Resposta da Bradesco Asset Management (BRAM)
A BRAM integra as questões ESG ao seu processo de investimento desde 2010,
utilizando uma metodologia própria em constante evolução nestes 10 anos. Nossa
analise de sustentabilidade abrange critérios ambientais, sociais e de governança
corporativa das companhias, incluindo, mas, não restrito a gestão de recursos naturais,
minimização de impactos ambientais, emissões de carbono, saúde e segurança de todos
envolvidos na cadeia produtiva interna e externamente, aderência à regulação,
compromisso da diretoria/acionistas com sustentabilidade e transparência na prestação
de contas.
A decisão de investimento em cada empresa dos nossos fundos é avaliada e ranqueada
por diversos itens, sempre levando em consideração critérios ESG. Mais
especificamente, no processo de construção das carteiras dos diversos fundos, o gestor
responsável incorpora os aspectos de sustentabilidade na sua análise através de um
filtro positivo do ESG score e por meio de uma comparação “best-in-class” onde se
compara a empresa, sendo analisada com seus pares. Desse modo, além da análise
financeira e de riscos , agregamos a analise ESG em nosso processo de investimento.
Adicionalmente, a BRAM pro-ativamente aborda as companhias do seu universo de
investimento formalmente, no mínimo uma vez por ano, para verificar a evolução dos
processos relacionados à sustentabilidade e, em algumas situações, trabalhamos juntos
às empresas em melhoria nos seus processos buscando soluções mais sustentáveis. Da
mesma forma, participamos de duas iniciativas organizadas pelo UNPRI (United
Nations Principles for Responsible investment) e pelo IPC (Investidores pelo Clima) nas
quais trabalhamos junto às empresas do setor agropecuário e também a outros
segmentos da economia abordando os temas de emissão de carbono, desmatamento e
corrupção.
Em suma, o trabalho de sustentabilidade feito pela BRAM com as empresas investidas
visa a melhoria contínua dos processos e a melhor divulgação das métricas e políticas
das companhias. Nossa filosofia é baseada em um processo de trabalho conjunto em que
os resultados serão atingidos beneficiando a empresa, seus colaboradores, acionistas e
toda a sociedade.

