
                                                                                                                                                      

                               

 

 

Press Release 

 

Declaração de Investidores adiciona importante signatários 

 
 

São Paulo/Londres, 13/06/2017 - Importantes investidores institucionais assinaram a Declaração de 

Investidores sobre Títulos Verdes - Brasil, uma iniciativa da Climate Bonds Initiative (CBI), Principles for 

Responsible Investment (PRI) e SITAWI Finanças do Bem. O documento ressalta o desejo dos signatários 

em ver o crescimento de um forte mercado brasileiro de títulos verdes e define ações específicas para 

isso, com o objetivo de promover a discussão e futura emissão desses títulos no mercado local. 

 

Baseada na declaração global assinada por investidores na Conferência do Clima da ONU - COP21, em 

Paris, a declaração brasileira foi adaptada para o contexto local com o auxílio de alguns participantes do 

mercado, incluindo gestores de recursos, seguradoras e fundos de pensão. 

 

A Zurich, uma das líderes globais no segmento de seguros e com experiência de 145 anos no mundo, é 

signatária da Declaração sobre Títulos Verdes desde 2015, com uma longa história de colaboração. Opera 

no Brasil desde 1984, com mais de R$ 3.5 bilhões de ativos sob gestão.  

Em 2011, a Zurich firmou parceria com o Grupo Santander e nasceu a Zurich Santander, uma joint venture 

a partir de dois dos maiores conglomerados do mundo nos setores segurador e financeiro. Nessa 

operação, a Zurich adquiriu 51% das operações de seguros do Santander no Brasil, México, Chile, 

Argentina e Uruguai, e o Santander manteve 49% do capital da holding, em Madrid. Atualmente, a joint 

venture ocupa a 3ª posição do mercado nos negócios de Vida e Previdência. 

A Brasilprev Seguros e Previdência S.A. é uma das maiores empresas de previdência privada do Brasil, 

atua exclusivamente neste mercado há 23 anos. Com uma carteira de 1,98 milhão de clientes e mais de 

R$200 bilhões em ativos sob gestão, a empresa é reconhecida constantemente pela excelência em 

produtos, serviços ao cliente, gestão e iniciativas sociais. 

 
Paulo Valle, presidente da Brasilprev: 
 
“É imperativo considerarmos as oportunidades e os riscos relacionados às questões ambientais, sociais e 
de governança no negócio da Brasilprev. Somos uma companhia focada em investimentos de longo prazo 
e, para cumprir nosso dever fiduciário, temos que estar muito atentos a esses temas. Além disso, ao 
assinar esses acordos, atuamos como agente mobilizador de mudanças, incentivando práticas positivas 
em nossas investidas em prol do desenvolvimento sustentável”. 

 
 

John Liu, CIO, Zurich Brasil e Zurich Santander Seguros e Previdência: 

“As Companhias de Seguros, como investidores de longo prazo, desempenham um papel fundamental na 

transição para uma economia mais sustentável. Para nós, o investimento responsável é parte integrante 

da nossa filosofia de investimento, promovendo aspectos positivos para o negócio, clientes e 



comunidades. Vemos os títulos verdes como um instrumento chave para colaborar com esta 

transformação”. 

 

Gustavo Pimentel, Diretor na SITAWI Finanças do Bem: 

 

"Os investidores institucionais brasileiros estão sinalizando que um mercado de renda fixa doméstico é 

crucial para suas estratégias de investimento responsável. Com a tendência de queda nas taxas de juros e 

os desafios climáticos cada vez mais urgente, empresas e bancos têm a oportunidade de combinar 

retornos financeiros e ambientais para atrair capital responsável." 

 

 

Justine Leigh-Bell, Climate Bonds Director of Market Development:   

“O mercado local de títulos verdes ganhou momentum desde o lançamento da Declaração em 2016. 

Novos signatários como a Brasilprev, Zurich e Zurich Santander demonstram que cada vez mais os 

investidores institucionais estão aplicando práticas financeiras sustentáveis e visam impulsionar o 

crescimento da economia verde brasileira”. 

 

Fiona Reynolds, Managing Director, Principles for Responsible Investment (PRI): 

"O apoio de líderes de mercado demonstra o forte momentum dos títulos verdes no Brasil. O compromisso 

do governo brasileiro de reduzir as emissões e apoiar iniciativas sustentáveis continuará a criar novas 

oportunidades de negócios e investimentos". 

 

 

<FIM> 

 

 

Para mais informações sobre a BrasilPrev, contatar:  

G&A Comunicação Corporativa 

Rogério Gama  

rogerio@gaspar.com.br 
Clarissa Ferreira 

clarissaferreira@gaspar.com.br 
+ 55 11 3037-3219 / 3205 

 
Para mais informações sobre Zurich Brasil, contatar:  
John Liu 

Chief Investment Officer 

Zurich Brasil  

+55 11 2313-8083 (direto) 

john.liu@br.zurich.com 

 
Para mais informações sobre a Zurich-Santander, contatar:  
John Liu 
Chief Investment Officer 
Zurich Santander Seguros e Previdência   
+55 11  3553-0550 (direto) 
john.liu@zurich-santander.com.br 
 

https://webmail.brasilprev.com.br/owa/redir.aspx?C=H09LIzbn7kCDZwf_JGujfVyE_9yq_dNIJ394hxpztIBhKPCjlgaOKKQ4-lksCOh_ufKyhSNWBq4.&URL=mailto%3arogerio%40gaspar.com.br
https://webmail.brasilprev.com.br/owa/redir.aspx?C=H09LIzbn7kCDZwf_JGujfVyE_9yq_dNIJ394hxpztIBhKPCjlgaOKKQ4-lksCOh_ufKyhSNWBq4.&URL=mailto%3aclarissaferreira%40gaspar.com.br
mailto:john.liu@zurich-santander.com.br
mailto:john.liu@zurich-santander.com.br


Para mais informações sobre a SITAWI, contatar: 
Luiza Coimbra 
Gerente de Comunicação 

lcoimbra@sitawi.net 

+55 21 2247 1136 

 
Para mais informações sobre o PRI, contatar: 
Joy Frascinella 

Gerente de Relações Públicas 

Joy.frascinella@unpri.org 

+ 44 (0) 20 3714 3143 

 

Para mais informações sobre a Climate Bonds Initiative, contatar:  

Andrew Whiley 

Gerente de Comunicação 

Climate Bonds Initiative 

+44 (0) 7914 159 838  

andrew.whiley@climatebonds.net 

 

 

Informações complementares: 

 

Sobre a BrasilPrev: Com 23 anos de atuação, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A tem como acionistas 

a BB Seguridade Participações, braço de seguros, capitalização e previdência privada do Banco do Brasil, 

um dos maiores bancos do país, e o Principal Financial Group, uma das principais instituições financeiras 

dos Estados Unidos. A companhia é uma das maiores empresas de previdência complementar aberta no 

Brasil, com R$ 200 bilhões em ativos sob gestão e uma carteira de mais de 1,98 milhão de clientes. 

Especializada no setor, com produtos acessíveis e serviços diferenciados, é líder em captação líquida de 

todo o segmento de previdência privada aberta, com 50,5% de participação. No fechamento de 2016 

obteve lucro líquido ajustado de R$ 1 bilhão. 

Sua estratégia de vendas é focada em seu principal canal de comercialização: a rede de agências do Banco 

do Brasil. 

 

Sobre a Zurich Brasil: A seguradora Zurich no Brasil soma o conhecimento do mercado brasileiro, no qual 

tem mais de 70 anos de experiência, à expertise internacional em soluções de seguros multicanal. A Zurich 

atesta solidez financeira e segue rígido padrão global de conduta, praticado em todas as suas operações. 

Dedica-se a compreender as necessidades dos clientes e oferece soluções para pessoas físicas e jurídicas, 

de pequenas empresas a multinacionais. Tendo o Brasil na sua estratégia de crescimento, e decidida a 

contribuir com o desenvolvimento social e econômico do país, visando o médio e longo prazo, a 

companhia dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado. 

 
Sobre a Zurich-Santander: A Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. é uma joint venture dos 
Grupos Zurich e Santander, dois dos maiores conglomerados do mundo nos setores segurador e 
financeiro. Foi criada em fevereiro de 2011, a partir de um acordo global em que a Zurich adquiriu 51% 
das operações de seguros do Santander no Brasil, México, Chile, Argentina e Uruguai, e o Santander 
manteve 49% do capital da holding.  A holding tem sede em Madri, Espanha. Em São Paulo a Zurich 
Santander Brasil está instalada no Edifício Sede do Banco Santander, em São Paulo. Atualmente, ocupa a 
3ª posição do mercado nos negócios de Vida e Previdência. 
 
Sobre o Grupo Zurich: A Zurich Insurance Group (Zurich) é uma seguradora líder multicanal que 

apresenta soluções para seus clientes e parceiros na esfera local e global. Com cerca de 54 mil 

colaboradores, fornece uma ampla gama de serviços e produtos em Seguros de Vida e de Ramos 

Elementares em mais de 210 países e territórios. Entre os clientes da Zurich encontram-se indivíduos, 

pequenas e médias empresas, assim como grande empresas e multinacionais.    

mailto:lcoimbra@sitawi.net
mailto:Joy.frascinella@unpri.org


O Grupo está sediado em Zurich, Suiça, onde foi fundado em 1872. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) 

está listado no Six Swiss Exchange e tem o Nível I no programa American Depositary Receipt (ZURVY), 

que é transacionado fora da bolsa no OTCQX.  

Para mais informações sobre a Zurich, consultar www.zurich.com. 
 
 

Sobre a Climate Bonds Initiative: A CBI é uma associação de investidores sem fins lucrativos, focada na 
promoção do investimento em larga escala da economia de baixo carbono.  
Para mais informações visite www.climatebonds.net. 

 

Sobre o PRI - Principles for Responsible Investment: O PRI trabalha em conjunto com sua rede 

internacional de signatários para colocar em prática os seis Princípios para o Investimento Responsável. 

Já contam com mais de 1.500 signatários de 50 países, representando US$ 60 trilhões em ativos. Ao 

implementar os Princípios, os signatários contribuem para o desenvolvimento de um sistema financeiro 

global mais sustentável.  

Mais informações, visite www.unpri.org 

 

Sobre a SITAWI: SITAWI Finanças do Bem é uma organização social de interesse público (OSCIP) que 

mobiliza capital para impacto socioambiental positivo. É a primeira organização brasileira a avaliar a 

credencial ambiental e climática de títulos verdes. 

 

Sobre títulos verdes no Brasil: Os Green Bonds brasileiros somaram quase US$2.050 bilhões até janeiro 

de 2017. Mais informações sobre os últimos títulos verdes emitidos  aqui, e atividades para 

desenvolvimento do mercado brasileiro, aqui (em inglês).   

 

Sobre a Declaração de Investidores sobre Títulos Verdes - Brasil: Seis investidores; Banco BTG Pactual, 

BB DTVM, Itaú Asset Management, Santander Asset Management, SulAmérica Investimentos e UBS Brasil, 

assinaram a declaração durante o evento de lançamento do ‘Guia de Emissão de Títulos Verdes no Brasil’, 

realizado no Maksoud Plaza Hotel, em outubro de 2016, em São Paulo.   

 

Sobre a declaração global: Em dezembro de 2015, durante a COP21 em Paris, 27 investidores 

institucionais representando US$11,2 trilhões de ativos sob gestão assinaram a declaração 

comprometendo-se a apoiar políticas que impulsionem o desenvolvimento de mercados globais 

duradouros e sustentáveis em títulos verdes como parte de soluções de financiamento climático. Mais 

informações aqui (em inglês). 

 

 
Disclaimer: As informações contidas neste comunicado de imprensa não constituem recomendação de investimento e a Climate 

Bonds Initiative não é um consultor de investimentos. Links para sites externos são apenas para fins de informação. A Climate 

Bonds Initiative não se responsabiliza pelo conteúdo dos sites externos. A Climate Bonds Initiative não está aconselhando sobre 

o mérito ou não de qualquer investimento. A decisão de investir em qualquer tipo de ativo é exclusivamente sua. A Climate Bonds 

Initiative não aceita responsabilidade de qualquer tipo para os investimentos feitos por qualquer indivíduo ou organização, nem 

para os investimentos realizados por terceiros em nome de um indivíduo ou organização. 

http://www.zurich.com/
https://www.climatebonds.net/2016/11/1st-green-bond-brazilian-currency-suzano-papel-celulose-brl1-bn-usd-294m-no2-suzano
http://exame.abril.com.br/mercados/fibria-confirma-a-emissao-de-us-700-mi-com-vencimento-em-10-anos/
https://www.climatebonds.net/market/country-market-development/brazil/brazils-new-economy
https://www.climatebonds.net/market/country-market-development/brazil/brazils-new-economy
https://www.climatebonds.net/2016/12/brazils-new-economy-roadshow-showcases-green-investment-opportunities-big-story-tell
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/Institutional-Investors-Paris-Green-Bonds-Statement

