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A Climate Bonds Initiative tem como foco 
mobilizar o capital global para a ação climática. 
Para alcançar esta visão, organizações de diversos 
tamanhos e formatos têm um papel a cumprir 
e também de se beneficiar do estabelecimento 
de soluções escaláveis para o problema mais 
urgente do nosso tempo.

Por mais de uma década, a Climate Bonds está 
na vanguarda dos avanços no mercado de títulos 
verdes, catalisando seu crescimento desde o início 
até a marca de USD 1 trilhão alcançada em 2020. 

Nosso time de especialistas da ciência e da 
indústria estão entre as mentes mais influentes 
neste espaço. Nós nos dedicamos para fornecer 
as estratégias mais inovadoras e eficazes para 
os nossos parceiros levarem adiante, criando 
oportunidades no universo de títulos verdes.

Junte-se ao Programa Global de Parceria da Climate Bonds 

O programa de parceria oferece três níveis, com a 
oportunidade de aprimorar seu pacote de acordo 
com sua agenda organizacional. Por meio deste 
programa, capacitamos você com ferramentas 
e conhecimentos necessários para navegar, 
influenciar e instigar mudanças. Essas ferramentas 
incluem acesso direto aos bancos de dados mais 
abrangentes e relevantes para o clima, juntamente 
com insights importantes e acesso aos líderes em 
finanças climáticas verdes. 

Ao tornar-se um Parceiro Climate Bonds, você se 
une ao nosso movimento global, contribuindo em 
conversas que estão definindo o futuro das finanças.

Todos os aspectos do nosso trabalho são 
baseados em evidências, com uma forte 
sustentação científica, protegendo o mercado 
contra o greenwashing. Nossas metodologias 
robustas conquistaram a confiança de empresas 
e governos em todo o mundo para apoiar 
o desenvolvimento e a implementação de 
estratégias sustentáveis.  

Acesse a mais extensa base de dados temático de Títulos 
Verdes, bem como nossa exclusiva base de dados de 
Títulos Verdes Alinhado ao Clima a nível de emissor

Mesas redondas exclusivas para Parceiros discutindo 
desenvolvimentos de mercado e políticas altamente 
relevantes, assim como seus impactos em sua organização

Amplo escopo para posicionar sua organização como 
pioneira no setor de finanças verdes, ampliando os 
limites das finanças climáticas

Oportunidades de engajamento com nossos consultores 
seniores e especialistas em sessões internas da sua 
organização e/ou sessões de discussão orientadas  
para o cliente.

Benefícios de marketing/comunicações e visibilidade 
de mercado por meio de relatórios e publicações 
encomendados 

Acesse diretamente à nossa equipe e seu conhecimento 
para quaisquer consultas relacionadas ao mercado para 
respostas acionáveis e baseadas em evidências

Acesse à nossa rede global de buy-side/ sell-side / 
intermediários e órgãos governamentais 

Colabore com nossos esforços para proteger a 
integridade do mercado e preservá-lo contra o 
greenwashing
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• 44 data fields 

including fields 

such as ISINs 

(or other bond 

identifiers), external review (SPO, 

assurance, green bond rating, Climate 

Bonds Certification and use of proceeds) 

in addition to all fields in the Entry 

package.    

Data accessibility 

• Up to 10  

Partner Portal accounts to get access 

Partnership Components 

• Partnership announcement

• Access to our team and knowledge on 

specific market related queries

• Priority access to opportunities to  

further your organisational agenda

Partnership Components 

• Partnership announcement: 

communications support, brand 

association and market visibility

• 2 seats on our online Grng programme 

during your first year as partner

• Monthly partner-only briefings by  

senior Climate Bonds advisors and 

experts giving insight into the most 

recent market developments

• Access to our team and knowledge on 

Partnership Components 

• Partnership announcement: 

communications support, brand 

association and market visibility

• 2 seats on our online Green Bond  training 

programme during your first year as partner

• Monthly partner-only briefings by  

senior Climate Bonds advisors and 

experts, giving insight into the most 

recent market developments

• Access to our team and knowledge on 

specific market related queries

• 15 complimentary tickets to the annual 

• 2 seats on our online Green Bond training 

programme during your first year as partner 

• Monthly partner-only briefings by senior 

Climate Bonds advisors and experts

• 4 complimentary tickets to the annual 

Climate Bonds conference 

specific market related queries

• 10 complimentary tickets to the annual 

Climate Bonds conference

• Priority access to opportunities to further 

your organisational agenda

• One discussion session by expert senior 

staff - either online or in person

Data coverage

• Advanced green bond data set, which 

includes the aligned green bond list. 

Climate Bonds conference

• Priority access to opportunities to  

further your organisational agenda

• Two discussion sessions by expert senior 

staff - either online or in person

• Biannual partner only data briefing/deep dive 

Data coverage

• Most comprehensive green bond data set, 

which includes the 1. aligned green bond 

list, 2. non-aligned green bond list and 3. 

pending bonds list. 

• 53 data fields including fields such as 

non-aligned bonds category, use of 

Data coverage

• Basic green bond 

data set, which includes the 

aligned green bond list. 

• 23 data fields  

Data accessibility 

• Up to 5  Partner  

ENTITY LEVEL PARTNERSHIPS  AVAILABLE WITH DISCOUNTED RATES

ADVANCED - GBP 16,000 | EUR 18,400 | USD 21,600

PREMIUM - GBP 22,000 | EUR 25,300 | USD 29,700  

En
try

Ad
va
nc
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ium

2021 Partnership Programme:

Acessibilidade  
de dados 
• Até 10 contas no 
Portal de Parceiros 
para acessar o painel 
de dados e gráficos para 
download

• Atualização semanal de títulos verdes por 
meio do Portal de Parceiros

Consulta e suporte

• Sessão de treinamento de integração  
de dados

• Consulta de dados através de um endereço  
de e-mail dedicado

Componentes da Parceria 

• Anúncio de parceria

• Acesso à nossa equipe e seu conhecimento em 
consultas específicas relacionadas ao mercado

• Acesso prioritário a oportunidades para 
promover sua agenda organizacional

• 2 vagas em nosso programa online de 
Treinamento em Títulos Verdes durante seu 
primeiro ano como parceiro 

Componentes da Parceria 

• Anúncio de parceria: suporte de comunicação, 
associação de marca e visibilidade de mercado

• 2 vagas em nosso programa online de 
Treinamento em Títulos Verdes durante seu 
primeiro ano como parceiroComponentes  
da Parceria

• Briefings mensais apenas para parceiros 
desenvolvidos por consultores e especialistas 
seniores da Climate Bonds, fornecendo 
informações sobre os desenvolvimentos mais 
recentes do mercado

• Acesso à nossa equipe e seu conhecimento em 
consultas específicas relacionadas ao mercado

Componentes da Parceria 

•  Anúncio de parceria: suporte de comunicação, 
associação de marca e visibilidade de mercado

• 2 vagas em nosso programa online de Treinamento 
em Títulos Verdes durante seu primeiro ano como 
parceiro

• Briefings mensais apenas para parceiros 
desenvolvidos por consultores e especialistas 
seniores da Climate Bonds, fornecendo 
informações sobre os desenvolvimentos mais 
recentes do mercado

• Acesso à nossa equipe e seu conhecimento em 
consultas específicas relacionadas ao mercado

• 15 ingressos gratuitos para a conferência anual 
da Climate Bonds

• Acesso prioritário a oportunidades para 
promover sua agenda organizacional

• Briefings mensais apenas para parceiros 
desenvolvidos por consultores e especialistas 
seniores da Climate Bonds

• 4 ingressos gratuitos para a conferência anual da 
Climate Bonds 

Cobertura dos dados
•  Atualização semanal de títulos verdesConjunto 
de dados básicos de títulos verdes, que inclui a 
lista de títulos verdes alinhados. 

• 23 campos de dados  

• 10 ingressos gratuitos para a conferência anual da 
Climate Bonds

• Acesso prioritário a oportunidades para promover 
sua agenda organizacional

• Uma sessão de discussão por equipe sênior 
especializada - on-line ou pessoalmente

Cobertura dos dados
• Conjunto de dados de títulos verdes avançados, 
que inclui a lista de títulos verdes alinhados. 

• 44 campos de dados, incluindo campos como 
ISINs (ou outros identificadores de títulos), revisão 
externa (SPO, garantia, classificação de títulos verdes, 
certificação de títulos climáticos e uso de recursos), 
além de todos os campos do pacote básico.    

• Duas sessões de discussão por equipe sênior 
especializada - on-line ou pessoalmente

• Briefing de dados bianual somente para parceiros / 
sessão de aprofundamento 

Cobertura dos dados
• Conjunto de dados de títulos verdes mais 
abrangente, que inclui 1. lista de títulos verdes 
alinhados, 2. lista de títulos verdes não alinhados 
e 3. lista de títulos pendentes. 

• 53 campos de dados, incluindo campos como 
categoria de títulos não alinhados, uso de 
recursos, comentários de títulos não alinhados, 
reclassificações de títulos, além de todos os 
campos do pacote avançado.   

Acessibilidade de dados 
• Até 20 contas no Portal de Parceiros para acessar 
o painel de dados e gráficos para downloads

• Atualização semanal de títulos verdes por meio 
do Portal de Parceiros 

Acessibilidade de dados

• Até 5 contas no  
Portal de Parceiros

• Atualização semanal de títulos verdes 

Consulta e suporte

•  Sessão de treinamento de integração  
de dados

BÁSICO

PARCERIAS A NÍVEL DE ENTIDADE  DISPONÍVEL COM PREÇOS COM DESCONTO

AVANÇADO 

Premium  

Bá
sic
o

Av
an
ça
do

Pr
em
ium

• Atualização 
semanal por 
e-mail

• Monthly file 
through SFTP/
email/Password 
Protected Page

Consulta e suporte 

• Sessão de treinamento de integração de dados

•  Consulta de dados através de um endereço de 
e-mail dedicado

Programa de Parceria 2021:
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Parceria de Dados 
Desde 2013, a Climate Bonds Initiative coleta, avalia e fornece dados de títulos 
verdes de alta qualidade para uma ampla gama de players do mercado global, 
como índices, reguladores, bolsas de valores, gestores de ativos e proprietários 
de ativos. A Base de Dados de Títulos Verdes da Climate Bonds Initiative possui 
características únicas que a tornam a base de dados líder do setor.

A Base de Dados de Títulos Verdes da Climate Bonds é uma lista abrangente 
de todos os títulos rotulados (incluindo Títulos Sustentáveis e outros rótulos) 
com recursos destinados a categorias verdes emitidos desde 2007. É global e 
inclui todas as moedas, jurisdições e tamanhos de instrumentos.

A Base de Dados de Títulos Verdes 

• Fornece dados históricos de emissões 
desde 2007

• Sem tamanho mínimo de transação

• Abrange todos os tipos de rótulos, como 
Verde, Azul, Social, Sustentável 

Atualização semanal por email

• Os títulos temáticos verdes captados pela Climate 
Bonds Initiative na semana são atualizados todas as 
sextas-feiras.

Arquivo mensal de títulos verdes

• Arquivo mensal incluindo títulos temáticos verdes com 
todos os campos de dados

• Essa lista inclui dados históricos

Entrega dos dados 

A cobertura dos nossos dados

Alinhados à  
Taxonomia da  
Climate Bonds

• Mais de 16.000 títulos

• Mais de 1.400 
emissores

Não alinhados à 
Taxonomia da  
Climate Bonds

• Mais de 1.800 títulos

• Mais de 700 emissores
Emissões de  
51 países 

Principais moedas

Os principais campos de dados incluem, mas não se limitam, aos seguintes:
Informação básica

Moeda

Tamanho da emissão

Datas de emissão e 
maturidade

Tipo de emissor

Identificadores

Nome do emissor

ISIN, CUSIP ou outros 
identificadores de 
mercado local

Informação temática

Rotulagem original do título

Detalhes sobre revisão externa

Separação do uso de recursos e 
comentários 

Visão geral da Base de Dados de 
Títulos Verdes da Climate Bonds:

1. Fontes abrangentes para identificar os títulos rotulados, incluindo equipes 
regionais da Climate Bonds Initiative e a rede de emissores, revisores 
externos e subscritoresers

2. O uso dos recursos de cada título é selecionado de acordo com a 
Taxonomia da Climate Bonds 

3. Uma lista de excluídos para mostrar quais títulos foram excluídos e porquê 
4. Engajamento público e comentários para criar uma aceitação mais ampla do 

mercado das definições verdes que estejam alinhadas com o Acordo de Paris

5. Dados sobre uso dos recursos são fornecidos para filtrar, categorizar e 
descrever cada título

6. Acesso exclusivo ao nosso Portal de Parceiros com acesso a dados, gráficos 
interativos e insights de mercado

A disponibilidade dos campos de dados está sujeita ao nível do pacote do parceiro de dados  

100%0 40%20% 80%60%

Outras 11%
CAN 2% 
SEK 4%

CNY 9%USD 33%EUR 41%
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Processo de triagem

Lista de Títulos Verdes Alinhados

A Base de Dados de Títulos 
Verdes da Climate Bonds

Instrumentos que não sejam 
de dívida

Transações confidenciais

Instrumentos de dívida certificados 
que estão disponíveis publicamente 

A dívida atende aos requisitos da 
Base de Dados de Títulos Verdes 
da Climate Bonds 

Todos os recursos são para fins 
verdes e atendem aos requisitos da 
Base de Dados da Climate Bonds
Nota: esses títulos serão incluídos em ambas 
as bases de dados, de títulos verdes e de títulos 
sociais e de sustentabilidade.

A dívida não atende aos requisitos 
da Base de Dados de Títulos Verdes 
da Climate Bonds 

Os recursos são parcial ou 
exclusivamente para fins sociais

Base de Dados de Títulos  
Sociais e Sustentáveis da  
Climate Bonds Initiative

Lista de Títulos Verdes Não Alinhados

Dívida 
rotulada 
pelo 
emissor†

Certificação 
da Climate 
Bonds*

Títulos 
verdes e 
equivalentes

Títulos 
sustentáveis, 
sociais e outros 
relacionados  

Lista de instrumentos que não sejam  
de dívida**

Lista de transações confidenciais***

Passo 1. 

Identificação de títulos verdes
O emissor de um título com tema climático deve declarar que o título se 
destina a ser benéfico para o meio ambiente por meio da rotulagem do 
título, idealmente como “verde”, mas outros rótulos são considerados.

Passo 3. 

Avaliação de uso de recursos
O foco da Climate Bonds Initiative está na mitigação, adaptação e resiliência 
às mudanças climáticas. Somente os títulos que aloquem todos os recursos 
líquidos para ativos, projetos e atividades verdes elegíveis são considerados 
como alinhados.

Passo 2. 

Triagem de setores e credenciais verdes
Cada título ou outro instrumento de dívida é revisado com base nas credenciais 
verdes do uso dos recursos. Isso pode ser recursos earmarked vinculados a 
ativos, títulos não garantidos ou garantidos, projetos financiados por um título 
de projeto ou ativos que respaldam um ABS ou outra dívida garantida. A chave é 
que o ativo/projeto a ser financiado/refinanciado seja verde. 

GREE N

Identificação de títulos alinhados à 
Taxonomia da Climate Bonds Initiative
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Conteúdo do Programa de Parcerias 
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Packages (continued)

34. SPO_Provider                                                

35. SPO_Link                                                                                    

3Atualização semanal por 

meio do Portal de Parceiros             

37. Assurance_Provider                                                                 

38. Assurance_Link                                                                         

39. GB_Rating_1                                                                             

40. GB_Rating_1_Provider                                                            

41. GB_Rating_1_link                                                                     

42. GB_Rating_2                                                                             

43. GB_Rating_2_Provider                                                            

44. GB_Rating_2_Link                                                                    

45. FW_Link                                                                                     

46. UoP_Summary                                                                          

47. Underwriter                                                                                              

48. Non_Alignment_Category                                                      

49. Non_Alignment_Reason                                                         

50. RECLAS                                                                                       

51. RECLAS_Category                                                                     

52. RECLAS_Date                                                                            

53. RECLAS_Reason   

Delivery Channel

Weekly update on  

partner portal (simplified 

data fields) 

ADVANCED

 

PREMIUM

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ENTRYBÁSICO AVANÇADO PREMIUM

 23 

5

Atualização semanal por meio do 
Portal de Parceiros  
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44

10

Atualização semanal por meio do 
Portal de Parceiros

Atualização semanal por email

 

 
 
 
 

2 
 

10 
 

1 

53

20

Atualização semanal por email

 
Atualizações mensais via SFTP

 

 
 
 
 

2 
 

15 
 

2 
 

DADOS

Campos de dados 

Contas no Portal de Parceiros

Atualizações 

COMPONENTES

Sessão de treinamento de 
integração de dados 

Anuncio de Parceria 

Briefings trimestrais apenas 
para parceiros desenvolvidos 
especialistas seniores da 
Climate Bonds

Briefing de dados bianual 
somente para parceiros/ sessão 
de aprofundamento

Acesso à nossa equipe 
em consultas específicas 
relacionadas ao mercado

Acesso prioritário a 
oportunidades para promover 
sua agenda organizacional

Vagas em nosso Treinamento 
básico em Títulos Verdes em 
seu primeiro ano

Ingressos gratuitos para a 
conferência anual da  
Climate Bonds

Sessões internas de discussão 
com equipe sênior especializada

Conteúdo do Programa de Parcerias

Ressalva: As informações contidas neste material não constituem aconselhamento de investimento de qualquer forma e a Climate Bonds Initiative não é um consultor de investimento. Qualquer referência a uma 
organização financeira ou instrumento de dívida ou produto de investimento é apenas para fins informativos. Os links para sites externos são apenas para fins informativos. A Climate Bonds Initiative não se responsabiliza 
por conteúdo em sites externos. A Climate Bonds Initiative não está endossando, recomendando ou aconselhando sobre os méritos financeiros ou outros de qualquer instrumento de dívida ou produto de investimento e 
nenhuma informação dentro este documento deve ser considerado como tal, nem qualquer informação contida neste material deve ser considerada na tomada de qualquer decisão de investimento. A certificação sob o 
Climate Bond Standard reflete apenas os atributos climáticos do uso dos recursos de um instrumento de dívida designado. Não reflete a qualidade de crédito do instrumento de dívida designado, nem sua conformidade 
com as leis nacionais ou internacionais. A decisão de investir em algo é exclusivamente sua. A Climate Bonds Initiative não aceita qualquer tipo de responsabilidade por qualquer investimento que um indivíduo ou 
organização faça, nem por qualquer investimento feito por terceiros em nome de um indivíduo ou organização, com base no todo ou em parte em qualquer informação contida nesta, ou em qualquer outro material 
público da Climate Bonds Initiative.

Climate Bonds Initiative © Julho de 2021

www.climatebonds.net

Contato
Saiba mais sobre nosso Programa de Parceria 
entrando em contato com:

Elisabeth Vishnevskaja,  
Senior Relationship Manager,  
partnerships@climatebonds.net 


