
Press Release            
www.climatebonds.net  

  
  

Declaração de investidores brasileiros formaliza manifesto por um mercado de 
títulos verdes mais forte  

 
São Paulo, 21 de outubro de 2016 - 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 em 2015, na Conferência do Clima da ONU - 
COP 21, 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.  

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 hoje no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo. Outras oito 
instituições já demonstraram interesse em ser signatárias. A declaração global conta com o apoio de 
27 investidores institucionais, representando US$ 11,2 trilhões de ativos sob gestão. 

Em julho de 2016, os Green Bonds brasileiros somaram quase US$ 3 bilhões, segundo relatório da CBI 
Títulos de Dívida e Mudança Climática: análise do mercado em 2016. “O país apresenta um grande 
potencial para se tornar o líder em financiamentos e investimentos verdes; e um mercado forte de 
títulos verdes é apenas o começo. Um programa consistente de finanças sustentáveis pode fornecer 
uma base sólida para que o Brasil possa recuperar a força de sua economia”, afirma Justine Leigh-Bell, 
Diretora de Desenvolvimento de Mercado da Climate Bonds Initiative. 

“O PRI apoia toda iniciativa que fomente um mercado de capitais mais sustentável e com foco no longo 
prazo. É essencial incentivar o desenvolvimento de opções de investimento responsáveis em mercados 
locais para aumentar a participação dos investidores institucionais”, comenta Tatiana Assali, Head do 
PRI América do Sul. 

“Essa Declaração mostra que existe apetite dos investidores brasileiros por títulos verdes. No entanto, 
é importante que os emissores tragam a mercado títulos com perfil de risco/retorno compatível com o 
dever fiduciário desses investidores, garantindo a credibilidade dos ativos verdes financiados e a 
transparência do uso dos recursos”, acrescenta Gustavo Pimentel, Diretor na SITAWI Finanças do Bem. 
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Informações complementares:   

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. Para maiores 
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. 

 
Disclaimer: As informações contidas neste comunicado de imprensa não constituem recomendação de investimento 
ea 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. 
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