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I. Visão Geral 
 

A missão da Compass Group (aqui, “Empresa”) é combinar os esforços de pessoas apaixonadas e 
comprometidas com seu trabalho com o foco em investimentos de longo prazo, a fim de fornecer dois 
resultados importantes para seus clientes: 1) retornos que são consistentemente mais altos que os de 
seus concorrentes e 2) o mais alto nível de serviço e produtos de qualidade que atendem às 
necessidades de investimento de seus clientes. 
 
Embora o objetivo principal seja capturar retornos excedentes em nome de seus investidores, a 
Empresa valoriza a cidadania corporativa e entende que é importante para seus beneficiários que ela 
abrace tendências de investimento responsáveis no mercado. Pesquisas proprietárias mostraram que 
as empresas investidas com práticas comerciais responsáveis têm uma vantagem e têm um 
desempenho melhor a longo prazo. Por esses motivos, a Compass Group integra critérios ambientais, 
sociais e de governança (“ESG”) em seus processos, operações e governança de investimentos em todo 
o nível da Empresa. 
 
A Empresa se concentra cada vez mais na integração de questões ESG em seus portfólios, e como 
administradora do capital financeiro dos clientes, tem interesse em incentivar práticas ESG robustas 
em suas empresas investidas. As análises fundamentalistas da Compass Group há muito consideram as 
questões de ESG como uma entrada essencial na sustentabilidade do caso de investimento de uma 
empresa específica. A Compass Group implementa uma classificação de ESG proprietária em seu 
universo de cobertura prioritária e espera continuar desenvolvendo metodologias para avaliar 
questões ambientais e sociais em métricas acionáveis. De acordo com essa filosofia, a Compass Group 
implementou uma abordagem para 1) identificar e avaliar, 2) envolver-se com emissores, 3) integrar 
métricas acionáveis ao processo de investimento e 4) customizar as preferências ESG dos clientes. 
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II. Integração 
 

A Compass Group acredita que os processos de crédito e seleção de ações são essenciais para a geração 
alfa. A Empresa faz gestão de estratégias de alta convicção, implementadas de acordo com pesquisas 
originais que incorporam intenso conhecimento das empresas em um ambiente altamente 
colaborativo. Naturalmente, a incursão da Empresa na integração ESG começou com a governança 
corporativa. Reconhecendo a governança como um fator-chave ou componente do caso de 
investimento de uma empresa, a metodologia de classificação de crédito interna da empresa incorpora 
"governança" como um componente do "caráter", um dos 4 Cs da análise de crédito. 

  

Em 2016, a Empresa começou a implementar seu questionário de ESG, que produz uma classificação 
numérica de vários critérios e agora cobre quase todas as empresas pertencentes às estratégias de 
ações e renda fixa da Empresa. Atualmente, a lista de verificação é composta por mais de 100 
perguntas que abrangem os seguintes tópicos: 

 

− Acionistas e estrutura acionária 

− Composição, independência e diversidade do conselho 

− Transações com partes relacionadas 

− Gestão 

− Divulgação e transparência financeira 

− Fatores de risco ambientais e sociais 
 

Os resultados quantitativos desse questionário são incorporados aos nossos relatórios, que alimentam 
diretamente o sistema interno de classificação de crédito da empresa e, portanto, fortalecem ou 
enfraquecem cada caso de investimento individual. Entendendo a relação entre os fatores ESG e a 
materialidade financeira, a Compass Group está incorporando fatores de risco ambientais e sociais em 
seu questionário com o acréscimo de 17 questões. A equipe está estudando as respostas a essas 
perguntas para analisar seu impacto e atribuir pesos precisos; uma vez que os pesos são atribuídos, 
essas perguntas terão um impacto direto nas pontuações dos emissores e, consequentemente, nas 
classificações de crédito internas e no custo do capital.. 
 
Em 2019, a Empresa atualizou suas diretrizes de avaliação para incorporar pesquisas proprietárias que 
mostram uma correlação clara entre as pontuações de governança e o custo de capital. De acordo com 
essas diretrizes, os analistas consultam um banco de dados proprietário, a fim de utilizar os diferenciais 
de pontuação da governança para ajustar a taxa de desconto dos emissores, com base na forma como 
o emissor se compara aos pares do setor. 
 
O Diretor de Investimentos (CIO) supervisiona a conformidade e a implementação de ESG, e qualquer 
desvio dessas diretrizes deve ser justificado. 

 

III. Exclusões e Triagem 
 

A Compass Group está comprometida em participar de investimentos responsáveis que respeitem 
acordos internacionais relacionados a munições cluster, minas terrestres antipessoal, armas químicas e 
armas biológicas, incluindo a convenção sobre a proibição do uso, armazenamento, produção e 
transferência de antipessoal minas e sua destruição (Tratado de Ottawa)1, a Convenção sobre Armas 
Biológicas2, a Convenção sobre Armas Químicas3 e a Convenção sobre Munições de Fragmentação.4 
 
A Empresa também decide abster-se de qualquer tipo de investimento que possa estar potencialmente 
relacionado à disseminação de armas nucleares e tecnologia de armas nucleares, em conformidade com 

 
1 https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/09/19970918%2007-53%20AM/Ch_XXVI_05p.pdf  
2 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text  
3 https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/CWC/CWC_en.pdf  
4 http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/Convention-ENG.pdf  
 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/09/19970918%2007-53%20AM/Ch_XXVI_05p.pdf
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/CWC/CWC_en.pdf
http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/Convention-ENG.pdf
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o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e outras considerações relacionadas ao 
impacto potencial de essas armas. 
 
Portanto, durante o processo de investimento, qualquer empresa que esteja associada à produção de 
munições de fragmentação, minas terrestres antipessoal, armas químicas, armas biológicas e/ou 
tecnologia de armas nucleares deve ser sinalizada ao CIO. A Compass Group trabalha para se abster de 
investimentos que possam estar relacionados à produção dessas armas. Além disso, a Empresa aplica as 
seguintes exclusões as suas transações privadas (bilaterais) de crédito: 

 

− Produção ou comércio de qualquer produto ou atividade considerada ilegal pelas leis ou 
regulamentos do país anfitrião ou convenções e acordos internacionais ou sujeita a 
proibições internacionais, como produtos farmacêuticos, pesticidas / herbicidas, substâncias 
que destroem a camada de ozônio, PCBs, animais selvagens ou produtos regulamentados 
pela CITES 

− Produção ou comércio de bebidas alcoólicas (excluindo cerveja e vinho)5 

− Produção ou comércio de tabaco5
  

− Jogos de azar, cassinos e empresas equivalentes5 

− Produção ou comércio de materiais radioativos6 

− Produção ou comércio de fibras de amianto não ligadas. Isso não se aplica à compra e uso 
de folhas de cimento de amianto ligado, onde o teor de amianto é inferior a 20% 

− Pesca com rede de deriva no meio marinho, utilizando redes com mais de 2,5 km de 
comprimento 

− Produção ou atividades que envolvam formas prejudiciais ou exploradoras de trabalho 
forçado7 / trabalho infantil prejudicial8 

− Operações comerciais de exploração madeireira para uso em florestas úmidas tropicais 
primárias 

− Produção ou comércio de madeira ou outros produtos florestais, exceto florestas manejadas 
de forma sustentável 

 
Essas exclusões são programadas em sistemas pré-negociação para estratégias líquidas e são revisadas 
antes da transação por comitês de investimento de crédito privado. O CIO supervisiona o cumprimento 
e a implementação de tais exclusões. 

 

IV. Engajamento 
 

Um componente crítico da análise da Compass Group é reunir-se frequentemente e se engajar com as 
equipes gerenciais dos emissores em diferentes níveis. As reuniões servem para entender melhor seus 
negócios e permitem que sejam transmitas as nossas opiniões sobre as empresas, incluindo opiniões sobre a 
gestão, desempenho e divulgações ESG das empresas. Muitas empresas no universo latino-americano não 
são suficientemente cobertas por corretores ou bancos; como resultado, as empresas apreciam as visões 
independentes do Compass Group. 
 
A equipe pretende conhecer cada empresa que faz parte do portfólio de 3 a 4 vezes por ano e as empresas 
que não fazem parte do portfólio, mas que fazem parte do universo de investimento, 1 a 2 vezes por ano. Em 
geral, as atas, participantes, locais e datas dessas reuniões são mantidos em um local centralizado e 
compartilhados em toda a Empresa. 
 
As visitas às empresas são um componente essencial para a geração de ideias e análises realizadas. Essas 
reuniões permitem que os analistas e gestores de portfólio compreendam melhor os fatores fundamentais 

 
5 Isso não se aplica aos patrocinadores do projeto que não estão substancialmente envolvidos nessas atividades. "Não envolvido substancialmente" significa que a atividade em questão é auxiliar 
das operações principais de um patrocinador do projeto. 
6 Isso não se aplica à compra de equipamentos médicos, equipamentos de controle de qualidade (medição) e qualquer equipamento em que o cliente considere a fonte radioativa trivial e/ou 
adequadamente blindada. 
7 Trabalho forçado significa todo trabalho ou serviço, não realizado voluntariamente, extraído de um indivíduo sob ameaça de força ou penalidade. 
8 Trabalho infantil prejudicial significa o emprego de crianças que são economicamente exploradoras, ou que podem ser perigosas ou interferir na educação da criança ou prejudicar a saúde da 
criança ou o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social da criança . 
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subjacentes ao potencial de investimento de uma empresa. Os gestores de portfólio estão, portanto, em uma 
posição melhor em relação aos seus concorrentes para avaliar os pontos fortes e fracos estratégicos e 
financeiros dos emissores, permitindo uma determinação mais prudente dos valores dos ativos. 
 
Dada a importância da administração na implementação da estratégia de uma empresa, a equipe procura 

investir em uma empresa somente depois que os profissionais de investimento da Compass Group se 
encontram com os principais executivos do negócio. Nos casos em que o engajamento não tenha sido bem-
sucedido, a Empresa considerará o exercício dos direitos dos acionistas. 

 

V. Votação 
 

As práticas de votação por procuração da Empresa seguem a estrutura regulatória de cada um dos mercados 
em que atua. A Empresa reconhece que investe em várias jurisdições e, como tal, há casos em que deve 
levar em consideração questões locais e situações específicas dos emissores, ao determinar sua abordagem 
estratégica como acionista. 

 
A Empresa procura exercer seus direitos de acionista para maximizar o valor em nome dos investimentos 
de seus beneficiários, no entanto, os profissionais de investimento têm a opção de abster-se ou repassar 
o voto em questões não contestadas. 
 
Cada gestor de portfólio, juntamente com o analista de cobertura, analisa a empresa caso a caso para 
se preparar para a votação. A Compass Group procura votar sempre que tiver direito a voto. Em geral, 
as práticas de votação por procuração da Empresa podem ser resumidas da seguinte forma: 
 
A Compass Group é um eleitor ativo em ações corporativas quando seu voto é importante ou quando a 
Empresa acredita que precisa fazer uma declaração. A maioria das empresas latino-americanas possui 
um grupo de controle definido, o que significa que os votos minoritários têm pouco peso. A Empresa 
não segue políticas de benchmark de consultores de proxy de terceiros. Um Comitê de Revisão da 
Governança do Emissor se reúne anualmente com o objetivo de usar a governança como alavanca para 
maximizar o valor do acionista e defender os interesses dos investidores nas carteiras; o Comitê se 
reunirá e discutirá as empresas nas quais a Empresa possa ter uma participação relevante (onde as 
estratégias possuem mais de 5% do capital social total ou 10% do free float, ou se solicitado por um 
analista ou gestor de portfólio). 

 
A Empresa avalia a governança corporativa de um emissor em cinco grandes áreas: 

− Acionistas e estrutura acionária 

− Composição, independência e diversidade do conselho 

− Transações com partes relacionadas 

− Gestão 

− Divulgação e transparência financeira 
 

A Empresa espera o seguinte das empresas que possui: 

− Os conselhos devem ter uma composição adequada (oferecendo uma gama de habilidades e 
qualificações, independência, diversidade de gênero e posse) para definir a estratégia da 
empresa e fornecer supervisão em nome de todos os acionistas 

− Um número relevante de conselheiros independentes e a maioria de conselheiros 
independentes em comitês importantes 

− Os membros do conselho não devem participar de mais de três conselhos de empresas 
independentes 

− Os conselheiros independentes devem receber remuneração adequada para incentivar sua 
atenção e se concentrar na empresa que supervisionam 

− Os conselhos devem se reunir regularmente; é preferível mensalmente, mas não menos que 
trimestralmente 

− Os diretores executivos não devem ser membros do conselho 

− Um voto por cada ação, com exceções permitidas em casos de empresas de alto crescimento 
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− Rotação do auditor externo a cada quatro a cinco anos 

− Divulgações financeiras adequadas e oportunas 
 

As diretrizes de votação são revisadas continuamente. 

 
VI. Transparência e Divulgação 

 

A Compass Group trata todas as atividades de investimento como confidenciais, incluindo, entre 
outros, processos de votação, engajamento e integração. As prioridades de investimento responsável, 
a transparência e os relatórios da Empresa estão alinhados com nossos objetivos de negócios e 
envolvem ativamente os beneficiários em iniciativas e desempenho geral. 

 

VII. Verificação de Procedimentos e Atividades 

 

A Compass Group visa auditar internamente suas atividades de investimento responsável anualmente. 
Além disso, a Empresa participa dos Princípios para Investimento Responsável, apoiado pela ONU (PRI, 
signatário desde novembro de 2018), que monitora a conformidade com os fatores relacionados ao 
ESG e exige relatórios sobre a implementação de tais princípios. 
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Apêndice I: Filosofia de Investimento da Empresa 
 

A filosofia e o processo de investimento da Compass Group foram construídos e refinados com base no 
conhecimento e na experiência adquiridos em mais de 20 anos de investimento nos mercados de ações e renda fixa 
da América Latina. O modelo integra totalmente a inteligência local dos EUA e da América Latina para ajudar a 
identificar e se beneficiar de ineficiências nos mercados complexos da região. 
 
Nossa filosofia de investimento visa gerar alfa através da seleção ativa, sujeita a considerações. A análise 
fundamentalista original de alta interação e a pesquisa disciplinada sustentam nosso posicionamento de alta 
convicção, buscando lucrar com os emissores de melhor desempenho a longo prazo. A equipe de investimento visa 
se reunir regularmente com emissores em toda a região e manter contato próximo com eles em vários níveis para 
fortalecer a análise, enquanto trabalha dentro da estrutura de restrições legais e regulamentares. As considerações 
top-down são usadas para enquadrar os perfis de risco das carteiras, filtrar o universo de investimento e aprimorar 
o processo de monitoramento de portfólio. 
 
Nossa cultura de disciplina gira em torno de três pilares: caso de investimento, processo de investimento e 
gerenciamento de riscos. Os casos de investimento em estratégia servem como um guia para a origem da ideia, para 
todos os profissionais de investimento. As habilidades dos gestores de portfólio são aproveitadas através da criação 
de processos de investimento específicos da estratégia, que são independentes de benchmark. Nossas carteiras 
concentradas tendem a apresentar menos riscos do que cada uma de suas classes de ativos relevantes. Os gestores 
de portfólio são responsáveis pela construção do portfólio, apoiados pelo monitoramento constante do 
gerenciamento de riscos por uma equipe independente de análise de riscos e pelo CIO (Chief Investment Officer) da 
empresa. Comitês mensais de gerenciamento de riscos, que incluem outros gestores e parceiros do portfólio, 
desafiam o posicionamento, revisam a execução de mandatos e auxiliam nas melhores práticas. 
 
A Empresa se concentra cada vez mais na integração de questões ESG em seus portfólios, e como administradora do 
capital financeiro dos clientes, tem interesse em incentivar práticas ESG robustas em suas empresas investidas. As 
análises fundamentalistas da Compass Group há muito consideram as questões de ESG como uma entrada essencial 
na sustentabilidade do caso de investimento de uma empresa específica. A Compass Group implementa uma 
classificação de ESG proprietária em seu universo de cobertura prioritária e espera continuar desenvolvendo 
metodologias para avaliar questões ambientais e sociais em métricas acionáveis. De acordo com essa filosofia, a 
Compass Group implementou uma abordagem para 1) identificar e avaliar, 2) envolver-se com emissores, 3) integrar 
métricas acionáveis ao processo de investimento e 4) customizar as preferências ESG dos clientes. 
 
A Empresa acredita que as ineficiências informacionais, analíticas e de liquidez nos mercados de capitais latino-
americanos permanecerão relevantes no futuro e que a Compass Group, com sua filosofia de investimento e 
infraestrutura exclusiva, está bem posicionada para capturar retornos excedentes em nome de seus investidores. 
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Apêndice II: Declaração sobre Mudança Climática 
 

A Compass Group entende que certos riscos e oportunidades podem surgir como resultado de tendências de longo 
prazo, incluindo mudanças demográficas, urbanização, escassez de recursos, desenvolvimentos tecnológicos e 
mudanças climáticas. A Compass entende que as empresas que cobre enfrentam dois tipos de riscos relacionados 
às mudanças climáticas (físicos e de transição) e que existe um trade-off entre os dois.  
 
Embora esses fatores sejam considerados ao analisar o perfil ESG dos emissores e tomar decisões de construção de 
portfólio, a Empresa continua buscando maneiras de integrar sistematicamente métricas acionáveis relacionadas a 
fatores de risco ambientais relevantes em seu processo de investimento. 
 
Como gestora de ativos, a Empresa acredita que investidores, empresas investidas e formuladores de políticas têm 
uma participação na mudança em direção a uma economia de baixo carbono - e devem abordá-la por meio do 
engajamento em vez do desinvestimento. De acordo com sua filosofia de investimento, a Compass Group se 
compromete a: 

 

1) colaborar com empresas para incentivar divulgações mais robustas relacionadas ao clima e 
transparência de dados de carbono de qualidade, e 
 

2) considerando a materialidade dos fatores de risco relacionados ao clima ao avaliar o caso de 
investimento de potenciais empresas investidas. 
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Apêndice III: Política de Conflito de Interesses 
 

A Compass Group tem o dever fiduciário de agir em benefício de seus clientes. Todo o pessoal da Empresa, incluindo 
diretores, executivos e funcionários, deve colocar os interesses dos clientes da Empresa antes dos seus próprios 
interesses e deve agir de forma honesta e justa em todos os aspectos ao lidar com clientes. Todo o pessoal da 
Empresa também deve cumprir todas e quaisquer leis e regulamentos de valores mobiliários relevantes. Em 
reconhecimento ao dever fiduciário com seus clientes e ao desejo da Empresa de manter seus altos padrões éticos, 
a Compass Group adotou um código de ética que contém inúmeras disposições destinadas a evitar atividades 
impróprias, identificar conflitos de interesse e fornecer vários meios para mitigar e resolver quaisquer conflitos de 
interesse reais ou potenciais entre a Empresa e o cliente da Empresa. 
 
Além disso, a Empresa não negocia seu próprio livro de ativos, nem realiza subscrição de valores mobiliários e, assim, 
alinha seus interesses com os dos clientes. Mais detalhes sobre as políticas da Empresa podem ser encontrados no 
manual de conformidade regional da Compass Group (disponível mediante solicitação). 



Última revisão: Dezembro de 2020 11  

Apêndice IV: Código de Ética 
 

O código de ética da Compass Group contém as práticas e políticas que todos os funcionários da Empresa devem 
seguir. Todos os funcionários devem relatar contas pessoais de corretagem, incluindo suas participações e atividades 
ao seu responsável local de compliance. Quaisquer transações executadas em uma conta de corretagem pessoal 
estão sujeitas a pré-autorização e aprovação pelo responsável local de compliance, sujeitas às restrições prescritas 
no código de ética. O departamento de compliance da Empresa recebe cópias duplicadas de todos os extratos e 
confirmações de contas de funcionários, produzidos pelos corretores ou custodiantes relevantes. Após o 
recebimento, o departamento de compliance analisa as contas e a atividade comercial para garantir a conformidade 
com o código de ética e todas as atividades pré-aprovadas. Além disso, cada funcionário participa de uma reunião 
anual de compliance com o responsável por compliance, na qual, entre vários outros assuntos, a atividade relevante 
da conta pessoal é revisada e coberta com o funcionário. Além disso, o código de ética detalha políticas relacionadas 
a presentes, contribuições políticas, assédio, antissuborno e corrupção, FCPA e uso das mídias sociais. 
 
Mais detalhes sobre as políticas da Empresa podem ser encontrados no manual de código de ética regional da 
Compass Group (disponível mediante solicitação). 
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Isenções de responsabilidade gerais 
 

Esta política de investimento responsável (“Política”) é fornecida para fins informativos e não constitui uma oferta de compra, aconselhamento 
sobre investimentos nem uma solicitação para vender um produto. Esta política não é um contrato nem um compromisso de qualquer espécie. 
As informações contidas neste material são de natureza geral e são comunicadas sem considerar objetivos específicos de investimento, situação 
financeira ou necessidades de qualquer investidor em particular. 
 
Esta Política não pretende ser abrangente, nem conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao determinar se deve envolver a 
Compass Group para gerenciar seus ativos. A Política foi desenvolvida com base nas informações que a Compass considera confiáveis. No entanto, 
a Política pode ser modificada, rescindida ou complementada a qualquer momento, da maneira que a Compass julgar prudente sem aviso prévio. 
A Empresa não aceita nenhuma responsabilidade, direta ou indireta, que possa surgir do uso das informações contidas neste material. A Compass 
não pode de forma alguma ser responsabilizado por qualquer decisão ou investimento feito com base nessas informações. 
 
Investimento envolve risco. Os desempenhos e simulações passados com base neles não garantem resultados futuros, nem são indicadores 
confiáveis de desempenho futuro. As informações contidas neste material não devem ser copiadas, reproduzidas, modificadas, traduzidas ou 
distribuídas sem o consentimento prévio por escrito da Compass Group, a qualquer terceira pessoa ou entidade em qualquer país ou jurisdição 
que sujeite o Compass Group ou qualquer de seus produtos a locais requisitos de registro nessas jurisdições ou onde possa ser considerado ilegal. 
 
Todas as marcas comerciais e logotipos usados para fins ilustrativos neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários. As 
informações contidas neste documento são consideradas precisas em dezembro de 2020. 
 
Entidades da Compass Group: United States of America: Compass Group LLC; CG Compass (USA) LLC; Compass Capital Management LLC; Compass 
Group Investments Solutions LLC. Mexico: Compass Investments de México S.A. de C.V. S.O.S.I.; CDI Sociedad Administradora de Proyectos S.A. 
de C.V. Colombia: Compass Group Colombia S.A.S.; Compass Group S.A. Comisionista de Bolsa. Brazil: CG Investimentos Brazil Ltda. Peru: Compass 
Group SAFI S.A.; Compass Group Sociedad Agente de Bolsa; Compass Perú S.A. Chile: Compass Group Chile S.A. Administradora General de 
Fondos; Compass Group S.A. Asesores de Inversión; CG S.A. Servicios Financieros. Argentina: Investis Asset management S.A.S.G.F.C.I. Uruguay: 
Compass Group Global Advisors S.A.; Compass Group Uruguay Investment Advisors S.A. Cayman Islands: Compass Group Investments Advisors 
Ltd. 
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