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Governança, Filantropia e Melhores Práticas Ambientais na RPS Capital
Adequação aos aspectos ESG no Processo de Investimento da Gestora

Desde sua fundação, a RPS Capital se preocupa com temas ligados à questões sociais, ambientais e
de governança, porém com a evolução da sociedade, percebemos que esses fatores ganharam maior
relevância, tornando-se cada vez mais presentes no cotidiano.
Há mais de um ano, demos início a um processo de aprofundamento no tema ESG, nomeando o sócio
Gustavo Fabricio para liderar a iniciativa da integração e análise ESG na gestora. Com graduação em
Engenharia Ambiental pela POLI-USP, possui mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro,
sendo 5 anos como sócio na RPS Capital, exercendo como uma de suas funções, análise de
investimentos em empresas nos setores regulados.
Dentre as principais estratégias disponíveis, a que mais se assemelhou com a filosofia de gestão da
casa foi a Integração ESG à gestão. Para tanto, formamos uma equipe focada em estudar, mapear e
implementar esta estratégia em nosso processo de investimentos, avaliando os riscos e oportunidades
advindas das análises ESG em um universo de cerca de 100 empresas. Com isso, desenvolvemos um
modelo de Score ESG proprietário, com o auxílio da Novare Consultoria (renomada Consultoria que já
prestou assessoria à empresas como HSBC Global Asset, Bradesco Asset, Carbon Trust, B3, Votorantim
Cimentos, Rabobank e FGV-EAESP).
De forma geral, a Integração ESG consiste em integrar os aspectos e análises ESG em todo processo
de investimento da gestora, assim como para toda sua grade de fundos. Além de não excluir nenhum
setor ou empresa, colocamos os aspectos ESG na relação risco x retorno em forma de desconto,
interagindo frequentemente com as empresas do universo de cobertura, afim de compartilhar a
importância desta agenda.
Além de integrarmos a análise ESG na gestão, a RPS Capital também exercita os princípios ESG dentro
da própria empresa. No aspecto social, destinando até 5% de nossa receita para fins filantrópicos. No
quesito Governança, possuímos um Conselho de Administração Independente desde sua fundação e,
recentemente, alteramos a estrutura societária criando uma holding não operacional, a qual contará
com um novo Conselho, possibilitando tomadas de decisões mais democráticas e com caráter
institucional.
Ao longo do 1o. semestre de 2021, temos como objetivo nos tornar signatários do Principles of
Responsible Investment (PRI), neutralizar a emissão de carbono, em parceria com a Biofílica
Investimentos Ambientais, além de aumentar o engajamento das empresas às premissas ESG, seja
através das nossas interações com as mesmas, bem como sendo mais ativos nas assembleias gerais.
Para maiores esclarecimentos, nossos times de Relações com Investidores e ESG permanecem à
disposição.
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