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Seguimos o modelo de 
Partnership, baseado em
hierarquia horizontalizada e 
ambiente meritocrático.

Somos 26 sócios em um total de 
92 profissionais. Primamos pelo
alinhamento de interesses entre 
sócios e investidores. Gerimos
nossos recursos e os de clientes
da mesma maneira.

Nossa filosofia de investimentos
consiste em entregar retornos
diferenciados e preservar o 
capital sob gestão, através de 
rigorosas análises
fundamentalistas macro e 
microeconômica, combinadas a 
uma gestão ativa. Contamos
com um time sênior e utilizamos
processos de investimento
disciplinados e estrito controle

de riscos, de modo a evitar
perdas de capital relevantes.

Estes são os fatores que nos
permitem alcançar retornos
consistentes ao longo do tempo.

Nossa equipe de 
gestão é composta 
por profissionais de 
perfis complementares 
que trabalham de 
forma integrada com 
as diferentes áreas de 
análise, em busca de 
retornos diferenciados.
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Fundos Multimercados

R$ 11,5 bilhões
Fundos de Ações

R$ 3,4 bilhões

Fundos de Crédito

R$ 3,1 bilhões

Fundos de Previdência

R$ 3,4 bilhões

R$ 21,4 bilhões
de ativos
sob gestão
— divididos
em diferentes
estratégias

Valores calculados em 31/ago/20.
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Contexto
ESG
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Environmental

Medida da conservação 
do mundo natural; que 
inclui os esforços acerca 
da questão climática, 
emissões de gases de 
efeito estufa (CO2, gás 
metano), poluição, 
biodiversidade, gestão 
de resíduos e efluentes.

Social

Medida das considerações 
das pessoas e suas relações
com a empresa, como 
satisfação do consumidor, 
engajamento dos 
funcionários, diversidade, 
relações com comunidades, 
proteção de dados e 
relações de trabalho.

Governance

Medida dos padrões para 
gerir uma empresa que 
tratam da composição do 
conselho de 
administração, estrutura 
dos comitês de auditoria e 
fiscal, processos para 
evitar corrupção, ouvidoria 
etc.

Fonte: CFA Institute (2020), “ESG and Responsible Institutional Investing Around the World: A Critical Review”

Contexto ESG

ESG — Definição
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ESG — Relevância

US$ 30 tri+ 
em investimento
sustentável no mundo

* Percentual dos Investimentos que levam em consideração os fatores ESG
Fonte: Global Sustainable Investment Review 2018

25%
Estados Unidos

60%
Austrália e Nova Zelândia

50%
Canadá e Europa

Contexto ESG
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Business Roundtable 
CEO Pledge of Social Responsibility

200 CEOs

— Geração de emprego

— Economia sustentável

— Inovação

— Ambiente saudável

— Oportunidade econômica 
para todos

Investor Statement on Deforestation
and Forest Fires in the Amazon

244 fundos
US$17 tri 
sob gestão

David Solomon, CEO 
Goldman Sachs em Davos 2020

Goldman Sachs

Exigência de diversidade
nos Conselhos de 
Administração para IPO

Requisitos
da UE

Exigência que gestores 
de ativos divulguem 
procedimentos adotados 
para integrar riscos ASG

ESG — Relevância

Contexto ESG
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“We share a fundamental commitment to all of our stakeholders: 

Delivering value to our customers (…) Investing in our employees (…)

Dealing fairly and ethically with our suppliers(…) Supporting the 

communities in which we work(…) Generating long-term value for 

shareholders, who provide the capital that allows companies to invest, 

grow and innovate… Each of our stakeholders is essential. We commit to 

deliver value to all of them, for the future success of our companies, our 

communities and our country.” Statement on the Purpose of a Corporation 

— Business Roundtable, 2019

ESG: Capitalismo dos Stakeholders

Dentre as 100 maiores entidades 
no mundo, 69 são empresas 
e 31 governos

PIB das 100 
menores economias 
do planeta

Receita das 10 
maiores empresas
do mundo

Função Social Corporativa Liberal
“Existe uma e somente uma responsabilidade social do 

negócio – usar seus recursos e engajar-se em atividades 

designadas para aumentar seus lucros contanto que 

permaneça dentro das regras do jogo, ou seja, engajar-se 

em aberta e livre competição sem engano ou fraude.” 

The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit

— Milton Friedman, 1970

ESG — Relevância e Responsabilidade Social das Empresas

Contexto ESG

Ioannis Ioannou (2018), “Why it pays to be socially responsible in business”
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A Relevância de ESG no Mundo Corporativo

Empresas com Alto Score ESG

—Maior atração e retenção de talentos

—Maior valor da marca

—Maior engajamento de stakeholders

—Conformação ótima de produto 

—Menor custo de capital 

—Menores riscos operacionais, 
financeiros, de imagem e regulatórios

Menor volatilidade 
na Geração de Caixa

Diferencial Estratégico 
e Competitivo

Mitigador de Riscos

Integração ESG na JGP
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A Relevância de ESG no Mundo Corporativo

Visão holística
das companhias

Integração ESG na JGP
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Integração
ESG na JGP
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Compromisso JGP

Adotamos Política de Investimento Responsável para todos 
os fundos sob nossa gestão, que leva em consideração o 
impacto que as empresas investidas causam ou poderão 
causar à sociedade e ao meio ambiente. 

Entre as práticas adotadas, destacam-se: (i) restrições 
para investir em certos setores, (ii) utilização de 
frameworks de avaliação ESG em nosso processo 
de análise de empresas, e (iii) engajamento ativo no 
aprimoramento das práticas ESG das empresas investidas.

Especificamente, no que diz respeito aos fundos de mandato 
ESG, controlamos a pegada de carbono e hídrica do portfólio. 
Ampliamos o rol dos setores com restrição e vedamos o 
investimento em segmentos considerados especialmente 
nocivos à sociedade e ao meio ambiente. Além disso, 
estes fundos apoiarão empresas/indústrias que gerem 
externalidades positivas que julgamos ser transformacionais 
para o planeta. 

Integração ESG na JGP

A Política de Investimento Responsável encontra-se disponível para consulta em nosso site.

Acreditamos que em um país pobre 
e desigual, mas ao mesmo tempo 
com atributos naturais como o 
Brasil, seja dever moral da 
comunidade de investidores se 
engajar para que as empresas 
caminhem em direção à uma 
sociedade inclusiva, que fomente a 
igualdade de oportunidades entre 
todos e a responsabilidade com o 
meio ambiente. É com entusiasmo 
que nós anunciamos que 
envidaremos nossos melhores 
esforços em busca desse ideário.

https://www.jgp.com.br/informacoes-regulatorias
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Fonte: JGP
*Pessoas-hora

Demanda 
de clientes

2018 Ago/19

Brumadinho

Decisão de 
Integrar ESG

Lançamento
JGP ESG FIC FIA

Assinatura 
Investidores pelo 
Clima (IPC)

2019 2020

Workshops
Sitawi

1ª Carteira ESG

Workshops Ace 
Governance

Assinaturas PRI 
e Stewardship

Frameworks

Política de 
Investimento 
Responsável

Mai/19 Out/19

Nov/19 Dez/19

Mai/20 Jul/20

Jun/20

Política de Voto

Workshop ODS

Fase de Implementação: 
2.500+ horas dedicadas

Mar/20

Criação do Comitê 
de Sustentabilidade

Jan/19

Integração ESG na JGP — Timeline

Integração ESG na JGP

Lançamento
JGP ESG Previdenciário 
FIC FIA e JGP ESG 
Institucional FIC FIA

Apoio
Projeto Ilhas do Rio
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01
Necessidade de 
entendimento mais 
sistêmico do mundo, 
inclusive nos negócios

— Crescimento populacional, 
econômico e globalização 
→ interdependência entre 
negócios e pessoas, 
interconexão com a 
natureza mais explícita 
(clima, pandemias)

02
Desaceleração do 
crescimento global e seu
impacto no capitalismo

— Visão de maximização
do lucro falha na teoria
e prática

— Visão de retorno ampliado: 
financeiro/social/ambiental

— Business Roundtable, 
Blackrock

04
Empresas vencedoras
usarão os fatores ESG 
como diferenciais
competitivos, não
somente como
mitigadores de risco

— Atração, retenção e 
engajamento de talentos

— Fortalecimento da marca

— Redução do custo de capital

— Produtos

— Redução de riscos 
operacionais, financeiros
e regulatórios

05
Evolução como Gestora: 
o ESG integrado em 
nosso processo
de investimentos

— Evolução do entendimento
que temos junto aos nossos
stakeholders e qual impacto
poderíamos gerar como
investidores→ engajamento

— Revisão de práticas internas, 
como ter empresa mais 
diversa, filantropia institucional

— Backtests internos → positivos 
para retorno do fundo

03
Questões globais e 
de costumes cada vez 
mais internalizadas 
aos negócios

— Aquecimento global 
→ regulação, preferências 
de consumidores e talentos

— Costumes →mídia social

Por que ESG?

Integração ESG na JGP
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*Definimos como retorno ampliado o conjunto de externalidade geradas por uma empresa, incluindo o retorno financeiro, ambiental, social e demais externalidades geradas.

Propósito dos Fundos de Investimento

— Levar sempre em consideração, nas suas decisões 
de investimento, as externalidades relevantes para a 
sociedade e o engajamento para melhores práticas 
com as empresas investidas 

— Fomentar o conceito ESG através da difusão da 
teoria, engajamento e conexão entre investidores 
e investimentos sustentáveis

— Oferecer veículos de investimentos que 
permitam a maximização entre risco e retorno 
ampliado* em empresas que produzam 
externalidades específicas

Integração ESG na JGP
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Conceito

Consideramos os fundos de mandato 
ESG, como a expressão máxima da 
nossa visão de um futuro ideal para o 
mundo corporativo sustentável, com 
algumas restrições que são as 
condições de contorno desse mundo 
ainda fictício atualmente, mas 
certamente real em alguns anos. 
Essas restrições têm a ver com níveis 
mais restritivos de pegadas de 
carbono e hídrica, de governança e de 
inclusão social. Além disso, 
pretendemos nos engajar no processo 
de integração de critérios ESG das 
companhias que pretendam evoluir 
suas atividades na direção de 
negócios e práticas mais sustentáveis.

Filosofia de Investimentos

Nossa filosofia de investimento 
sempre teve um foco dual, em valor 
e ciclos. Continuamos a acreditar 
que uma análise fundamentalista 
profunda, aliada a um conhecimento 
diferenciado dos ciclos (de mercado, 
político, econômico, micro) nos 
permite gerar melhores retornos 
ajustados ao risco. 

Com a integração do conceito ESG, 
adicionamos uma terceira métrica em 
nossa equação que nos permitirá 
identificar oportunidades de 
investimento não convencionais e ter 
uma melhor visão dos riscos sócio 
ambientais e de governança 
envolvidos no investimento.

Risco

Área de risco realiza o 
monitoramento das seguintes 
métricas em bases diárias:

—Exposição Líquida e Bruta 
(como % do PL);

—Concentração por indústria;

—Liquidez do portfólio.

—Stop losses.

Fundos 
de Ações ESG

Objetivo

Buscamos atingir relação risco x 
retorno melhor do que a do Ibovespa 
no longo prazo, através da gestão 
de um portfolio Long Only (alocação 
entre 85% e 100%) composto por 
ações de empresas que sejam 
comprometidas com o conceito 
de sustentabilidade no dia-a-dia 
de suas operações. 
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Nosso processo de análise Bottom-Up vem sendo
desenvolvido e aperfeiçoado internamente nos
últimos 12 anos.

A maior parte de nossos investimentos em ações é 
feita em empresas que acompanhamos há muitos 
anos, fruto de uma cobertura contínua efetuada na 
JGP desde 2008. 

Com o tempo, podemos focar mais em certos 
setores/empresas em detrimento de outros(as) 
em que estejamos menos interessados, mas o 
conhecimento gerado faz com que gastemos muito 
menos tempo caso queiramos voltar a focar 
naquele setor/empresa novamente.

Nos casos onde a empresa é nova, seja por 
IPO ou por simples expansão de cobertura, 
o processo é naturalmente mais longo. 

A partir de nossa adesão à Política de 
Investimentos Responsáveis, passamos a 
integrar em nosso processo de análise os 
fatores ESG, conforme descrito a seguir.

Pelo grande conhecimento já adquirido em mais 
de 10 anos de análise fundamentalista de ações 
e, por mantermos um acompanhamento próximo 
destas empresas, os estudos e discussões costumam 
ser eficentes e normalmente o processo decisóro 
dura poucos dias. 

Nestes casos, as principais razões que nos fazem 
avaliar um investimento em determinada ação 
são variações relevantes no preço, mudanças 
de cenário/ciclo e eventos corporativos (M&A, 
por exemplo). 

Processo de Investimento
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01
Análise/Diligência

— Tipicamente iniciamos estudo preliminar 
de 2 semanas que visa determinar se 
devemos ou não nos envolver em uma 
nova tese de investimento. O analista do 
setor faz uma avaliação inicial dos 
principais pontos e números da empresa 
e apresenta o caso para discussão.

— Uma vez  decidido pelo aprofundamento 
do caso, o analista faz uma apresentação 
mais detalhada da companhia, baseado 
em due diligence que pode durar de 1 a 3 
meses, dependendo do nosso 
conhecimento prévio da indústria, e da 
complexidade do caso em discussão.

— Tentamos aqui também identificar os  
pontos ESG materiais que demandarão 
uma análise mais aprofundada por parte 
do analista e que serão alvo de discussão 
com o gestor.

02
Decisão de Investimento

— Concluída a fase de diligência, 
que inclui uma série de entrevistas 
com executivos da empresa, seus 
concorrentes, clientes, fornecedores 
e reguladores, quando necessário, 
realizamos uma nova rodada de 
apresentações e discussões, 
definição de cenários e conclusão 
sobre a atratividade e o tamanho 
de posição.

— Ajustaremos um dos fatores mais 
determinantes da alocação, a taxa de 
desconto do investimento, para cima 
ou para baixo, em virtude do score 
ESG final atribuído a empresa pela 
área de análise da JGP.

03
Monitoramento

— Efetuamos cobertura continua: 
permanecemos estudando a 
empresa, dando prosseguimento 
às conversas e atualizando modelos 
com resultados trimestrais 
da empresa. 

— A maior parte de nossa geração de 
alfa ocorre nessa fase, uma vez que, 
somente após anos cobrindo certos 
setores e empresas, é que passamos 
a verdadeiramente entender seus 
modelos de negócios e os ciclos 
inerentes a cada setor.

— Como acionistas das empresas, 
teremos  excelentes oportunidades 
de engajamento junto aos seus 
executivos para a internalização 
das melhores práticas ESG.

04
Risco

— Ótica do Investimento –
Consideramos risco como perda 
permanente de capital. 
Individualmente falando, não olhamos 
para métrica acadêmicas, tais como 
volatilidade, para auferir risco. Risco 
para nós é quando uma empresa 
passa a sofrer perda permanente 
de seu valor, como resultado de 
alguma mudança importante no 
seu cenário competitivo, regulatório 
ou tecnológico.

— Ajustamos aqui a margem de 
segurança e potencial exposição 
máxima ao ativo analisado, de acordo 
com o seu score ESG e os potenciais 
impactos de suas operações na 
sociedade e meio ambiente.

Processo de Investimento
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Valuation
TIR esperada para os próximos 2-3 anos

— Múltiplo normalizado “de saída” 3-4 anos
à frente para o cálculo da TIR esperada

— O múltiplo de saída é estabelecido usando
3 métodos: FCD, P/L histórico e P/L de 
comparáveis (Brasil ou exterior)

— A TIR é uma combinação entre crescimento
de lucros, dividend yield e eventual variação
entre múltiplos de saída e de entrada

Fluxo de Caixa Descontado (FCD)

— Importante para compreender os drivers de 
valor e o intervalo esperado de valor justo

21Fundos de Ações ESG

Processo de Investimento

Framework da Análise Bottom-Up

Riscos
Foco em possíveis fontes de perda
permanente de capital

— Mudanças na dinâmica competitiva

— Mudanças na regulação

— Riscos de má governança corporativa

— Riscos de alocação ineficiente de capital

— Riscos de alavancagem

Indústria e Modelo
de Negócios
Estrutura Competitiva da Indústria

— Vantagens competitivas da empresa

— Barreiras a novos entrantes

— Evolução da estrutura da indústria

— Quais players estão melhor posicionados

— Pricing power

Modelo de Negócios

— Modelo de negócios da companhia

— Evolução da rentabilidade

— Entendimento da cadeia de valor

Perspectivas de crescimento e drivers
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Processo de Investimento

Framework ESG da Análise Bottom-Up

Gestão e
Governança
Track record e Consistência

— Histórico de resultados e de alocação de capital

Senioridade e Experiência dos Executivos

— Senioridade do management team / turnover

— Key men risk e processo sucessório

— Cultura: DNA da empresa

Integridade / Honestidade / Governança

— Checks & balances:  composição e estrutura de reporting
do conselho e comitês

— Transparência na divulgação de informações, práticas
e políticas

Alinhamento

— Motivações dos executivos, conselheiros e controladores
/ potenciais conflitos de interesse

— Remuneração: estrutura adequeda (curto e longo prazo), 
comparando aos peers e geração de valor

Ambiental
— Riscos ambientais durante etapa

de produção

— Ações para mitigação de impactos
ambientais no processo produtivo

— Medidas de eficiência energética e hídrica

— Processos para redução e reciclagem 
de resíduos simples e perigosos, e uso 
sustentável de matérias primas

— Inventário de gases de efeito estufa e 
práticas para redução das emissões

— Governança interna e preocupação do 
management sobre temas ambientas

— Histórico de controvérsias sobre temas
ambientais e ações para mitigação

Os scores ESG servem como guia, mas acreditamos que a melhor maneira de 
integrar fatores ESG é através do conhecimento detalhado de como as indústrias
afetam o planeta de forma sistêmica e da incorporação disso nas premissas de 
nossos modelos de valuation

Social
Trabalhadores

— Relacionamento, diversidade, inclusão 
e condições de trabalho

— Retenção de talentos e treinamentos

— Riscos relacionados a saúde e segurança

— Histórico de controvérsias em saúde 
e segurança e ações para mitigação

Comunidades

— Relacionamento com comunidades no 
entorno ou impactadas pelas operações

Clientes

— Relacionamento com consumidores

— Saudabilidade dos Produtos/embalagens

Fornecedores

— Critérios ambientais, sociais e de direitos 
humanos na seleção de fornecedores
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Timeline Frameworks

Dez-19 Mar-20 Jun-20

Frameworks 
produzidos JGP

5 26 42

Percentual de Empresas do 
Ibovespa com frameworks

5% 25% 38%

Ago-20

49

43%

Fundos de Ações ESG
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Equipe
de Gestão
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Profissionais dedicados aos Fundos de Ações

35Equipe de Gestão

Estabelecemos uma cultura de excelência.  
Contratamos pessoas inteligentes, éticas, 
dedicadas e que cooperem entre si; estas
pessoas são treinadas para tornarem-se 

diferenciados analistas de empresas e 
especialistas nas indústrias que acompanham. 

O que oferecemos a eles? Uma excelente
experiência como profissionais, remuneração
top tier, ambiente meritocrático e a oportunidade

de tornarem-se sócios da JGP.

Anos de experiência em mercado financeiro

Fundo de Ações ESG — ago/2020

Márcio Correia
Gestor, Sócio

19 anos

Fábio Fonseca, CFA

Analista-Chefe, Sócio
Financeiro e Saúde

16 anos

Reno Azevedo, CFA

Sócio
Utilities, Mineração

e Siderurgia
13 anos

Diogo Aquino, CFA

Sócio
Consumo, Saúde, outros

15 anos

Marcelo Barros, CFA

Óleo e Gás, Papel & Celulose e Outros
13 anos

Marcos di Tullio, CFA

Educação e Shoppings
13 anos

Urbano Lorea, CFA

Varejo e Consumo
8 anos

Fabrício Larguesa 

Trader de Execução
5 anos

8 Analistas de Dados

1 Analista somente dedicado à ESG
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Gestor e Analista-Chefe

Márcio Roberto Correia É um dos sócios da JGP e gestor dos fundos de ações. 
Anteriormente, foi diretor executivo do Banco UBS 
Pactual, sendo co-gestor e chefe do time de análise de 
empresas para os investimentos proprietários do UBS 
Pactual para América Latina (2005–2007), analista 
dos setores de telecom e companhias aéreas no 

próprio Banco Pactual (2004) e de telecom, siderurgia 
e mineração no Banco Credit Suisse (2001–2004). 
Márcio Correia é Engenheiro Aeronáutico formado 
pelo ITA.

Fábio Fonseca, CFA É um dos sócios da JGP, sendo o analista-chefe de 
empresas e responsável pela cobertura dos setores 
Financeiro, de Saúde e de Construção Civil. Antes de 
ingressar na JGP, Fábio Fonseca foi diretor associado 
do Banco UBS Pactual, onde também foi responsável 

pela cobertura dos mesmos setores (2004–2008). 
Fábio Fonseca é formado em Economia pelo IBMEC-
RJ e obteve a certificação de Chartered Financial 
Analyst® (CFA).
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Analistas de Equities

Reno Azevedo, CFA É um dos sócios da JGP e analista desde 2011, sendo 
responsável pelos setores de Mineração, Siderurgia, 
Utilities e Concessões. Previamente trabalhou como 
desenvolvedor de software e analista na JGP Wealth 

Management (2007–2011). Reno é formado em 
Engenharia da Computação no IME e obteve a 
certificação de Chartered Financial Analyst® (CFA).

Diogo Aquino, CFA É um dos sócios da JGP e analista responsável pela 
cobertura de empresas de Consumo. Diogo foi sócio 
do Gávea Investimentos até 2015, tendo trabalhando, 
primeiramente como macroeconomista da área 
internacional (2005–2010) e posteriormente na área 
de Desenvolvimento de Produtos e Relação com 
Investidores para clientes estrangeiros (2010–2015), 
sendo o principal interlocutor com o JP Morgan, 

controlador do Gávea, para assuntos de estratégia 
comercial. Diogo trabalhou no Banco Opportunity 
nas áreas de análise de empresas e Private Equity 
(2001–2002). Diogo Aquino é mestre em Economia 
pela PUC-Rio, Engenheiro de Produção formado pela 
UFRJ e obteve a certificação de Chartered Financial 
Analyst® (CFA).
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Analistas de Equities

Marcelo Barros, CFA É analista da JGP desde 2013, dedicado aos setores de 
Óleo e Gás, Papel e Celulose e outros. Previamente 
trabalhou mais de seis anos (2006 – 2013) no BG 
Group tendo passado pelas áreas de modelagem 
econômica, inteligência de mercado e comercial, 

incluindo uma experiência de seis meses na Escócia, 
trabalhando com as operações do Mar do Norte. É 
graduado em Engenharia de Produção pela UFRJ e 
obteve a certificação de Chartered Financial Analyst® 
(CFA).

Marcos di Tullio, CFA É o analista responsável pela cobertura dos setores de 
Educação e Shoppings. Antes disso, Marcos di Tullio foi 
analista de Private Equity na Angra Partners (2009 –
2011) e analista associado do setor de consumo no 

Banco UBS Pactual (2007 – 2009). Marcos di Tullio é 
engenheiro mecânico formado pelo IME e obteve a 
certificação de Chartered Financial Analyst® (CFA).

Urbano Lorea, CFA Urbano Lorea é analista da JGP desde 2017, dedicado 
aos setores de Varejo e Tecnologia. Anteriormente, 
trabalhou por cinco anos (2012 - 2017) na área de 

relação com investidores da JGP. É graduado em 
Engenharia de Produção pela PUC-Rio e obteve a 
certificação de Chartered Financial Analyst® (CFA).
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Análise Macroeconômica e Técnica

Fernando de Paula Rocha É um dos sócios da JGP, sendo o responsável pela área 
de análise econômica de Brasil, China e América 
Latina. Trabalha junto à mesa de operações efetuando 
análises e projeções das principais variáveis 
macroeconômicas dos países analisados e formulando 
estratégias de investimento. É membro do Conselho de 
Economia da Anbima e colunista do jornal Valor 
Econômico. Trabalhou anteriormente como 

economista chefe do Banco Banif-Primus (2000) e 
como analista do Departamento de Pesquisa da 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (1997-99). 
Formou-se mestre em Economia pela Escola de Pós 
Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas 
(EPGE-FGV), tendo também o diploma de MBA em 
Finanças daquela instituição. Graduou-se em 
Economia pela UFMG.

Guilherme Branquinho É sócio e economista da JGP, sendo um dos 
responsáveis pela cobertura macroeconômica 
brasileira. Anteriormente, trabalhou como economista

na Kron Gestão de Investimentos (2013 – 2015). 
Guilherme é Mestre em Economia pela PUC-Rio (2011-
2013) e graduou-se em Economia pela UFRJ (2010).

Paulo Gustavo Grahl, CFA, Ph.D. É um dos sócios da JGP, sendo o estrategista 
responsável pela cobertura dos países do G7. Antes d
e ingressar na JGP, Paulo Grahl foi diretor do Credit 
Suisse New York, responsável pela cobertura de vários 
países da América Latina (1998–2003). Anteriormente, 
atuou como analista sênior do Banco de Investimentos 

Garantia (1993–1998). Paulo Grahl é Doutor em 
Economia pela Escola de Pós Graduação em 
Economia da Fundação Getúlio Vargas (EPGE-FGV). 
Graduou-se em Engenharia de Computação pelo ITA 
e possui certificação de Chartered Financial Analyst® 
(CFA).

Marcio Rosandiski Lyra É um dos sócios da JGP, sendo responsável pela 
análise técnica dos mercados domésticos e 
internacionais. Anteriormente, Marcio Lyra foi 
responsável pelo desenvolvimento do Emerging 
Markets Fixed Income Research do Banco Pactual S/A. 

Atualmente, é membro do Market Technicians 
Association, Inc. (MTA) e possui CMT nível 3. Obteve o 
MBA em Finanças pelo IBMEC-RJ. Graduou-se em 
Engenharia Mecânica pelo IME em 1994.
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Práticas
Internas
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Comitê de Sustentabilidade JGP

Comitê de Sustentabilidade

Grupo Gestão Sustentabilidade

Grupo Foco
Frameworks 

de Análise

Grupo Foco
Governança

Grupo Foco
Filantropia / Invest. 

de Impacto

Grupo Foco
Práticas Internas

Grupo Foco
Comunicação 

Saúde, bem-estar 
e satisfação de 

stakeholders internos, 
responsável por 

promover temas de 
igualdade e inclusão. 

Responsável por 
evolução de cultura.

Estratégia de 
comunicação e evolução 
de ESG na JGP, público 

interno e externo; 
Imprensa; produção 

de cartas, whitepapers, 
relatórios de 

sustentabilidade etc.

Investimentos JGP 
direcionados à projetos 

de Filantropia e 
Investimento de Impacto

Governança e 
engajamento de 

empresas, política de 
voto JGP, Reporting PRI, 

CDP, Stewardship etc.

Elaboração e evolução 
do framework de 
análise ESG das 

empresas

Práticas Internas
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ESG — Filantropia / Investimentos de Impacto

Pesquisa 
científica e de 
biodiversidade 
das Ilhas do 
Arquipélago 
das Cagarras

1º Projeto Apoiado

Práticas Internas

Ilhas do Rio (Instituto Mar Adentro)

Educação 
ambiental, 
foco em poluição 
marinha (peças 
infantis, línguas 
negras)

+5mil pessoas 
capacitadas, 
+40mil pessoas 
mobilizadas 
em exposições

+600 espécies 
identificadas, 
monitoramento 
de ninhal com 
500 fragatas




