 
Tema: Trabalhadores 
 

i) Relacionamento com funcionários, diversidade, inclusão e condições de trabalho 

ii) Retenção de talentos e treinamentos 

iii) Riscos relacionados a saúde e segurança e ações de mitigação 

iv) Histórico de controvérsias em saúde e segurança e ações para mitigação 

 
Tema: Comunidades 
 

i) Relacionamento com comunidades no entorno ou impactadas pelas operações  

da empresa 

ii) Histórico de conflitos com comunidades 

 

Tema: Clientes 

i) Saudabilidade dos produtos e embalagens para o consumidor final 

ii) Reciclagem e recuperação de embalagens 

iii) Relacionamento com consumidores 

  



 

 

 

Tema: Fornecedores 

i) Critérios ambientais, sociais e de direitos humanos na seleção e avaliação de 

fornecedores de produtos e serviços 

 

Tema: Governança 

i) Qualidade e estrutura do board (tamanho, visão de longo prazo, independência, 

existência de comitês independentes, alinhamento com acionistas e supervisão 

do management) 

ii) Remuneração dos executivos e incentivos de longo prazo (filosofia, estrutura, 

prazos, indicadores utilizados, metas, retenção e controvérsias) 

iii) Concentração acionária, histórico de conflitos com acionistas minoritários, 

diferentes classes de ações 

iv) Transparência, disclosure e qualidade das informações financeiras 

v) Estrutura organizacional (complexidade, transparência e relações de partes 

relacionadas) 

vi) Ética e integridade 

vii) Políticas e processos 

viii) Transferência de risco de negociabilidade do ativo 

 

Alguns dos itens acima podem ter peso diferenciado na nota final da empresa a depender do 

setor de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


