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Comunicado de imprensa 
 

Modelo SustainEx identifica os mercados de 

investimento mais sustentáveis do mundo 

 O modelo Sustainex foi desenvolvido pela Schroders. 

 

20 de Maio de 2019 

As empresas da Suíça, Singapura e dos Estados Unidos da América são as que estão a ter um impacto social 

mais positivo, de acordo com o modelo pioneiro de investimento SustainEx, desenvolvido pela Schroders. 

O modelo identificou alguns dos melhores mercados de investimento sustentável do mundo, através da análise 

dos benefícios líquidos ou dos custos que as empresas geram por cada 100 dólares de receita que produzem. 

De acordo com a análise da Schroders*, sete dos dez mercados mais sustentáveis são europeus, enquanto os 

menos sustentáveis são os mais dependentes de recursos, no caso, os mercados emergentes. 

 

O SustainEx é uma ferramenta chave do recém-lançado Sustainable Multi-Factor Equity (SMFE) fund, da 

Schroders, cuja análise ajuda os investidores a navegar pelas mudanças crescentes que são provocadas pela 

sociedade e o ambiente. O fundo recebeu recentemente uma alocação de 320 milhões de libras do Atlas 

Master Trust, no Reino Unido. 

Charles Prideaux, Global Head of Product and Solutions da Schroders, comentou: 

“Os nossos clientes perguntam-nos cada vez mais sobre a forma como estamos a incorporar o fator 

https://www.schroders.com/en/uk/private-investor/insights/markets/sustainex-quantifying-the-hidden-costs-of-companies/
https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/schroders-launches-sustainable-multi-factor-equity-fund/
https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/schroders-sustainable-multi-factor-equity-fund-given-320m-backing-by-the-atlas-master-trust/
https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/schroders-sustainable-multi-factor-equity-fund-given-320m-backing-by-the-atlas-master-trust/
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sustentabilidade nas nossas abordagens de investimento. O modelo SustainEx da Schroders é uma ferramenta 

inovadora que nos assegura que esses fatores são integrados na abordagem de investimento do fundo SMFE, 

ajudando-nos a oferecer retornos sustentáveis de longo-prazo aos nossos clientes.” 

 Andrew Howard, Head of Sustainable Research da Shroders, acrescentou: 

“As empresas e os países estão a enfrentar uma pressão crescente dos reguladores e da sociedade para 

terem em conta os impactos e os desafios relacionados com as mudanças climáticas, a poluição e a 

obesidade. À medida que estas tensões sociais se tornam mais presentes, é mais provável que as 

externalidades sociais e ambientais tenham custos financeiramente tangíveis.” 

“Assim, hoje em dia, é mais importante os investidores terem em conta os impactos sociais das empresas e 

dos seus portfólios, do que olharem apenas para a performance financeira.” 

“A forma como as empresas fazem dinheiro é tão importante como a quantidade de dinheiro que fazem 

atualmente. Nós desenvolvemos o SustainEx para termos uma visão objetiva das ameaças e oportunidades 

que as empresas e os mercados enfrentam e para ajudarmos os nossos analistas, gestores de fundos e 

clientes a navegar este mundo cada vez mais complexo.” 

A elevada concentração de empresas farmacêuticas e tecnológicas listadas justifica claramente a liderança do 

ranking por parte da Suíça. A análise da Schroders também demonstrou que as empresas que enfrentam as 

maiores pressões regulatórias e sociais dos governos e dos reguladores têm também tendência a entregar os 

melhores benefícios sociais. 

De todas as indústrias, as que operam nos setores da água, da biotecnologia e da farmácia oferecem os 

maiores benefícios sociais, enquanto as empresas dedicadas aos jogos de sorte e azar geram os maiores 

custos sociais, relativamente à sua importância nos mercados de ações. 

O SustainEx é parte de um conjunto de ferramentas de análise ambiental, social e de governance e enquadra o 

trabalho que a Schroders está a desenvolver. Isto inclui o Climate Progress Dashboard da Schroders e o 

modelo Carbon Value at Risk. 

*A Schroders analisou 9.000 empresas e listou os principais mercados de ações internacionais de acordo com o seu impacto global na 

sociedade, atribuindo  uma valorização aos seus impactos sociais e ambientais. A Schroders agregou esta análise de acordo com os 

mercados de ações domésticos e com os grupos industriais.  

 

Para mais informações, por favor, contacte: 

Lift Consulting 
 
Erica Macieira - erica.macieira@lift.com.pt - 910 549 515  
Nuno Augusto – nuno.augusto@lift.com.pt - 918267701  

https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/schroders-launches-climate-progress-dashboard/
https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/schroders-unveils-climate-change-investment-model/
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Sobre a Schroders plc  

Enquanto gestora global de investimentos, apoiamos instituições, intermediários e indivíduos a alcançar os seus objetivos,  as 
suas ambições e a prepararem-                                                                                  
                esta razão que temos uma longa história de adaptação, acompanhando os tempos e mantendo a nossa atenção 
centrada no que mais importa para os nossos clientes.  

    -lo implica experiência e conhecimento especializado. Ouvimos as pessoas e analisamos os dados para identificar 
tendências que vão marcar o futuro. Este conhecimento permite-nos ter uma perspetiva única, que apoia um investimento 
com convicção. Somos responsáveis pela gestão de uma carteira de 469, 5 mil milhões de Euros** em ativos que os nossos 
clientes nos confiam para que lhes entreguemos retornos sustentáveis. Mantemo-nos determinados a contribuir para a sua 
prosperidade futura e para a da sociedade em geral. Atualmente, contamos com 5.000                                      
               isto mesmo.  

Somos uma empresa global com gestão local. Isto permite-nos manter as necessidades dos nossos clientes no centro de tudo 
o que fazemos. Esta proximidade com os clientes, as suas necessidades e interesses tem-nos permitido crescer com eles ao 
longo de 200 anos e mais de sete gerações.  

Para mais informações, visite www.schroders.pt 

**a 31 de dezembro de 2018 
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