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O PRI E OS 6 PRINCÍPIOS

O PRI trabalha com sua rede internacional de signatários para colocar em prática os seis 
Princípios para o Investimento Responsável. Seus objetivos são entender as implicações dos 
fatores ambientais, sociais e de governança nos investimentos, e apoiar os signatários na 
integração desses fatores nas análises, decisões e monitoramento dos investimento.

Os seis Princípios foram desenvolvidos por investidores e são apoiados pela ONU. Eles têm mais 
de 1.900 signatários de mais de 50 países representando mais de US$ 73 trilhões de ativos.

OS SEIS PRINCÍPIOS
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Incorporaremos os temas ASG às análises de 

investimento e aos processos de tomada de 

decisão.

Seremos pró-ativos e incorporaremos os temas 

ASG às nossas políticas e práticas de 

propriedade de ativos.

Buscaremos sempre fazer com que as entidades 

nas quais investimos divulguem suas ações 

relacionadas aos temas ASG.

Promoveremos a aceitação e 

implementação dos Princípios dentro do 

setor do investimento.

Trabalharemos unidos para ampliar a 

eficácia na implementação dos Princípios.

Cada um de nós divulgará relatórios sobre 

atividades e progresso da implementação 

dos Princípios.



O QUE É INVESTIMENTO RESPONSÁVEL (RI)?

Uma abordagem sobre investimento que reconhece explicitamente:

O dever fiduciário requer a consideração 

dos fatores ASG

▪ A estabilidade do mercado no longo prazo.

▪ A geração de retornos sustentáveis de longo prazo 
depende de um sistema financeiro estável, em bom 
funcionamento e bem administrado.

▪ A relevância dos fatores ASG - ambientais, sociais 
e de governança corporativa (ESG em inglês)



TCFD

O Financial Stability Board (FSB) criou a Força-Tarefa para 

Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) em 4 

de dezembro de 2015 para fazer recomendações de 

divulgações financeiras mais eficientes relacionadas ao clima 

que:

▪ Possam “promover decisões mais bem-informadas de 
investimento, crédito e subscrição de seguros” e, 

▪ Por sua vez, “permitiria que os stakeholders entendessem 
melhor as concentrações de ativos relacionados ao 
carbono no setor financeiro e a exposição do sistema 
financeiro aos riscos relacionados às mudanças 
climáticas”.

Os 32 membros internacionais da Força-tarefa, 
liderados por Michael Bloomberg, incluem 

fornecedores de capital, seguradoras, grandes 
companhias não-financeiras, empresas de 
contabilidade e consultorias e agências de 

classificação de risco.

Força-tarefa liderada pelo setor e com 
diversidade geográfica



A Força-tarefa desenvolveu quatro recomendações de ampla adoção para divulgações financeiras 

relacionadas ao clima, aplicáveis a organizações de todos os setores da economia e a todas as jurisdições. 

Sendo importante ressaltar que as recomendações  se aplicam a organizações do setor financeiro, incluindo 

bancos, seguradoras, asset managers e proprietários de ativos (como fundos de pensão).

As recomendações são estruturadas em torno de quatro áreas temáticas que representam os elementos centrais 

das operações das organizações:

Estratégia

Impactos reais e potenciais das oportunidades e dos riscos relacionados às mudanças 

climáticas sobre os negócios, a estratégia e o planejamento financeiro da organização

Gestão de Risco

Processo utilizado pela organização para identificar, avaliar e gerir os riscos relacionados 

às mudanças climáticas

Métricas e Metas

Métricas e metas utilizadas para avaliar e gerir as oportunidades e os riscos relevantes 

relacionados às mudanças climáticas

Governança

Governança da companhia sobre oportunidades e riscos relacionados às mudanças 

climáticasGovernança

Estratégia

Gestão de 

Risco

Métricas

e 

Metas

RECOMENDAÇÕES TCFD

TCFD final report: https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf


GREEN BONDS
Guia para Emissão de Títulos Verdes no Brasil – Febraban e CEBDS

Definição

Títulos Verdes (Green Bonds para o mercado 
internacional) são Títulos de Renda Fixa utilizados para 
captar recursos com o objetivo de implantar ou refinanciar 
projetos ou ativos que tenham atributos positivos do 
ponto de vista ambiental ou climático.

Os projetos ou ativos enquadráveis para emissão destes 
títulos podem ser novos ou existentes e são denominados 
Projetos Verdes.

Os Títulos Verdes caracterizam-se, também, por 
financiarem projetos ou ativos de longo prazo, tornando-se 
uma alternativa importante para estimular e viabilizar 
iniciativas e tecnologias com adicionalidades ambientais 
positivas nos diferentes tipos de organização e também 
para atrair investidores institucionais, tais como fundos de 
pensão, fundos de previdência, seguradoras e gestores de 
ativos de terceiros (asset managers).

Guia CEBDS & Febraban: http://cebds.org/publicacoes/guia-para-emissao-de-titulos-verdes-no-brasil-2016/#.Wl5h3a6nH3g

Mais informações

São exemplos de instrumentos financeiros regulamentados no 
Brasil com potencial de enquadramento como Títulos Verdes:

▪ Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 

(FIDC)

▪ Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

▪ Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

▪ Debêntures

▪ Debêntures incentivadas de infraestrutura

▪ Letras Financeiras

▪ Notas Promissórias

No mercado internacional, Títulos Verdes foram emitidos para 
financiar projetos em setores de: Transporte Ferroviário, 
Metroviário, Energia Renovável, Eficiência Energética, Água, 
Florestal, Agronegócio e Saneamento.

http://cebds.org/publicacoes/guia-para-emissao-de-titulos-verdes-no-brasil-2016/#.Wl5h3a6nH3g


GREEN BONDS

Atualizados em junho de 2017, são diretrizes 

voluntárias que recomendam transparência e 

divulgação, além de promover integridade no 

desenvolvimento do mercado de Títulos Verdes, 

esclarecendo a abordagem para emissão de um 

“Green Bonds” que podem ser utilizados 

amplamente pelo mercado, fornecendo orientações 

aos emissores sobre os principais componentes 

envolvidos no lançamento de um título verde 

confiável; apoiando investidores, garantindo a 

disponibilidade de informações necessárias para 

avaliar o impacto ambiental de seus investimentos 

em títulos verdes; e auxiliando os subscritores na 

criação de padrões de divulgação que facilitam as 

transações.

Organização com sede em Londres-NYC-Shanghai, que 

contribui para o desenvolvimento e o crescimento dos 

mercados de capitais no longo prazo, com o objetivo de 

acelerar a transição para a economia de baixa emissão 

de carbono na esfera internacional, através de 

instrumentos financeiros verdes, como os green bonds. 

Responsável pelo Climate Bonds Standard, um esquema 

de certificação baseado na ciência, com critérios claros, 

objetivos e específicos por setor em sua elegibilidade 

climática para projetos e ativos, conta com requisitos 

obrigatórios claros relativos ao uso de recursos, 

rastreamento e relatórios (incluindo uma estrutura de 

garantia com verificadores independentes)

Certificação por um Conselho independente. Os Green 

Bonds Principles estão totalmente integrados.

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/
https://www.climatebonds.net/


Pioneiro na sistematização de 

dados ambientais: emissões, 

uso de energia, recursos 

naturais e riscos ambientais

Ferramentas analíticas para 

tomada de decisão

Nenhuma outra iniciativa tem o 

alcance do CDP:

+400 empresas + 70 cidades no 

Brasil já utilizam o CDP para 

reportar informação ambiental a 

seus stakeholders 

Estudos e pesquisas:

-Precificação de carbono

-Energia

-Análises setoriais

-Capital Natural 

DIVULGAÇÃO AMBIENTAL

http://www.cdpla.net/


FONTE DE DADOS

CDP

Corporate 
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Trucost

Fornece a base de dados 

primários para pesquisas

ambientais, dados de 

produtos, índices & 

indicadores e rankings



STEWARDSHIP CODES
Estão presentes ao redor do mundo

Brazil

AMEC Stewardship Code

Status: issued

South Africa

Code for Responsible Investing in 

South Africa (CRISA)

Status: Issued

Australia

Corporate Governance: A Guide for 

Fund Managers and Corporations

Status: Issued

Malaysia

Malaysian Code for 

Institutional Investors

Status: Issued

Japan

Principles for Responsible

Institutional Investors

Status: Issued

South Korea

Stewardship Code

Status: In Progress

Italy

Italian Stewardship Principles

Status: Issued

Switzerland

Guidelines for institutional investors

governing the exercising of

participation rights in public limited

companies

Status: Issued

Germany

Corporate Governance Code for Asset Management Companies

Status: Issued

Belgium

Code of Conduct

Status: Issued

United Kingdom

The UK Stewardship Code

Status: Issued

Visit The Regulation Map for more information on RI regulations around the world 

Stewardship Code da AMEC: https://www.amecbrasil.org.br/stewardship/codigo/

https://www.unpri.org/policy-and-regulation/mapping-responsible-investment-policy/208.article
https://www.amecbrasil.org.br/stewardship/codigo/


OS COMPROMISSOS DOS ODS…

Acordo entre todos os países que tem como meta a sustentabilidade

https://nacoesunidas.org/pos2015/


COLABORAÇÃO É ESSENCIAL

▪ Muitas iniciativas fomentam um mercado de capitais mais sustentável

▪ A transição para uma economia de baixo carbono e para alcançarmos os ODS depende 
de investimentos mais responsáveis, sustentáveis e com impacto positivo.

http://www.cdpla.net/pt-br
http://www.sseinitiative.org/
http://www.climatebonds.net/
http://www.unpri.org/
http://www.giicoalition.org/
https://thegiin.org/
https://www.fsb-tcfd.org/


DA CONSCIENTIZAÇÃO 
AO IMPACTO


