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Títulos Sociais:

atividades financeiras com impactos 

sociais positivos

O universo dos títulos temáticos

Títulos Verdes:

atividades financeiras com impactos 

ambientais positivos

Bonos de genero, Corona bonds etc.

Títulos Sustentáveis



Normas para a emissão de títulos Verdes, Sociais e Sustentáveis 

O compromisso com a 

sustentabilidade e seu 

alinhamento com os princípios 

do ICMA são apresentados na 

estrutura

A estrutura é revisada por um 

especialista externo: a Opinião da 

Segunda Parte (SPO)

Os investidores exigem conformidade com os padrões internacionais: Os padrões da Associação 

Internacional dos Mercados de Capitais (ICMA)

Os princípios do ICMA são baseados em 4 pilares:

Uso de fundos Processo para 

Avaliação e 

Seleção de 

Projetos

Gestão de fundos Relatórios



Títulos Verdes, Sociais e Sustentáveis são ferramentas poderosas para 

mobilizar e direcionar capital privado a impactos sustentáveis

▪ O mercado de títulos sustentáveis cresce rapidamente em 

volume e variedade, alcançando US$328 bilhões em 

2019, até 57% ano a ano. 

▪ Volumes de emissões na ALC se expandem em uma taxa 

mais rápida do que o mercado internacional
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Fonte: Análise do BID baseada em dados da Bloomberg de 04/06/2020



Títulos Verdes, Sociais e Sustentáveis - oportunidades no Brasil 

▪ 46 emissões verdes e ASG

▪ Emissão total de USD 7,841 m

▪ 71% internacionais, 29% nacionais 

▪ Diversificação crescente de instrumentos 

financeiros (com participação crescente por ex. de 

CRAs, debenture de infraestrutura) 

Emissão de títulos por sector  no Brasil 



Apoio do BID para Títulos verdes e sustentáveis



Apoio do BID para Títulos verdes e sustentáveis

Assistência Técnica Diálogos Regulatórios
Atração de novos investidores

e desenvolvimento de mercados

Pré e pós-emissão

Apoio para de-risking

✓ Covered bonds

✓ Garantias de Crédito

Apoio para estruturas regulatórias e 

mercados locais por meio de 

Laboratórios de Inovação Financeira 

LABs (México, Brasil, Chile)

Transparência e boas práticas como a 

Plataforma de Transparência para 

Títulos Verdes (GBTP, sigla em inglês)



Obrigada!

Maria Netto 
Divisão Conectividade, Mercados e Finanças 

Banco-Interamericano de Desarrollo | BID

MNETTO@iadb.org

www.iadb.org

https://www.greenfinancelac.org/
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Tendências de emissão de títulos temáticos 

relacionadas ao COVID-19

29 Julho 2020



Títulos Covid-19



Títulos Covid-19 e títulos Sociais 



Recursos captados



Títulos Covid-19 e títulos Sociais 



Títulos Covid-19 e títulos Sociais 



Títulos Covid-19



Frameworks: Títulos Covid-19



Frameworks: Títulos Covid-19



Obrigada! 

www.SSEinitiative.org        |       info@SSEinitiative.org         |        @SSEinitiative         
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Julho 2020

Títulos Verdes e Sustentáveis
Processo de Emissão

Contato
Gustavo Pimentel | gpimentel@sitawi.net
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Operamos a maior prática de consultoria e pesquisa 

em Finanças Sustentáveis da América Latina

300+
projetos

em temas de interface entre 
finanças e sustentabilidade

80+
clientes

de diversos segmentos 
financeiros e não-financeiros

30+ 
profissionais

exclusivamente dedicados
a temática de Finanças
Sustentáveis

15+
países

em que tivemos atuação
direta em projetos de
diferentes naturezas

70+
anos

de experiência em finanças
e sustentabilidade pela equipe 
sênior

95% dos
Green Bonds

emitidos no Brasil
tiveram parecer da SITAWI 
(30)

260+
empresas

brasileiras e latino-
americanas em nossa 
cobertura de pesquisa ASG

Top 5
global

dentre empresas de 
pesquisa em investimento
responsável (Extel 2019)

Top 1
global

analista ASG (Extel 2015):
Gustavo Pimentel, diretor-
executivo da SITAWI

60+
projetos

por ano, com garantia de
entregas de excepcional
qualidade

40+
bancos

em que auxiliamos 
diretamente na gestão 
de riscos socioambientais

30+
publicações

de alta relevância em
temas relacionados a
finanças e sustentabilidade

Sobre a SITAWI
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Envolver equipes externas e internas desde o início 

é um elemento fundamental

Como se preparar para emitir?
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O primeiro passo trata da estruturação da emissão 

(Framework) com base nos Green Bond Principles

Como se preparar para emitir?
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Os Green Bond Principles (GBP) orientam o processo de emissão 

de Green Bonds. O processo para emissão de Social Bons e 

Sustainability Bonds é análogo

Como se preparar para emitir?
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A Taxonomia e Certificação CBI oferecem uma definição bem 

precisa de ativos verdes, setor a setor

Como se preparar para emitir?
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O Guia “Não Perca esse Bond” identifica ativos e projetos elegíveis 

em setores-chave no Brasil

Como se preparar para emitir?
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Os Green Bond Principles (GBP) orientam o processo de emissão 

de Green Bonds. O processo para emissão de Social Bons e 

Sustainability Bonds é análogo

Como se preparar para emitir?
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O processo de Estruturação (Framework) leva cerca de 7 semanas

Como se preparar para emitir?
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Após a definição do framework ou dos projetos, a avaliação externa 

corre em paralelo com a estruturação financeira

Como se preparar para emitir?
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Há diferentes formatos de Avaliação Externa, sendo a segunda 

opinião e a certificação os mais utilizados no Brasil

Como se preparar para emitir?
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O processo de Avaliação Externa leva até 7 semanas e não impacta 

o cronograma das áreas financeiras de forma significativa

Como se preparar para emitir?



www.sitawi.net

Rua Voluntários da Pátria 301/301, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ
Rua Teodoro Sampaio 2767/101, Pinheiros, São Paulo – SP

(21) 22471136 | (11) 23396931

Gustavo Pimentel

Diretor Executivo

gpimentel@sitawi.net

mailto:gpimentel@sitawi.net
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• Faturamento Consolidado (2019) | MR$ 250 
• Número total de Colaboradores: 308

ODS | Planejamento Estratégico
ODS nº 3 – Boa Saúde e Bem-Estar;
ODS nº 6 – Água Limpa e Saneamento;
ODS nº 7 – Energia Acessível e Limpa;
ODS nº 8 – Emprego Digno e Crescimento Econômico;
ODS nº 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura;
ODS nº 12 – Consumo e Produção Responsáveis;
ODS nº 13 – Combate às Alterações Climáticas;
ODS nº 15 – Vida Sobre a Terra.

Fundada em São Paulo, 16 de Outubro de 1956



Estrutura Societária & Unidades de Negócios

Ulisses Matiolli
Sabará

Marco Antonio 
Matiolli Sabará
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Health & Personal Care

Indústria de Alimentos, Bebidas, Nutrição e 
Saúde Animal

Tratamento de Água e Saneamento Básico

Couro, Sucroalcooleiro, Papel Celulose, 
Bebidas e Energia



Projeto Clorito de Sódio | Planta Industrial SP
Green Bonds

• Alta tecnologia de baixo carbono e processos eficientes

• 100% Energia Renovável

• Zero Resíduo

• Pegada hídrica reduzida

• Redução GEE ~2.072 ton CO2

• Contribuição para economia circular no saneamento

• Otimização de insumos no setor sucroenergético, indústria de
bebidas, têxtil, curtumes e papel e celulose

• Certificações de qualidade e ambientais ISO’s 9001 e 14001



Wellington Rodgerio
wellington@gruposabara.com
Diretor Financeiro

www.gruposabara.com
+55 11-2643-5000

Siga-nos em nossas redes sociais: Grupo Sabará

Contatos

mailto:Wellington@gruposabara.com


P & R

Escreva suas mensagens na caixa de bate-papo



Obrigado!


