O Programa de Certificação
da Climate Bonds
Melhores práticas de Mercado
<2C

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.

“A Certificação CBI fornece aos emissores um standard
independente e baseado na ciência para demonstrar os
benefícios ambientais de seus ativos de títulos verdes.
Investidores valorizam emissores que vão além, adotando
critérios transparentes e ambiciosos usando os padrões CBI”
Joop Hessels, Diretor Executivo, Líder de Mercados Sustentáveis
no ABN AMRO Bank N.V.

Credibilidade, Transparência, Simplicidade

Benefícios para Emissores

Benefícios para Investidores

Diversificação de investimentos: Desempenho do título: menor
amplia a base de investidores
volatilidade nos mercados secundário
internacionais do título de dívida.
Due diligence facilitada: adesão
Maior visibilidade: expande o
sem esforço às melhores práticas
reconhecimento do título no mercado
Rendimentos com menores riscos:
Valor: aumenta o valor percebido ao mitiga mudanças nas políticas e
assegurar a sustentabilidade do título riscos de mercado
Certificações Globais da Climate Bonds
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Emissão de títulos soberanos certificados
Países com emissão de títulos climáticos certificados
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Nova Zelândia
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Processo de Certificação

1

Emissores preparam o título e
elaboram o Framework de
Títulos Verdes

2

3

O emissor recebe a certificação e emite o título

Emissores contratam um verificador
aprovado para a elaboração de um
relatório de verificação

Relatório após a certificação

A

O verificador realiza um relatório
pós-emissão

B

O emissor reporta anualmente
até a maturidade do título
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Governança
A aplicação do Climate Bonds Standard e do Programa de Certificação da
Climate Bonds é supervisionada pelo Climate Bonds Standard Board que,
coletivamente, representa mais de USD 100 trilhões em ativos sob gestão.
A International
Cooperative
and Mutual
Insurance
Federation é a única
associação global de
cooperativas e mútua
de seguros com mais de
200 membros.

O California
State
Teachers’ Retirement
Scheme é o segundo
maior fundo de
pensão dos Estados
Unidos, com quase 1
milhão de membros.

O Natural Resources
Defense Council tem 7
milhões de membros e
usa dados e ciência na
promoção de leis e políticas
para a proteção ambiental.

O Institutional
Investor Group
on Climate
Change é o órgão europeu
para a colaboração de
investidores que
representa 30 membros em
22 países e USD 39 trilhões
de ativos sob gestão.

O Investor Group
on Climate
Change é uma
organização de investidores
australianos e neozelandeses com
um total de USD 22 trilhões em
ativos sob gestão.

A rede
CERES
representa 200
investidores institucionais
que administram USD 37
trilhões de ativos, com
objetivo de promover a
sustentabilidade entre
investidores, empresas
e influenciadores do
mercado de capitais.

O Tesouro do Estado
da Califórnia atua como
o líder do estado em
atividades bancárias,
financeiras e de
investimentos, representando a
quinta maior economia do mundo.

Tipos de Ativos Certificados
Ônibus Elétricos

Edificações Residencias

Hidrelétricas
Ferrovias de Carga

Universidades

Usinas Geotérmica
Estações de Tratamento

Centros Comerciais

de Água

Florestas

Sistemas Urbanos de Metrô

Carros Elétricos
Usinas Solares Flutuantes

Redes Elétricas

Usinas de Reciclagem

Edificações
Centrais Eólicas
Offshore

Comerciais
Defesas contra Inundações

Tombadas

Estufas

Ferrovias Eletrificadas

Quer saber mais?
Entre em contato conosco em: certification@climatebonds.net
Visite nosso site: www.climatebonds.net
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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.
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