Sobre a RobecoSAM
Fundada em 1995, a RobecoSAM é especialista em investimentos focada
exclusivamente em Investimentos em Sustentabilidade. A RobecoSAM oferece
gestão de ativos, índices, análise de impacto e investimentos, avaliações
de sustentabilidade e serviços de benchmarking. As capacidades de gestão
de ativos atendem a proprietários de ativos institucionais e intermediários
financeiros e cobrem uma gama de investimentos integrados em ESG (em
investimentos públicos e privados), apresentando um forte histórico em
estratégias associadas ao tema de uso eficiente de recursos. Juntamente com
os Índices S&P Dow Jones, a RobecoSAM publica os Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) reconhecidos mundialmente. bem como a série S&P ESG Factor
Weighted Index, a primeira família de índices que trata a ESG como um fator de
desempenho independente usando a metodologia Smart ESG da RobecoSAM.
Com base em sua Corporate Sustainability Assessment (CSA), uma análise
anual de ESG de mais de 3.900 empresas listadas, a RobecoSAM compilou
uma das bases de dados mais completas do mundo de informações sobre
sustentabilidade financeiramente materiais. Os dados da CSA também estão
incluídos em USD 104 bilhões em ativos sob gestão da Robeco.
A RobecoSAM é uma empresa irmã da Robeco, empresa de gestão de
investimentos holandesa fundada em 1929. As duas entidades são subsidiárias
do ORIX Corporation Europe N.V., centro de experiência em gestão de ativos
da ORIX Corporation. Como reflexo do seu próprio compromisso de defender
práticas de investimento sustentável, a RobecoSAM é signatária do PRI, Pacto
Global da ONU e Climate Action 100+, apoia a Força-Tarefa sobre Divulgação
Financeira Relacionada ao Clima (TCFD na sigla em inglês), e é integrante
do Eurosif, Swiss Sustainable Finance, Carbon Disclosure Project (CDP) e da
Portfolio Decarbonization Coalition (PDC ).

Atividades Acadêmicas da RobecoSAM
A RobecoSAM implantou uma abordagem proativa para desenvolver parcerias
de pesquisa com instituições acadêmicas. O objetivo dessas colaborações em
pesquisas é fortalecer a posição da RobecoSAM como líder de conhecimento
no setor de Sustentabilidade Financeira, capitalizar o valor da base de dados
proprietária da RobecoSAM e desenvolver ainda mais sua metodologia de ponta
para integrar sustentabilidade ao processo de investimento. Nessa estrutura,
a RobecoSAM concentra-se na ampla colaboração e patrocínio de seletas
instituições acadêmicas.
No último ano, a RobecoSAM esteve envolvida em colaborações em pesquisas
com as seguintes instituições acadêmicas:

• Harvard Law School (EUA)
•
•
•
•
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Griffith University (Austrália)
Rotterdam School of Management (Países Baixos)
University of Queensland (Austrália)
University of Siena (Itália)

Sobre a Keyassociados
Keyassociados é uma consultoria de gestão, especializada em aspectos de
sustentabilidade, que trabalha com as maiores empresas dos principais setoreda
economia brasileira desde 1997.
As soluções incluem a estruturação e implementação dos modelos de negócio
que integram fatores de ESG, gestão de desempenho de sustentabilidade tanto
de corporações quanto dos fundos de investimento, bem como advisory em
mudanças climáticas e riscos relacionados.
Os trabalhos da Keyassociados focam nos projetos com geração de valor
compartilhado nas seguintes áreas:

• Valoração de desempenho social e ambiental
• Integração de fatores ESG nos processos de investimento
• Cadeia de valor responsável
• Inovação, cleantech & tecnologias sociais
• Modelos de negócio sustentáveis e redesign dos processos de gestão
• Gestão e análise das informações ESG
• Mecanismos de inovação financeira para gestão de impactos socioambientais
• Comunicação efetiva em Sustentabilidade (SASB, IIRC, GRI, etc)
• Quantificação e mitigação de riscos climáticos
A Keyassociados possui sede em São Paulo (SP) e uma filial localizada em Belo
Horizonte (MG).

Keyassociados
Alameda Santos, 1773, 5º andar
Bela Vista, São Paulo, SP
T +55 11 4890-4111
www.keyassociados.com.br
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