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O que são Green Bonds? 
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• Green Bonds são títulos de dívida emitidos por entidades financeiras, 
não-financeiras ou públicas cujo objetivo é (re)financiar ativos com 
atributos verdes ou que mitiguem as mudanças climáticas (também 
chamados Climate Bonds) 

• A principal diferença com um título regular é que o emissor declara 
publicamente o objetivo único de financiar projetos 'verdes’ 

• Esta declaração pode constar formalmente na descrição do Uso dos 
Recursos do título e obter uma certificação independente sobre a 
canalização dos recursos e credenciais verdes dos ativos 
Fonte: Climate Bond Initiative; SITAWI Finanças do Bem 



Qual o tamanho do mercado? 
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Fonte: Climate Bond Initiative; SITAWI Finanças do Bem 



Quem pode emitir Green Bonds? 
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ATIVO 
VERDE 

(ex. SPE) 

EMPRESA 
(ex. Holding) 

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA 

• Pode emitir diretamente com ou sem suporte da holding 
• Ativo pode estar em fase de desenvolvimento e/ou operação 

• Empresas com projetos/ativos verdes 
• Emissão pode estar atrelada a projetos brownfield ou greenfield 
• Precisa explicar mecanismo de seleção dos projetos 

•  Instituições financeiras que desejam captar para fundos/carteiras  de 
financiamento a projetos e/ou empresas verdes  

• Usualmente IFs possuem políticas e práticas socioambientais (track 
record) 



Diferentes projetos podem ser financiados a partir de 
emissões de Green Bonds 
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Energia Eficiência 
Energética Transporte Água Gestão de 

Resíduos Uso da terra Infraestrutura 
de adaptação 

Renováveis Prédios comerciais 
verdes 

Transporte público 
(BRT, trens...) 

Investimento a 
adaptação a 
tempestades 

Tratamento de 
água utilizada e 

captura de metano 

Silvicultura 
sustentável e 

cadeia de valor 

Adaptação de 
infraestrutura para 

aumento da 
temperatura 

Distribuição / 
Gestão energética 

Hipotecas 
residenciais verdes 

Infraestrutura de 
veículos elétricos 

Investimento a 
adaptação de 
mudança de 

regime de chuvas 

Waste to energy 
Agricultura 

sustentável e 
cadeia de valor 

Adaptação de portos 
dado aumento do 

nível do mar 

Armazenamento de 
energia 

Tecnologias e 
produtos de EE 

Infraestrutura e 
negócios de bike 

sharing 

Tratamento e reuso 
de água 

Proteção a 
tempestades 

Tecnologias de 
smart grid Retrofit industrial Veículos de baixa 

emissão 
Adaptação de 

hidrovias/canais Banda larga 

Data Center com 
renováveis 

Taxonomia dos projetos 

Fonte: Climate Bond Initiative; SITAWI Finanças do Bem 



O mercado começou com bancos de desenvolvimento 
e agora possui muitas emissões corporativas 
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•  EIB (EUR 5.000MM+) 

•  KfW (AUD 600 MM) 

•  Export-Import Bank India (USD 500 MM) 

•  IFC (BRL 14 MM) 

•  NWB Bank (EUR 500 MM) 

•  AfDB (SEK 1.000 MM) 

•  World Bank (USD 3.000MM+) 

•  Bank of America (USD 500 MM) 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
•  Paprec (EUR 480 MM) 

•  GDF Suez (EUR 2.500 MM) 

•  Iberdrola SA (EUR 750 MM) 

•  Unilever plc (GBP 250 MM) 

•  Svenska Cellulosa (SEK 1.500 MM) 

•  Toyota (USD 1.750 MM) 

EMPRESAS 
•  University of Virginia (USD 97 MM) 

•  Arizona State University (USD182 MM) 

•  Indiana University (USD 58 MM) 

•  Utah State (USD 21 MM) 

•  Connecticut (USD 60 MM) 

•  Jefferson County (USD 20 MM) 

•  Hawaii State (USD 150 MM) 

•  City of Gothenburg (SEK 1.500 MM) 

OUTROS1) 

1) Municípios, estados e universidades e outros 
Fonte: Climate Bond Initiative; SITAWI Finanças do Bem 

Exemplos de emissões (não exaustivo) 



Quais os benefícios para o emissor? 
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BENEFÍCIOS CASOS DE SUCESSO 

•  Diversificação dos investidores 
•  Maior acesso a investidores responsáveis 
•  Usualmente fundos com objetivos de longo 

prazo  
•  Possível spread reduzido (pricing) 
•  Alta demanda por Green Bonds no mercado 

internacional e nacional 
•  Mercado de Climate Finance em 

crescimento exponencial 
•  Fortes ganhos de imagem e reputação do 

emissor 

•  Emissão de 250 milhões de libras 
•  Foco em projetos de ecoeficiência 

nas plantas industriais 

•  Emissão de 1,75  bilhões de dólares 
•  Foco em financiamento de compra de 

veículos verdes pelos consumidores 

•  Maior emissão já feita –(EUR 2,5  bi) 
•  Emissão segmentada em dois períodos 

de maturação (EUR 1,2 bi em 6 anos e 
EUR 1,3 bi em 12 anos) 

•  Levantou EUR 750 Milhões em menos de 
30 minutos de call com alta diversificação de 
investidores 

•  Refinanciamento de projetos de energias 
renováveis e smart grid (brown e green field) 



Bancos internacionais criaram o padrão voluntário 
Green Bond Principles 
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Fonte: Climate Bond Initiative; SITAWI Finanças do Bem 



O think-tank inglês Climate Bonds Initiative é a principal fonte 
de informações sobre o mercado 
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§  Iniciativa que visa mobilizar recursos do mercado de 

títulos para projetos relacionados às mudanças 
climáticas com custo de capital reduzido  

§ Em 2013, foram emitidos $11 bi em Green Bonds 
§ Em 2014, foram $35 bi e espera-se que o mercado 

atinja $100bi 
§ Considerando títulos que poderiam ser classificados 

como green bonds, mas não o foram, o valor estimado 
do mercado em 2014 foi de $500 bilhões 

CLIMATE BONDS STANDARDS BOARD 

§  O Standards Board auxilia na implementação 
dos padrões e esquemas de certificação 

 
§  A iniciativa já possui padrões para energia 

solar, eólica, green building e transportes 

Fonte: Climate Bond Initiative; SITAWI Finanças do Bem 



Há grupos multistakeholder desenvolvendo padrões 
voluntários por setor e tema 
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Industry Advisory  
Group 

Numerous Technical Working Groups: Green 
Property, Low-Carbon Transport, Bio-energy, 
Agriculture, Water 

$30tn Climate Bond 
Standards Board  

Indices 

Fonte: Climate Bond Initiative; SITAWI Finanças do Bem 



A análise de projetos varia para empresas não 
financeiras e instituições financeiras  
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Dimensões analisadas em projetos 

Objetivos 

Critérios de 
elegibilidade 

Processos de decisão 
e políticas para seleção 

e classificação  

Controle e compliance 

Outras políticas e 
processos 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS 

•  Análise dos objetivos e opinião sobre os ativos/projetos selecionados seja para refinanciamento 
como funding de novos projetos próprios (empresas) como de terceiros (instituições financeiras)  

•  Avaliação dos critérios de seleção dos projetos e 
construção do portfólio que receberá o funding •  Identificação dos critérios e políticas que garantem 

elegibilidade dos ativos (brownfield) a serem 
financiados e seu processo decisório para projetos 
greenfield (caso haja) 

•  Descrição de quais processos e controles são utilizados para garantir que recursos levantados 
sejam direcionados apenas para os projetos 

•  Análise de políticas e processos ASG 
adicionais da empresa 

•  Análise de políticas e processos ASG adicionais 
como política de SARAS, track record de 
projetos, fundos e processos ASG... 

•  Identificação e avaliação dos processos decisórios 
e de classificação de ativos a serem financiados 



No Brasil, diversos instrumentos financeiros poderiam 
ser utilizados como Green Bonds (não exaustivo) 
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Debêntures 

Agronegócio 

Regulares 

Incentivadas 

CRA 

LCA 

•  Podem ser emitidas por sociedades através 
de ações, de capital aberto ou fechado 

DESCRIÇÃO 
•  Eficiência energética, gestão de resíduos, 

redes inteligentes de energia e tratamento, 
reuso de água... 

EXEMPLOS DE PROJETOS 

•  “Debêntures de infraestrutura”, benefício 
tributário para investidores de título ou valor 
mobiliário de emissão de PJ não financeira 

•  Energias renováveis, transporte público e de 
baixa emissão, projetos de saneamento, 
tratamento/reuso de água... 

•  Títulos emitidos exclusivamente por 
companhias securitizadoras de direitos 
creditórios do agronegócio 

•  Recuperação florestal, desenvolvimento de 
serviços ecossistêmicos, procedimentos de 
responsabilidade socioambiental na cadeia 
de valor e manejo sustentável... •  Título emitido por uma IF, utilizado para 

captar recursos para cadeia do agronegócio 

Imobiliário 
CRI 

LCI 

•  Lastreado em créditos imobiliários e emitido 
exclusivamente por companhias 
securitizadoras 

•  Edifícios verdes com certificação Leed / 
Acqua, investimentos em eficiência 
energética e gestão de energia, projetos de 
cogeração ou geração distribuída renovável •  Recursos aplicados direcionados para 

financiamentos habitacionais, emitida por 
IFs, além de sociedades de crédito, outros... 

Outros CCB 
•  Emitida por empresa ou pessoa física, tendo 

instituição bancária como contraparte 
•  Eficiência energética, gestão de resíduos e 

tratamento e reuso de água e outros... 

Fonte: Climate Bond Initiative; CETIP; BMF&Bovesp; SITAWI Finanças do Bem 



Obrigado 
 

 
Gustavo Pimentel 
gpimentel@sitawi.net 



Os Green Bonds usualmente são utilizados para o 
refinanciamento de projetos 
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 Asset-backed   
  Re-financing by utilities  
  Securitização bancária 
 Corporate 
 Sovereign 

Corporate 

Desenvolvimento 
Alto risco 
Project finance 
Inicial 2-5 anos 

Ativos maduros, O&M 
Baixo risco, títulos de longo prazo para investidores de longo prazo, 15-25 anos 

 
Setor Público 
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Empréstimo 
bancários 
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Fonte: Climate Bond Initiative; SITAWI Finanças do Bem 



Há três principais diretrizes para definir um Green Bond 
– em todos second opinion é recomendada  
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Quem 
desenvolveu? 

O que são? 

•  Grupo de mais de 50 grandes 
instituições financeiras 

GREEN BOND PRINCIPLES 
•  Climate Bond Initiative, ONG sem 

fins lucrativos focada em 
investidores internacionais 

CLIMATE BOND STANDARDS 
•  Bancos e/ou agências de rating, 

usualmente em parceria com 
empresas de pesquisa  

GREEN BOND INDICES 

Princípios apresentam boas 
práticas para a emissão de Green 
Bonds, incluindo: 
•  Use of proceeds: definição e 

publicação dos critérios para 
eleger o que é “verde” 

•  Project evaluation/selection: 
descrição do processo de 
decisão para determinar quais 
projetos são elegíveis. 
Management of proceeds: 
processos e controles utilizados 
para garantir direcionamento 
adequado dos recursos 

•  Reporting: emissores devem 
possuir processo (no mínimo 
anual) de reporte de resultados 

Assim como o GBP apresentam 
passos para certificação de Green 
Bonds a partir de 7 passos: 
1. Project Nomination 
2. Use of Proceeds 
3. Non-contamination 
4. Environmental and Social 
5. Verification 
6. Climate Bond 
7. Non-Compliance  
CBI possui padrões para setores 
específicos como: 
•  Energia Solar e Eólica; Edifícios 

verdes; Transportes; Bioenergia; 
Água; Agricultura e Silvicultura 

•  Indicadores de Green Bonds 
desenvolvidos por bancos de 
investimento e agências de rating 
como, por exemplo: 

•  Barclays/MSCI; Standard & 
Poor’s/Dow Jones e Bank of 
America Merrill Lynch 

•  Esses indicadores auxiliam 
investidores a compararem 
performances dos GBs, além de 
possibilitar a melhora na 
reputação dos emissores  

•  Cada indicador possui uma 
metodologia própria e 
requerimentos para classificar se 
uma emissão é ou não um GB 

Fonte: Climate Bond Initiative;  Green Bond Principles; KPMG; SITAWI Finanças do Bem 



Setores e os instrumentos financeiros possuem 
distintas “vocações” para emissão de um Green Bond 

Debêntures 

Agronegócio 

Regulares 

Incentivadas 

CRA 

LCA 

Imobiliário 
CRI 

LCI 

Outros CBB 

Energia Eficiência 
Energética Transporte Água Gestão de 

Resíduos Uso da terra Infraestrutura 
de adaptação 

Alta Média Média Alta Média Baixa Média 

Alta Alta Alta Alta Alta Baixa Alta 

Alta Média Média Alta Alta Alta Alta 

Média Alta Baixa Alta Alta Média Alta 

Média Média Baixa Média Média Baixa Baixa 

Fonte: Climate Bond Initiative; CETIP; BMF&Bovesp; SITAWI Finanças do Bem 



A emissão de um Green Bond passa por uma série de 
etapas 
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Green Bond Market 
Briefing 

Situation 
Trends 
Growth 
Risks 

Opportunities 

Develop company’s 
green bond strategy 

Design “Use of 
Proceeds 

Process for Project 
Evaluation and 

Selection 
Management of 

Proceeds 

Reporting 

Validate “green” 
bond 

Climate Bond 
Standard 

Second Opinion 

Issue Bond 

MARKET BRIEF DEVELOP VALIDATE ISSUE PROCEEDS 

Inform decision to 
proceed 

Objectives 
Develop the bonds 
“green” composition 

Value the 
environmental 

benefit of the bond 

Ensure bond aligned  
to best practice 

Achieve oversubscribed 
take-up 

Diversify company 
investor base 

Deploy funds to drive the sustainability 
agenda at company 

Differentiate company business model 

Green use of proceeds bond 

Green securitized bond 

Green project bond 

Green use of proceeds revenue bond 

Reporting & Managemenet Governance 

Independent assurance 

Fonte: Climate Bond Initiative; Trucost; Green Bond Principles; SITAWI Finanças do Bem 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5+

Green Bond  
Principles 



Uma segunda opinião traz legitimidade de como os 
recursos levantados pelo Green Bond serão utilizados 
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•  Emissores de Green Bonds podem requerer uma segunda opinião sobre as credenciais e legitimidade de 
como os recursos levantados pela Green Bonds serão utilizados. Esses pareceres de segunda opinião dão 
credibilidade a emissão e usualmente são fornecidos por órgãos independentes como Organizações Não 
Governamentais, empresas de rating e consultorias de pesquisa e consultoria ESG  

•  A segunda opinião serve para a verificação da qualidade e sustentabilidade do valor criado (socialmente 
e ambientalmente) da utilização de recursos levantados pela emissão (empréstimos concedidos) 

•  Na verificação checa se: 
o  Há uma definição clara das categorias elegíveis de projetos de valor agregado ambiental e/ou 

social   
o  Critérios específicos de sustentabilidade por meio do qual esses projetos são avaliados e 

selecionados 
o  Instrumentos de reporte (comunicação com investidores) e monitoramento dos projetos e recursos 

levantados.  
•  Das 100 mais recentes emissões de Green Bonds  (set/2014 a abr/2015) mais de 50% contaram com 

uma segunda opinião, principalmente as de valores significativos.  



A SITAWI possui uma abordagem flexível de segunda 
opinião de acordo com a estrutura proposta pelo emissor 
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Aplicamos o método do Green Bond Principles, além de possuirmos uma metodologia própria para emissão de 
segunda opinião. Em suma, independentemente da abordagem aplicada avaliamos as seguintes dimensões:  
A.   Emissor: através de rating próprio de sustentabilidade ou da aplicação de rating de parceiros (EIRIS), 

avaliamos o track record em questões ambientais, sociais e governança do emissor do Green Bond 
B.   Metodologia e documentos analisados: descrição da metodologia utilizada pela SITAWI para avaliação e 

descrição dos documentos enviados pelo emissor e analisados por nós. 
C.   Projetos: tanto para emissores que investirão ou refinanciarão projetos de terceiros (usualmente instituições 

financeiras) como empresas que financiarão diretamente os projetos, a SITAWI analisa o portfólio proposto em 
que os recursos serão direcionados: 

a.  Objetivos dos projetos 
b.  Critérios para elegibilidade dos projetos 
c.  Processos de decisão e políticas para seleção e classificação 
d.  Controle e compliance 
e.  Outras políticas e processos 

D.   Reporte e monitoramento: análise dos mecanismos de reporte e monitoramento, qualidade e canal de 
reporte para os investidores. Adicionalmente, propõe-se melhorias além de sugestões de possíveis 
indicadores para cada tema, critério e/ou projeto a ser financiado pela emissão 



Sobre a SITAWI 
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§  Empréstimos 
Socioambientais 

§  Gestão de 
Fundos 
Socioambientais 

 
§  Modelagem de 

Negócios 
Sociais 

§  Social Impact 
Bonds 

Mais capital, mais tipo de capital e 
melhor alocação e uso do capital para 

transformar mais vidas 

Finanças S
ustentáveis 

§  Assessoria a 
investidores 
responsáveis 

§  Pesquisa ASG 
de empresas 

 
§  Risco 

socioambiental 
para bancos e 
seguradoras 

§  Green Bonds, 
Climate Bonds 

O que são Finanças do Bem? 

Entre as melhores casas de 
pesquisa ASG para 
investidores (Extel IRRI 2013)  

Coordenação do 
GT Investimentos 
PRI Brasil 

2011 Prêmio BID  
beyondBanking 



A SITAWI trabalha em Finanças Sustentáveis com 
clientes nacionais e internacionais...   
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Abrangência da atuação 



...com agentes do setor financeiro e investidores, além 
de empresas, ONGs e associações (+37 projetos) 

23 

Bancos Múltiplos e 
Desenvolvimento 

Asset managers & 
Fundos de pensão 

Private Equity & 
Venture Capital 

Seguradoras 

Empresas não 
financeiras 

ONGs e outras 
associações 

•  Risco Socioambiental em Crédito 
•  Produtos Socioambientais 
•  Implementação PRSA/CMN 4327 

•  Modelos de integração ASG 
•  Pesquisa ASG setorial e temática 
•  Implementação PRI 

•  Modelos de integração ASG 
•  Due diligence ASG 
•  ASG Value creation em investidas 
•  Risco ASG em subscrição 
•  Produtos Socioambientais 
•  Implementação PSI 

EXEMPLO DE ÁREAS DE ATUAÇÃO PROJETOS [#] 

10 

CLIENTES 

6 

3 

5 

5 

8 

•  Emissão de Green Bonds (2ª opinião) 
•  Modelagem de negócios socioambientais 
•  Comunicação com Investidores Responsáveis 
•  Positiniong papers 
•  Pesquisa ASG setorial e temática 
•  Curadoria de eventos 



Possuímos um amplo portfólio de Pesquisa e 
Consultoria em Finanças Sustentáveis 
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GOVERNANÇA E PROCESSOS TRANSACTION SERVICES 

CONTEÚDO & COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E NOVOS NEGÓCIOS 

§ Avaliação e construção de políticas e processos 
em crédito, investimento, seguros (PRI/PSI/
CMN 4327) 

§ Estruturação de ferramentas e modelos de 
análise 

§ Due Diligence ASG em projetos e empresas 
§ Rating e valuation ASG de empresas 
§ Pesquisas setoriais e temáticas (apoio a decisão) 
§ Green Bonds (2ª opinião) 

§ Estudos e publicações temáticas e setoriais 
§ Curadoria de eventos e treinamentos 
§ Comunicação com Investidores Responsáveis 

§ Construção de cenários e oportunidades de 
negócio ASG e seus riscos 

§ Modelagem de negócios  e produtos 
socioambientais 

§ Resposta a mudanças regulatórias e normativas 

A B

D C

Portfólio de produtos 
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A B C D 

1 Bancos Múltiplos e  
Desenvolvimento 

•  Política de risco 
socioambiental 
adequada à CMN 
4327 

•  Auditoria 
socioambiental de 
bancos no Brasil, 
Latam e Ásia 

•  Guia de Política de 
Risco 
Socioambiental 
para Bancos 

•  Geração de menu 
de produtos com 
adicionalidades 
climáticas 

2 Asset managers & 
Fundos de pensão 

•  Modelo de 
integração ASG 
em renda variável 
e fixa 

•  Rating e valuation 
ASG de empresas 
listadas no IBOV e 
ISE 

•  White papers com 
descrição de 
metodologia e 
credenciais 

•  Estruturação de 
fundo ASG com 
foco em África 

3 Private Equity &  
Venture Capital 

•  Modelo de 
integração ASG 
em todo ciclo de 
PE 

•  Due Diligence ASG 
em investidas da 
cadeia de óleo e 
gás 

•  Redação de 
capítulo ASG em 
proposta de 
captação fundos 

•  Estratégia ASG 
para investida do 
setor de turismo 

4 Seguradoras 
•  Política de 

mudanças 
climáticas 

•  Cenários de risco 
água e energia na 
carteira e custos 
operacionais 

•  Engajamento de 
executivos e 
corretores 

•  Geração de menu 
de produtos com 
adicionalidades 
socioambientais 

5 Empresas não  
financeiras 

•  Investigação de 
fatores geradores 
de turnover 

•  Redação de casos 
de negócios 
inclusivos para 
premiação 

•  Engajamento de 
executivos e 
fornecedores 

§  Modelagem de 
negócios inclusivos 
na Amazônia 

6 ONGs e outras  
associações 

•  Revisão de 
critérios para 
índice de 
sustentabilidade 

•  Pesquisa sobre 
desempenho 
socioambiental de 
bancos 

•  Estudo “Barreiras 
ao Financiamento 
da Eficiência 
Energética” 

•  Simulador de 
Energia Solar em 
projeto com 
associadas 

Exemplo de 
projetos por 
produto e segmento 



Nossa equipe 

Gustavo Pimentel 
Diretor 
•  10+ anos de experiência em Finanças 

Sustentáveis, atendendo bancos, 
seguradoras, assets, fundos de pensão 

•  Eleito 2º melhor analista ASG por 
investidores (Thomson Reuters Extel 2013) 

•  Chair do GT Investimentos do PRI Brasil 
•  MBA pela IE Business School (Madrid) 

Consultor 
•  Na SITAWI desde Jun/2014, trabalhou por 

3,5 anos na Roland Berger, atuando em 
projetos nos setores de Utilities e Serviços 
Financeiros, gestão de ONGs e outros. 

•  Economista pela UNICAMP, possui 
formação em Negócios Sociais pela 
Artemísia e finalista da 1ª Maratona de 
Negócios Sociais do Sebrae-RJ 

Lucas Salgado 
Consultor 
•  Na SITAWI desde Ago/2011, trabalhou na 

área de mercado de capitais do BNDES 
•  Vencedor do Prêmio Itaú de Finanças 

Sustentáveis 2012, especialista em 
valoração socioambiental 

•  Economista pela UFRJ com estudos em 
sustentabilidade no Schumacher College e 
valuation avançado pela ANBIMA 

Fred Seifert 

Guilherme Teixeira 
Analista 
•  Na SITAWI desde Mai/2014, possui 

experiência em consultoria e pesquisa em 
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