
Somos uma gestora de recursos focada em inovação. Nosso propósito é organizar pessoas, 

conhecimento e recursos para gerar riqueza. Acreditamos que empreendedorismo e inova-

ção são alavancas de geração de valor para a sociedade.

Para nós, uma empresa inovadora é aquela baseada em ativo proprietário, de conhecimento 

profundo, capaz de criar o futuro e manter diferenciais competitivos no longo prazo. Acredi-

tamos que ESG (do inglês: Environmental, Social and Governance) e Inovação são conceitos 

intrinsecamente ligados. Inovação está diretamente conectada ao uso eficiente de recursos 

humanos, financeiros e biológicos. 

A KPTL sempre teve conexão com as práticas de ESG. Estão presentes em nossa missão de 

desenvolver tecnologias brasileiras e gerar empregos no país; na busca por soluções inova-

doras para grandes problemas mercadológicos e sociais; e em nossos processos de avalia-

ção e acompanhamento.

Foram mais de 100 investimentos nos últimos 18 anos, em áreas como Saúde, Educação, 

Agro, Energia, IoT e Biotecnologia. Empresas que geram impacto positivo de diversas manei-

ras. Abaixo, listamos alguns exemplos:

• ●Soluções de controle biológico de pragas agrícolas para reduzir o uso de agrotóxicos;

• Tecnologias que reduzem o consumo de água e energia na indústria; 

• Equipamentos para geração de energia renovável; 

• Softwares de prevenção de desastres naturais; 

• Plataformas de educação inclusivas;

• Maior plataforma de zeladoria urbana do Brasil, eleita como um dos melhores aplicativos 

urbanos do mundo;

• Desenvolvimento de ventiladores pulmonares com tecnologia nacional;

• Revestimentos feitos a partir da reciclagem de garrafas PET, com mais de 8 milhões de 

garrafas retiradas do ambiente mensalmente;

• Plataformas de gestão socioambiental dedicada ao Agronegócio;

• Equipamentos para acompanhamento de bem estar animal cuidando 24h por dia de mais 

de 25 mil vacas leiteiras.
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Temos a obrigação de monitorar os riscos ESG de nossa carteira, como parte de nosso 

dever fiduciário. Mas decidimos ir além, porque acreditamos que no cenário atual, é impres-

cindível que as empresas assumam seu papel no desenvolvimento de soluções efetivas 

para os desafios ambientais e sociais que vivemos. Queremos influenciar nossas empresas 

investidas a adotarem melhores práticas ESG e a gerar um impacto positivo sobre o meio 

ambiente e a sociedade. 

Compreendemos as questões ESG como uma responsabilidade corporativa, uma boa prática 

de gestão e um diferencial competitivo para as empresas em que investimos. Em nossa tra-

jetória de inovação, buscamos sempre o comprometimento com estas questões como parte 

do nosso jeito de fazer negócio.

Além da missão urgente de apoiar iniciativas que tragam impacto positivo para a sociedade, 

acreditamos que as questões ESG guardam uma relação com a qualidade da gestão das 

companhias, à medida que promovem uma melhor gestão de risco, fortalecimento das rela-

ções com stakeholders e boas práticas de governança corporativa. Sua integração à estratégia 

e gestão das empresas aumenta a eficiência operacional, amplia o acesso a mercados, reduz 

a probabilidade de ocorrência de incidentes e passivos, entre outros aspectos que resultam 

em maior resiliência, competitividade e longevidade dos negócios.


