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Embora muitos investidores estejam interessados no investimento ESG na América Latina, a demanda por
essas estratégias pode ser impulsionada principalmente pelos administradores de fundos de pensão e
reguladores da região. Os administradores de fundos de pensão na América Latina administram bilhões de
dólares dos milhões de trabalhadores que economizam para suas aposentadorias. Não surpreende que os
reguladores de fundos de pensão reconheçam a importância de implementar normas e políticas ESG para
salvaguardar esses investimentos. Vários países estão procurando promulgar regulamentações que exigiriam
que os administradores de fundos de pensão incluíssem critérios ESG em suas decisões de investimento.
Atividades regulatórias na região
▪

▪
▪

▪

▪

A CONSAR (Comissão Nacional do Sistema de Economia para a Aposentadoria) do México
estabeleceu que a partir de janeiro de 2022, as AFORES (administradores de fundos de pensão)
devem implementar algum tipo de critério ESG em suas decisões de investimento. Muitas delas já
cumpriram essa regra.1
A SBS (Superintendência de Banca, Seguros e AFP) do Peru está em consulta com o mercado local
para incluir critérios ESG possivelmente em julho de 2021.2
A Superintendência de Pensões do Chile exige que as AFP (administradores de fundos de pensão)
acrescentem critérios ESG, bem como considerar questões de risco climático em suas decisões de
investimento até maio de 2021.3
A Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) está avaliando incluir critérios ESG, embora sem
uma data definitiva. O grupo de trabalho da SFC publicou recentemente seus dois objetivos principais:
promover o financiamento verde e mitigar o risco climático e ESG no sistema de fundos de pensão. 4
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) está consultando com os
fundos de pensão locais sobre quais critérios ESG deveriam fazer parte de suas decisões de
investimento.5
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Todas essas iniciativas estão criando uma demanda por benchmarks e por índices que possam servir de base
para produtos financeiros ESG. Esta demanda também está incentivando as empresas a implementar ou
aprimorar seus programas ESG corporativos, para não ficarem de fora destes novos benchmarks.
A SAM, parte da S&P Global, acompanha a adesão das empresas aos princípios ESG utilizando uma
pesquisa abrangente e renomada chamada Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA), que reúne entre
600 e 1.000 pontos de dados de cada empresa, dando a cada uma delas uma noção da sua posição no
investimento ESG em relação a seus pares. De maneira voluntária, mais empresas do que nunca participam
atualmente da Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA) da SAM, e mais dados significam índices
mais direcionados.
Usando esses dados, agora temos a capacidade de construir índices desenvolvidos para atender às metas
ESG dos investidores, permanecendo sensíveis à dinâmica única de cada mercado local da América Latina.
Recentemente, a S&P DJI lançou novos índices ESG para o México, Brasil e Chile.
Índices ESG lançados recentemente na América Latina
▪

▪

▪

O S&P/BMV Total Mexico ESG Index tem escopo amplo e inclui tanto ações quanto fundos de
investimento imobiliário, chamados de FIBRAS no México. O índice aplica exclusões baseadas em
atividades comerciais (relacionadas ao tabaco, armas controversas e carvão) e o incumprimento dos
princípios do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC). As ações do índice são ponderadas pelas
pontuações ESG da S&P DJI.
O Índice S&P/B3 Brasil ESG também é um índice amplo que aplica as mesmas exclusões com base em
atividades comerciais e o incumprimento dos princípios do UNGC. As ações, no entanto, são ponderadas
por uma combinação de pontuações ESG da S&P DJI e liquidez para garantir que o índice seja replicável
e possa suportar um produto financeiro.
O S&P IPSA ESG Tilted Index procura medir o desempenho de títulos elegíveis do S&P IPSA que
cumprem com critérios de sustentabilidade, enquanto tenta melhorar a sua pontuação ESG da S&P DJI
em relação ao S&P IPSA mediante a ponderação elevada ou reduzida das empresas (“inclinação”) com
base em suas pontuações ESG da S&P DJI. Mais uma vez, as exclusões básicas também são aplicadas.

Ainda há trabalho pela frente para empresas, reguladores, proprietários de ativos, administradores de ativos e
investidores individuais que procuram investir de forma sustentável, mas a boa notícia é que um caminho está
se desenvolvendo rapidamente na América Latina e muitos já estão nele.
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