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Nossa missão é mobilizar capital para impacto socioambiental positivo
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4° Melhor Empresa Pesquisa ASG (2019)

Melhor Analista ASG (2015)

2° Melhor Analista ASG (2019)

TOP5 em 7 categorias (2019)

Fundada em 2008 | 80+ profissionais | Escritórios RJ, SP, AM e Bogotá | Projetos no Brasil e América Latina
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is ▪ Investimento de Impacto

▪ Fundos Filantrópicos

▪ Programas Territoriais

▪ Contratos de Impacto Social
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▪ Consultoria

▪ Pesquisa ASG

▪ Diligência ASG

▪ Inteligência e Articulação

▪ Títulos Verdes

▪ Publicações



A aceleração da agenda ESG nos últimos anos mexeu com o mercado

O maior entendimento sobre a temática 

exige que empresas e investidores:

• Mapeiem e entendam os riscos e 

oportunidades ESG de seus negócios e 

cadeia de valor/investimentos.

• Decidam e se posicionem em qual direção 

irão focar seus esforços.

"Usamos nossa voz como 

acionista para chamar as 

empresas a se concentrarem em 

questões importantes, como 

mudança climática, 

tratamento justo dos 

trabalhadores e igualdade 

racial e de gênero, pois 

acreditamos que isso leva a 

criação de valor de longo prazo. "

Fonte: Engagement Priorities for 2021, BlackRock

https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/our-2021-stewardship-expectations.pdf


Mas, o tema não é novo...
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Finanças Sustentáveis

Refere-se ao processo de considerar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) na 

tomada de decisões de investimento, levando a investimentos de mais longo prazo em 

atividades e projetos econômicos sustentáveis. 

• Fatores ambientais podem incluir a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, bem como o meio ambiente de forma mais 

ampla, por exemplo, a preservação da biodiversidade, a prevenção da poluição e a economia circular. 

• Fatores sociais podem se referir a questões de desigualdade, inclusão, relações trabalhistas, investimento em capital humano e 

comunidades, assim como questões de direitos humanos. 

• Fatores de governança de instituições públicas e privadas - incluindo estruturas de gestão, relações de funcionários e 

remuneração de executivos - desempenha um papel fundamental para garantir a inclusão de considerações sociais e ambientais 

no processo de tomada de decisões.

No contexto político da UE, financiamento sustentável é entendido como financiamento para 

apoiar o crescimento econômico enquanto reduz as pressões sobre o meio ambiente e leva em 

conta os aspectos sociais e de governança. 

O financiamento sustentável também abrange a transparência quando se trata de riscos relacionados 

a fatores ESG que podem ter um impacto no sistema financeiro, e a mitigação de tais riscos 

através da governança apropriada dos atores financeiros e corporativos..

Fonte: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en

tradução livre pela autora 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en


O que é Investimento Responsável

A SITAWI define Investimento Responsável como... 
incorporação de questões ASG (ambientais, sociais e de governança) nos processos de seleção e gestão de 

investimentos, independente da classe de ativo investido, inclusive ativos ilíquidos, como crédito para 

empreendimentos de infraestrutura.

Alfa:

para buscar melhores retornos

ajustados ao risco, uma vez que

as questões ASG têm sido cada

vez mais relevantes na

identificação e mitigação de

riscos e determinação do preço

dos ativos

Ética:

para honrar com seu dever

fiduciário e alinhar-se com

as demandas de seus

clientes/investidores, que

buscam refletir em seus

investimentos os valores

éticos que possuem

Investidores tipicamente adotam práticas de investimento responsável por 2 motivos...

Fatores ESG impactam investidores em seu dever fiduciário (preservação do capital de seus 

clientes) e na possibilidade de geração de retornos mais atrativos



O mercado global de dívidas sustentáveis vem crescendo
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Fonte: CBI e www.greenbonddata.org.

O mercado de dívida sustentável cresceu e se diversificou, e em 2020 

superou US$ 1 trilhão em captação acumulada.



E o Brasil vem acompanhando

Fonte: Base de dados da SITAWI, atualizado em 20/06/2021

Operações rotuladas no Brasil (#)

https://bit.ly/basedados-titulosverdes


E o Brasil vem acompanhando

Fonte: Base de dados da SITAWI, jun/2021

https://bit.ly/basedados-titulosverdes


Instituições preparadas para adoção desse tipo de instrumento 

podem usufruir de benefícios relevantes

✓ Greenium - Devido a uma maior demanda por títulos 

verdes, o custo de dívida do emissor é reduzido em 

aprox. 20bps (0,2%).

✓ Green Halo - Redução do nível e curvatura de toda a 

curva de juros de emissões de dívida de uma empresa / 

banco / governo. Uma emissão verde causa um impacto 

sobre toda a curva de juros.  

Fontes: NatWest Markets, Green Halo 2.0 (Jun, 2019).

Drivers of green bond issuance and new evidence on the “greenium” (Fev, 2021), 

2.000 green e 180.000 não-green bonds 

de 650 emissores internacionais

✓ Diversificação de investidores

✓ Reputação

✓ Greenium

✓ Green Halo

https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-020-00165-y#Tab1
https://ci.natwest.com/insights/articles/green-halo-20/
https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-020-00165-y#Tab1


Tendências para o futuro das Finanças Sustentáveis

BANCOS

• Bancos se tornam emissores relevantes de títulos e 

empréstimos ESG

• Mudanças climáticas a caminho do compliance das 

Instituições Financeiras

• A avaliação de impacto estará cada vez mais 

presente nos frameworks de análise ESG

Empresas

• Instrumentos de dívida baseados em 

desempenho ASG cada vez mais 

populares até mesmo mais que 

os baseados em uso de recursos

• Empresas brasileiras respondem à 

perda de prestígio ambiental do 

Brasil

• Alinhamento da remuneração 

executiva às metas de 

sustentabilidade

• Temas ESG entram de forma 

estruturada em conselhos e comitês

Gestoras 

de Ativos

• Fundos sustentáveis crescem, se 

diversificam e atraem a atenção 

dos institucionais

• Aumento do volume de recursos 

ESG começa a mover capital e 

preços na economia real

• Posicionamento de investidores 

frente aos 

desafios socioambientais e 

climáticos

Fonte: Tendências 2021, SITAWI

https://www.sitawi.net/publicacoes/tendencias-de-financas-sustentaveis-no-brasil-para-2021/


Para reflexão

❖ Quando você busca produtos, leva em consideração os aspectos relacionados à 

sustentabilidade?

❖ E na hora de investir o seu dinheiro, você busca opções que consideram os aspectos 

ESG?

❖ Qual papel podemos exercer nessa mudança necessária para uma economia mais 

sustentável?



OBRIGADA!



Para saber mais, consulte nossa base de dados de operações rotuladas

15

Acesse aqui.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRDp7Z82Qovj9VuupGGQGSiBi66hQPdRL5ucb6kZ80HyjtQtVjjtf7Qekh99_DVs2FRG-8ADHE05ASP/pubhtml
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