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O Esquema de Certificação da  
Climate Bonds é o primeiro e único 
esquema internacional que certifica 
títulos, empréstimos e sukuks verdes.
O esquema define boas práticas
de mercado relativas a ações climáticas 
ambiciosas, elaboração de relatórios e 
divulgação de dados.
.

Totalmente alinhado aos 
Princípios para Títulos  
Verdes e os Princípios de 
Empréstimos Verdes.

Adota boas práticas de controles 
internos, rastreamento, reporte 
e verificação.

Financia ativos compatíveis  
com as metas do Acordo 
Climático de Paris.
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Emissões certificadas acumuladas até outubro de 2020 – USD 150 bi 

Tipos de ativos certificados
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Lançado em 2014, o Climate Bonds Standard & Certification Scheme 
já certificou centenas de instrumentos de dívida, cujo valor total 
equivale a USD 150 bilhões (dados de outubro de 2020). Reconhecido, 
globalmente, como boa prática do mercado, o esquema tem, 
consistentemente, captado cerca de 18% do mercado. 
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Emissão de títulos soberanos certificados 

Países com emissão de títulos climáticos certificados
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Adaptador universal: o Esquema funciona como adaptador universal 
em todas as jurisdições. Além de incorporar os Princípios para Títulos 
Verdes e os Princípios de Empréstimos Verdes, ele está alinhado às 
Normas de Títulos Verdes da União Europeia e às diretrizes e regras da 
ASEAN, China, Japão, Índia e outras nações.

Certificações Globais da Climate Bonds

Emissores verdes certificados
Operadores de transporte ferroviário

Empresas de energia

Emissões soberanas

Chile
Países Baixos TailândiaNigéria

Bancos de desenvolvimento

Bancos 

Áustria
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Panorama
Verificação independente, que oferece uma 
garantia limitada ou razoável de que os títulos, 
empréstimos ou outros instrumentos de dívida 
encontram-se em conformidade com:

O Climate Bonds Standard, que detalha os 
processos de gestão e elaboração de relatórios. 
O Standard contém requisitos claros para o 
uso de recursos, seleção de projetos e ativos, 
gerenciamento de recursos e elaboração de 
relatórios, que são os componentes dos Princípios 
de Título Verde.

Critérios Setoriais rigorosos, que definem 
quais usos de recursos (projetos e ativos) são 
compatíveis com a meta do Acordo de Paris  
de 2°C de aquecimento global. 

A verificação independente é realizada por 
Verificadores Aprovados. O Climate Bonds 
Standard Board  supervisiona os Verificadores 
Aprovados, ficando sua gestão a cargo do 
Climate Bonds Secretariat. A lista mais recente 
de Verificadores Aprovados está disponível na 
página 6.

Uma estrutura robusta de garantias com 
procedimentos consistentes, baseados na  
Norma Internacional de Asseguração de Garantia 
ISAE 3000.

 

Difere do modelo de opinião de segunda parte 
(SPO – second party opinion), em que diferentes 
verificadores externos produzem avaliações 
do título/framework verde, com base em suas 
metodologias individuais que podem não ser claras 
ou comparáveis entre si.

Reporte anual divulgado pelo emissor durante 
toda a vigência do título ou empréstimo.

A certificação pode ser usada para diversos 
instrumentos, além de títulos e empréstimos. Ela 
também tem sido usada para fundos e produtos 
de depósito. Uma vasta gama de instrumentos de 
dívida aptos a receber a certificação encontra-se 
disponível na base de dados de certificações.

Apoio a uma rápida transição para a trajetória 
de 2˚C: O Climate Bonds Standard reconhece que 
pequenos avanços não serão suficientes para 
cumprir as metas da comunidade internacional, e 
que mudanças mais rápidas são necessárias.

Os Critérios Setoriais alinham-se à trajetória de 
emissões líquidas iguais a zero até 2050, e às boas 
práticas de adaptação e resiliência.

Principais características do Esquema de Certificação

O Climate Bonds Standard
O Climate Bonds Standard, que fornece 
detalhes sobre os requisitos de certificação, foi 
desenvolvida com base em consultas públicas, 
análises das principais partes interessadas e 
suporte especializado de participantes experientes 
do mercado de títulos verdes. Os Standards são 
atualizados regularmente em resposta à evolução 
do mercado de títulos e empréstimos verdes.  
A  Versão 3.0 do Standard foi lançada em 
dezembro de 2019.
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Benefícios da certificação

A marca e reputação do Esquema de Certificação aumenta 
a visibilidade dos títulos e empréstimos. Os investidores 
reconhecem que as certificações seguem boas práticas de 
mercado e estão relacionadas a investimentos alinhados aos 
objetivos do Acordo de Paris. 

Essa maior visibilidade permite que o emissor do título 
alcance investidores que, de outra forma, não teriam 
conhecimento da emissão. Por exemplo, isso é útil para 
emissores que disponibilizem títulos de dívida offshore, ou 
títulos de dívida verde pela primeira vez. 

Devido ao maior apelo entre os investidores, há relatos 
de uma demanda maior por emissões certificadas em 
comparação a outras emissões semelhantes. Isso geralmente 
resulta em preços melhores para o emissor no mercado 
primário. 

Como a dívida certificada é um subconjunto relativamente 
menor do mercado geral, ela tem uma demanda mais alta, e os 
investidores tendem a conservar os títulos por mais tempo, em 
vez de negociá-los com frequência no mercado secundário.

Para empréstimos e outros instrumentos de dívida, a 
certificação melhora a reputação do tomador e do credor. 
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Informar a CBI de seus 
planos de emissão. 

Elaborar os documentos de 
divulgação e o Framework   

de Títulos Verdes.

Certificação pré-emissão

Marketing e emissão  
de títulos

Encaminhar o pedido de 
certificação à CBI. 

Contratar um verificador 
aprovado.

Relatórios anuais

Certificação pós-emissão

20 21

Como funciona o processo de certificação

Verificação e garantia 
O processo de certificação de títulos climáticos 
é dividido em dois procedimentos de verificação 
e garantia: um anterior e o outro posterior à 
emissão. Essas verificações são conduzidas por 
um verificador aprovado independente. Esse 
verificador conduz a maior parte do processo, e o 
ônus é mínimo para o emissor do título.

As seguintes etapas devem ser observadas pelo 
emissor do título:

1. Informar ao Board da Climate Bonds de seus 
planos de emissão.

2. Elaborar um Framework de Títulos/
Empréstimos/Financiamentos Verdes.

3. Contratar um verificador aprovado  para 
conduzir a verificação pré-emissão. 

4. Quando os documentos de certificação  
(relatório de garantia do verificador, formulário de 
informação da Climate Bonds Initiative, Acordo 
de Certificação assinado) estiverem prontos, 
enviá-los ao Climate Bonds Secretariat para análise e 
aprovação do Climate Bonds Standard Board. 

5. Quando a certificação for aprovada, o emissor 
receberá a confirmação da aprovação na forma 
de um certificado e uma carta formal. O emissor 
poderá usar o certificado e a carta para promover 
a certificação de seu título ou empréstimo no 
mercado e entre seus investidores. 

6. O emissor do título efetua a emissão. 

7. No prazo de 24 meses após a emissão, o 
emissor do título deve contratar o verificador 
novamente  para conduzir a verificação pós-
emissão. 

8. Devem ser emitidos reportes para comprovar 
a conformidade durante toda a vigência do título/
empréstimo. Um modelo encontra-se disponível no 
Esquema de Certificação.

Caso desejem mais informações sobre as etapas 
do processo, os emissores de títulos ou seus 
consultores e subscritores devem entrar em 
contato com o Climate Bonds Secretariat o mais 
rapidamente possível.

A Climate Bonds Initiative poderá fornecer 
orientações e realizar uma análise preliminar do 
uso de recursos para fins ambientais e verificar se 
é elegível para a certificação.

Todo o processo desde o início até a concessão  
da certificação pode levar de duas semanas  
a dois meses, dependendo das especificidades do 
uso de recursos.

 

Certificação retroativa após a 
emissão
A certificação também pode ser concedida 
para transações já realizadas. Em tais casos, os 
emissores precisam apenas cumprir os requisitos 
pós-emissão. Os emissores de títulos podem 
solicitar a certificação a qualquer momento 
enquanto o título ou empréstimo estiver vigente. 

Certificação para emissões 
múltiplas 
Emissores frequentes de títulos ou empréstimos 
certificados também podem optar pela certificação 
programática. Em vez de realizar todo o processo 
de certificação para cada emissão de títulos, o 
emissor pode fazer a verificação pré-emissão de 
várias emissões passadas e futuras.

Posteriormente, quando forem emitidos outros 
títulos da mesma carteira de ativos físicos, cada 
título exigirá apenas a verificação pós-emissão. 
A verificação é exigida uma vez ao ano, no 
máximo; portanto, esse método torna o processo 
significativamente mais simples para o emissor.

Reportes contínuos 
Todos os emissores são obrigados a divulgar 
relatos anuais durante a vigência de seus títulos 
para manter sua certificação. A natureza exata 
dos reportes dependerá do uso de recursos e pode 
fazer parte de seus relatórios financeiros ou de 
sustentabilidade regulares. Os emissores recebem 
um modelo e orientações sobre o que deve ser 
incluído no relatório, além de apoio contínuo para 
tornar o processo o mais simples possível.

Custos
A Climate Bonds Initiative cobra uma taxa nominal 
pela certificação, que é paga apenas uma vez no 
momento da emissão. A taxa é calculada como 
1/10 de um ponto-base do valor da emissão. Por 
exemplo, para uma emissão de USD 100 milhões, a 
taxa seria de USD 1.000.
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Verificadores aprovados pelo Climate Bonds Standard

Ressalva: As informações contidas nesta nota não constituem recomendação de investimento de nenhuma forma, e a Climate Bonds Initiative não é uma assessoria de investimentos. Qualquer referência a 
organizações financeiras, instrumentos de dívida ou produtos de investimento tem apenas caráter informativo. Os links para sites externos servem apenas para fins informativos. A Climate Bonds Initiative não se 
responsabiliza pelo conteúdo de sites externos. A Climate Bonds Initiative não endossa, recomenda ou oferece orientação sobre os méritos financeiros ou outros aspectos de quaisquer instrumentos de dívida ou 
produtos de investimento. Nenhuma informação contida nesta nota deverá ser interpretada como tal, nem ser usada para embasar qualquer decisão de investimento. Uma certificação no âmbito do Climate Bond 
Standard reflete apenas os atributos climáticos do uso de recursos do instrumento de dívida designado. Ela não reflete a fiabilidade creditícia do instrumento de dívida designado, nem sua conformidade com leis 
nacionais ou internacionais. Qualquer decisão de investimento em qualquer instrumento é exclusivamente de sua responsabilidade. A Climate Bonds Initiative não aceita alguma responsabilidade de qualquer 
tipo por qualquer investimento realizado por um indivíduo ou instituição, ou qualquer investimento feito por terceiros em nome de um indivíduo ou instituição, baseado parcial ou integralmente em informações 
contidas nesta nota, ou em qualquer outra publicação da Climate Bonds Initiative.

Climate Bonds Initiative © Novembro de 2020

www.climatebonds.net

Inscreva-se - registre-se em nosso  blog e receba 
nossos newsletters por e-mail.

Quer saber mais?
Os emissores de títulos, subscritores, investidores e verificadores em potencial 
que desejem saber mais sobre qualquer aspecto dos Standards ou do Esquema, 
ou que desejem conversar sobre uma possível emissão, podem entrar em 
contato conosco em:

certification@climatebonds.net 

+44 7435 280 312

www.climatebonds.net/certification

Banco de dados de certificações concedidas até o momento

Critérios Setoriais 
Os Critérios Setoriais definem quais tipos de 
investimentos físicos e infraestrutura podem ser 
compatíveis com uma meta de emissões líquidas 
iguais a zero até 2050. Eles são elaborados por 
Grupos de Trabalho Técnicos (TWGs) e Grupos 
de Trabalho da Indústria (IWGs), compostos 
por cientistas e especialistas independentes 
externos de cada área, em um processo apoiado 
pelo Climate Bonds Secretariat. Outros Critérios 
Setoriais serão lançados em breve. Visite a 
página de  Critérios Setoriais em nosso site para 
acessar os critérios mais recentes.
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Visite a página de verificadores aprovados em nosso site para obter mais 
informações e acessar a lista mais atualizada.
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