
Declaração sobre Títulos Verdes – Brasil
DE INVESTIDORES REPRESENTANDO R$1,80 TRILHÃO

Nós, os signatários desta Declaração, investidores gerindo um total combinado 
de 1,80 trilhão de reais em ativos, somos investidores substanciais no mercado 
de capitais brasileiro.

Junho 2017

Nós entendemos:

1.  Que as mudanças climáticas impõem riscos significativos para a sociedade, a economia, e os investimentos que fazemos em nome de 
nossos clientes e beneficiários.

2. Que a resposta para estes riscos requer uma rápida transição para uma economia de baixo carbono e resiliente às mudanças climáticas, 
demandando investimentos substanciais em áreas como energia renovável, transporte e tecnologias de baixo carbono, infraestrutura de 
água e saneamento, e em medidas adaptativas para comunidades e de melhoria da infraestrutura existente.

3. Que o Brasil transformou em lei sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) para reduzir suas emissões de gases do efeito 
estufa, apresentada na COP- 21 em Paris (2015); e que este compromisso brasileiro demandará grande volume de investimentos dos 
setores público e privado para financiar a transição para uma economia de baixo carbono até 2030.

4. Que grande parte das soluções de mitigação e adaptação necessárias pode ser estruturada como instrumentos de investimento com 
níveis de risco e retorno adequados para atender as necessidades dos nossos clientes e beneficiários.

Nós reconhecemos o crescimento do mercado internacional de títulos verdes como um dos mecanismos para financiar soluções para as 
mudanças climáticas.

Nós acreditamos que o crescimento do mercado brasileiro de títulos verdes, acompanhando o desenvolvimento do mercado global, vem ao 
encontro dos nossos interesses como investidores do mercado de capitais brasileiro.

Para que possamos avaliar oportunidades de investimento em títulos verdes, de maneira compatível com nosso dever fiduciário, nós 
acreditamos:

1. Que o governo brasileiro deve atuar por meio de políticas, regulação, mitigação de riscos e outros mecanismos, que apoiem a emissão de 
títulos verdes e nos permitam cumprir com nossas obrigações perante nossos clientes e beneficiários.

2. Que instituições do mercado, academia e sociedade civil devem desenvolver critérios para definir os tipos de projetos e ativos financiados 
por títulos verdes, de forma a garantir sua credibilidade e reduzir os custos de transação.

3. Que os emissores devem garantir transparência em torno do uso dos recursos e seu impacto com análises independentes e críveis das 
credenciais dos seus títulos verdes, bem como reportando periodicamente a alocação dos recursos e benefícios climáticos resultantes.

Nós, como investidores, acreditamos que títulos verdes, sejam eles de renda fixa, renda variável ou outras classes de ativo, podem ser uma 
nova opção de investimento para cumprir nosso dever fiduciário junto a nossos clientes e beneficiários, de forma responsável e sustentável.

Nós nos comprometemos a dialogar com entidades como a Climate Bonds Initiative, governos federal, estaduais e municipais, instituições 
de desenvolvimento, bancos comerciais, empresas, sociedade civil e outros, de forma a estimular o desenvolvimento de um mercado 
brasileiro de títulos verdes robusto e que contribua verdadeiramente para endereçar as mudanças climáticas.

ORGANIZADORES

Para registrar o apoio de sua organização a esta Declaração, por favor entre em contato: Justine Leigh- Bell, justine@climatebonds.net 

SIGNATÁRIOS

Banco BTG Pactual Brasilprev Seguro e Previdência

Santander Asset Management

UBS Brasil

BB DTVM

Itaú Asset Management

SulAmérica Investimentos

Zurich Brasil

Zurich Santander Seguros e Previdência  


