
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento (RIO-92), realizada no Rio de 

Janeiro, em 1992, marca o início de conferências 

periódicas de Estados nacionais para cooperarem em 

temas relacionados ao desenvolvimento sustentável e 

meio ambiente. A partir de então, a agenda climática 

tornou-se uma realidade da arena pública no mundo 

inteiro. 

 

Sem ficar alheio a essa demanda da sociedade, o setor 

privado passou a criar e integrar mobilizações 

empresariais em prol do meio ambiente, repensando 

processos, políticas e práticas que poderiam trazer danos 

ao meio ambiente e ao entorno de suas operações.  

O setor financeiro não ficou para trás. Em 2007, o Banco 

Europeu de Investimentos emitiu o primeiro título com a 

alcunha de “verde”, que nada mais é do que um título de 

renda fixa com o “objetivo de implantar ou refinanciar 

projetos ou ativos que tenham atributos positivos do 

ponto de vista ambiental ou climático” . 

 

Para que um título ganhe essa distinção, faz-se necessária 

uma avaliação externa que julgue se o projeto a ser 

financiado pode receber a credencial de um título verde. 

Por outro lado, o emissor se compromete a um nível 

elevado de transparência do projeto, garantindo a 

confiabilidade do caráter verde do título para os 

investidores interessados. 

 

Trata-se, portanto, de um título de renda fixa como 

qualquer um – que pode ser formatado como uma 

debênture, letra financeira, nota promissória, entre 

outros. Não há impedimento regulatório para que uma 

seguradora, por exemplo, tenha em sua carteira um 

Green Bond. 

 

Pelo contrário, o Ministério da Economia e a nova gestão 

da Susep dão sinais de que vão procurar estimular a 

diversificação das carteiras dos investidores 

institucionais, com ênfase no desenvolvimento de títulos 

de longo prazo, uma característica de Green Bonds 

associados a projetos de infraestrutura, por exemplo. 

 

Um exemplo do engajamento do Governo no 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro de 

forma responsável e sustentável foi a inclusão, na agenda 

de temas do Grupo de Trabalho sobre Mercados de 

Capitais e Poupança a Longo Prazo – GTMK, do 

desenvolvimento do mercado brasileiro de Green Bonds.  

 

No mercado segurador, a Susep propôs modificações nas 

normas – que ainda precisam ser editadas – que 

disciplinam a aplicação dos recursos das reservas técnicas 

e das provisões de seguros com o objetivo de adicionar 

entre as diretrizes, para a aplicação das reservas, a 

observância dos princípios de responsabilidade 

ambiental, social e de governança dos investimentos, 

quando possível.  

 

Os Green Bonds constituem uma importante tendência a 

ser observada pelas seguradoras com operação no Brasil.  
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Green Bonds – desmistificando o investimento “verde” 

¹ Guia Para Emissão De Títulos Verdes No Brasil 2016 – FEBRABAN 
(https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia_emissa%CC%83o_ti%CC%81tulos_verdes_PORT.pdf). 


