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🌱 5ª edição do Relatório de Sustentabilidade; 

🌱 Consolidação da metodologia GRI (Global Reporting Initiative) em parceria 
com a SITAWI – Finanças do BEM e com base no Guia Abrapp para 
elaboração de relatórios de sustentabilidade para as EFPC;

🌱 Mapeamento ASG completo do setor, embasado no resultado agregado 
da coleta de informações, respeitando a segmentação por porte das EFPC;

🌱 Os dados constantes no Relatório de Sustentabilidade da Abrapp 2020 são 
relativos as 57 EFPC que responderam uma pesquisa sobre conteúdos de 
investimento e gestão responsáveis;

🌱 As entidades foram separadas em três grupos: 
i) investimentos acima de R$ 10 bilhões; 
ii) investimentos entre R$ 2 bilhões e R$ 10 bilhões; e 
iii) investimentos até R$ 2 bilhões.

🌱 A amostra representa aproximadamente 72,7% do total do patrimônio das 
entidades associadas da Abrapp.

1. VISÃO ESTRATÉGICA
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2. INVESTIMENTO RESPONSÁVEL - IR
🌱 71,9% das entidades participantes da pesquisa possuem abordagem de IR 

formalizada; 

🌱 72,7% com investimentos acima de R$ 10 bilhões são signatárias de 
iniciativas que promovem o IR e/ou desenvolvimento responsável;

🌱 5 entidades possuem equipe ASG própria dedicada a investimentos;

🌱 A abordagem qualitativa é a mais implementada para todas as classes de 
ativos e o tema Governança Corporativa é o item mais considerado nós 
processos de análises de investimentos e seleção de gestores;

 🌱19,3% promovem treinamento em IR para o staff, sendo Governança 
Corporativa o principal tema tratado;

🌱 Apenas 3 entidades indicaram publicar relatório de sustentabilidade;

🌱 Os riscos não financeiros são menos mapeados que os riscos financeiros 
em todos os grupos participantes da pesquisa.
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🌱 78,9% das entidades possuem políticas relacionadas à gestão de pessoas; 

🌱 26,3% possuem políticas de diversidade e inclusão;

🌱 47,4% das entidades realizaram pesquisas de satisfação do usuário em 
relação aos serviços e produtos prestados, com índice, em 2020, maior ou 
igual a 85,0% nos três grupos; 

🌱 89,5% têm política de segurança da informação;

🌱 96,5% das EFPC realizaram ou estão em processo de diagnóstico para 
adequação à LGPD;

🌱 94,7% das EFPC têm código de ética e a alta administração participa na 
elaboração, revisão, aprovação e adesão ao código; 

🌱 100% das entidades com investimentos acima de R$ 10 bilhões, 84,0% 
dentre as com investimentos entre R$ 2 bilhões e 10 bilhões, e 52,4% das 
com investimentos até R$ 2 bilhões têm canal de denúncias formalmente 
estabelecido; 

🌱 22,8% têm política que engloba questões ambientais e analisam algum 
indicador relacionado ao meio ambiente;

🌱 57,9% das entidades têm política que engloba questões de saúde e 
segurança no trabalho. 

3. GESTÃO RESPONSÁVEL
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