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1.  Questionários on-line com perguntas estruturadas e não-estruturadas:
•  Amostra:

ü  Questionário para emissores: 66 respostas
(Distribuidores: CVM/B3/CEBDS/ABEEOLICA/ÚNICA/FEBRABAN)

ü  Questionário para investidores: 42 respostas
(Distribuidores: CVM/SUSEP/ABRAPP/ANBIMA)

•  Análise:
ü  Questões sobre preferência: média da preferência (mean rank)
ü  Questões abertas: classificação de temas e frequência

2.  Entrevistas com perguntas não-estruturadas por telefone
•  Amostra: 6 emissores (38% dos convidados) e 5 investidores (36%)
•  Análise: descrição, agrupamento e classificação de temas

Metodologia  
Pesquisa Qualitativa



Status do 
Mercado



Ainda há baixo conhecimento e participação no mercado por 
parte de emissores (apenas 27% possui maior conhecimento do 
tema)…



… e também investidores (apenas 14% possuem maior 
conhecimento e atuação).



Apesar da adoção de alguma prática ASG em investimentos já 
ser efetuada por 57% dos investidores respondentes…

A pergunta permitia selecionar mais de uma opção e os valores do gráfico correspondem ao número de vezes que a opção foi selecionada. 

• É signatário do CDP
• Acompanha a abordagem da patrocinadora e possui governança sobre os papéis 
de empresas investidas
• Os aspectos ASG são considerados na análise de investimentos

Quais abordagens a sua instituição adota para questões ASG? 



… a importância/participação de ativos ambientais na carteira de 
investidores é ainda baixa.

Quão importante é a participação de ativos e projetos 
ambientais na composição da sua carteira?



Motivações e 
Barreiras



À exceção dos pioneiros no mercado, a dimensão financeira é 
vista como o principal motivador para a emissão de títulos 
verdes pelos emissores potenciais.

Classificação de incentivos e oportunidades que poderiam levar 
as respondentes a emitirem títulos verdes



Os potenciais investidores em títulos verdes indicam que a 
rentabilidade é o incentivo mais atraente.

*os valores representam a média das respostas ranqueadas.  

Incentivos que mais estimulariam a participação no mercado de títulos verdes



A sensibilidade a preço dos investidores entrevistados é 
relevante: a maioria estaria disposta a aceitar uma taxa menor 
para títulos verdes, mas com diferença não significativa.

•  Resseguradora: O grupo possui uma visão de sustentabilidade, 
portanto não haveria problema em aceitar uma taxa menor.

•  Asset manager: Estaria disposto a reduzir a remuneração, mas não 
substancialmente.

•  Seguradora: Tendo em vista as emissões incentivadas, coloca que 
problema no sentido da remuneração é a isenção; aceita eventualmente 
uma taxa um pouco abaixo de uma empresa convencional.

•  Fundo de pensão: Se o impacto for baixo.

•  EAPC: vê como questão negocial. Conciliam dever fiduciário com 
desempenho para o cliente.



A maior transparência no uso de recursos e o rigor na 
elegibilidade de projetos são apontados como as principais 
vantagens de investimento em títulos verdes certificados.

Principais vantagens de se investir em títulos verdes certificados



Principais benefícios obtidos com emissão são o aumento de 
reputação e ampliação da base de investidores. Diferencial de 
preço só foi obtido em emissão internacional (entrevistados)

Benefícios obtidos ou 
esperados com a emissão de 

títulos verdes
Emissores Emissores 

Potenciais

Reputacional ✓ ✓

Diferencial de preço   ✓ * ✓**
Ampliação da base de 
investidores ✓ ✓

Ampliação da liquidez ✓

Maior interação entre as áreas 
financeira e ambiental ✓

*Apenas um entrevistado registrou diferencial de preço (emissão internacional). 
** Para a securitizadora, o benefício financeiro é capturado pelas empresas que 
fazem emissão com elas (CRA da Suzano teve taxa menor). 



Interesse de investidores pelo aspecto “verde” da emissão mais 
forte no mercado internacional

•  Mercado nacional não demonstrou tanto interesse pela 
variável ambiental

•  Somente na emissão internacional houve investidores 
menos sensíveis a preço 



Emissores potenciais apontam que o custo de emissão e a 
necessidade de capacitação são as principais barreiras para 
emissão.

Barreiras que reduzem o interesse na emissão de títulos verdes



*os valores representam a média das respostas ranqueadas.  

As variáveis mais importantes analisadas pelos investidores são preço 
e liquidez. Investidores entrevistados destacam que competição com 
isenção fiscal para pessoa física é uma barreira ao investimento. 

Barreiras ao investimento em títulos verdes



Incentivos



Enquanto emissores requerem aprimoramentos regulatórios e 
incentivos governamentais…

Incentivos Emissores Emissores 
Potenciais

Benefício fiscal ✓ ✓

Processo de fast-tracking de 
registro de títulos ✓

Ampliação da liquidez do mercado ✓ ✓

Criação de fundos (BNDES) nos 
quais títulos certificados tenham 
prioridade

✓

A substituição de alguma 
exigência regulatória pelo “selo 
verde” (ex. substituição do reporte 
trimestral anterior a emissão)

✓

Garantias para títulos verdes ✓

Demonstração da existência de 
diferencial de preço no longo 
prazo

✓

•  Registro simplificado 
para títulos verdes 

•  Aumento do número de 
investidores (CVM 476) 

•  Vantagens para 
empresas menores 

Vantagens relacionadas a 
CVM 400 e CVM 476 que 
poderiam ser introduzidas: 



…os investidores são mais propensos a incentivos voluntários e 
a favor do fim da isenção fiscal para pessoas físicas, mas 
indicam alguns incentivos a emissores.

•  Redução dos custos de emissão

•  Criação de “marco regulatório” para atestar impactos dos projetos e 

que os investimentos estão sendo feitos corretamente.



Os investidores demonstraram preferência muito semelhante 
dentre as opções de políticas públicas apresentadas para 
desenvolver o mercado de títulos verdes.

Políticas públicas que ajudariam a desenvolver o mercado de títulos verdes



Processo de 
Emissão



O tipo de avaliação preferido pelos investidores é o parecer de segunda opinião, 
seguido da certificação…

Preferência por tipo de avaliação externa*

*os valores representam a média das respostas ranqueadas.  



...assim como pelos emissores.

Selecione quais tipos de avaliação seriam mais adequados para emissão de 
títulos verdes pela sua empresa* 

A pergunta permitia selecionar mais de uma opção e os valores do gráfico correspondem ao número de vezes que a opção foi selecionada. 



Dificuldades no processo de emissão mencionadas pelos 
emissores passados e potenciais incluem:

•  Validação interna para decisão de emitir 
(comprovação do greenium)

•  Exigências de documentação

•  Interação entre equipes internas e assessores 
externos



Instrumentos



Instrumentos preferidos pelos emissores refletem o tamanho/
crescimento de seus mercados. Empresas preferem debêntures, 
debêntures de infraestrutura e CRA...

Quais tipos de instrumento seriam mais atrativos para uma emissão pela sua 
empresa? (Setor Não-Financeiro) 



... e instituições financeiras preferem CRA, debêntures e letras 
financeiras.

Quais tipos de instrumento seriam mais atrativos para uma emissão pela sua 
instituição? (Setor Financeiro) 



Os investidores demonstraram uma preferência por títulos emitidos pelo 
Tesouro Nacional, em linha com o mercado de títulos convencionais. Em 
segundo lugar, vemos um empate técnico entre empresas e bancos privados.

Interesse em TVs por tipo de instituição emissora* 

*os valores representam a média das respostas ranqueadas.  



Dentre as opções de mecanismos financeiros a maior 
oportunidade para investidores se encontra na criação de 
fundos dedicados a comprar títulos verdes.

Instrumentos e mecanismos financeiros a serem desenvolvidos para apoiar 
investimentos no mercado de TVs 



Dentre as opções de mecanismos mitigadores de riscos 
fornecidos por bancos de desenvolvimento e multilaterais, 
garantias completas foi a opção mais selecionada

Que tipos de mecanismos mitigadores de risco poderiam ser oferecidos por 
Bancos Multilaterais e/ou Fundos Internacionais para estimular a sua 

participação nesse mercado? 

covenants financeiros 
compra de cotas subordinadas 



Oportunidades



Em linha com os setores da NDC brasileira, Energia, Eficiência 
e Agroflorestal são os setores mais atraentes tanto para 
compra…

Interesse em TVs por tipo de uso de recursos* 

*os valores representam a média das respostas ranqueadas.  



… quanto para emissão.

Quais tipos de projetos seriam mais atrativos para a emissão de títulos verdes 
pela sua empresa? 



A preferência de investidores quanto ao prazo dos títulos verdes reflete uma 
visão de curto prazo e maior sensibilidade a incertezas do mercado 
brasileiro: 76% dos respondentes preferem investir em títulos verdes de até 5 
anos.

Qual prazo dos papéis emitidos mais estimularia a sua decisão de 
investimento em TVs? 



Das empresas que pretendem emitir títulos verdes, 56% prefere 
bolsa nacional, o que traz oportunidade para desenvolvimento 
de listagem pela B3.

Também já está disponível a listagem de títulos verdes em bolsas 
internacionais, como as bolsas de Luxemburgo, Londres e Colômbia, por 
exemplo. Neste sentido, qual opção seria mais adequada para emissão de 

títulos verdes pela sua empresa? 
 



Ampliação do 
Conhecimento



A divulgação do tema foi a sugestão mais citada por emissores 
e investidores.

•  Foi identificada nas entrevistas a necessidade de maior 
foco de divulgação para investidores via seminários 
desenvolvidos por associações e instituições 
governamentais representantes do mercado, em canais 
financeiros e em eventos por bancos de investimentos.



Recomendações



Incentivos e Processo de Emissão

•  Convênio ANBIMA-CVM com prioridade para títulos verdes

•  Facilitação a emissões CVM 400 de títulos verdes

•  Publicação de Guia para Relatório Pós-Emissão

•  Harmonização de incentivos fiscais (PFs vs. Institucional)

•  Fomento a emissões de longo prazo e “adicionais”

•  Redução de custo de emissão verde: 

•  Treinamento das áreas internas

•  Suporte a avaliação externa

•  Benchmarking: reavaliar emissões soberanas e subsoberanas (ex. França)



Sinalizações de mercado

•  Sinalização de compromisso com variável ambiental e percepção de risco 
reduzido/atratividade de ativos verdes pelos investidores:

ü  Expansão da base signatários da declaração sobre títulos verdes

ü  Criação de fundos dedicados multisetoriais 

ü  Divulgação de lista de “investidores verdes” por reguladores/associações

•  Sinalização de robustez ambiental/compromisso com o projeto ambiental pelos 
emissores

ü  Criação de listagem de títulos em bolsa: requisição de certificação; 

relatórios pós-emissão etc.



Divulgação & Posicionamento Institucional

•  Seminários no âmbito de mercado de capitais, com sinalização para 
investidores via associações privadas (ANBIMA, ABRAPP) e reguladores 
(CVM, SUSEP, PREVIC, BACEN)

•  Publicar artigos em mídias focalizadas no mercado financeiro: Valor, 
Bloomberg etc.

•  Divulgação de estudo internacional/nacional sobre greenium

•  Divulgação de vantagens para o estabelecimento de fundos dedicados


