


O presente documento visa trazer em seu conteúdo o posicionamento do INFRAPREV frente aos de-

safios propostos e impostos pelo desenvolvimento sustentável.  Para formular sua Política de Susten-

tabilidade, a carta oficial de apresentação para seus diferentes públicos interessados, o INFRAPREV 

baseou-se na materialidade encontrada a partir da consulta aos seus colaboradores, seus gestores e 

sua alta administração. Também buscou a percepção do mercado, levantando as melhores referências 

difundidas em seu setor econômico. 

Desta forma, a Política de Sustentabilidade trás as diretrizes de sustentabilidade compostas por di-

versos temas de importância para o Instituto e seus diferentes stakeholders (partes interessadas). São 

estas diretrizes que irão nortear as ações relacionadas com a sustentabilidade, dando concatenação 

entre o posicionamento e os compromissos assumidos, desdobrando-se em planos e programas de 

sustentabilidade.

A Política de Sustentabilidade foi formulada tendo em mente os principais posicionamentos, compro-

missos e intenções assumidos pelo INFRAPREV. Assim, este documento está alinhado com iniciativas 

como os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) e o Carbon Disclosure Project (CDP), que são 

intimamente relacionadas com o foco no investimento e a responsabilidade com que é feita a tomada 

de decisão.

Além disso, atualmente é sabido que as organizações não podem negligenciar as impressões e influên-

cias dos diferentes stakeholders, relacionadas direta ou indiretamente. Para isso também foram cons-

truídas diretrizes relacionadas com os stakeholders, visando proporcionar uma base para um modelo 

de governança e relacionamento com estes atores. 

Por fim, um último objetivo foi incorporar neste documento uma visão de horizonte mais distante, 

pensando em riscos e oportunidades de negócios futuros, levando-se em consideração as potenciais 

alterações no perfil da sociedade, no país e do próprio INFRAPREV. Esta visão incorporada na Política 

de Sustentabilidade ratifica o compromisso da organização com o tema, tornando-o estratégico para 

seu core business.

Participante do movimento desde 2007, atuando ativamente no grupo de recrutamento – buscando 

constantemente o engajamento com potenciais novos signatários – o INFRAPREV é hoje reconhecido 

pela seriedade com que trata o assunto dos investimentos responsáveis. Atualmente aplica dois filtros 

ou critérios de triagem (screening) para seus investimentos em renda variável. Um considerado nega-

tivo, o outro positivo. 

Por meio destes dois crivos, a organização se posiciona contrária a negociação com empresas que es-

tejam comprovadamente associadas a uma série de critérios, como danos ambientais e armamentos 

nucleares no primeiro filtro, ou que comprovadamente desenvolvam modelos de governança alinha-

dos com as melhores práticas ou setores envolvidos com a produção de energia renovável, no caso do 

segundo filtro. 

Seria impossível desenvolver uma Política de Sustentabilidade que não estivesse alinhada ao PRI e suas 

implicações. Visando tornar-se um fundo essencialmente voltado para sustentabilidade, a responsabi-
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CONCEITOS E OBJETIVOS

PRINCÍPIOS PARA O INVESTIMENTO RESPONSÁVEL -PRI



Com base nos temas identificados a partir de um processo conjunto com os colaboradores e consultan-

do as principais características setoriais, foi elaborada uma série de Diretrizes que irão nortear as ações 

de sustentabilidade do INFRAPREV. Os macrotemas considerados de maior relevância foram agrupados 

em quatro Pilares.

PRIMEIRO PILAR – O AMBIENTE INTERNO

A preocupação com as questões sociais sempre estiveram presente nas prioridades do Instituto. Como 

forma de aprofundar o conhecimento da sustentabilidade, é de total interesse consolidar o tema ini-

cialmente em seu corpo de colaboradores.

Qualificação e Treinamento dos Colaboradores

 O INFRAPREV assume o compromisso em trabalhar pela formação e capacitação de seu grupo 

de colaboradores, prezando pela alta qualidade técnica-gerencial.

 Para o tema da sustentabilidade, o Instituto se compromete em difundir o conceito e suas prin-

cipais aplicações para todos os seus colaboradores.

Ambiente de Trabalho Alinhado com as Melhores Condições Laborais

 Um ambiente social saudável é possível, dentre outros fatores, se o ambiente de trabalho refle-

tir a seriedade, a importância e a responsabilidade empresarial com a qualidade de vida e bem-

estar dos seus colaboradores. Desta forma o INFRAPREV busca constantemente as melhores 

condições laborais possíveis, estimulando seus colaboradores a cultivar bons hábitos de vida. 

Aspectos de Diversidade na Gestão de Pessoas

 O macrotema Diversidade entra na Agenda do Instituto como um importante eixo a ser desen-

volvido, reflexo de uma postura proativa proporcionalmente alta, visando superar os desafios 

impostos pela sustentabilidade.

Respeito ao Meio Ambiente

 É direito e dever de todos os cidadãos terem acesso a um meio ambiente equilibrado. Desta 

maneira, e com o objetivo de fazer disso um agente de multiplicação, o INFRAPREV preza pelo 

uso racional dos recursos naturais em seu escritório, adotando modelos de processos e gestão 

alinhados com as práticas de ecoeficiências existentes.

SEGUNDO PILAR – PARTICIPANTES

Por ser a figura do Participante um dos eixos centrais da atuação do Instituto, a Política de Sustentabi-

lidade aborda a relação e a responsabilidade, além da atuária, com esta importante parte interessada.

Qualidade no Atendimento e Canais Disponíveis

 O INFRAPREV assume e destaca seu compromisso pela qualidade dos seus serviços às necessida-

des dos Participantes, por meio de um sólido sistema de atendimento, com metas internas que 

busquem os mais altos níveis de satisfação desta parte interessada.

 Para conseguir atingir este elevado nível de exigência, irá estimular e desenvolver o uso de 

ferramentas envolvidas com soluções em Tecnologia da Informação Sustentáveis “TI Verde”.

Composição dos Planos de Benefícios

 Os planos de benefícios oferecidos pelo fundo de pensão devem refletir os resultados alcança-

dos pelas estratégias de investimentos. Estas linhas de decisão devem estar de acordo com as 

DIRETRIZES
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diretrizes propostas pelo PRI. Sendo assim, o INFRAPREV ratifica este posicionamento também 

em sua Política de Sustentabilidade.

 Além do seu compromisso atuarial e com o intuito de assumir a figura de um fundo de pensão 

essencialmente sustentável, o Instituto manifesta sua posição como articulador e dissemina-

dor dos conceitos de sustentabilidade para os investidores institucionais, procurando fomentar 

oportunidades nas áreas que melhor contribuam para um desenvolvimento macroeconômico 

do País.

TERCEIRO PILAR – FATORES DE SUCESSO DO NEGÓCIO

Mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, o INFRAPREV precisa cumprir com sua obrigação atu-

arial. Para tal, é preciso ficar atento aos principais risco e oportunidades inerentes a atividade de gerir 

recursos monetários de outras partes. Tendo isso em mente, o Pilar Fatores de Sucesso do Negócio foca 

no compromisso vigilante de buscar as melhores opções, principalmente voltadas para o contexto da 

sustentabilidade.

Questões Relativas às Mudanças Demográficas no Brasil

 O perfil socioeconômico e demográfico brasileiro esta em constante alteração. A flutuação e 

ascensão entre as classes sociais e os maiores índices de longevidade, dentre outros fatores, 

exigem um posicionamento atencioso do fundo de pensão, levando-o a assumir o claro com-

promisso estratégico com este tema.

 Os riscos e oportunidades devem estar ponderados, inclusive pelo prisma da sustentabilidade, 

nas ações e compromissos do Instituto, com o objetivo de caminhar para se consolidar como 

um fundo de pensão sustentável.

Iniciativas de Diálogo com as Partes Interessadas

 O gerenciamento do relacionamento com as Partes Interessadas (stakeholders) é um dos ele-

mentos centrais que influenciam o sucesso dos negócios. Ao realizar o mapeamento dos prin-

cipais atores que influenciam e são influenciados torna-se possível estabelecer um canal de 

relacionamento aberto e periódico.

 A gestão deste relacionamento visa proporcionar uma maior articulação, inclusive nas questões 

relativas a esfera pública, materializadas na forma de políticas e regulamentações.

 Além do compromisso em dialogar, o estreito relacionamento com as partes interessadas favo-

rece também nas escolhas e direcionamento das ações de filantropia estratégica do INFRAPREV.

Transparência sobre os Resultados Alcançados

 Intimamente relacionada com a diretriz anterior, o Instituto enfatiza seu interesse em mostrar 

a transparência de seus resultados alcançados para suas diferentes partes interessadas, direta-

mente oriundos das decisões de investimento. 

 Este compromisso abordado aqui na Política de Sustentabilidade esta em alinhamento com as 

diretrizes do compromisso com o PRI. 

Gestão de Riscos nos Investimentos 

 É compromisso público e ratificado pelos Princípios de Investimento Responsável exercer com a 

máxima ponderação a tomada de decisão nos investimentos. 

 O INFRAPREV passa a monitorar constantemente as conformidades entre sua Política de Investi-

mento Responsáveis e suas decisões para alocação de recursos, evitando assim riscos e ameaças 

que potencialmente podem afetar sua reputação.

TERCEIRO PILAR – FATORES DE SUCESSO DO NEGÓCIO
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QUARTO PILAR – INFLUÊNCIA NAS EMPRESAS INVESTIDAS

Como investidor institucional e qualificado, o INFRAPREV pode exercer influência positiva em viabili-

zar negócios em diferentes empresas e setores. O compromisso do Instituto é atuar com responsabili-

dade e de acordo com seus princípios de sustentabilidade.

Aspectos Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa 

 Torna-se compromisso do INFRAPREV considerar aspectos relacionados com a sustentabilidade 

em suas decisões de investimento, apoiando e fortalecendo empresas e setores mais alinhados 

com este tema.

 Com o intuito, também, de colaborar com o fomento a novas e emergentes empresas, o Insti-

tuto prevê um conjunto de diretrizes para investimento responsável também para as empresas 

de pequeno e médio porte e não apenas as organizações de capital aberto.

 O INFRAPREV já considera, e irá aprofundar ainda mais esta consideração, as questões de mu-

danças climáticas e seus desafios para adaptação e mitigação, se refletindo nas ações e decisões 

realizadas pelo fundo de pensão.

Desta maneira, com as diretrizes apontadas acima, o INFRAPREV apresenta para suas diferentes partes 

interessadas qual seu posicionamento em relação a determinados assuntos, tido como prioritários e 

materiais.

A Política de Sustentabilidade será alvo periódico de atualização, para  buscar sempre novas percep-

ções e acompanhar a dinâmica socioeconômica do Brasil.

QUARTO PILAR – INFLUÊNCIA NAS EMPRESAS INVESTIDAS
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