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Grupo Aegon

Nos EUA, a Aegon utiliza a 
marca Transamerica.

175 anos de 
história

Entre os maiores 
gestores de recursos 

do mundo

Capital aberto em 
NY e Amsterdã

Foco nos produtos de 
Seguros, Pensões e Asset 

Management

Mais de USD 1 
trilhão de

ativos sob gestão

Presença em mais 
de 20 países

Fonte: MAG Investimentos – Setembro/21



Aegon Asset Management

Base de clientes global
• Clientes na Europa, Américas e Ásia;
• Mercados institucionais, intermediários e varejo.

Ofertas de investimento
• Renda Fixa, Real Asset, Equities, Multi&Asset e 

soluções;
• Líder de investimento responsável.

Equipe dedicada
• Mais de  370 profissionais focados em 

investimento.

Em 30 de junho de 2021. ¹ Reflete as principais operações da Aegon N.V. na Holanda, EUA e Reino Unido. Alcançamos a neutralidade de carbono reduzindo o nível de emissões e apoiando projetos em cooperação com a ClimateCare. 

Escritórios Globais

Plataformas de Investimento Global

Parcerias



MAG Investimentos

Gestora local com 
expertise global

Mais de 
20 anos 

de atuação

Mais de 
R$ 8,5 bi

de ativos sob 
gestão¹

Rating MQ2, pela
agência de 

classificação de risco 
Moody’s

Mais de
50 fundos 

no Brasil

Fundos 
premiados Estratégias 

Internacionais

Fonte: MAG Investimentos – Setembro/21
¹ Fonte MAG Investimentos | Setembro 2021
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Investimento responsável

Investimento responsável

Um termo que abrange diversas ferramentas e

abordagens para incorporar aspectos ambientais,

sociais e de governança (ESG) nos processos de

decisão de investimento.
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Integração ESG

Terminologias encontradas na indústria...

 Gerenciar risco

 Aumentar o potencial de retorno

 Incentivar foco no longo prazo

 Alinhar-se com os objetivos dos 
clientes

Objetivos Similares:

Apesar da terminologia complicada, muitas abordagens de investimento responsável 
visam atingir objetivos semelhantes.

O investimento responsável (IR) é qualitativo e subjetivo por natureza, e não há garantia de que os critérios utilizados ou o julgamento exercido por qualquer empresa da Aegon Asset Management reflitam as crenças ou valores de qualquer investidor em particular. As informações relacionadas às práticas responsáveis
são obtidas por meio de relatórios voluntários ou de terceiros, que podem não ser precisos ou completos, e a Aegon Asset Management depende dessas informações para avaliar o compromisso da empresa com, ou a implementação de, práticas responsáveis. As normas responsáveis diferem por região. Não há
garantia de que a estratégia de investimento responsável e as técnicas empregadas serão bem-sucedidas.

Investimento responsável : vários termos, objetivos semelhantes

Investimento ético

Investimento 
verde

Triagem 
negativa

O melhor ESG 
da classe

Triagem positiva

Investimento 
socialmente 
responsável 

Investimento 
de impacto
Propriedade 

ativa
Investimento 
com tema de 

sustentabilidade
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Exemplos de soluções para Investimento Responsável

Forças de 
mercado

Impacto
deliberado

Investimentos 
Tradicionais Exclusões Melhores do 

setor
Estratégias

sustentáveis
Investimentos de 

Impacto Filantropia

Impacto ambiental e social mensurável

Temas ambientais e / ou sociais

Oportunidades ESG 

Gestão de risco ESG

Busca de retornos financeiros competitivos

Integração ESG e engajamento

Foco em quatro categorias:

Espectro de produtos de investimento responsável
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Por que investir com 
responsabilidade?



Os fluxos para fundos responsáveis ou sustentáveis continuam a acelerar, mesmo em meio à volatilidade 
recente.

Fundos sustentáveis continuam apresentando crescimento de ativos (USD Bilhões)

Fonte: Morningstar Direct, Manager Research. * Em 31 de setembro de 2021. * Os dados do segundo trimestre foram reapresentados devido à nova linguagem ESG encontrada nos prospectos dos fundos após a introdução do SFDR em 10 de março. Os números incluem os dados finais do terceiro trimestre para a
China na Ásia, exceto o Japão.

1
0

Investidores continuam aumentando as alocações para produtos 
sustentáveis



A sustentabilidade é um vento a favor impulsionado por consumidores, governos, empresas e 
investidores.

Os consumidores estão 
exigindo produtos 

sustentáveis

As empresas estão se 
adaptando e evoluindo

Os governos estão 
respondendo com 

políticas

Os investidores estão 
aplicando capital

66% dos consumidores estão
dispostos a pagar mais por marcas
sustentáveis de acordo com
Nielsen;

Em 2020 a Califórnia começou a
exigir painéis solares em todas as
novas residências; 80% das empresas S&P 500

publicaram relatórios de
sustentabilidade em 2018, contra
20% em 2011;

40% dos millennials listam as
mudanças climáticas como uma das
5 principais preocupações
relacionadas a finanças e saúde;

Redução de 50% das emissões
automotivas exigidas até 2023
para atender aos padrões de
emissão 6b da China. Espera-se que 30% das vendas

anuais de automóveis em 2030
sejam veículos elétricos, um
aumento de mais de seis vezes em
relação aos níveis atuais.

Mais de US $ 1 trilhão em
investimentos globais com o
tema sustentabilidade a partir de
2018, de acordo com a Global
Sustainable Investment Alliance

As informações neste slide foram obtidas das seguintes fontes públicas e não públicas que estão arquivadas com o gerente e disponíveis mediante solicitação: Nielsen, OEKO-TEX, CNBC, DieselNet, Government & Accountability Institute, Aegon AM US, Morningstar e Global Sustainable Investment Alliance
(GSIA). As fontes são consideradas confiáveis, mas não podem ser garantidas e podem estar em desacordo com outras fontes abordando tópicos semelhantes.

26 milhões de pessoas protestaram 
em apoio ao Black Lives Matter, um 
dos maiores movimentos da 
história dos Estados Unidos.

US $ 51 bilhões em fluxos para
fundos sustentáveis em 2020, de
acordo com a Morningstar;

O efeito dominó da sustentabilidade



Muitos estudos revelam que a integração do ESG não resulta em sacrificar os resultados
de desempenho

 63% dos estudos apontam uma relação positiva entre ESG e desempenho financeiro¹

 90% dos estudos apontam fatores ESG como não correlacionados com um desempenho
financeiro inferior, indicando que, na pior das hipóteses, há uma relação neutra entre ESG
e desempenho corporativo²

 Não há necessariamente um tradeoff nos retornos de fundos sustentáveis e fundos
tradicionais com base em um estudo de fundos mútuos abertos e negociados em bolsa²

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Não há garantia de que produtos ou estratégias ESG ou de investimento responsável (IR) produzirão retornos semelhantes aos investimentos tradicionais. Fontes: ¹ Estudo da Universidade de Hamburgo (Busch & Friede) conduzido em 2018. Relatório: 
A Robustez da Relação de Desempenho Social e Financeiro Corporativo: Uma Meta-análise de Segunda Ordem. ²Morgan Stanley e Morningstar em agosto de 2019. Com base em uma análise de 10.723 fundos mútuos usando dados da Morningstar em fundos mútuos abertos e negociados em bolsa ativos de 2004 
a 2018. Relatório: Realidade Sustentável: Analisando Risco e Retorno de Fundos Sustentáveis.

Velho argumento: a integração ESG reduz o universo de investimento e prejudica o 
desempenho

Novo argumento: os fatores ESG podem ser aplicados sem sacrificar os resultados de 
desempenho

Desmascarando o mito: ESG e desempenho não são mutuamente 
exclusivos
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Investimento 
responsável na Aegon 
Asset Management



Ratings e Rankings independentes

Avaliação A+ para estratégia e 
governança de IR da Aegon AM²

Pontuação 100/100 para política e 
programa de IR³

6º lugar de 75 gestores na avaliação 
global de programa de IR⁴

Investimento responsável na Aegon Asset Management

Líder reconhecido em investimento responsável

¹ Em 30 de junho de 2021. Ativos sob gestão/consultoria excluem joint ventures. Produtos e serviços de investimento responsável podem variar regionalmente. Consulte as divulgações para obter informações importantes sobre classificações. ² Em 2020. Aproximadamente 29% dos signatários receberam uma
pontuação A + para o módulo de estratégia e governança do PRI em 2020. ³ Em 2020. Aproximadamente 23% de 1.269 participantes receberam uma pontuação de 100/100 por sua política de investimento responsável e aproximadamente 23% de 1.181 os participantes receberam uma pontuação de 100/100 por seu
programa de investimento responsável em 2020. ⁴A partir de 2020. A ShareAction conduziu uma pesquisa ("Point of No Returns", março de 2020) com 75 dos maiores gestores de ativos do mundo em 17 países (com base em AUM em 31 de dezembro de 2017, de acordo com a Lista dos Melhores Gestores de Ativos
do IPE 2018).

Fatos rápidos sobre investimento responsável

Abordagem de investimento responsável

• Integração ESG em renda fixa e ativos;

• Gestão ativa – engajamento e votação - para encorajar 
mudanças positivas;

• Soluções focadas em investimento responsável e critérios 
ESG.

575 engajamentos conduzidos pelo time em 2020

17 profissionais no time de Investimento Responsável

30+  anos na vanguarda do investimento responsável

USD 245,4 bilhões
AuM em investimento
responsável.1

Exclusões $229.8 bilhões

Líderes ESG do setor $8.9 bilhões

Estratégias Sustentáveis $3.0 bilhões

Investimentos de impacto $3.7 bilhões



Engajamento ativo

Pré-investimento: Problemas que impedem o investimento

• Engajamento para encorajar melhorias a níveis aceitáveis;

• A ideia pode ser reconsiderada se houver melhoria suficiente.

Pós-investimento: Monitoramento contínuo de nossos investimentos

• Monitoramento de mudanças no caso original;

• Melhoria de rastreamento em KPIs.

Temática: maior envolvimento em questões amplas

• Questões temáticas abrangentes, como diversidade;

• Tentando melhorar os padrões gerais do mercado.
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Engajamento - um aspecto fundamental de nossa abordagem



.

Três dimensões da sustentabilidade
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• Produtos: O que uma empresa faz

• Práticas: como uma empresa faz isso

• Melhoria: Histórico ao longo do tempo

Abordagem diferenciada

• Identifica líderes, melhoradores e retardatários

• Alinha-se com várias megatendências 
sustentáveis

• Resulta em um portfólio com tema de 
sustentabilidade de alta convicção

Nossa estrutura abrangente avalia três dimensões da sustentabilidade.

Três dimensões da sustentabilidade

Todos os investimentos contêm risco e podem perder valor. A identificação de ‘líderes’, ‘retardatários’ e ‘melhoradores’ é baseada na avaliação da Aegon da sustentabilidade de uma empresa de seus produtos e práticas. Não há garantia de que a avaliação de uma empresa como líder ou melhoradora terá
continuidade ou que resultados positivos serão obtidos com o investimento em valores mobiliários dessas empresas. Exclusões de produtos sustentáveis: tabaco, armas, energia nuclear, jogos de azar, bem-estar animal, entretenimento adulto, modificação genética, carvão, exploração e produção de petróleo.



• Muitos termos, objetivos semelhantes: O investimento responsável
abrange diversas abordagens, mas os objetivos são geralmente os
mesmos - gerenciar o risco e aumentar o potencial de retorno.

• Evidências crescentes: Os estudos de pesquisa demonstram cada
vez mais o valor potencial do investimento responsável e ESG.

• Crescimento contínuo: o investimento responsável tende a se
acelerar, impulsionado por políticas públicas, evolução
demográfica, melhoria de dados e aumento da demanda dos
investidores.

• Estrutura holística: Na Aegon AM, nossa abordagem inclui
integração ESG e gestão ativa em todas as classes de ativos, bem
como soluções de IR focadas.

17

Resumo
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Aegon Global Sustainable Equity Fund

18

O fundo incorpora aspectos 
Ambientais, Sociais e de 

Governança nas decisões de 
investimento.

O objetivo do investimento é 
maximizar o retorno, investindo 

diretamente em uma carteira 
diversificada de ações globais que 

atendem aos critérios de 
sustentabilidade.

A atenção aos critérios de sustentabilidade aliado ao potencial de retorno de mid e small cap em mercados emergentes podem adicionar alpha ao portfólio. Data base 29/10/21 

30,2

25,1
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10,8

3,6

2,2

2,1

0,6

Tecnologia

Saúde

Industria

Consumo…

Financeiro

Consumo básico

Serviço de…

Materiais

Alocação por Setor (%)

37,0

24,9

14,5

8,6

7,2

4,5

América do Norte

Europa ex Reino
Unido

Reino Unido

Japão

Extremo Oriente ex
Japão

Mercados
Emergentes

Alocação Regional (%)

42,6

26,9

21,4

1,80

Mid Cap

Large Cap

Small Cap

Mega Cap

Nível de capitalização (%)
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Aegon Global Sustainable Equity Fund

19

Aegon Global Sustainable Equity Fund foi um
dos vencedores do “Sustainable Fund Award
2021” criado pela UNCTAD.

O anúncio foi feito no 7º Fórum Mundial de
Investimentos da UNCTAD que ocorreu entre os
dias 18 e 22 de outubro.

O prêmio reconhece fundos de alto impacto
com capacidade de cumprir critérios
multidimensionais de sustentabilidade e,
também, de superar seus respectivos
benchmarks. Ser escolhido pela ONU como um
dos seis vencedores entre 738 fundos elegíveis é o
reconhecimento do robusto processo de
investimento da estratégia e da dedicação das
equipes de Equity e Investimento Responsável da
Aegon Asset Management.

Melhor fundo de Ações Sustentáveis pela ONU
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