
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 
ESG GLOBAL 
O fundo busca retorno financeiro por meio de um portfólio composto por 
ativos locais e internacionais focado no mercado de renda fixa com 
perspectivas de valorização e um elevado grau de comprometimento com os 
princípios ESG (Ambiental, Social e Governança). 
 

Público-alvo: Investidores em geral 
Tipo Anbima: Ações Livre  
CNPJ: 41.219.215/0001-85 

 

 

 

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ESG 
GLOBAL BDR NÍVEL I 
O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade por meio da atuação no 
mercado de ações local e internacional. Na parcela local, a carteira é composta 
por ações de empresas que apresentam bons níveis de sustentabilidade, 
aliados aos critérios e metodologia ESG (Ambiental, Social e Governança) da 
Bradesco Asset Management. Na parcela internacional, a carteira busca por 
ativos de renda variável internacionais, tais como, BDRs (Brazilian Depositary 
Receipts - certificados de ações de empresas estrangeiras listadas na Bolsa 
brasileira) ou ETFs (Exchange Traded Funds - Fundos de Investimento 
negociados em bolsa, que buscam retorno com base em determinado índice de 
mercado). 

Público-alvo: Investidores em geral 
Tipo Anbima: Ações Sustentabilidade/ Governança 
CNPJ: 39.345.047/0001-22 



 
 

 

 

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 
ESG GLOBAL 
O fundo está na nossa grade desde 2007 fortalecendo a nossa solidez no 
mercado sobre o tema. Por meio dele, o investidor acessa apenas empresas 
que tenham um elevado grau de comprometimento com o meio ambiente, com 
os aspectos sociais e de governança. Perspectiva de retornos expressivos em 
relação ao mercado acionário no longo prazo em função da qualidade das 
empresas que selecionamos para o portfólio, minimizando eventuais riscos 
relacionados a fatores ambientais, sociais e de governança corporativa. 

Público-alvo: destinado a investidores em geral, fundos de investimentos e 
fundos de investimentos em cotas, de pessoas físicas ou jurídicas. Também de 
regimes próprios de Previdência e Fundos de Pensão. 
Tipo Anbima: Ações Sustentabilidade/ Governança 
CNPJ: 07.187.751/0001-08 

 

 

 

 

BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY  
ESG USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE 
O fundo busca retorno por meio de um portfólio composto por ativos 
internacionais que tenham perspectivas de valorização e um elevado grau de 
comprometimento com os princípios ESG. Permite acesso a diversas 
estratégias internacionais e gestores renomados em um único produto com 
exposição cambial. 

Público-alvo: Investidores qualificados 
Tipo Anbima: Ações Investimento no Exterior 
CNPJ: 37.703.644.0001/56 

 



 
 

 

 

 

BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL FIC  
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 
PGBL/VGBL  
O fundo busca alocação em fundos de investimento composto pelas 
estratégias ESG de gestores renomados no mercado de renda variável 
internacional. Tem um portfólio composto por ações de empresas estrangeiras 
com elevado grau de comprometimento com os princípios ESG (Ambiental, 
Social e Governança), permitindo acesso a diversas estratégias em um único 
produto. 

Público-alvo: Investidores qualificados 
Tipo Anbima: Ações Investimento no Exterior 
CNPJ: 38.860.451/0001-71 

 

 
 

BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED 
INCOME ESG USD FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO IE  
O fundo busca retorno por meio de um portfólio composto por ativos 
internacionais que tenham perspectivas de valorização e um elevado grau de 
comprometimento com os princípios ESG (Ambiental, Social e Governança). O 
Fundo permite acesso a diversas estratégias e gestores renomados em um 
único produto com exposição cambial. 

Público-alvo: Investidores qualificados 
Tipo Anbima: Multimercado Investimento no Exterior 
CNPJ: 38.389.079/0001-67 
 

 



 
 

 

 

 

BRADESCO PRINCÍPIOS ESG GLOBAL FIXED INCOME 
FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 
PGB/VGBL  
Um multigestor composto pelas estratégias ESG de gestoras renomadas com 
foco no mercado de renda fixa internacional. As gestoras aqui selecionadas 
investem em títulos privados no exterior, os chamados Bonds, que financiam 
empresas e projetos desde saneamento, segurança e energia até baixa emissão 
de carbono e energia renovável, o que contribui para decisões de investimentos 
mais eficientes. 

Público-alvo: Investidores qualificados 
Tipo Anbima: Previdência Multimercado Livre 
CNPJ: 38.860.525/0001-70 

 

 

 

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE 
SRI 20  
O fundo permite acesso a companhias que são, ao mesmo tempo, avaliadas 
pelas equipes de análise de crédito e aprovadas pela nossa metodologia ESG 
própria da Bradesco Asset Management, que considera os aspectos de 
governança corporativa e responsabilidade socioambiental das empresas.  

Público-alvo: Investidores em geral 
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 
CNPJ: 12.088.861/0001-52 
 

 



 
 

 

 
 

CONSTELLATION COMPOUNDERS ESG FC  
DE FIA ÁGORA  
O fundo busca investir em empresas que se destacam nos aspectos ESG e 
possuem modelos de negócio rentáveis, resilientes, sustentáveis e capazes de 
obter lucros de maneira consistente ao longo do tempo.  

Público-alvo: Investidores em geral 
Tipo Anbima: Ações Livre 
CNPJ: 37.590.561/0001-06 

 

 

 

ÁGORA TOP GREEN INDEX FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
O fundo busca acompanhar o Índice Ágora Top Green (AGTGREEN). A seleção 
dos ativos é feita com base no universo de ações que compõem o índice de 
sustentabilidade da B3, o ISE, selecionando as empresas que possuem 
destaque em boas práticas relacionadas ao tema ESG. 

Público-alvo: Investidores em geral 
Tipo Anbima: Ações Indexados  
CNPJ: 39.285.822/0001-00 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

PACIFICO TOP MANAGEMENT ESG FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
TDE INVESTIMENTOS EM AÇÕES  
O Fundo busca retorno absoluto através de atuação ativa na seleção de 
investimentos segundo os princípios de análise fundamentalista, por meio do 
qual a aderência das empresas às práticas ESG (Ambiental, Social e 
Governança) é levada em conta de forma criteriosa com o objetivo de 
identificar empresas brasileiras com grande potencial de valorização. Os 
analistas buscam sempre fontes de análise variadas, que vão desde 
informações divulgadas pelas próprias empresas até consultorias 
especializadas e pesquisas com seus clientes e fornecedores. 

Público-alvo: Investidores em geral 
Tipo Anbima: Ações Livre 
CNPJ: 38.281.082/0001-62 

 

 

 

INDIE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ÁGORA 
O fundo segue a estratégia principal de investimentos da casa, acrescida por 
maior ponderação de alocação nos ativos com melhores indicadores ESG em 
detrimentos daqueles com piores indicadores. A abordagem de integração ESG, 
desenvolvida em parceria com consultorias especializadas no assunto, 
posiciona as empresas levando em consideração tanto sua qualidade ESG hoje, 
quanto a atitude de seus acionistas ou executivos sobre aspectos que devem 
ditar sua evolução.  

Público-alvo: Investidores qualificados 
Tipo Anbima: Ações Livres 
CNPJ: 41.333.373/0001-61 



 
 

 
 

 

CONSTELLATION COMPOUNDERS ESG FC  
DE FIA ÁGORA  
O fundo busca investir de 10 a 15 empresas que se destacam nos aspectos ESG 
(Ambiental, Social e Governança Corporativa) e que que possuem modelos de 
negócio rentáveis, resilientes, sustentáveis e capazes de crescer lucros de 
maneira consistente ao longo do tempo. Além disso, essas empresas também 
possuem vantagens competitivas, balanços sólidos e times de gestão 
alinhados com os acionistas e que visam o longo-prazo.  

Público-alvo: Investidores em geral 
Tipo Anbima: Ações Livre 
CNPJ: 37.590.561/0001-06 

 

 

 

JPG ESG INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES ÁGORA 
O fundo busca atingir relação risco x retorno melhor que a do Ibovespa no 
longo prazo, através da gestão de portfólio Long Only (alocação entre 85% e 
100% do PL) composto por ações de empresas comprometidas com o conceito 
de sustentabilidade no dia a dia das operações. É vedado o investimento em 
segmentos considerados nocivos à sociedade e ao meio ambiente. Além disso, 
o fundo apoia empresas que geram ações transformacionais para o planeta e 
sua equipe e pratica engajamento ativo no aprimoramento das práticas ESG das 
empresas investidas. 

Público-alvo: Investidores em geral  
Tipo Anbima: Ações Sustentabilidade/ Governança 
CNPJ: 39.272.519/0001-64 
  
 



 
 

 
 

 

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
MULTIGESTORES ESG  
O fundo busca retorno por meio de um portfólio composto por um conjunto de 
fundos de ações que tenham um elevado grau de comprometimento com os 
princípios ESG (Ambiental, Social e Governança).  

Público-alvo: Investidores em geral 
Tipo Anbima: Ações Livre 
CNPJ: 41.219.215/0001-85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Divulgação. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE 
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Rentabilidade passada não 
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. 
Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer 
mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.  Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 
570 0022 SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 
Ouvidoria: 0800 727 9933 


