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O QUE SÃO “TÍTULOS VERDES”?

Títulos verdes são títulos de dívida cuja 
destinação dos recursos é atrelada a projetos 
ou ativos que proporcionem benefícios 
ambientais, contribuindo para objetivos 
ambientais tais como mitigação e adaptação 
climática, conservação da biodiversidade e 
dos recursos naturais e controle da poluição.
  
Assim, é possível rotular como verde 
quaisquer títulos de dívida, tais como 
debêntures, Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRI), Letras de Crédito do 
Agronegócio (LCA), e inclusive fundos de 
investimento em direitos creditórios (FIDC) 
que invistam em tais títulos.
Os títulos podem ser emitidos por governos, 
bancos, municípios ou empresas, e podem 
ser aplicados a qualquer formato de dívida, 
incluindo emissões privadas, securitização ou 
títulos garantidos.

É a oportunidade de investimento em 
projetos relacionados à geração de energia 
renovável, ao tratamento de resíduos e a 
modais de transporte de baixo carbono, 
entres outros. 

Nesse contexto, é importante não confundir 
a análise para rotulagem de um título como 
verde com uma análise sobre se o projeto 
ou ativo atende parâmetros ASG, ou seja, 
se atende aspectos de conformidade legal 
e boas práticas ambientais, sociais e de 
governança: para emissão de título verde, é 
preciso ir além e caracterizar os benefícios 
ambientais do projeto.

TÍTULOS SOCIAIS

É possível também rotular títulos de dívida 
como títulos sociais quando seus recursos 
forem destinados a projetos que possam 
mitigar problemas sociais e/ou atingir 
determinados benefícios sociais ligados 
à melhoria das condições de trabalho e 
emprego, habitação, saúde,  segurança 
e acesso à infraestrutura básica de uma 
comunidade específica, de populações 
vulneráveis ou da sociedade como um todo.

Ao investir em títulos sociais, o investidor 
pode contribuir para projetos voltados à 
habitação popular e melhorias dos sistemas 
de saúde, saneamento e abastecimento de 
água, por exemplo.

TÍTULOS SUSTENTÁVEIS

Quando os recursos dos títulos de dívida 
forem voltados para uma combinação 
de projetos – projetos que apresentem 
ganhos ambientais somados a projetos que 
apresentem benefícios sociais -, é possível 
rotulá-los como títulos sustentáveis. É o 
que ocorre também quando os projetos ou 
ativos apresentam ganhos relacionados 
ao cumprimento dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da ONU (“ODS”), 
por exemplo, que visam à construção de um 
sistema econômico mais justo, socialmente 
inclusivo e ambientalmente adequado.1   

*Os títulos verdes, sociais e sustentáveis 
serão referidos em conjunto neste documento 
apenas como “Títulos Verdes”.

A Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
prepararam este resumo com o objetivo de promover o conhecimento sobre 
conceitos básicos acerca do mercado de títulos verdes e sobre as tendências de 
incorporação de aspectos Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) na perspectiva 
dos investimentos no Brasil.
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Rotular um título de dívida como verde, social 
ou sustentável é uma iniciativa voluntária dos 
emissores. Na prática de mercado, ao optar 
por rotular o título em uma dessas categorias, 
o emissor deve seguir os procedimentos 
de referência indicados pela International 
Capital Market Association (“ICMA”), ou outros 
padrões de certificação internacionalmente 
aceitos, como o Climate Bonds Standard3  da 
Climate Bonds Initiative (“CBI”), ou ainda 
eventual regulação nacional que preveja 
critérios ou orientações específicas.
A ICMA desenvolveu as seguintes 
padronizações de procedimentos e critérios 
para emissão desses títulos: 

CRITÉRIOS PARA SE CONSIDERAR UM TÍTULO COMO VERDE, SOCIAL OU SUSTENTÁVEL

“Princípios de títulos verdes” (Green Bonds 
Principles – “GBP”)4  
“Princípios de títulos sociais” (Social Bonds 
Principles – “SBP”)5  
“Guia de Títulos Sustentáveis” (Sustainability 
Bonds Guidelines – “SBG” )6. O emissor pode 
autodeclarar a condição de título verde 
ou social ou sustentável, mas é prática do 
mercado que essa condição seja também 
aferida por uma avaliação externa, que 
conclua que o título está apto a receber tal 
rotulagem. O processo de avaliação externa 
corre em paralelo ao processo de emissão de 
um título convencional. 

TÍTULOS VINCULADOS AO ATINGIMENTO DE METAS AMBIENTAIS E/OU SOCIAIS

Diferente dos títulos verdes, sociais e sustentáveis, existem ainda títulos de dívida cujos 
recursos financeiros captados possuem destinação livre, não sendo necessariamente 
alocados em projetos específicos que proporcionem adicionalidades ambientais 
ou sociais, mas que prevejam modificação de suas características financeiras ou 
estruturais dependendo do atingimento de determinadas metas ambientais ou sociais 
preestabelecidas pelo emissor (“Sustainability-linked bonds”). 

É o caso, por exemplo, de título de dívida vinculado ao atingimento de metas relacionadas 
à redução de emissão de gases de efeito estufa, e que preveja acréscimo de taxa na 
hipótese de não atingimento das metas estabelecidas. O ICMA também dispôs sobre os 
princípios aplicáveis a esses títulos.2
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QUAIS PROJETOS OU ATIVIDADES APRESENTAM 
“BENEFÍCIOS” AMBIENTAIS OU SOCIAIS?

O ICMA não apresenta uma taxonomia específica 
listando as categorias de atividades que apresentam 
tais benefícios ambientais e/ou sociais. Referências 
são encontradas na taxonomia da CBI7 , assim como 
mais recentemente na regulação da Comissão 
Europeia que criou uma taxonomia para facilitar 
investimentos sustentáveis8. No Brasil, publicação 
da SITAWI também já elencou as categorias de 
atividades elegíveis para emissão de títulos 
verdes considerando os setores Agropecuário, 
Biocombustíveis, Elétrico, Florestal, Imobiliário, 
Industrial, Saneamento e Resíduos, Transportes e 
Financeiro9.

TIPOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA:

1. Parecer de segunda opinião, elaborado por 
consultorias especializadas; 
2. Verificação, realizada por auditorias, com base 
em critérios internos e/ou declarações do próprio 
emissor; ou
3. Certificação, concedida mediante atendimento 
a padrões e critérios estabelecidos, como o CBI 
no caso de títulos verdes. A certificação da CBI é 
precedida da análise por verificadores acreditados.

OS 4 PRINCÍPIOS DA ICMA PARA EMISSÃO DE 
TÍTULOS VERDES

Os GBP/SB preveem quatro princípios a serem 
considerados no processo de se rotular um título 
como verde, social ou sustentável:
1. Os recursos devem ser destinados para projetos 
com benefícios ambientais ou sociais;
2. Deve haver um processo de avaliação e seleção 
desses projetos;
3. Deve estar clara a forma de gestão e alocação 
desses recursos; e
4. Devem ser emitidos relatórios de comunicação de 
desempenho (incluindo Key Performance Indicators 
– KPIs).
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ESTADO DAS EMISSÕES NO MUNDO

Desde a primeira emissão pelo Banco Mundial, 
em 2008, são mais de USD 800 bilhões em 
emissões de títulos verdes ao redor do mundo.10 
No 1º semestre de 202011, foram USD 91,6 bilhões 
em volume total, divididos em 439 diferentes 
operações. Apesar de relevantes, os números 
do primeiro semestre de 2020 representaram 
uma diminuição de 26% quando comparados ao 
mesmo período do ano de 2019, provavelmente 
como resultado da pandemia causada pelo 
COVID-19. 

ESTADO DAS EMISSÕES NO BRASIL

Desde 2005, foram 42 emissões, de títulos 
verdes,  sem considerar os títulos sustentáveis 
e sociais, contabilizando um total de USD 7,617 
bilhões12.  O Brasil é o segundo país com o 
maior mercado de títulos verdes da América 
Latina e Caribe, representando cerca de 30% das 
emissões de toda a região13.

No ano de 2020, já foram 11 (onze) emissões de 
títulos verdes, com volume total aproximado 
de USD 1, 712 bilhões, sendo 10 (dez) delas de 
empresas não-financeiras14. As emissões desse 
ano abrangem atividades nos setores de energia 
renovável, transmissão de energia, eficiência 
energética e florestas.

A grande maioria das emissões no país é 
realizada por empresas não-financeiras, que 
correspondem a 73% do valor emitido. Dentre as 
emissões com recursos captados por instituições 
financeiras brasileiras, até o momento foram 
registradas duas emissões de títulos verdes e 
uma de título social.

SETORES POTENCIAIS NO BRASIL

Os setores que mais realizam emissões de 
títulos verdes no Brasil são: energia (46%), uso 
da terra (35,2%) e industrial (5,7%). 

Fonte: CBI, agosto/2020

Fonte: CBI, 2020

Fonte: Elaboração própria/Dados SITAWI, 16 de setembro de 2020
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Há setores ainda pouco explorados, como 
os de transporte, edificações e água.15 As 
primeiras operações específicas para o setor 
de transportes e de saneamento ocorreram 
no ano de 2020, e não houve emissão de 
Títulos Verdes ainda no setor de edificações.
Também há oportunidades em relação 
à cobertura florestal e à biodiversidade 
brasileira, ativos importantes no contexto da 
conservação ambiental e climática global, 
e assim cada vez mais valorizados pelo 
investimento internacional. Estima-se que 
apenas 5 a 10% dos recursos captados com 
títulos verdes são destinados a projetos de 
conservação da biodiversidade16, sendo que a 
demanda de investimentos necessários para 
reverter a perda de biodiversidade global até 
o ano de 2030 é da ordem de USD 711 bilhões 
por ano.17

Dados mostram também que há potencial 
de investimentos no setor de agricultura 
sustentável no Brasil, no patamar de USD 
163.3 bilhões até 203018, podendo chegar a 
um total de US$ 1,3 trilhão para cumprimento 
integral da contribuição nacionalmente 
determinada brasileira junto ao Acordo de 
Paris da ONU até o ano de 2030 - incluindo 
para garantir aumento da participação da 
bioenergia sustentável, a restauração e o 
reflorestamento de 12 milhões de hectares 
no bioma amazônico e melhorias de 
infraestrutura.19

Há estimativas de que essas práticas 
sustentáveis e de baixo carbono adicionais 
podem gerar um crescimento do PIB com 
ganho total acumulado de R$ 2,8 trilhões 
até 2030 em relação à trajetória atual, 
oportunidade para alavancar recursos 
públicos e atrair capital privado em tempos 
de recessão global.20

Nesse contexto da pandemia causada pelo 
COVID-19, os títulos sociais podem ter papel 
particularmente importante. Em setembro de 

2020, o Banco ABC Brasil, com apoio do BID 
Invest, captou R$ 525 milhões na emissão de 
título social por meio de uma letra financeira, 
que será usada para ampliar a oferta de 
crédito a pequenas e médias empresas e a 
companhias do setor de saúde.

AMBIENTE REGULATÓRIO 

Não há hoje no Brasil tratamento regulatório 
específico para Títulos Verdes, mas em 
junho de 2020 foi publicado o Decreto 
Federal n. 10.387/2020, que alterou o Decreto 
Federal n. 8.874/2016 para incluir uma nova 
categoria de projetos de infraestrutura 
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considerados prioritários pelo governo: 
aqueles que proporcionem benefícios 
ambientais ou sociais relevantes.21 Os 
projetos enquadrados dessa forma poderão 
captar recursos via oferta pública de 
debêntures de infraestrutura, certificados 
de recebíveis imobiliários e cotas de fundos 
de investimento em direitos creditórios, 
usufruindo dos benefícios de ordem 
tributária, nos termos da Lei Federal 
12.431/2011.22 

Ainda com relação ao setor de infraestrutura, 
em setembro de 2019, o Ministério da 
Infraestrutura celebrou memorando de 
entendimentos com a CBI, formalizando 
parceira para a troca de informações e 
experiências para revisão e priorização 
de ativos e projetos no portfólio de 
infraestrutura do ministério e o estudo de 
medidas que estimulem o financiamento 
de projetos elegíveis de infraestrutura 
através do mercado de finanças verdes.23 

Mesma iniciativa foi tomada também 
pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento24 e pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional25  para projetos nas 
suas respectivas pastas.

No Brasil, há um espaço para diálogo 
público-privado que promove a discussão, 
avaliação e proposição de alternativas e 
soluções para apoiar os diversos atores 
e contribuir para o desenvolvimento do 
mercado de Títulos Verdes no país. Trata-
se do Laboratório de Inovação Financeira 
(LAB) – fórum de interação multissetorial 
criado em 2017 pela Associação Brasileira 
de Desenvolvimento (ABDE), o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que, 
em parceria com a Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, reúne representantes do governo e da 
sociedade com foco no fomento das finanças 
sustentáveis no Brasil.
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LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO FINANCEIRA - LAB

Promove soluções inovadoras de financiamento e garantias para a alavancagem de recursos 
privados para projetos com adicionalidade socioambiental que contribuam para o cumprimento 
das metas brasileiras associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Agenda 
2030) e aos compromissos para o enfrentamento dos riscos das mudanças climáticas (Acordo de 
Paris). O LAB é composto por cerca de 200 instituições membros, que atuam de forma voluntária no 
desenvolvimento dos projetos, por meio de:

• Disseminação de conhecimento sobre finanças sustentáveis, mercado de títulos verdes, títulos 
ODS, títulos sustentáveis, CRA verdes, métricas de avaliação de impacto, crowdfunding de 
investimento, abordando temas como taxonomia, certificação de ativos, mercado de carbono, 
diversidade, bioeconomia, gestão de riscos ASG, investimento de impacto social e estruturas de 
blended finance, entre outros.
• Engajamento de atores para a remoção de gargalos e o desenvolvimento de inovações 
financeiras sustentáveis para o financiamento de investimentos com benefícios ambiental e 
social, com foco na agropecuária e nos setores de saneamento e energia. 
• Promoção do diálogo técnico sobre finanças sustentáveis entre atores de mercado e 
reguladores, com a participação da CVM, Susep e Previc e Banco Central.  
• Apoio a reguladores na inclusão de aspectos de sustentabilidade socioambiental na legislação, 
sobretudo no mercado de capitais. Destaque para a transparência de informação ASG e sugestões 
para a promoção de valores mobiliários “verdes” – como o fast track para emissões de ativos 
sustentáveis de infraestrutura, consolidado no Decreto 10.387. 
• O LAB tem se constituído em espaço de engajamento dos reguladores, pelo qual desempenham 
suas ações no contexto de suas estratégias de finanças sustentáveis. No ano de 2017, a SUSEP foi 
o primeiro órgão regulador do Brasil a se comprometer com a transparência do risco climático, ao 
declarar seu compromisso de promover o diálogo sobre as recomendações da TCFD. 
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A agenda da sustentabilidade financeira 
e da descarbonização dos investimentos 
vem se afirmando de forma consistente a 
partir de diversas iniciativas pelo mundo, 
criando sinais claros de que há um papel dos 
mercados na promoção do desenvolvimento 
sustentável e de que a transição para a 
economia verde e de baixo carbono é 
inequívoca. Dentro dessa perspectiva também 
se insere o mercado de Títulos Verdes, que 
pode alavancar os investimentos necessários 
para viabilizar essa transição com amplos 
benefícios a todos os envolvidos e à 
sociedade.
 
Nesse contexto, desde 2015 o Conselho de 
Estabilidade Financeira (Financial Stability 
Board – FSB), órgão criado no âmbito do 
grupo do G-20, vem promovendo a discussão 
sobre os riscos financeiros associados 
às mudanças climáticas por considerá-
los riscos materiais para a estabilidade 
do sistema financeiro internacional. Para 
isso, criou a Força-Tarefa para Divulgações 
Financeiras relacionadas ao Clima (Task-Force 
on Climate-Related Financial Disclosures, 
“TCFD”), que produziu orientações para a 
divulgação desses riscos - e também das 
“oportunidades” financeiras atreladas às 
mudanças climáticas - pelos diversos atores 
de mercado, a fim de permitir uma tomada 
de decisão de investimentos informada e 
consciente.

O setor financeiro foi um dos primeiros a 
se articular para aprofundar a análise e 
promover orientações específicas setoriais 
para o relato desses riscos financeiros, por 
meio do braço financeiro do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente: a 
“UNEP-FI”. Na sequência, foi criada a Network 
for Greening the Financial System, uma rede 
de Bancos Centrais voltados a apoiar medidas 
para incorporar a perspectiva dos riscos ASG 
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e dos riscos climáticos no mercado financeiro. 
O Banco Central do Brasil se tornou membro 
da NGFS desde janeiro de 2020. 

No Brasil, para implementar essa agenda, 
em setembro de 2020, o Banco Central 
anunciou diversas ações para promoção das 
finanças sustentáveis no Brasil. Dentre as 
ações, inclui-se medidas de aprimoramento 
do arcabouço prudencial em relação aos 
critérios de publicação de informações das 
instituições financeiras sobre os riscos e 
as oportunidades associadas às mudanças 
climáticas, com base nas recomendações 
da TCFD, a serem implementadas de forma 
gradual em 2021 e 2022.26

Enquanto isso, no âmbito da União Europeia, 
a criação de um sistema de classificação 
das atividades econômicas para fomentar 
investimentos em atividades sustentáveis em 
junho de 2020, foi um movimento pioneiro do 
regulador europeu na tentativa de criar um 
ambiente favorável para estimular as finanças 
sustentáveis no bloco.
 
Além disso, tem se mostrado tendência no 
mercado adicionar ao processo de rotulagem 
de títulos verdes credenciais conferidas por 
um “rating verde” ou “rating ASG”. Os ratings 
ASG é uma prática já de mercado pela qual 
se atribui nota à companhia ou projeto com 
base em avaliação de critérios determinados, 
baseada em informações públicas. Embora 
não tenha qualquer relação com o processo 
padrão de emissão de Títulos Verdes, tem se 
constituído em uma forma de complementar 
a avaliação externa, para trazer ainda mais 
conforto aos investidores, inclusive havendo 
possibilidade de ratings que podem adicionar 
credenciais sobre aspectos ASG específicos, 
como a performance da companhia em 
termos de emissões de carbono.27
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Na perspectiva dos investidores, iniciativas 
como o Principles for Responsible Investment 
(traduzido livremente para “Princípios para 
o Investimento Responsável”, “PRI”) também 
trazem orientações para a incorporação de 
aspectos ambientais, sociais e de governança 
(“ASG”) na prática de investimentos, e tem 
se mostrado articuladas na promoção 
desses princípios inclusive com stakeholders 
governamentais. Assim como é de se destacar 
o engajamento setorial da iniciativa Climate 
Action 100+, que reúne investidores com 
o objetivo de garantir que as 100 maiores 
emissoras de gases de efeito estufa entre as 
corporações globais tomará medidas para 
reduzir sua pegada de carbono.

Financiar a economia de baixo carbono é um 
dos propósitos do mercado de títulos verdes, 
mas esse papel também é cumprido pelos 
diversos tipos de mercados de carbono. As 
perspectivas da criação de um mercado de 
carbono global no âmbito do artigo 6 do 
Acordo de Paris da ONU vem impulsionando 
diálogos entre governos, e entre o governo 
e o setor privado. A expectativa é de que 
na COP 26 (26º Conferência das Partes da 
Convenção do Clima da ONU), a ser realizada 

em novembro de 2021 em Glasgow, na 
Escócia, chegue-se a um consenso entre os 
países sobre as bases para a operação desse 
mercado.
 
Estimativas mostram que no período de 
2019 os governos mundiais levantaram 
mais de $45 bilhões de fundos a partir da 
precificação do carbono doméstica. Por outro 
lado, a cooperação internacional apresenta 
vantagens também para o setor público e 
privado, com modelagens mostrando que 
por meio do artigo 6 do Acordo de Paris é 
possível reduzir o custo de implementação 
das políticas climáticas propostas pelos 
países pela metade, o que equivaleria a uma 
economia total de US$ 250 bilhões em 2030.28 

Para mobilizar os atores governamentais 
e não-governamentais nessa agenda, a 
campanha Race to Zero (“Corrida para o 
Zero” em interpretação livre) da ONU reúne 
cidades, empresas, universidades e 38 dos 
maiores investidores do mundo que se 
comprometeram a reduzir suas emissões de 
GEE com base no recomendado pela melhor 
ciência. 
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No Brasil, estão sendo finalizados os estudos 
e recomendações de precificação de carbono, 
dentro do projeto Partnership for Market 
Readiness, uma parceria do Banco Mundial 
com o Ministério da Economia do Brasil. Os 
resultados parciais preveem a possibilidade 
de implantação de um sistema de comércio 
de emissões de carbono para a indústria 
brasileira.

Por outro lado, para além da agenda 
ambiental e climática, no ano de 2020 a 
agenda da sustentabilidade financeira 
passa a adquirir um papel de apoiar a 
recuperação econômica e superação dos 
impactos sociais da pandemia causada 
pelo COVID-19. A elevação das taxas de 
desemprego, necessidade de estruturação 
de programas de auxílios emergenciais às 
classes mais afetadas e risco de inflação 
com aumento de preços de alimentos trouxe 
uma nova demanda de financiamento para 
projetos sociais por meio dos títulos sociais e 
sustentáveis. 
Para a OCDE, também a pandemia do 
COVID-19 reforça a necessidade urgente de se 

considerar a resiliência financeira não apenas 
do ponto de vista do sistema financeiro, 
mas do papel desempenhado pelo capital 
e pelos investidores em fazer a economia e 
os sistemas sociais mais dinâmicos. Nesse 
contexto, os fatores ESG devem estar cada 
vez mais incorporados às finanças .  Sob essa 
perspectiva, fatores como qualidade do ar, 
da água, tratamentos de resíduo efetivos 
e proteção à biodiversidade não apenas 
reduzem a vulnerabilidade de comunidades 
a pandemias e melhoram a resiliência como 
também tem o potencial de alavancar a 
economia, gerar renda, criar empregos e 
reduzir desigualdades.
Diante de todo esse contexto, vê-se que 
há uma significativa, concreta e crescente 
demanda por investimentos responsáveis 
e de baixo carbono no mundo. O Brasil 
tem grande potencial para atender a essas 
expectativas e atrair esses investimentos 
- diante de seu vasto portfólio de ativos 
sustentáveis -, bem como para desenvolver 
negócios associados à bioeconomia e à 
economia de baixo carbono, com o apoio do 
mercado de Títulos Verdes.
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