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Fonte: PRI e Research XP.

O investimento responsável tem ganhado força gradativamente em todo o mundo nos últimos anos e, mais

recentemente, no Brasil, onde esperamos que essa tendência persista e acelere ainda mais no próximo ano. Os temas

ESG são de longo prazo, mas alguns podem surgir com uma força maior. Isso posto, este relatório tem como objetivo

orientar os investidores na agenda ESG, por meio de (i) 5 tendências que são importantes de serem monitoradas em

2022; (ii) 10 ações brasileiras que combinam bons fundamentos e posicionamento ESG (Carteira XP ESG Brasil); e (iii) 15

BDRs para exposição internacional ao tema (Seleção BDRs ESG XP).

Cinco tendências que devem ser monitoradas 
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ESG – Year Ahead

É uma questão de combinar lucro com propósito. A pandemia tornou

evidente o fato de que investimentos ESG não vêm com um custo, pelo

contrário, colocam os investimentos tradicionais à prova e, em alguns

casos, aumentam os retornos, ao mesmo tempo em que ajudam a

moldar um futuro melhor, pensando sobre o papel dos investidores na

geração de resultados no mundo real.

A crescente relevância do tema ESG em todo o mundo. O investimento

responsável tem ganhado força gradualmente em todo o mundo nos

últimos dois anos - globalmente mais de US$35,3 trilhões em

investimentos são administrados por fundos institucionais que definiram

estratégias sustentáveis (+11% CAGR), o que representa ~36% do total de

ativos sob gestão no mundo (Figura 01).

Brasil: Ainda atrasado, mas fechando a lacuna. Quando se trata do Brasil,

embora haja claramente muito a ser feito sobre o assunto, do lado

positivo, em 2021 vimos uma mudança, uma aceleração significativa na

busca por investimentos ESG e esperamos que esse movimento persista

e evolua ainda mais no país no próximo ano.

Os temas ESG são de longo prazo, mas alguns podem surgir com força

maior. Vemos 5 principais tendências ESG que esperamos dominar o

cenário dos investimentos sustentáveis em 2022: (i) todos os olhos

voltados para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEEs);

(ii) créditos de carbono na centro das atenções; (iii) aumento da

importância do pilar S, com destaque para dois temas-chave; (iv) avanço

das regulamentações; e (v) padronização das divulgações e métricas

ESG.

Como se posicionar? Com o objetivo de ajudar os investidores em seu

processo de alocação de recursos, lançamos durante 2021 dois

portfólios ESG: (i) Carteira XP ESG Brasil, que contém as 10 melhores

opções de ações brasileiras que combinam altos padrões ESG, com base

em nossa análise proprietária, e fundamentos sólidos; e (ii) Seleção BDRs

ESG XP, composta pelos BDRs de 15 empresas norte americanas

listadas com altas classificações ESG de acordo com a MSCI.

Figura 01: Ativos globais sob gestão
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Tendência #1 - Todos os olhos nas emissões de GEEs. O

último relatório do IPCC da ONU (clique aqui para acessar

nosso comentário completo) evidenciou um cenário mais

crítico do que os chamados anteriores, elevando o tom da

mensagem, e destacando a enorme responsabilidade do ser

humano neste processo. A Terra está aquecendo mais rápido

do que o esperado e caminha para atingir 1,5°C acima do nível

pré-industrial já na década de 2030, 10 anos antes do

esperado (Figura 02). Além disso, conforme vimos durante a

COP26 (clique aqui para acessar nosso relatório), o foco do

mundo está nas alternativas para reduzir as emissões de

gases de efeito estufa (GEEs), permitindo que os países

atinjam seus compromissos net zero. O cenário alarmante,

somado à demanda dos investidores por planos confiáveis

por parte das empresas para reduzirem sua pegada de

carbono, nos leva a ver este como um tema central para 2022

e as empresas devem se preparar para esse movimento

inevitável, concentrando esforços e buscando alternativas,

principalmente agora que atingimos um ponto sem retorno.
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Fonte: IPCC e Research XP.

¹Protocolo de Kyoto: primeiro tratado internacional de compromisso entre diversos países com o objetivo de

reduzir as emissões de gases de efeito estufa; ²Acordo de Paris: substituiu o Protocolo de Kyoto em 2015.
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Tendência #2 - Créditos de carbono na centro das atenções. Surgindo em 1997 através do Protocolo de Kyoto¹, o

mercado de crédito de carbono transacionou € 229 bilhões em 2020, um crescimento de 20% A/A e mais de 5x desde

2017. Durante a COP26, entre os temas discutidos, o Artigo 6 do Acordo de Paris² foi um dos principais, ao tratar das

condições do desenvolvimento e implementação dos mercados internacionais de carbono, que permitem a

comercialização de créditos de redução de emissões. Na COP26, nada foi alterado em relação ao mercado voluntário;

por outro lado, no que se refere ao mercado regulado, destacamos três tópicos já decididos: (i) os créditos de carbono

adquiridos pelas empresas não terão que ser contabilizados nas metas nacionais de emissões de carbono (NDCs) dos

países, evitando, assim, uma etapa bastante burocrática; (ii) avanços foram feitos no Parágrafo 6.2, regulando as

negociações bilaterais entre países para atender às NDCc; e (iii) evoluções ocorreram no que tange o Parágrafo 6.4, que

aborda como as negociações entre agentes privados devem acontecer visando para cumprimento das NDCs, evitando

dupla contagem (veja aqui nosso relatório). Embora reforçamos nossa visão de que não há uma bala de prata no

combate ao aquecimento global, vemos os créditos de carbono como uma solução alternativa importante para enfrentar

as mudanças climáticas, sendo este um tema que exigirá a atenção dos investidores e das empresas em 2022.

Tendência #3 - O aumento da importância do pilar S, com destaque para dois temas-chave. Ao longo de 2021, vimos as

questões sociais ganhando espaço nas discussões frente a uma demanda crescente dos investidores por empresas que

mostram liderança no assunto. Conforme nos aproximamos de 2022, acreditamos que este pilar ganhará uma atenção

ainda mais central, e as empresas terão que ficar atentas a dois tópicos principais: (i) segurança de dados: o aumento da

coleta de dados online, somado ao fortalecimento das normas de privacidade, como a Lei Geral de Proteção de Dados

(LGPD), já estão exigindo que as empresas tenham melhores práticas para proteger a privacidade dos clientes e dados

confidenciais, principalmente considerando o número crescente de casos envolvendo violação de dados recentemente; e

(ii) diversidade e inclusão: tema que esperamos ser contemplado por todas as companhias, seguindo a tendência que

vemos na criação de comitês internos para discutir e implementar ações que aumentem a representatividade de todas

as classes, raças, gêneros e pessoas com necessidades especiais entre seus funcionários e clientes.

Figura 02: Evolução da temperatura média global

°C - em relação à temperatura média de 1961-1990
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https://conteudos.xpi.com.br/esg/relatorio-do-ipcc-um-chamado-para-todos-inclusive-para-o-mercado-frente-a-um-cenario-alarmante-do-clima/
https://conteudos.xpi.com.br/esg/cop26-implicacoes-do-documento-final/
https://conteudos.xpi.com.br/esg/cop26-implicacoes-do-documento-final/


Tendência #4 - Avanço das regulamentações. Em nossa visão, além da atual onda de mudanças impulsionada pela

sociedade e investidores, também acreditamos que as mudanças impostas pelas regulamentações estão e terão, cada

vez mais, um papel importante e central no direcionamento das empresas para melhores práticas ESG. Quando

pensamos no Brasil, considerando que a agenda ESG é relativamente nova e traz desafios, em 2021 vimos regras mais

gerais e menos prescritivas no país, o que acabou dando espaço para os agentes do mercado utilizarem iniciativas

reconhecidas internacionalmente, ao invés da elaboração de critérios próprios. Contudo, conforme as movimentações

recentes já mostram - por exemplo, a CVM anunciou no início deste mês que está preparando estudos internos para

uma potencial segunda etapa de mudança regulatória na divulgação de informações de sustentabilidade por parte das

empresas -, vemos a regulação brasileira também evoluindo e, consequentemente, se tornando cada vez mais relevante

para impulsionar a evolução da agenda ESG em 2022.

Tendência #5 - Padronização das divulgações e métricas ESG. Embora a disponibilidade de dados ESG tenha aumentado,

a qualidade dos mesmos continua sendo um desafio e a definição de um padrão único em relação à divulgação é

claramente necessário, abrangendo não apenas o que precisa ser relatado, mas a forma como o é. Recentemente, vimos

passos importantes sendo dados nessa direção – por exemplo, a International Accounting Standards Foundation (IFRS

Foundation) anunciou a criação de padrões internacionais de transparência e registro de informações de

sustentabilidade. Olhando para frente, esperamos um número cada vez maior de iniciativas para adotar a padronização

dos relatórios ESG, o que é uma evolução necessária, levando em consideração que ainda não temos um padrão

universal único de divulgação e, além disso, a divulgação de tais informações muitas vezes não é obrigatória –

atualmente, das 114 Bolsas de Valores do mundo, somente 26 (23%) colocam a divulgação de relatórios ESG como

obrigatória para a listagem das ações (Figura 03). Do lado positivo, quando olhamos para o número de Bolsas que

provêm pelos menos as orientações para a divulgação de informações ESG, ainda que a mesma seja facultativa, esse

número aumenta para 61, ou seja, 54% (Figura 04).
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Fonte: SSE e Research XP.
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Figura 03: Divulgação de fatores ESG nas bolsas de valores no mundo

12 16 24 26

71
77

78
88

2016 2018 2020 2021

Obrigatório Não obrigatório

Figura 04: Evolução da temperatura média global

# de Bolsas; Dados de 2021

61

26

Bolsas que fornecem orientação escrita sobre relatórios ESG

Bolsas com requisitos obrigatórios de listagem ESG

# de Bolsas



4

/ ESG

*Escala de 1 a 5, onde recomendação de venda é um valor menor do que 3, neutro de 3 até 4, e compra acima de 4

Fonte: Bloomberg, Research XP.

Nossa seleção BDRs ESG. Com o objetivo de selecionar empresas norte americanas listadas como benchmarks em boas

práticas ESG, lançamos em abril/21 a Seleção de BDRs & ESG XP, composta pelas 15 empresas com as melhores

classificações ESG de acordo com a MSCI (Figura 05). Em nossa visão, esse portfólio permite aos investidores

diversificar internacionalmente, além de expandir o universo de ativos ESG, o que vemos como uma combinação

poderosa. Esta seleção visa superar o MSCI ACWI no longo prazo e é revisada trimestralmente.

Companhia Ticker Preço atual (US$) Preço Atual (R$) Recomendação* Rating ESG (MSCI)

Microsoft MSFT34 77 331 4,8 AAA

Nvidia NVDC34 38 327 4,5 AAA

Adobe ADBE34 76 670 4,6 AA

Coca-Cola COCA34 50 52 4,4 AA

Home Depot HOME34 81 401 4,1 AA

Intel ITLC34 46 49 3,4 AA

Salesforce SSFO34 73 285 4,7 AA

Zoetis Z1TS34 316 222 4,5 AA

Aura AURA33 44 76 4,0 A

Disney DISB34 54 145 4,5 A

Mastercard MSCD34 57 315 4,7 A

Nike NIKE34 94 169 4,5 A

Paypal PYPL34 52 185 4,5 A

Tesla TSLA34 199 1145 3,4 A

Visa VISA34 55 194 4,8 A
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Figura 05: Seleção de BDRs & ESG XP 

Nossas 10 ações brasileiras preferidas para exposição ao tema ESG. Visando auxiliar os investidores em seu processo de

alocação de recursos, em setembro/21 demos um passo importante na agenda ESG no Research XP ao lançar nossa

Carteira recomendada ESG. O portfólio é composto por 10 nomes (com igual peso) que combinam altos padrões ESG e

fundamentos sólidos, tendo como objetivo superar a performance do índice ISE¹ da B3 no longo prazo. Ela é atualizada

mensalmente e pode ou não sofrer alterações em cada mês. Para dezembro, não estamos fazendo nenhuma mudança

na nossa Carteira ESG XP, por mantermos nossa visão positiva para os 10 nomes que compõem o nosso portfólio, tanto

do ponto de vista fundamentalista, quanto na perspectiva ESG.

ESG: O que moldará os investimentos ESG em 2022?

Como se posicionar?

Clique aqui para acessar nossa Carteira ESG XP

https://conteudos.xpi.com.br/esg/carteira-esg-xp-sem-alteracoes-em-nosso-portfolio-para-dezembro/


Disclaimer

Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021,

tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de

compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP

Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma

independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que

sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um

analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na

Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da

XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários –

ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar

autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de

suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente

orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não

são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em

simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser

divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento

expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções

dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte,

resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas

projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os

eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com

utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração

do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as

cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e

nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os

eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração

recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No

mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao

vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas

posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não

está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou

a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos

investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que

são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas:

cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de

suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar

um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de

alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de

mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO

VAREJO.
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Fonte: Research XP.
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