COMO EMITIR TÍTULOS TEMÁTICOS
PASSO 1
Defina o rótulo e as estratégias

Desenvolva uma
estratégia de ativos em
nível corporativo ou
institucional

Os recursos
serão alocados
exclusivamente para
financiar/ refinanciar
projetos e ativos

100% dos recursos alocados em
projetos/ativos com benefícios
ambientais – conhecidos por terem
co-benefícios sociais intrínsecos e
secundários e impactos vinculados
aos ODS da ONU.

Recursos alocados em projetos/
ativos com resultados sociais
positivos

Os recursos direcionados
(earmarked) ou delimitados
(ring-fenced) serão alocados em
projetos/ativos sociais e verdes

Defina qual tipo de
rótulo o título terá
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Título
Verde

Título
Social

É uma boa prática
vincular os ativos/
projetos ou metas,
aos Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável das Nações
Unidas (ODS da ONU)

Título
Sustentável

Reflita sobre:
• Qual tipo de resultado positivo
se destaca nos ativos/projetos
e propósitos que serão
(re)financiados com os
recursos do título?
• O emissor possui uma
estratégia de sustentabilidade
corporativa/institucional?

Projetos/ativos sustentáveis com
recursos alocados de acordo com
metas de desempenho

Nesse caso, os emissores também podem
se referir aos seus títulos como:
Título ODS

Os recursos serão usados para propósitos gerais corporativos ou
institucionais, fundamentados e vinculados a objetivos sustentáveis
(ASG), dentro de um período de tempo predeterminado

O título possui um componente
estrutural, em que a taxa de
juros paga pelo emissor varia de
acordo com o cumprimento de
metas pré-estabelecidas?

Você sabia?
Títulos vinculados à sustentabilidade podem oferecer uma
oportunidade para emissores em transição para a descarbonização
de suas atividades, independentemente de terem ou não ativos
adequados para vincular a um título verde.

Título Vinculado à
Sustentabilidade*
*qualquer tipo de instrumento financeiro pode ser
rotulado como “vinculado à sustentabilidade”

Títulos verdes,
sociais e
sustentáveis
com recursos
direcionados
(earmarked) ou
delimitados
(ring-fenced).

Título Vinculado
aos ODS
Títulos vinculados
aos ODS são um
tipo de Título
Vinculado à
Sustentabilidade

COMO EMITIR TÍTULOS TEMÁTICOS
PASSO 2
Prepare o Framework do Título
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PASSO 3
Contrate um Verificador para a Pré-emissão

PASSO 4
Emita o Título

PASSO 5
Contrate um Verificador para a PósEmissão

Título
Verde
Estabeleça
a seleção de
projetos e o
processo para
delimitar e alocar
os recursos

Identifique
projetos/ativos a
serem associados
ao título

Título
Social
Título
Sustentável

Selecione IndicadoresChave de Desempenho
(KPIs, na sigla em inglês)
confiáveis

Contrate um
Verificador
aprovado para
confirmar a
Certificação
Pós-emissão da
Climate Bonds™

Emita o Título

Título Vinculado à
Sustentabilidade
1

No caso de um
Título Verde:
contrate para
a certificação,
um Verificador
aprovado pelo
Climate Bonds
Standard

2

Ajuste uma ou mais
Metas de Desempenho de
Sustentabilidade (SPTs, na
sigla em inglês) para cada KPI

3
Divulgação das metas
estabelecidas e
alcançadas

Opinião de
Segunda Parte
(SPO, na sigla
em inglês), com
base na própria
metodologia
do provedor de
avaliação externa
e independente

Diretrizes

Título Verde

Título Social

• Princípios para Títulos Verdes
- GBP (ICMA)

• Princípios de Títulos Sociais - SBP (ICMA)

Título Sustentável
• Diretrizes para Títulos de Sustentabilidade -SBG (ICMA)
• Taxonomias Regionais

• Critérios Setoriais e Climate
Bonds Standard (CBI)

Título Vinculado à Sustentabilidade

Título ODS ou vinculado aos ODS

• Taxonomias Regionais

• Princípios de Títulos Vinculados à Sustentabilidade (ICMA)

• Padrões de Impacto ODS para Títulos (PNUD)

Reporte
anualmente, até a
maturidade do título

* Título/Empréstimo certificado pela Climate
Bonds está totalmente alinhado com os
Princípios para Títulos Verdes /Princípios de
Empréstimos Verdes. Pode ser considerado um
subconjunto do mercado de títulos/empréstimos verdes.
No entanto, a Certificação da Climate Bonds pode ser
amplamente aplicada, incluindo, mas não limitada a
instrumentos não relacionados à dívida, diretamente a
ativos ou projetos (sem o empacotamento em forma de
dívida) e negócios privados/confidenciais.

Ressalva: Este infográfico foi desenvolvido pela CBI no âmbito do projeto “InfraInvest: Infraestrutura Sustentável para o Brasil”, apoiado pelo BID em parceria com o Ministério da Economia. Ele oferece orientações sobre as etapas de emissão de títulos temáticos rotulados, com base em
informações gerais sobre Títulos Verdes, Sociais, Sustentáveis e Vinculados à Sustentabilidade; e não deve ser considerado, em nenhuma instância, como um artigo de consultoria. Cada emissão de título exigirá etapas específicas que Consultores Financeiros e Subscritores poderão assessorar.
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