
 
 

 

FAMA Investimentos se compromete com a meta de zerar as 
emissões líquidas ao aderir a iniciativa global 

  

A FAMA Investimentos se orgulha em ser um dos membros fundadores da 
Iniciativa Net Zero Asset Managers e se compromete, junto com outros 29 
gestores de ativos globais que somam cerca de USD 9 trilhões sob 
gestão, a trabalhar para alcançar o objetivo de zerar as emissões globais 
do seu portfólio até 2050 ou antes. 
  
A iniciativa, lançada às vésperas do aniversário de cinco anos do Acordo 
de Paris, reforça a necessidade de unir forças para avançarmos nas 
metas climáticas definidas globalmente e demonstra o papel chave dos 
gestores de ativos nessa empreitada. 
  
Os compromissos são: 
  

• Trabalhar em metas de descarbonização, consistentes com a 
ambição de atingir emissões líquidas zero até 2050 ou antes em 
todos os ativos sob gestão; 

• Definir uma meta intermediária para a proporção de ativos a serem 
gerenciados em linha com a obtenção de emissões líquidas zero 
até 2050 ou antes; e 

• Revisar a intermediária pelo menos a cada cinco anos, com 
objetivo a aumentar a proporção do AUM coberto até que 100% 
dos ativos sejam incluídos.          

  
Os signatários se comprometem também a reportar seus planos de ação 
climática e avanços em linha com as diretrizes do TCFD (Taskforce on 
Climate-Related Financial Disclosures) anualmente. 
  
A FAMA Investimentos defende a importância da transição para uma 
economia de baixo carbono e do papel dos gestores de recursos nessa 
jornada ao considerar fatores relacionados ao clima em seus processos 



 
 

 

de investimento e engajamento com companhias. Embora nosso portfólio 
já tenha uma pegada de carbono negativa, acreditamos firmemente que 
os compromissos públicos e privados, bem como o engajamento 
e advocacy de boas práticas, são uma parte essencial de nosso papel 
como gestores de ativos. 
  
A iniciativa que foi lançada na semana passada, será liderada 
globalmente por seis redes de investidores, entre eles CDP, PRI e o IGCC 
e possui o aval do The Investor Agenda. 
  
Como únicos gestores da América Latina esperamos ver mais 
representantes da região aderindo nos próximos meses. 
  
Para conhecer mais sobre a iniciativa, clique aqui. 

 

 


