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OCDE e o Investimento Verde 

 

Vera Thorstensen1 

Maria Isabel da Cunha Mathias2 

 

Resumo 

O presente artigo aborda o financiamento e o investimento em crescimento verde, conforme a 

evolução do tema observado pela OCDE. Embora o assunto venha conquistando a atenção dos 

mercados, governos e instituições internacionais, a falta de consenso sobre conceitos, 

definições e padrões das questões que envolvem o “verde” tem sido o principal impedimento 

para que financiamento e investimento em crescimento verde se tornem prioridade na gestão 

de ativos de investidores institucionais. A busca pela harmonização internacional ainda é um 

trabalho em andamento, a ser desenvolvido com a cooperação de todos os players envolvidos. 

Palavras-chave: Crescimento verde – Financiamento e Investimento – OCDE. 

 

Abstract 

This article addresses green financing and investing in green growth, according to the 

evolution of the theme observed by the OECD. Although the matter has been drawing markets, 

governments and international institutions attention, a lack of consensus on concepts, 

definitions and standards on “green” issues has been the main impediment to green financing 

and investment becoming a priority for asset management of institutional investors. The search 

for international harmonization is still a work in progress, to be developed with the cooperation 

of all players involved. 

Keywords: Green Growth – Financing and Investing - OECD 

 

1. Introdução 

 

O tema “investimento verde” está na pauta de discussão da comunidade internacional há algum 

tempo, porém passou a ser item prioritário na ordem do dia nos últimos anos. A constatação 

do fenômeno da mudança climática pela ciência ambiental e a visível degradação ambiental 

decorrente da produção e do consumo em massa, da queima de combustíveis fósseis e do 

aumento da população global já não são temas debatidos apenas nos restritos círculos de 

ambientalistas e acadêmicos. O impacto da degradação ambiental e do esgotamento de recursos 

naturais afeta a todos, e essa consciência foi tomada pela comunidade internacional de forma 

definitiva, isto é, a adoção de condutas ambientalmente responsáveis não é um modismo 

passageiro ou uma mera estratégia mercadológica, mas sim uma mudança de paradigma e de 

cultura que vieram para ficar. 

 

Mas afinal, em que consiste “investimento verde”? A resposta a essa questão não é tão singela 

quanto pode parecer à primeira vista. Para esclarecer como se chegou a este termo, e qual a sua 

abrangência e alcance, faz-se necessário conhecer a origem histórica do investimento 

socialmente sustentável, a evolução do conceito de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável e, finalmente, a concepção mais atual de investimento verde.  

 

Não há uma definição única para crescimento verde ou investimento verde. Aliás, o tema não 

encontra uniformidade entre os países, e sua evolução se deu de forma distinta, mesmo entre 

                                                 
1 Professora da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Centro de 

Estudos do Comércio Global e Investimento (CCGI/FGV-EESP). 
2 Pesquisadora do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos (CCGI/FGV-EESP). 



2 

 

países mais desenvolvidos e que compartilham o mesmo entendimento quanto à essência do 

tema. 

 

A sigla SRI – Socially Responsible Investment – ou Investimento Socialmente Responsável em 

português, ganhou relevãncia nos anos 1980 e 1990 nos Estados Unidos, mas suas raízes 

remontam a tempos mais remotos. SRI reflete uma série de valores advindos da doutrina  

religiosa mas que vieram a ser aplicados ao cenário da vida moderna, caracterizada por desafios 

trazidos por questões prementes, tais como, injustiça social, mudança climática e preocupação 

com governança corporativa.3 Atualmente, SRI pode também ser entendido como sustainable, 

responsible, and impact investing -  investimento sustentável, responsável e de impacto – e 

constitui  influência legítima no mercado de capitais e nos serviços financeiros. 

 

Em mercados tradicionalmente mais líquidos (ações e títulos), o SRI moderno se divide em 

duas categorias: investimento baseado em valores junto com os investimentos socialmente 

responsáveis tradicionais; e análise prospectiva de ESG (Environmental, Social and 

Governance), que se esforça em avaliar a materialidade de dados não-tradicionais com o fim 

de determinar quais empresas estão melhor preparadas para competir em um mundo com 

recursos naturais limitados, encargos regulatórios mais pesados, população humana em 

crescimento e mudança climática.4 

 

Há um temor de que regulação desigual em questões ambientais em uma economia globalizada 

possa levar à piora de situação socio-econômica. Com os objetivos da agenda 20305 no 

horizonte, nunca foi tão importante promover a mudança do da velha mentalidade que coloca 

a proteção ambiental contra a prosperidade econômica e a equidade social para o entendimento  

mais atual de que preservação ambiental não é impedimento para o crescimento econômico. 

 

A OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por  meio do 

Centro de Financiamento e Investimento Verde (Centre on Green Finance and Investment) 

vem desempernhando um papel pioneiro fundamental na sedimentação do conceito de 

crescimento verde e financiamento verde em nível internacional. A OCDE tem trabalhado com 

governos para enfrentar os desafios econômicos, sociais e de governança de uma economia 

globalizada por mais de 60 anos. Desde que liderou o “Princípio do Poluidor-Pagador” em 

1972, a OCDE tem aconselhado os países a tornar as políticas econômicas e ambientais mais 

compatíveis e tornar o crescimento mais verde. Este trabalho reflete as prioridades dos 35 

países membros da OCDE e seus principais países parceiros - Brasil, Índia, Indonésia, 

República Popular da China e África do Sul.6 

 

2. De SRI a ESG – A sedimentaçao do conceito moral no mercado de capitais 

 

Para entender como o SRI surgiu, evoluiu ao longo do tempo e conquistou credibilidade no 

agressivo mundo do mercado financeiro unicamente focado em resultados, faz-se necessário 

conhecer as origens e a época em que foram dadas vozes aos idealizadores do tema nos Estados 

                                                 
3 TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable Investing. The 

Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 2020. Tradução 

livre. 
4 Idem. 
5 A Agenda 2030 é o documento adotado na Assembleia Geral da ONU em 2015, “Transformando Nosso Mundo: 

a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, um guia para as ações da comunidade internacional nos 

próximos anos. E é também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta que foi coletivamente criado para 

colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. http://www.agenda2030.org.br/os_ods/ 
6 http://www.oecd.org/cgfi/about/. Tradução livre. 

http://www.oecd.org/cgfi/about/
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Unidos, e como um jornalista americano protagonizou a ampla divulgação dos conceitos e 

empresas alinhadas com a ideia, coforme discorre Blaine Townsend,  Vice-Presidente 

Executivo e Diretor de Investimento SRI na Bailard, Inc., em seu artigo “De SRI a ESG: As 

origens do investimento socialmente responsável.”7 

 

O conceito central de investimento tradicional com base em preceitos religiosos é “não causar 

danos” e, até certo ponto, o conceito central de investimento socialmente responsável 

tradicional: evitar produtos ou indústrias que conflitam com o conjunto de normas morais. O 

investimento socialmente responsável tradicional foi fortemente influenciado pelos 

revolucionários anos 1960 e 1970, que testemunharam o surgimento dos movimentos anti-

guerra e o amadurecimento dos movimentos de eqüidade racial, direitos das mulheres, proteção 

dos consumidores e do meio-ambiente. 

 

De fato, foi uma fusão entre os valores religiosos com os diferenciados valores progressistas 

americanos que criaram a receita para o investimento socialmente responsável americano. No 

início dos anos 1970, surgiram os primeiros fundos mútuos refletindo valores religiosos, 

sensibilidade quanto aos direitos civís e preocupações ambientais. Essas influências sociais e 

culturais são muitas vezes subestimadas na narrativa do investimento socialmente responsável.  

 

Essa nova visão sobre investimentos foi duramente criticada na época. Milton Friedman, 

renomando economista da Universidade de Chicago, disse ao The New York Times Magazine, 

em 1970, que “ a responsabilidade social dos negócios é aumentar o lucro”8.  

 

Também economista da Universidade de Chicago, Harry Markowitz, publicou um paper em 

1952, no Journal of Finance “Portfolio Selection”, que introduziu o “Modern Portfolio 

Theory” (MPT) ao mundo. O MPT tinha como ensinamento fundamental a noção de que a 

restrição do universo de um investimento (por qualqur razão) deveria ser rechaçada no mundo 

dos investimentos. As críticas também vieram de fora do mundo financeiro, McGeorge Bundy, 

que mais tarde foi Presidente da Ford Foundation, disse: “Nós não acreditamos que apenas os 

virtuosos ganham dinheiro”. 

 

Apesar de suas bases biblícas e conservadoras, SRI provou ser ágíl ao adaptar-se às mudanças 

de valores morais e visões progressistas em voga nos anos 1970. Enquanto a sociedade lidava 

com questões polêmicas, tais como, energia nuclear, trabalho escravo, Apartheid, OGM9, 

mudanças climáticas, tráfico de seres humanos, diferença salarial entre homens e mulheres, 

movimento LGBTQIA10+ e uma série de outras questões culturais e políticas, SRI acompanhou 

o ritmo. 

 

                                                 
7 Idem. 
8 Friedman 1970, 17, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and 

Sustainable Investing. 
9 Organismos Geneticamente Modificados. 
10 LGBTQ: Sigla do movimento de inclusão social de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero e 

Questionadores da sexualidade. Para saber mais: LGBTQ: Sigla do movimento de inclusão social de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Transgênero, Questionadores da sexualidade, Intersexo, Assexual e demais grupos de 

variações de sexialidade e gênero. Para saber mais: https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-

explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20someti

mes%20both e https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-

explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20someti

mes%20both 

 

https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20sometimes%20both
https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20sometimes%20both
https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20sometimes%20both
https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20sometimes%20both
https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20sometimes%20both
https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20sometimes%20both
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Investidores em SRI fizeram sua própria história e muita vezes foram severamente julgados. 

Em temas como escravidão, Apartheid, tabaco, prisões privadas, mineração em zona de 

conflito, e carvão, esses investidores não precisavam de validação quantitativa para tomarem 

suas decisões. As decisões eram questão de princípios e refletiam o espírito dominante na 

época. O mantra dos investidores em SRI era “Não invista em empresas que conflitam com 

seus valores.” 

 

Milton Moskowitz, um jornalista tenaz e com mentalidade voltada para os négócios, que 

acreditava que tratar bem os empregados, ser transparente, e ser um bom cidadão corporativo 

era uma boa tese para posições de investimento de longo prazo, foi quem deu voz ao trabalho 

de suporte ao SRI nos Estados Unidos. “Os ventos da mudança estão soprando vigorosamente 

pela sociedade americana”, escreveu Moskowitz em 1968, em sua primeira edição. Em 1982, 

Moskowitz foi editor senior da revista Business Society Review, reconhecido periódico 

acadêmico que cobria esta pauta. 

 

Responsabilidade Social Corporativa (CSR – Corporate Social Responsability) era uma idéia 

incipiente em 1968, quando Moskowitz começou sua carreira. De diversas formas, Moskowitz 

assentou os alicercers do CSR sobre os quais acadêmicos e jornalistas puderam construir por 

décadas. Na segunda década dos anos 2000, consultores, jornalistas e editores trabalham de 

forma quase artesanal em torno do CSR, sendo que as 500 maiores empresas gastam cerca que 

US$15 bilhões ao ano em ações que envolvem CSR.11 

 

Em 1972, Moskowitz publicou uma lista de empresas socialmente responsáveis na revista 

Business and Society, com o fim de diferenciá-las dos demais índices do mercado. Em seguida, 

Moskowitz ousou publicar uma lista de empresas “irresponsáveis”, explorando a tese de 

escolha dos “bons moços” . Esses esforços iniciais para avaliar desempenho despertaram o 

interesse de pesquisadores acadêmicos que estudavam o desempenho de SRI. O insight de 

Moskovitz chamou a atenção para os pontos sensíveis da era dos direitos civis que 

influenciaram as ofertas iniciais de SRI. 

 

Em 1996 o Prêmio Moskowitz foi instituído para reconhecer pesquisas acadêmicas avaliadas 

por pares na área de SRI. O Prêmio é organizado e conferido cada ano pela Kellogg School of 

Menagement da Northwestern University. A Kellogg é uma das muitas escolas de negócios do 

mundo que agora tem foco em CRS e sustentabilidade. 

 

Nos anos 1980, os valores propostos pelo SRI nos Estados Unidos já haviam sido padronizados 

até certo ponto: reunir um portfólio que tem o mesmo comportamento do mercado em geral, 

contudo sem investir em álcool, tabaco, armas, jogos de azar, pornografia e energia nuclear. 

Esses sãos os itens de triagem clássicos a serem evitados e que constituem a espinha dorsal do 

processo de SRI tradicional da América do Norte. 

 

Além da triagem de itens a serem evitados, o SRI nos Estados Unidos adotava a prática de 

preecher setores da indústria com empresas consideradas “melhores da classe”. A idéia era 

evitar empresas com padrões de comportamento inadequados quanto ao local de trabalho, 

governança, meio ambiente, justiça social, e/ou outras questões que pudessem ser quantificadas 

ou identificadas.  

 

                                                 
11 Smith 2014, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable 

Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 

2020. Tradução livre. 
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Em 1990 o Índice Social Domini 400 foi lançado como o primeiro fundo mútuo de índice 

ponderado de capitalização, baseado nessa estrutura tradicional – triagem de itens a serem 

evitados e melhores da classe. A habilidade do Domini 400 de rastrear o Índice S&P50012 por 

longos períodos de tempo com essa metodologia criou um registro de rastreamento que foi 

decisivo para o crescimento da indústria do SRI. 

 

A técnica de utilização da triagem de itens a serem evitados – pedra fundamental do SRI 

tradicional – também é parte integrante do investimento SRI/ESG moderno. O movimento 

“Livre de Combustível Fóssil” talvez seja o melhor exemplo. Apesar do abrangente foco em 

mudança climática e substituição do capital dos tradicionais combustíveis fósseis para os 

renováveis (ainda que como um hedge contra aumento de preços do carbono ou para buscar 

uma abordagem desinvestir-investir), o processo de investimento centra-se na exclusão de uma 

indústria.  

 

O investimento em Lente de Gênero seria outro exemplo do processo de investimento que adota 

a triagem de itens a serem evitados, em que indústrias nocivas a mulheres e garotas podem ser 

excluídas, mas empresas com práticas corporativas que oferecem equidade de salários ou 

diversificação de gênero em seus conselhos e sistemas corporativos seriam beneficiadas. De 

fato, a maioria dos 500 fundos mútuos que se enquadram atualmente no mundo moderno do 

SRI ou ESG adotam a triagem de itens a serem evitados, sendo que tabaco e investimento no 

Sudão são os mais comuns. 

 

Atualmente os dados referentes aos investimentos ESG estão prontamente disponíveis, de 

modo que a combinação de ESG e SRI tradicional – com seu método de triagem com base em 

valores – parece ser perene. Contudo, isso não significa que o SRI baseado em valores ou mais 

tradicional, derivados de valores religiosos ou da era dos direitos civís, esteja desaparecendo 

ou não tenha mais relevância. Ao contrário, dependendo da lente com que se vê o mundo, pode 

ser mais relevante do que nunca. O instinto de alguns investidores de lutar contra excessos e 

contra exploração inerente ao sistema do mercado de capitais não deve desaparecer tão logo. É 

muito provável que investimento responsável continue a ser combinado com ESG, o que 

representa a estrutura do investimento sustentável inerente ao moderno SRI.13 

 
2.1 Investimento Sustentável 

 

Três catalizadores principais criaram a demanda por abordagem ESG nos investimentos, 

especialmente por parte de grandes investidores europeus, em meados dos anos 2000: 

 

1. Um forte debate intelectual e jurídico sobre a relação entre dever fiduciário e questões 

de sustentabilidade; 

2. Mudança climática; 

3. Reconhecimento da tese de que governaça corporativa deficiente é nociva aos 

mercados. 

 

                                                 
12 Como funciona o S&P 500? O S&P 500 utiliza um método de ponderação de capitalização de mercado, o qual 

permite que uma porcentagem maior seja atribuída às empresas com maior capitalização de mercado. A 

capitalização de uma empresa é calculada multiplicando o preço atual da ação pelo número de ações em 

circulação. 
13 Smith 2014, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable 

Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 

2020. Tradução livre. 
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2.1.1. Dever Fiduciário: 

 

O equilíbrio entre questões de sustentabilidade e o dever fiduciário foi tema de discussão do 

Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP). Em 1992, a UNEP desenvolveu um trabalho 

com o setor de serviços financeiros para apoiar o “desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a habilidade de futuras gerações satisfazer suas 

necessidades (“UNEP FI Statement” 2020). Essa ideia ficou décadas sendo desenvolvida. Em 

2005, a UNEP encomendou um relatório ao escritório de advocacia Freshfields, Bruckhaus e 

Deringer, baseado em Londres, para responder à seguinte questão:  

 
“A integração das questões ambiental, social, e de governança nas políticas de investimento 

(incluindo alocação de capital, seleção de portfólio e escolha de ações ou títulos) é permitida 

voluntariamente, legalmente requerida ou dificultada pela lei e regulação do setor; 

primeiramente no que se refere a fundos de pensão privados, e em segundo lugar , no que tange 

às reservas de companhias de seguros e fundos mútuos?”  

 

O Relatório analisou as leis uniformes sobre dever fiduciário em sete dos maiores mercados 

desenvolvidos do mundo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Nos 

EUA, o Relatório analisou a Lei de Proteção da Renda de Aposentadoria dos Assalariados 

Americanos, de 1974, e as legislações equivalentes estaduais. O Relatório concluiu que não 

apenas a integração do ESG era consistente com o dever fiduciário, mas ignorar esses riscos 

de longo prazo pode ensejar a quebra do dever fiduciário. “A análise de investimento 

convencional tem foco em valor, no sentido de desempenho financeiro. Conforme se nota 

acima, os vínculos entre os fatores de ESG e o desempenho financeiro estão sendo 

reconhecidos com maior freqüência. Com base nisso, integrar considerações de ESG na análise 

de investimentos de modo a prever o desempenho financeiro de forma confiável é claramente 

admissível e provavelmente previsto em todas as jurisdições.”14 A aceitação dessa conclusão 

removeu um grande obstáculo para o crescimento do investimento ESG. 

 
Contudo, ainda há grande polêmica em torno da implicação do “dever fiduciário” em termos 

de investimento responsável. Historicamente, o argumento era de que políticas de SRI eram 

incompatíveis com o dever fiduciário de buscar sua função financeira primordial, qual seja, a 

de maximizar retornos ou proporcionar uma pensão vitalícia estável aos seus participantes. 

Portanto, investimentos verdes deveriam ser, pelo menos financeiramente, equivalentes aos 

investimentos “não-verdes”, em termos de retorno financeiro. 

 
2.1.2 Mudança Climática15 

 

No que se refere ao segundo catalizador – mudança climática – o escrutínio também vem 

aumentando ao longo do tempo. Desde os anos 1980, cientistas climáticos já estavam 

preocupados com o que seus modelos estavam apresentando. O Painel Inter-Governamental 

em Mudança Climática (IPCC) foi estabelecido em 1988, em cooperação entre a Organização 

Mundial de Meteorologia (WMO – World Meteorological Organization) e a UNEP devido às 

                                                 
14 Freshfields Bruckhaus Deringer 2005, 6, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially 

Responsible and Sustainable Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio 

Management Research. Fall 2020. Tradução livre. 
15 Smith 2014, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable 

Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 

2020. Tradução livre. 
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crescentes preocupações da queima de combustíveis fósseis e o aumento da temperatua global.  

No mesmo ano, o Congresso americano realizou sua primeira audiência sobre o assunto, onde 

o cientista da NASA James Hansen alegou estar 99% certo de que os gases de efeito estufa 

estavam causando o aquecimento global. Este evento ocorreu apenas uma década antes da 

chamada para cooperação internacional em matéria de aquecimento global – o Protocolo de 

Quioto em 1997 – e cerca de três décadas antes da COP 21, Conferência das Nações Unidas 

sobre Mudança Climática, sediada em Paris em 2015. E também foi apenas um ano antes do 

derramamento de óleo pela Exxon Valdez, no Alaska, em março de 1989.  

 

O mundo estava em uma encruzilhada em sua relação com combustíveis fósseis. O gigantesco 

derramamento de óleo da Exxon Valdez galvanizou tanto a comunidade ambientalista como a 

comunidade de investimnto social. Em função do derramamento, Joan Bavaria – uma 

evangelista do SRI – trabalhou com líderes ambientalistas para reunir uma coalizão sem 

precedentes de investidores institucionais, organizações ambientais, e investidores socialmente 

responsáveis para questionar a ordem das coisas com relação ao impacto ambiental causado 

pelas grandes corporações. Bavaria ajudou a formar a Coalizão para Economias 

Ambientalmente Responsáveis (CERES), que deu origem aos Princípios de Valdez, um 

conjunto de 10 principíos para serem subscritos voluntariamente por grandes corporações, que 

mais tarde ficou conhecido por princípios CERES e coalização CERES. Desde o inicio, a 

Coalização CERES incluiu organizações não-governamentais ambientais, tais como National 

Wildlife Foundation, investidores religiosos, incluindo o Interfaith Center for Corporate 

Responsability (ICCR), proprietários de grandes fortunas, tais como o City of New York 

Pension Fund, e empresas SRI tradicionais. 

 

A indústria do petróleo criou um claro caminho entre o investimento socialmente responsável 

tradicional dos Estados Unidos e o crescente movimento ESG na Europa. A Coalização CERES 

deu origem a uma nova era de transparência em questões ambientais de empresas de capital 

aberto, que, a princípio não respeitava o encargo de revelar questões ambientais. Conforme 

declarou Bob Massie – ex-CEO da Coalização CERES: “Em 1996 a ideia de se ter uma ética 

ambiental, ou medir desempenho para além dos requerimentos legais, era considerado uma 

loucura completa. Sustentabilidade era considerado algo extremamente difícil, que nenhuma 

empresa adotaria voluntariamente como objetivo.” A Coalização CERES abriu espaço para o 

Global Resporting Initiative (GRI) da UNEP, que se tornou o fórum para futuras estruturas de 

divulgação, tal como a lançada em 2018, pelo Conselho de Padrões Contábeis de 

Sustentabilidade (SASB). 

 

A concentração do foco em transparência ambiental de grandes corporações foi decisivo para 

o sucesso do ESG e para compreender o impacto das mudanças climáticas nos mercados.  

Muito além de apenas recompensar transparência, os padrões do SASB levavam em 

consideração o desempenho das empresas com relação à sua indústria. A Coalização CERES 

também ajudou a aumentar a consciência sobre mudança climática. Em agosto de 2005, a 

CERES publicou o primeiro relatório sobre o impacto do clima na indústria de seguros. Por 

uma terrível coincidência, o relatório saiu no momento em que o furacão Katrina atingiu a costa 

americana. O relatório estava de acordo com a avaliação do IPCC quanto às duas escolhas 

possíveis para o mundo: catastrofe ambiental de um lado ou enfrentar o aquecimento global 

em massa por outro lado.16 

 

                                                 
16  IPCC Special Report” 2000: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/sres-en.pdf 
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Em 2005, quando a UNEP soltou o relatório Freshfields, grandes investidores institucionais, 

tal como o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos Aposentados da California (CalPERS) de 

US$300 bilhões, estavam començado a prestar atenção às conclusões do IPCC e às 

contribuições dadas por organizações envolvidas no tema, tal como a CERES. Esses 

denominados “proprietários universais”, grandes investidores como a CalPERS, outros fundos 

de pensão, fundos de índices, companhias de seguro, que dominavam todo o mercado, estavam 

fortemente expostos a riscos de longo prazo tal como mudança climática e o aumento dos 

custos de insumos para as empresas afetadas. Considerando que o retorno dos proprietários 

universais estavam estreitamente relacionados aos retornos globais do mercado de capitais 

como um todo, eles começaram a levar a sério a exposição a esses riscos, que antes não eram 

explorados, tais como clima, e também água, acesso à saúde pública, e outras questões 

prementes. Por sua vez, eles assumiram as pesquisas incipientes em ESG, pois assim podiam 

começar a avaliar a materialidade dos diferentes fatores. 

 

Para investidores institucionais, análises em ESG prometiam auxiliar na identificação de 

fatores de risco de longo prazo e/ou idetificar oportunidades de investimento baseado nesses 

fatores de risco. ESG tinha foco em riscos que normalmente não estavam comtemplados nas 

análises tradicionais de Wall Street. Ao mesmo tempo, a estrutura de pontuação do ESG era 

mais palatável para os investidores de maior peso, pois era compatível com investimentos 

orientados por análises quantitativas. Essa compatibilidade deu impulso ao crescimento do 

investimento ESG. 

 

Em 2011, os reguladores da Califórnia, Washington e Nova Iorque começaram a requerer que 

seguradoras operando em seus Estados divulgassem riscos relacionados a clima. O movimento 

iniciado pela CERES e GRI estava ganhando força, pois maior transparência dos dados 

contribuia com a melhoria dos dados de ESG. Esse empurrão para transparência em questões 

ambientais foi decisivo para que a ideia de impacto da mudança climática no mercado de 

investimento ganhasse proporção. 

 

É evidente que o SRI americano e ESG tem raízes bastante semelhantes, mas a partir do 

momento em que a Exxon Valdez atingiu um recife em Prince Williams Sound, no Alaska, as 

duas correntes de investimento entraram em rota de colisão no que tange à indústria de 

combustível fóssil. Para o SRI tradicional, questões de direitos humanos estavam no mesmo 

nível que as questões ambientais no tocante à indústria de combustível fóssil, especialmente 

quanto à conduta adotada por empresas ocidentais em operação em países com problemas 

ambientais, politicamente instáveis e não democráticos. Para o ESG, a balança pendia para 

mudança climática e a coleta de dados necessários para sustentar argumentos econômicos  em 

favor do fim da dependência de combustíveis fósseis. Foi um desafio e tanto reconciliar as duas 

correntes de investimento responsável. 

 

A SEC forneceu orientações sobre como encaixar mudança climática na então existente 

estrutura de divulgação (2010). Na época, a presidente Mary Schapiro disse  

 
“Uma empresa deve divulgar riscos significativos que enfrenta, se tais riscos são decorrentes 

de aumento de concorrência ou de mau tempo. Esses princípios de materialidade formam o 

alicerce da nossa estrutura de divulgação. As orientações atuais irão ajudar a garantir que 

nossas regras de divulgação sejam consistentemente aplicadas, independentemente de 



9 

 

sensibilidades políticas das questões envolvidas, de modo que os investidores recebam 

informações confiáveis.” 17 

 

Por óbvio, os comentários da SEC são reflexo de um longo e contínuo movimento de 

investidores responsáveis que sustentam que questões ambientais, sociais e de governança são 

materiais para desempenho de longo prazo de ações. Por outro lado, Wall Street voltou a 

atenção de seu considerável intelecto para este tipo de análise apenas recentemente. Atualmente 

há esforços em múltiplos frontes para ajudar a diminuir a distância entre a análise de ESG e 

Wall Street. Na verdade, SASB trabalhou em conjunto com a SEC, comunidades de 

investimento e de negócios para ajudar a padronizar e quantificar quais fatores ambientais e 

sociais são materiais para desempenho financeiro e auxiliar na elaboração de relatórios 

melhores a respeito. 

 

Em 2010, a Carbon Tracker Initiative (CTI) se mobilizou para alcançar um conceito global de 

orçamento de carbono. A premissa era simples: se 350 partes por milhão de gases de efeito 

estufa na atmosfera era o ponto crítico para uma crise de origem ambiental, o mundo se 

mobilizaria para prevenir que esses gases atingissem tal nível. A CTI elaborou uma lista das 

200 maiores empresas no mundo de acordo com as suas comprovadas reservas de carbono. O 

Carbono 200 se tornou o ponto focal do movimento de desinvestimento em combustível fóssil 

do mundo. 

 

A evolução do tema ganhou proporção diante dos acontecimentos que se seguiram, tais como 

o furacão Sandy, cuja passagem pela costa atlântica americana, em 2012, confirmou o que já 

havia sido constatado pela comunidade de seguradores: a ameaça da mudança climática é real.    

 

Até mesmo ícones de Wall Street como Jeremy Grantham e Robert Litterman abraçaram a ideia 

do risco imposto pela mudança climática. A avaliação de risco climático difundida levou o 

mundo dos investimentos a olhar para riscos ambientais como material para o resultado de 

investidores de longo prazo. Isso foi um grande passo para Wall Street que era treinada para 

ver o mundo em aumentos trimestrais. A evolução da visão sobre a materialidade da mudança 

climática tem impulsionado a credibildade e demanda por ESG. 

 

2.1.3 Governança Corporativa 

 

Soma-se aos catalizadores acima, a questão da governanaça corporativa, cuja discussão ganhou 

corpo com a crise deflagrada pelas hipotecas subprime18 e a grande depressão que a sucedeu. 

Ainda que seja verdadeira a ideia de que boa governança corporativa já deveria ser uma questão 

central para investimento fundamental antes da crise do subprime ou do advento da análise de 

ESG, também é verdadeiro que comportamento antiético, por definição, permanece oculto até 

que seja tarde demais. Infelizmente, mudanças na complexidade dos mercados de capitais e a 

velocidade dos fluxos financeiros ao redor do mundo aumentaram os riscos para todos os 

investidores quando o comportamento nocivo atinge o mercado. 

 

Nos anos 2000, o mercado de capitais estava criando um surpreendente, vasto, obscuro conjuto 

de créditos hipotecários dos quais nem as agências de crédito nem os reguladores realmente 

                                                 
17 Shapiro 2010, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable 

Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 

2020. Tradução livre 
18 Hipotecas subprime: financiamento imobiliário de alto risco. Para saber mais: 

https://www.capitalresearch.com.br/blog/investimentos/subprime/ 
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compreendiam. Com intermediação de bancos com Lehman Brothers e Bear Stearns, agências 

de crédito subprime, como o Countrywide, criaram um complexo sistema de hipotecas 

garantidas por valores mobiliários sem quaisquer precauções que normalmente se espera de 

um bom gestor de capital. O resultado foi uma experiência quase mortal para muitos 

investidores e uma época de intervenção estatal sem precedentes, somente para manter os 

mercados funcionando. Uma vez mais, investidores universais foram os mais atingidos, 

sobretudo os fundos de pensão. 

 

Assim como ocorreu em casos anteriores causados por irregularidades (por exemplo Enron e 

WorldCom), a falta de divulgação de dados, de transparência, de pesos e contrapesos, e a boa 

e velha ética no setor financeiro contribuíram para o estrago de enormes proporções e o custo 

final ficou a cargo dos investidores. O relatório do Global Financial Stability publicado pelo 

Fundo Monetário Internacional, em abril de 2008, apontou um custo de – apenas nos mercados 

imobiliário e de crédito – cerca de US$ 1 trilhão. No final de 2008, o Federal Reserve (Banco 

Central Americano) relatou que o patrimônio das famílias americanas diminuiu 10 vezes este 

valor.  

 

A quebra da bolsa em 1929, que levou à Grande Depressão em 1930, trouxe os relatórios 

financeiros padronizados. A quebra causada pelo mercado subprime, em 2008-2009, e a 

Grande Recessão subsequente tornou claro aos grandes donos de ativos que eles precisavam 

de uma melhor estrutura para avaliar os riscos do mercado, particularmente sobre os 

instrumentos derivativos complexos e sobre o sistema de “shadow banking”. Investidores 

passaram a necessitar de ferramentas que proporcionassem uma melhor avaliação dos riscos 

sobre mudança climática, governança corporativa e comportamento. As análises tradicionais 

de Wall Street não forneciam essas ferramentas, porém a análise de ESG já se encontrava 

madura o suficiente para desempenhar esse papel.  

 

2.2 Problema Global, Solução Global 

 

Em 2000, a UN Global Compact foi criada para elaborar 10 princípios de organização para 

empresas multinacionais em direitos humanos, trabalho, anticorrupção, e meio ambiente. Cerca 

de 10 mil empresas em 168 países ao redor do mundo adotaram esses princípios e divulgaram 

mais de 40 mil relatórios quanto ao progresso em seu cumprimento.  

 

No início de 2005, o então Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, convocou os maiores 

proprietários de ativos para auxiliar na elaboração do denominado Princípios das Nações 

Unidas para Investimento Responsável (PRI) para criar um sistema financeiro sustentável. 

Dessa reunião resultaram 6 princípios organizacionais. Lançado na SEC de Nova Iorque sob 

patrocínio da UNEP, os Princípios de Investimento Responsável visam à criação de um 

network de proprietários de ativos ao redor do mundo. O primeiro princípio era o compromisso 

de integrar o ESG em todos os investimentos. A partir do ano de 2009, 2.300 proprietários de 

ativos representando US$80 trilhões se tornaram signatários dos PRI e atribuíram o seguinte 

caráter:  
“Como investidores institucionais, nós temos o dever de agir no melhor interesse de longo 

prazo de nossos beneficiários. Nesse papel fiduciário, nós acreditamos que questões 

ambientais, sociais, e governança corporativa (ESG) podem afetar o desempenho dos 

portfólios de investimento (em vários graus de entre as empresas, setores, regiões, classe de 

ativos, e período de tempo). 

 

Hoje em dia, investidores têm à sua disposição ferramentas mais adequadas para avaliar 

informações relativas às empresas, governança corporativa e riscos ambientais. 
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Em resposta ao notável crescimento e demanda por fundos ESG, Morningstar, o líder mundial 

de arbitramento de rating de fundos mútuos, anunciou, em 2015, que estava trabalhando em 

conjunto com a líder de pesquisas de ESG - Sustainalytics – para oferecer ESG ratings de 

fundos mútuos. 

 

De fato, a busca atual por investimento socialmente responsável e ESG não teria sido possível 

sem o tipo de pesquisa agora disponível para a Morningstar Bloomberg e investidores 

individuais.  

 

Com esse tipo de dados prontamente disponível aos investidores, investidores profissionais 

estão aptos a tomar decisões sobre quais fatores ambientais, sociais e de governança podem ser 

materiais para desempenho financeiro. Isso dá ao SRI moderno um apelo mais abrangente. Os 

pesquisadores podem fornecer outros dados e informações, além do score da métrica de ESG, 

mas também da receita derivada de um conjunto de produtos específicos, desde pesquisa de 

células tronco embrionárias (sensível para investidores religiosos) até armas controversas, teste 

em animais, ou envolvimento com países onde ocorrem graves abusos a direitos humanos 

(Sudão, por exemplo). Também há fornecedores de pesquisa e rating em muitas áreas 

específicas, tais como intensidade de carbono, diferença salarial entre gêneros, bem estar 

animal, ética de vida, tóxicos e LGBTQIA+. No centro desse processo está a informação que 

é fornecida pelas próprias empresas por meio de ampla divulgação requerida sobre questões 

ESG. Um ano após o lançamento dos 77 padrões para reporte específico de cada indústrias pela 

SASB, as 120 empresas sem fins lucrativos estão adotando agora os mesmos padrões em seus 

relatórios sobre ESG. Esse nível de transparência tem sido fácil em parte, mas há outras pelas 

quais há resistência e estão sob a pressão de acionistas e da tendência global de padronização 

de relatórios. Tudo isso tem tornado os mercados mais transparentes e tem ajudado investidores 

a obterem informações. 

 

2.3 Desempenho 

 

A ideia de reunir um portfólio de investimento alinhado com a moral do investidor ou com 

valores ambientais era entendido antigamente como uma afronta à mentalidade de investimento 

tradicional. Parecia haver uma lei não escrita que prescrevia que uma pessoa podia tão somente 

ter foco em ganhar tanto dinheiro quanto possível (por quaisquer meios necessários permitidos 

por lei) e, então, doar o excesso para a caridade. 

 

Externalidades ou resultados sociais ou ambientais negativos de investimentos eram 

convenientemente ignorados. As empresas investidoras mais comprometidas com 

responsabilidade social perceberam logo que, para ganhar aceitação, estratégias seriam 

necessárias para avaliar alternativas aos benchmarks convencionais do mercado para risco e 

retorno. Os céticos eram maioria comparados aos otimistas no que se refere ao encontro de um 

ponto de equilíbrio, e havia um excesso de controle no desempenho desde o início. Pode-se 

dizer que novos – e muito mais complexos – instrumentos financeiros baseados na promessa 

de puro retorno financeiro enfrentavam muito menos ceticismo e resistência para serem 

adotados do que um portfolio SRI, benchmarked contra o já reconhecido e compreendido 

índice S&P 500. Aparentemente havia algo perturbador ao incluir a consideração de critérios 

sociais e ambientais ao tratar de investimentos. Porém, passados mais de meio século, agora há 

um conjunto de sérios trabalhos acadêmicos que tem este tema por objeto de estudo. 

 
3. Investimento e Financiamento Verde 
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Atualmente, o entendimento da OCDE é de que crescimento verde19 significa alcançar 

crescimento econômico e, ao mesmo tempo, reduzir a poluição e a emissão de gás de efeito 

estufa, minimizar o desperdício e melhorar a eficiência no uso de recursos naturais.20  Essas 

medidas requerem investimento de longo prazo e financiamento sustentado. Orçamentos 

públicos tem sido, tradicionalmente, uma fonte importante de financiamento em infra-estrutura 

verde, mas devido às restrições sofridas pelas finanças públicas, serão necessários 

investimentos privados em grande escala para a transição para a economia verde. Governos 

tem um importante papel a desempenhar no fortalecimento de estruturas de políticas 

domésticas para catalizar e mobilizar o financiamento e o investimento privado em apoio ao 

crescimento verde. É necessário alinhar melhor e reformar políticas transversais, ao longo do 

sistema regulatório, para superar barreiras ao investimento verde e para proporcionar um 

ambiente favorável que seja atraente tanto ao investimento doméstico como ao internacional. 

 

A Diretoria Ambiental da OCDE21, em conjunto com a Diretoria de Negócios Financeiros e 

Empresariais22, desenvolvem um importante trabalho em conjunto, de elaboração e análise de 

políticas e de orientação para fomentar o financiamento e o investimento em tecnologia, 

infraestrutura e empresas que sejam cruciais para a transição para uma economia de baixo 

carbono, resiliente ao clima e eficiente em termos de recursos. 

 

Investimento verde é um termo muito amplo, pode ser um único termo, ou um subconjunto de 

investimentos temáticos ou estar relacionado a abordagens de investimento SRI – Socially 

Responsible Investment ou ESG – Environmental, Social and Governance, ou conceitos 

similares. 

 

As políticas de investimento verde adotadas variam de acordo com a classe de ativos. O 

investimento sustentável avançou sobretudo em equities23. Ao analisarmos os índices de 

equities, nota-se uma variedade de metodologias “verdes” aplicadas no mercado. Diferentes 

abordagens para selecionar investimentos verdes foram se desenvolvendo ao longo dos anos, 

especialmente, as triagens negativa e positiva, investimento temático verde, e 

comprometimento com empresas. Há quem prefira investimento em empresas verdes 

especializadas, enquanto outros são especializados em filtrar as melhores empresas de 

determinado setor, excluindo certas empresas “sujas” ou persuadir “graves poluidores” a 

mudar. 

 

Títulos verdes são um desdobramento relativamente novo, mas estão  ganhando popularidade. 

Definições amplas e restritas estão em discussão na indústria, e um Standard de Títulos de 

Clima foi proposto. No mercado imobiliário, o foco normalmente recai sobre as características 

do ativo subjacente, isto é, na eficiência energética dos edifícios. 

 

Aspectos verdes tem sido, até agora, menos importantes em classes de ativos alternativos. 

Ainda assim, investimentos verdes tem crescido nos últimos anos, especialmente, em energia 

                                                 
19 OECD https://www.oecd.org/greengrowth/ 
20 Grifo nosso. 
21 OECD Environment Directorate: https://www.oecd.org/env/ 
22 OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs: http://www.oecd.org/daf/ 
23 “Equity é sinônimo de patrimônio líquido, e ele representa a participação acionária mantida nos livros pelos 

investidores e acionistas da companhia.” https://www.sunoresearch.com.br/artigos/equity/ 
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renovável e empresas cleantech24, frequentemente por meio de participações privadas (private 

equity25) e fundos de infraestrutura. 

 

Estima-se que a transição para uma economia de baixo carbono, resiliente ao clima e eficiente 

em termos de recursos, com crescimento verde mais amplo ao longo dos próximos anos – até 

2030 – necessitaria de investimentos significativos e, consequentemente, recursos de capital 

privado em uma escala muito maior do que anteriormente aportados. Essa estimativa é crucial 

para a mudança de mentalidade dos mercados financeiro e de capitais, para que seja possivel a 

adoção de condutas internacionalmente aceitas e, consequentemente, viabilizar o atingimento 

dos objetivos propostos dentro do prazo estabelecido. 

 

A OCDE publicou um relatório em 2011 que aborda o potencial papel dos fundos de pensão 

no financiamento das iniciativas de crescimento verde, a variedade de veículos “verdes” 

disponíveis e as diversas iniciativas “verdes” de investidores institucionais. O relatório conclui 

que, apesar do interesse nesses instrumentos, investidores institucionais ainda investem pouco 

na alocação direta em tais ativos. Os autores enumeram uma série de razões para tanto 

(relacionados a políticas e a mercado), mas também ilustram a importância do investimento 

verde, bem como o estabelecimento de standards e definições para o termo26. 

 

3.1 Definição de “Verde” 

 

A definição de “verde” pode ser explícita ou implícita; algumas são muito amplas e genéricas, 

outras são mais técnicas e específicas, e outras ainda são relacionadas a investimentos, ou a 

discussões ecológicas ou éticas. O “grau de verde” dos ativos pode ser postulado em termos 

absolutos (um bem ou tecnologia é verde, ou não é verde) ou em termos relativos (por ex.: uma 

empresa emite menos gases de efeito estufa  que outra ou é mais eficiente energeticamente). 

Investimentos verdes são invariavelmente aqueles associados à mitigação ou à adaptação da 

mudança climática, e as definições acerca de mudança climática são mais uniformes já que 

derivam – até certo ponto – da ciência e de estudos sobre a mudança climática. 

 

Algumas conclusões sobre o tema, entretanto, podem ser inferidas das diversas áreas da 

economia e das políticas públicas que estudam o assunto, ainda que sujeitas a mudanças, 

alterações e evolução ao longo do tempo: 

 Há diversas definições operacionais de “verde” aplicadas por diferentes atividades 

econômicas e governamentais; 

 Aparentemente, há uma intersecção importante entre as diversas definições sobre o 

tema de alguns setores (por ex.: energia renovável), commodities (por ex.: créditos de 

carbono e de energia renovável), serviços (por ex.: gerenciamento de resíduos) e 

tecnologias (por ex.: aumento de eficiência energética); 

                                                 
24“Empresas de cleantech são organizações embrionárias que têm como principal característica a preocupação 

com o meio ambiente. Por conta disso, são também chamadas de startups verdes, já que incentivam os cuidados 

com a sustentabilidade.” https://fia.com.br/blog/cleantechs/#:~:text=empresas%20de%20cleantech%3F-

,O%20que%20s%C3%A3o%20empresas%20de%20cleantech%3F,os%20cuidados%20com%20a%20sustentabi

lidade. 
25 Private Equity é uma classe alternativa de investimento e consiste no capital que não está listado em uma bolsa 

pública. O capital privado é composto por fundos e investidores que investem diretamente em empresas privadas 

ou que participam de aquisições de empresas públicas, resultando no fechamento do capital público. Os 

investidores institucionais e de varejo fornecem o capital para private equity, e o capital pode ser utilizado para 

financiar novas tecnologias, fazer aquisições, expandir o capital de giro e reforçar e solidificar um balanço 

patrimonial. https://www.investopedia.com/terms/p/privateequity.asp . Tradução livre. 
26 Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations, page  
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 Há áreas de maior controvérsia (por ex. energia nuclear e hidro-energia em larga escala, 

consenso incerto (por ex. biocombustível, biomassa, gás de xisto), ambigüidade (por 

ex. agricultura, TI – tecnologia da informação verde, serviços financeiros, desperdício) 

ou incertezas em como lidar com (por ex. aumento de eficiência energética). 

 Definir o “grau de verde” parece ser mais fácil para bens e serviços específicos do que 

para tecnologias e processos para tornar empresas e a economia em geral mais verde. 

 Freqüentemente permanece obscuro o que é a métrica (implícita ou explícita) para 

medir o “grau de verde”, ou o que deveria ser. O mesmo acontece com a avaliação do 

real impacto. 

 

3.2 Definição de “investimento” 

 

Encontrar uma definição para “investimento” que seja internacionalmente aceita e que, ao 

mesmo tempo, seja ampla o suficiente para compreender as diversas modalidades inseridas no 

gênero, mas seja precisa o suficiente para não perder o teor conceitual, é uma tarefa 

extremamente difícil. Muitas aplicações de recursos financeiros, de modo genérico, são 

referidas como “investimento”, mas a gama de operações financeiras incluida nesse universo 

cria certa confusão devido à falta de precisão, o que acarreta em maior dificuldade para se 

alcaçar uma definição do que é “investimento verde”. 

 

Em uma definição bem ampla, um investimento envolve o comprometimento do dinheiro, ou 

do capital, em um empreendimento (um negócio, um projeto, uma propriedade imobiliária, 

etc.), com a expectativa de obter renda ou lucro adicional. Essa definição pode se referir ao 

investimento em tecnologia, projetos ou iniciativas subjacentes, mas também ao produto 

financeiro que está investido nestes. Investimento “verde” (ou com certo “grau de verde”), 

neste artigo, refere-se ao último, isto é, a produtos financeiros que investidores institucionais 

utilizam para investir em projetos e iniciativas verdes. Frize-se que produtos financeiros não 

podem ser, por si sós, verdes –  o “grau de verde” é derivado de sua aplicação – ativos 

subjacentes ou atividades. Portanto, a elaboração de uma definição deve ser, em última 

instância, relacionada a esses. 

 

Para investidores institucionais, há basicamente dois níveis principais de tomada de decisão 

quanto a investimentos:  

 

1. Decisões estratégicas tomadas por um conselho de diretores ou trustees27, um comitê 

de investimento ou CIO (Chief Investment Officer), por exemplo, no tipo de ESG, SRI, 

polítca de investimento verde). 

2. Implemento de decisões tomadas por um gestor interno ou externo e analistas “verdes”, 

por exemplo, seleção de ativos, bechmarks, fundos, etc. 

 

Ambos os níveis dependem de decisões personalizadas. Os mercados se desenvolvem quando 

soluções, definições, etc. passam a ter um standard ou se torna uma commodity.  

 
 

 

 

                                                 
27 Trustee: Um trustee é uma pessoa ou empresa que detém e administra propriedades ou ativos para o benefício 

de terceiros. Um administrador pode ser nomeado para uma ampla variedade de finalidades, como no caso de 

falência, para uma instituição de caridade, para um fundo fiduciário ou para certos tipos de planos de 

aposentadoria ou pensões. https://www.investopedia.com/terms/t/trustee.asp. Tradução livre. 

https://www.investopedia.com/terms/t/trustee.asp
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Figura 1. Pirâmide do Investimento Verde. 

 
Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. 

 

Não há consenso quanto ao modo exato de relacionar esses termos uns com os outros. Eles não 

se excluem mutuamente e podem ser complementares, mas eles também podem competir entre 

si, ao menos em parte. Por exemplo, uma empresa cleantech pode ter problemas com direitos 

humanos ou com leis trabalhistas, uma empresa com boa governança que realiza um bom 

trabalho com a comunidade pode ser um grave poluidor. Até mesmo com o setor “E” do ESG 

(environment), uma empresa que produz produtos “verdes” pode não adotar padrões 

adequados. Empresas podem também compensar suas emissões ou aspectos verdes de sua 

cadeia de valores por meio da aquisição de créditos de redução de emissão, créditos de carbono 

ou certificados de energia renovável.  

 

Às vezes, dois ou mais conceitos são aplicados ao mesmo tempo por investidores. As 

preferências pelos diversos conceitos variam de país para país e entre os investidores, e 

motivações históricas, culturais e regulatórias também influenciam. Esses conceitos tem 

evoluído rapidamente com o tempo e estão em constante mudança. Ultimamente, os conceitos 

de investimento de impacto, proprietário universal e capitalismo sustentável têm sido 

introduzidos. Definitivamente, não é fácil para gestores e fundos de pensão, e outros tomadores 

de decisão sobre investimentos, encontrar uma solução pronta.  

 

Contudo, é importante pontuar que investir verde tem sido tradicionalmente embutido em uma 

abordagem mais abrangente de investimento. Portanto, seria pouco eficiente restrigir quaisquer 

análises apenas ao que está explícitamente declarado como “investimento verde” de forma 

pura. Para os autores do artigo “Defining and Measuring Green Investments: Implications for 

Institutional Investors’ Asset Allocations”, “verde” é considerado um subconjunto de ESG, 

SRI, investimento responsável, sustentável, ou similar que tenha sido referido como sinônimo. 

Contudo, o assunto ainda é objeto de muita pesquisa e ainda não há conclusões e padrões 

estabelecidos internacionalmente. 

 

 

 

 



16 

 

3.3 Motivações 

 

As motivações para investimento verde também divergem, porém é importante notar as 

diferentes motivações que levam investidores verdes a investir neste ou naquele ativo porque 

a compreensão dessa atitude ajuda a compreender o que é “investimento verde”. 

 

Tabela 1. Motivações para investimento verde. 

 
Considerações 

Financeiras 

Considerações Extra-

financeiras 

Reputação Compliance e Dever Fiduciário 

Critério de retorno 

padrão – retorno 

esperado de empresas 

verdes ou ativos 

 Ecológico Reputação do 

investidor e das 

empresas investidas 

Regulação e legislação domésticas 

(por ex.: na forma de políticas de 

SRI, divulgação ESG) 

Critério de risco padrão – 

volatilidade, risco de 

desvantagem, valor em 

risco (VaR), risco padrão, 

etc. 

 Científico Pressão de políticos, 

mídia, ONGs, etc. 

Convenções internacionais (por 

ex.: Global Compact das Nações 

Unidas) 

Critério de diversificação 

padrão – (possivelmente 

mais baixo) correlação de 

ativos verdes com outros 

ativos 

 Ético, Religioso “Ativos intangíveis”, 

por exemplo 

“investimento na 

comunidade” 

Auterregulação da indústria (por 

ex.: UM PRI, Carbon Disclosure 

Project (CDP), Global Reporting 

Initiative (GRI) 

Consideração de riscos 

de longo prazo – critério 

de risco não-padrão (por 

ex.: integração de risco 

de calda ou eventos cisne 

negro, redução de riscos 

catastróficos por meio de 

redução a longo prazo de 

emissão de carbono) 

 Político, Social Ferrmenta de 

marketing 

Regulação de divulgação 

Internalização de 

externalidades (positivas 

e negativas) ou 

“propredade universal” 

 - via impostos e 

subsídios 

- via ação coltiva de 

grupos de investidores 

 Outros baseado em 

normas 

 Códigos de boa governança para 

investidores institucionais e 

empresas, Corporate Social 

Responsability (CSR) 

  Dupla conclusão 

final, tripla 

conclusão final 

 Parte das obrigações fiduciárias 

Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. Tradução livre. 

 

3.4 Iniciativas dos Investores 

 

Há uma série de iniciativas de investidores nesse campo na tentativa de abrir caminho para o 

investimento verde. Muitos investidores reconhecem que ações individuais teriam impacto 

muito limitado na mudança climática e em outros problemas ambientais importantes, e então 

concentraram esforços para dar maior volume à voz no diálogo com governos e mercado de 

capitais. Vale a pena incluir investimentos responsáveis, sustentáveis e similares, além dos 

investimentos puramente verdes, embora aspectos ambientais constituam um parte essencial 

de tais investimentos.  
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4. Investimento Verde por Classe de Ativos 

 

Políticas de investimento verde não são igualmente aplicadas em todas as classes de ativos. 

Investimento sustentável tem sido aplicado tradicionalmente em participações acionárias 

(equities). Nos últimos anos, porém, a atenção passou a recair sobre títulos, propriedade 

imobiliária, ativos alternativos e também no processo de alocação em ativos relacionados à 

mudança climática. 

 

4.1 Processo de alocação de ativos 

 

Enquanto há uma certa tradição de investimento em temas verdes ou fundos verdes, a 

abordagem de investimento verde em nível de classe de ativos é bastante nova. Essa abordagem 

em sido intensificada em virtude das discussões sobre as ações dos investidores contra a 

mudança climática e das oportunidades potenciais disponíveis na transição para uma economia 

de baixo carbono e com eficiência de recursos. A ideia é diferenciar o “grau de verde” da classe 

de ativos inteira e ajustar a política de investimento em conformidade. 

 

De acordo com o relatório Mercer (2011), as implicações da mudança climática na alocação 

institucional de ativos por meio da SAA (Strategic Asset Allocation), embora seja fundamental 

para determinar o resultado da gestão do portfólio, falha ao levar mudança climática em 

consideração. Uma estrutura de avaliação para riscos de mudança climática é desenvolvida em 

três dimensões: 1) tecnologia de baixo cabono; 2) o impacto da mudança climática no próprio 

investimento; e 3) custo de emissão resultante de alterações de políticas. 

 

O relatório seguinte de Mercer (2012), traz evidências que confirmam que investimento em 

infraestrutura, madeira, terra e outras propriedades imobilárias estão crescendo e se tornando 

populares na consideração de investimento, além da mudança climática. 

 

Uma abordagem estratégica de alocação de ativos com relação à sensibilidade de risco 

climático vem sendo alvo de atenção no mercado financeiro. Um relatório de 2011, dos 

Conselheiros do Deutsche Bank sobre Mudança Climática, debate sobre o impacto da mudança 

climática relativos à perspectiva de risco-retorno de uma ampla variedade de classes de ativos. 

Oportunidades de investimento de longo prazo e/ou proteção contra riscos climáticos são 

identificados em alguns setores de participações públicas e privadas (em particular cleantech, 

eficiência energética), infraestrutura, e portfólios de renda fixa, com viés para gestão de 

carbono. Finalmente, uma estratégia de overlay em carbono, adotando crédito de carbono, pode 

servir de ferramenta para encontrar posições neutras em carbono e para acrescentar benéfícos 

de diversificação financeira. 

 

Investir em ativos verdes proporciona novas oportunidades de investimento, mas também 

novos riscos específicos de investimento. O relatório Sullivan (2011) explicitamente aponta as 

principais incertezas sentidas por investidores, em particular, riscos de políticas implícitas e 

explícitas e riscos de tecnologia de investimentos de baixo carbono. Em resumo, as análises do 

efeito da mudança climática em diferentes classes de ativos ainda é um campo incipiente. É 

difícil determinar o “grau de verde” absoluto ou relativo de uma classe inteira, e mais estudos 

são necessários. Tais exercícios estão sujeitos ao risco de se tornarem tautológicos se 

“participações sustentáveis” forem consideradas benéficas em termos de mudança climática ou 

desenvolvimento verde. Enquanto uma abordagem de alocação de ativos pode movimentar 

uma grande soma de recursos relativamente rápido, o debate será sobre se tal abordagem é 
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muito crua e simplista para de fato entregar reais benefícios ambientais e ao mesmo tempo, os 

desejados retornos financeiros. 

 

4.2 Participações Verdes 

 

Produtos de participação verde tem surgido em profusão no mercado, adotando todos os tipos 

de diferentes abordagens para investimento verde. O nível de clareza e transparência 

metodológica é misto, o que implica em falta de clareza e de homogeneidade e, portanto, na 

ausência de um modelo único. Um exemplo de um amplo, abrangente, “universo de 

investimento em mudança climática” é fornecido no relatório do DB de 2012. O relatório 

identifica três grandes setores: 1) energia mais limpa; 2) eficiência energética e de materiais; 

3) recursos ambientais.  

 
Tabela 2. Deutsche Bank Climate Change Investment Universe 

 
Notes: 

 Transport could also include mass transit and rail. 

 Desalination is controversial, as its usually an energy intensive way of addressing water supply issues. In some wealthier jurisdictions it 
can be built instead of more sustainable water runoff harvesting, and/or drawing on and increasing use of fossil fuel-fired power. 

 

Fonte: DB Climate Change Advisors (2012) in OECD “Defining and Measuring Green Investment: Implications for Institutional Investors’ 
Asser Allocations.” 

 

A divisão em três grandes setores adotada no relatório do DB constitui um critério para a 

identificação e classificação de investimento verde dedicado a mudanças climáticas. O 

primeiro grande setor se subdivide em i) geração de energia e ii) transporte; o segundo em i) 

eficiência na construção de edifícios; ii) eficiência da rede elétrica e iii) eficiência industrial; e 

o terceiro em i) agricultura, ii) água e iii) gestão de resíduos. Este estudo do DB é de extrema 

relevância na construção de critérios e metodologias que permitam a uniformização do 

entendimento sobre investimento verde. 
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4.3 Índices de Participação Verde. 

 

Todos os maiores fornecedores de índices desenvolveram ao longo do tempo algum tipo de 

índice SRI/ESG/mudança climática. Atualmente há uma variedade de índices disponíveis, 

utilizando diferentes abordagens, definições, composições, cobertura e metodologia. 

 

A tabela 3 abaixo traz uma visão geral de alguns índices atualmente disponíveis aos 

investidores. Alguns índices restringem-se a setores específios ou temas, por exemplo, energia 

alternativa, tecnologia limpa e inovação. Outros abrangem as típicas variedades de atividades 

verdes, também incluindo gestão ambiental de eficiência energética e similares. Outros se 

concentram em apenas um aspecto, sobretudo em emissões de carbono. Os índices mais antigos 

tendem a ser de ampla responsabilidade ou ESG, que incluem aspectos ambientais como 

importante elemento, mas não o único. 

 
Tabela 3.  Índices de Participação Verde – Visão Geral 

 
Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. 

 

As preferências por índices divergem entre países e investidores. No Japão, há uma tendência 

por índices de tema ambiental, já, nos EUA, os mais populares são tecnologia e aspectos 

sociais. Enquanto que, na Europa, o interesse é mais genérico entre todos os investimentos 

responsáveis  (RI). Os índices têm sido mais requisitados em distintas vertentes e por diversos 

grupos de investidores, motivados, principalmente, por mudança na legislação, na regulação e 

em iniciativas governamentais. 

 

Os índices também divergem em suas abordagens na seleção e na ponderação dos elementos 

que os constituem. Há 3 abordagens básicas adotadas pelo fornecedores de índices: 

 

1. Triagem: criação de um subconjunto verde/ESG/SRI a partir de um índice de mercado 

mais abrangente; 

2. Melhor da classe: por exemplo, os 20% melhores em um setor ou indústria (às vezes 

com setor neutro ou com ponderação por países); 

3. Re-ponderação: ajusta a ponderação de ações em um índice standard de mercado, de 

acordo com um aspecto verde (carbono), (geralmente mantém neutra a ponderação por 

setor para minimizar o erro de rastreamento). 
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Tabela 4. Abordagens de Seleção Verde 

 
Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. 

 

Os provedores de índices utilizam recursos de pesquisa interna e/ou externa para determinar 

seus universos verdes. Devido às diferentes abordagens, não é surpresa que as definições de 

investimento verde variem de acordo com os índices. 

 

A Tabela 5 mostra, também, grandes diferenças em termos de métrica adotada. Alguns 

provedores selecionam ações verdes com base em análise qualitativa, isto é, porque operam em 

determinados setores verdes ou produzem tecnologia verde. Outros adotam o universo de todo 

o mercado de ações e especificam o “grau de verde” quantitativamente, isto é, 50% da receita, 

ou mais, deve estar relacionada à mudança climática, ou a ações com maior contribuição na 

redução de emissões. Finalmente, a abordagem “melhor da classe” é totalmente relativa, pois 

os primeiros 10% ou 20% no ranking das empresas de um setor são selecionadas. 

 

Por conseqüência, não é surpresa que os índices atuais sejam todos diferentes em todas as 

dimensões, inclusive quanto a ações, tamanho médio, liquidez e desdobramento por setor. O 

resultado é uma grande variedade de empresas que constiuem o universo em análise, em 

diversos índices. As empresas variam desde pequenas, fornecedoras altamente especializadas 

em certos nichos a players globalmente reconhecidos que são consideradas “verdes” de alguma 

forma, ou mais “verde do que outras”.  

 
 

Tabela 5. Índices de Ações Verde: Denifições e Elementos Constituintes. 

 

Fornecedor Índice Parceiro Definição de “verde” Número 

de ações 

Capitali

zação do 

mercado 

(US$) 

3 maiores 

acionistas 

Dow Jones  DJ 

Sustaintability 

World 

SAM Os 10 primeiros, de 

cada setor, das 2500 

maiores empresas, no 

índice base, baseado em 

critérios econômicos, 

ambientais e socias de 

longo prazo 

342 9800 bl IBM, GE, 

Neslé 

FTSE FTSE4Good Eiris Inclusive fatores 

ambientais e de 

mudança climática 

730 

(global) 

12900bl Apple, 

Microsoft, 

Nestlé 
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 Environmental 

Opportunities 

Impax Atividades de negócios 

ambientais, inclusive 

energia renovável e 

alternativa, eficiência 

energética, tecnologia 

hídrica, controle de 

resídios e poluição 

475 1593bl  

 Environmental 

Tecnology 

Impax Tecnologia verde, 

inclusive energia 

renovável e alternativa, 

eficiência energética, 

tecnologia hídrica, 

controle de resídios e 

poluição 

50 100bl Novozymes, 

Stericycle, 

Pall Corp 

 CDP Carbon 

Strategy 350 

(UK) 

CDP, 

ENDS 

Carbon 

Monitoramento do 

índice base, mas com 

redução à exposição ao 

risco de carbono 

<350 Similar a 

FTSE 

350 

BP, National 

Grid, Anglo 

American 

MSCI MSCI World 

ESG Index 

MSCI/ 

RiskMetr

ics 

Abordagem melhor da 

classe relativo aos 

setores pares 

790 11700bl IBM, Procter 

& Gamble, 

J&J 

 MSCI Global 

Environmental 

KLD Mais de 50% da receita 

de empresas é 

decorrente de produtos 

e serviços baseados nos 

cinco temas ambientais: 

energia alternativa, 

tecnologia limpa, água 

sustentável, construção 

verde e prevenção à 

poluição 

167 413bl ABB, 

Emerson 

Eletric, 

Schneider 

Electric 

 MSCI Global 

Climate 

KLD 100 líderes em 

mitigação das causas ou 

impactos da mudança 

climática (energia 

renovável, 

combustíveis futuros e 

tecnologia limpa e 

eficiência, igualmente 

ponderados 

100 2,4 bl Int. Power, 

Clean 

Energy 

Fuels, 

Owens 

Corning 

S&P Global Eco  Energia limpa, água, 

serviçso 

ambientais/gestão de 

resíduos 

40 178bl Waste 

Management

, Danaher, 

Geberit 

 Clean Energy  Produtores de energia 

limpa, fornecedores de 

tecnologia de energia 

limpa e equipamentos 

30 60bl  

 S&P US 

Carbon 

Efficient 

Trucost Monitoramento do 

índice base enquanto 

reduz a exposição às 

emissões de carbono 

para até 50% 

<375 Similar 

ao 

S&P500 

Apple, 

Chevron, 

Procter & 

Gamble 

 S&P IFCI 

Carbon 

Efficient 

Trucost Monitoramento do 

índice base enquanto 

reduz 

consideravelmente a 

exposição às emissões 

de carbono 

>500 Similar 

ao 

S&P/IFC

I 

LargeMi

dCap 

Samsumg, 

Itaú 

Unibanco, 

Vale 
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BNEF Wilderhill 

New Energy 

Global 

Innovation 

WilderHi

ll 

Tecnologias e serviços 

inovadores com foco na 

geração e uso de 

energia mais limpa, 

conservação, eficiência 

e avanço de energia 

renovável em geral 

97 187bl Contact 

Energy, 

Verbund, 

Ormat 

HSBC HSBC Global 

Climate 

Change 

 Gera receita, baseado 

em cadeias de 

supriimento, 

proveniente do 

fornecimento de bens, 

produtos e serviços 

diretamente ligados à 

mudança da indústria 

para uma economia de 

baixo carbono 

342 682bl Siemens, 

ABB, 

Honeywell 

 HSBC 

Investable 

Climate 

Change 

 Receita referente a 

mudança climática é 

maior do que 50% da 

receita total da empresa 

50 147bl Waste 

Management

, Fortum, 

EDF 

Markit Markit Carbon 

Disclosure 

Leadership 

CDP Monitoramento do 

desempenho da 

empresa, de acordo 

com a pontuação anual 

do CDP  

569 

(global) 

Similar 

so FTSE 

All Word 

Exxon 

Mobil, 

Microsoft, 

J&J 

NASDAQ NASDAQ 

OMX Green 

Economy 

Index 

Sustaina

bleBusin

ess.com 

13 setores da 

“economia verde” (US) 

417 1271bl Cisco, EMC, 

ABB 

 
Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. 

 

Em conclusão, a análise de índices de participação verdes ou responsáveis revela grandes 

diferenças entre os índices disponíveis no mercado. Esse problema pode ser avaliado por 

diferentes pontos. O primeiro é o foco de investimento dos índices. Alguns índices incidem 

sobre um setor ou tema restrito, enquanto outros abrangem a variedade normal de atividades 

verdes. Outra categoria se concentra apenas em um aspecto, principalmente, em emissão de 

carbono. Os índices mais antigos tendem a abranger índices de investimento responsável ou 

ESG que incluem meio ambiente como aspecto principal, mas não único. 

 

Os índices podem também ser agrupados de acordo com a abordagem de seleção, por exemplo, 

triagem, melhor da classe, ou re-ponderação de ações. Também há grandes diferenças em 

termos da métrica adotada, alguns provedores selecionam ações verdes com base em análise 

qualitativa enquanto outros especificam o “grau de verde” usando medidas quantitativas. 

Alguns índices dão peso a valores absolutos, e outros dependem da comparação entre empresas 

pares. 

 

Conseqüentemente, há uma grande variedade em número e natureza das ações componentes 

dos diversos índices, indo de nichos especializados a grandes corporações. 

 

Há méritos e deficiências em todas as diferentes abordagens que devem se submeter ao debate. 

A definição de “grau de verde” parece ser mais uma arte  que uma ciência. Por exemplo, qual 

é o ponto de corte adequado para receitas advindas de aspectos ambientais: 20%, 50% ou 

100%? Essa questão, e outras tão complexas quanto, ainda estão por serem enfrentadas. 

 



23 

 

4.4 Fundos de Participação Verde 

 

Investimento institucional em participações verdes não está restrito a índices de investimento. 

Na gestão ativa de fundos, abordagens similares à análise, seleção e investimento em 

participações verdes são comuns, mas grande variação nas definições específicas. Uma 

abordagem comum é a de investir em fundos especializados. A BNEF28 lista uma série de 

fundos públicos de ações de energia sustentável lançados ao longo dos anos. A figura 6 abaixo 

mostra um padrão cíclico extremo com um pico de 45 novos fundos, em 2007, a uma queda ao 

nível de 3, em 2011. Porém, a discussão não se restringe ao debate sobre o desempenho 

ambiental mas também sobre o desempenho financeiro dos fundos verdes. 

 

4.5 Títulos verdes 

 

Em muitos países, títulos são a classe de ativos mais importantes para investidores 

institucionais. Enquanto os títulos verdes não são completamente novos, a discussão se 

intensificou recentemente no contexto dos debates sobre mudança climática e sobre a 

respectiva responsabilidade do investidor. Alguns novos fundos de títulos verde foram 

lançados nos últimos anos tanto para o varejo como para os investidores institucionais em 

diversos paises. 

 

Títulos verdes podem ser definidos como papéis de renda fixa emitidos (por governos, bancos 

multinacionais e empresas)  com o fim de levantar o capital necessário para um projeto que 

contribua com a queda de emissão de carbono, economia de clima resiliente29. 

 

Os títulos verdes têm o as mesmas característica do títulos normais. As principais categorias 

são: 

- Ativos garantidos (vinculados e projetos verdes específicos, por ex. projetos de 

infraestrutura; 

- Títulos de empresa (emitidos por empresas verdes); 

- Títulos emitidos por instituições financeiras (de desenvolvimento, internacional, etc.) 

para levantar capital para projetos verdes. Ex. títulos emitidos pelo Banco Mundial, ADB, IFC, 

etc.; 

-Títulos soberanos ou municipais, por ex. Títulos de Energia Limpa Renovável 

americanos. 

 

Para alavancar o impacto dos recursos públicos relativamente limitados, mais de uma dúzia de 

governos nacionais e subnacionais criaram bancos públicos de investimento verde (GIB – 

Green Investment Banks) e entidades similares. Os GIBs estão adotando estruturas de 

transações inovativas, técnicas de redução de risco e que habilitam transações, e conhecimentos 

locais e de mercado para canalizar o investimento privado, inclusive de investidores 

institucionais a infraestrutura domética de baixo carbono e resiliente ao clima. 

 

As conclusões da literatura acadêmica sobre SRI tradicional ou ESG nas duas últimas décadas 

vão desde algum custo, para pequeno custo, para algum benefício quanto ao SRI. Em 2014, a 

                                                 
28 BNEF: Bloomberg New Energy Finance. https://about.bnef.com/ 
29 The Role of Pension Funds in Financing Green Growth Initiatives, Della Croce, R., C. Kaminker and F. Stewart. 

OECD Publishing. Página 31. 
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análise do TIAA-CREF30 demonstrou que, em longo prazo, o índide de equity SRI não teve 

diferença material no desempenho face aos índices de mercado como um todo, sugerindo a 

ausência de violação sistemática. Ressalte-se que a meta-análise de 2000 estudos empíricos de 

1970 a 2014, publicadas em Dezembro de 2015 no Journal of Sustainable Finance and 

Investing confirmou o impacto de minimis da triagem SRI e ESG em retorno de investimento 

e risco: “Os resultados mostram que o business case de investimento ESG está empiricamente 

bem fundamentado. Cerca de 90% os estudos concluiram por um resultado não-negativo na 

relação ESG-CFP (corporate financial performance). E mais, a grande maioria dos estudos 

relatam conclusões positivas.”31 

 

Para muitos, os benefícios podem estar na redução de riscos versus aumento de retorno. Em 

2012, por exemplo, Nofsinger e Varma (respectivamente, das Faculdades de Dirieto da 

Washington State University e University of Illinois), concluíram que os fundos SRI tem pior 

desempenho em mercado em alta e melhor desempenho em época de crise. A Academia 

também encontrou correlações positivas sobre práticas de negócios sustentáveis. Um estudo da 

Harvard Business School descobriu que empresas com características mais sustentáveis em 

seus negócios tem melhor desempenho face aos seus pares no longo prazo. Considerando que 

este campo de estudo está evoluindo rapidamente, não deveria ser surpresa que muito do foco 

da academia seja influenciado pelo contexto no qual o estudo foi conduzido. Por exemplo, os 

primeiros estudos focaram em questões de desinvestimento enquanto estudos mais recentes 

focaram em mudanças climáticas. 

 

Atualmente há vários índices ESG globais apoiando crescimento ainda maior em veículos de 

fundos mútuos ou ETFs com foco em sustentabildade, responsabilidade e investimento de 

impacto. Dow Jones, FTSE, MSCI, NASDAQ, OMX, Bloomberg, NYSE e S&P todos têm 

índices com foco em ESG. Em 2016, as Nações Unidas lançaram o SSE – Sustainable Stock 

Exchange Initiative com o fim de melhorar a escassez de relatórios sobre questões de ESG nas 

bolsas de valores. O SSE agora inclui mais de 100 bolsas de valores e quatro dentre as cinco 

líderes mundiais. De acordo com Gwen Le Berre, Vice Presidente de Governança Corporativa 

e Investimento Responsável do BackRock, o maior gestor de ativos do mundo,  

 
“a colaboração das bolsas de valores além das fronteiras ajudará a mudar empresas de capital 

aberto para adotarem uma maior comparação e melhor divulgação de aspectos de risco ESG. 

Essas medidas capacitarão investidores a avaliar empresas com maior precisão e tomar 

decisões de investimento com base em informações de melhor qualidade.32 

 

5. Investimento e Financiamento Verde no Brasil  

 

No Brasil, o ESG é um tema relativamente novo, embora os aspectos ambientais e sociais que 

o compõem, isoladamente, sejam pautas mais antigas na agenda de políticas públicas do país. 

Pode-se dizer que o tema ainda é incipiente no Brasil e que há uma grande lacuna regulatória, 

que vem sendo preenchida por meio de iniciativas das associações de classe de instituições 

financeiras, seguradoras e investidores institucionais, com a colaboração da academia, de 

órgãos reguladores e entes governamentais. 

                                                 
30 TIAA-CREF: Teachers Insurance and Annuity Association of America – College Retirement Equities Fund. 

https://www.tiaa.org/public/what-does-tiaa-cref-stand-for#:~:text=those%20letters%20mean%3F-

,TIAA,and%20Annuity%20Association%20OF%20AMERICA 
31 Idem. 
32 CERES, 2014, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable 

Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 

2020. Tradução livre. 
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No que toca ao envolvimento do setor financeiro no aspecto ambiental, a Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente - PNMA (Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981) instituiu a 

responsabilidade de instituições financeiras por dano ao meio ambiente, ao estabelecer, em seu 

artigo 14, § 1º que o poluidor (direto ou indireto) é obrigado, independentemente de culpa, a 

reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por tais 

danos. A PNMA define “poluidor” como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, responsável direta ou indiretamente pela atividade que causou a degradação ambiental 

e responde de maneira objetiva pelos danos causados. 

 

Embora ao longo dos anos tenha havido intenso debate, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, sobre a figura do poluidor indireto e o alcance da sua responsabilização 

estabelecida pela PNMA, não se chegou, até os dias atuais, a uma evolução significativa que 

permitisse o estabelecimento de critérios concretos a serem aplicados.33 

Em 1995, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e de cinco instituições públicas 

federais trouxe para o Brasil a inserção do risco ambiental na análise de risco de investimento 

e financiamento, em apoio ao desenvolvimento e serviços ambientais. O Ministério do Meio 

Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), o Banco do Brasil 

(BB), a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste (BNB) 

celebraram um protocolo de intenções, denominado “Protocolo Verde”. Em 2008, o Protocolo 

Verde foi revisado e ratificado sob a denominação “Protocolo de Intenções pela 

Responsabilidade Socioambiental”, para atender às demandas sociais e ambientais que 

ocorreram desde 1995. Em 2009, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) firmou o 

protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente e, por conseguinte, acrecentou 

adesões de bancos privados às premissas de desenvolvimento sustentável. 34 

O objetivo do Protocolo Verde foi definir políticas e práticas bancárias precursoras, 

multiplicadoras e exemplares em termos de responsabilidade socioambiental e em harmonia 

com o desenvolvimento sustentável. Os signatários do protocolo comprometem-se a financiar 

o desenvolvimento com sustentabilidade, por meio de linhas de crédito e programas que 

promovam qualidade de vida da população e proteção ambiental. Os bancos participantes 

também reconhecem que podem cumprir papel fundamental na orientação de investimentos 

privados que pressuponham preservação ambiental e contínua melhoria do bem-estar da 

sociedade.35  

Entre as principais diretrizes do programa estão36: 

1. Condições especiais de financiamentos, como taxas, prazos e carências diferenciadas, 

para projetos que contemplem investimentos sócio-ambientais. Além disso, os bancos 

signatários do Protocolo se comprometem a orientar o tomador de crédito a adotar 

práticas de produção e consumo sustentáveis. 

2. Considerar os impactos e custos sócio-ambientais na gestão de ativos (próprios e de 

terceiros) e nas análises de risco de clientes e de projetos de investimento, tendo por 

base a Política Nacional de Meio Ambiente. 

                                                 
33 Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras e Governança Corporativa. Página 2. 
34 Protocolo Verde: a realidade da sustentabilidade ambiental nas instituições financeiras no Brasil. Página 3. 
35https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/atuacao_inst

itucional/o_bndes_e_protocolo_verde.html 
36 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20080731_not118_08 
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3. Incorporar critérios sócio-ambientais ao processo de análise e concessão de crédito para 

projetos de investimentos, considerando a magnitude de seus impactos e riscos e a 

necessidade de medidas mitigadoras e compensatórias. 

4. Efetuar a análise sócio-ambiental de clientes cujas atividades exijam o licenciamento 

ambiental e/ou que representem significativos impactos sociais adversos; 

5. Promover o consumo sustentável de recursos naturais, e de materiais deles derivados, 

nos processos internos. 

6. Informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas políticas e 

práticas de sustentabilidade da instituição. 

7. Promover a harmonização de procedimentos, cooperação e integração de esforços entre 

as organizações signatárias na implementação destes Princípios, como adotar 

mecanismo de governança, propor melhorias no processo e acompanhar sua evolução. 

Diante da ausência de critérios e parâmetros que proporcionassem segurança jurídica ao setor 

financeiro, o Conselho Monetário Nacional - CMN regulou o assunto por meio da Resolução 

n.º4.327, de 25 de abril de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de Políticas de 

Responsabilidade Socioambiental (“PRSAs”) pelas instituições financeiras vinculadas ao 

Banco Central do Brasil (“BACEN”). A Resolução CMN n.º4.327 definiu princípios e 

diretrizes a serem observados pelas instituições financeiras na elaboração das PRSAs, bem 

como em suas práticas de governança corporativa. 

 

Quanto ao objeto e âmbito de aplicação da Resolução CMN n.º 4.327, as instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem 

estabelecer e implementar o PRSA, com observância aos prinicípios da relevância e 

proporcionalidade. Além disso, a Resolução estabelece que a PRSA deve conter princípios e 

diretrizes que norteiam as ações de natureza socioambiental nos negócios e na relação com 

clientes e usuários dos produtos e serviços oferecidos pela instituição, bem como as pessoas 

que sejam impactadas por suas atividades. Ademais, a Resolução estabelece diretrizes de 

governança e gerenciamento do risco socioambiental. 

 

Nota-se que a Resolução CMN n.º 4.327, embora tenha sido inovadora ao reconhecer 

expressametne a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, apenas traçou 

diretrizes gerais e estabeleceu princípios norteadores quanto à PRSA, sem aprofundar o assunto 

ou estabelecer critérios práticos de aplicação. 

 

No campo da auto-regulação, a FEBRABAN37 publicou o normativo SARB 014/2014, que 

formaliza diretrizes e procedimentos fundamentais para as práticas socioambientais dos seus 

signatários nos negócios e nas relações com as partes interessadas. Ao orientar 

a identificação das operações sujeitas à análise de aspectos socioambientais, o 

normativo define um patamar mínimo de diligência a ser adotado pelos bancos.38 

 

Nota-se um maior grau de envolvimento do setor nas questões socioambientais a partir de 

meados dos anos 2010, com a edição do Normativo SARB 014/2014 e do Guia em 2015, ambos 

da FEBRABAN. Nessa época, questões sobre mudança climática, desenvolvimento 

                                                 
37 A FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos - é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. Fundada em 1967, na 

cidade de São Paulo, é uma associação sem fins lucrativos que tem o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a 

sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País. https://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-
br/institucional 
38 https://portal.febraban.org.br/paginas/45/pt-br/# 

http://cms.autorregulacaobancaria.com.br/Arquivos/documentos/PDF/Normativo%20SARB%20014%20-%20alterada%20pela%20Deliberacao%20031%20-%20sem%20marcas.pdf
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sustentável, e economia verde eram prioritárias nos debates promovidos pelos mais importantes 

fóruns internacionais. A participação do Brasil na época foi de fundamental importância.    

Em dezembro de 2015, o Brasil assinou o Acordo de Paris, durante a COP 21 (21ª Conferência 

das Nações Unidas sobre Mudança Climática), comprometendo-se, em resumo, a reduzir suas 

emissões de gases de efeito estufa em até 37% até 2025 (comparados aos níveis de 2005), 

aumentado a meta para 43% até 2030, conforme o compromisso assumido na época na NDC 

brasileira39 (Contribuição Nacionalmente Determinada). A NDC também enuncia o objetivo 

indicativo de atingirmos a neutralidade climática – ou seja, emissões líquidas nulas – em 2060. 

Esse objetivo de longo prazo poderá ser revisto no futuro, a depender do funcionamento dos 

mecanismos de mercado do Acordo de Paris, não estando descartada a possibilidade de 

adoção de estratégia de longo prazo ainda mais ambiciosa.40  

 

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil participou ativamente de todas 

as fases das negociações que culminaram no Acordo. Na Conferência de Paris, a Delegação 

brasileira, liderada pela então Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, facilitou as 

discussões sobre diferenciação e atuou junto a outros atores-chave de forma a promover o 

consenso em temas centrais para o desfecho do Acordo, apresentando 

propostas de entendimento comum que resguardam a integridade ambiental do regime 

internacional contra a mudança do clima e aumentam o nível de ambição global.41 

 

A partir do Acordo de Paris, a efetiva participação do setor financeiro na contribuição para o 

alcance da meta de redução de emissão de gases de efeito estufa deixou de ser coadjuvante, 

assumindo uma posição de destaque na mobilização de capital, tanto público como privado. 

Esse movimento é mais intenso nos países desenvolvidos, principalmente países europeus, mas 

também conta com a participação de países em desenvolvimento, dentre estes, o Brasil. 

 

Em 2015 aconteceu no Brasil a Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, 20 anos após a Rio 92, em que mais de 100 chefes de Estado se reuniram para 

discutir como garantir às gerações futuras o direito ao desenvolvimento.42 A Rio+20 reuniu, 

novamente no Rio de Janeiro, 193 delegações, além de representantes da sociedade civil, para 

renovar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável. O objetivo da Rio+20 era 

avaliar o progresso obtido até então e as lacunas remanescentes na implementação dos 

resultados das cúpulas anteriores, abordando novos emergentes desafíos. O foco das 

discussões da Conferência era, principalmente: a economia verde no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e o arcabouço institucional para o 

desenvolvimento sustentável.43 

 

Ainda que do ponto de vista normativo a preocupação com aspectos ESG ainda não estejam 

expressamente delineadas, no que toca ao mercado financeiro e de capitais no Brasil, 

importantes iniciativas vem sendo tomadas por entidades representativas no setor, visando ao 

aumento da participação de agentes privados no total de investimentos (crowding in).44 

 

                                                 
39 Federative Republic of Brazil. Intended Nationally Determined Contribution. Submission 20/09/2016. 

 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf 
40 Ministério das Relações Exteriores. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2020/apresentacao-da-

contribuicao-nacionalmente-determinada-do-brasil-perante-o-acordo-de-paris 
41 Ministério das Relações Exteriores. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/aprovacao-do-acordo-

de-paris 
42 http://www.agenda2030.com.br/sobre/ 
43 Idem. 
44 https://www.giz.de/en/downloads/giz2019-pt-fibras.pdf 
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Em 2018, o Brasil firmou um acordo de cooperação técnica com a Alemanha denominado 

Finanças Brasileiras Sustentáveis – FiBraS, que pretende colocar em prática o potencial que 

os mercados de capitais e de crédito têm de incentivar a alocação de recursos nacionais e 

internacionais em projetos e ações que promovam a sustentabilidade, e assim impulsionar o 

desenvolvimento do mercado de financiamento verde no Brasil. Instrumentos de financiamento 

verde – como os títulos verdes (Green Bonds) e os créditos verdes – podem direcionar capitais 

privados para investimentos que apoiem atividades com impactos ambientais positivos, como, 

por exemplo, projetos de geração de energia renovável, eficiência energética, saneamento 

básico, restauração florestal, entre outros.45 

 

O Projeto, que tem previsão de duração até abril de 2022, é desenvolvido em parceria entre a 

Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE), o Banco Central do Brasil 

(BCB), e o Laboratório de Inovação Financeira – LAB, em cooperação com a Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), e seus objetivos principais são: 

1. Explorar, avaliar e elevar a relevância do mercado de financiamento verde na agenda 

política governamental; 

2. Fortalecer as condições para a implementação dos regulamentos para a gestão de riscos 

socioambientais no Sistema Financeiro Nacional; e 

3. Ampliar a oferta de serviços e instrumentos financeiros voltados para o financiamento 

do desenvolvimento sustentável no mercado brasileiro. 

O LAB, por sua vez, é um fórum de interação multissetorial, criado pela Associação Brasileira 

de Desenvolvimento (ABDE), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que, em parceria com a GIZ, reúne representantes 

do governo e da sociedade para promover as finanças sustentáveis no país. O objetivo é criar 

soluções inovadoras de financiamento para a alavancagem de recursos privados para projetos 

com adicionalidade social e/ou ambiental e contribuir para o cumprimento das metas brasileiras 

associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (Agenda 2030) e aos 

compromissos para o enfrentamento dos riscos de mudança climática (Acordo de Paris). Temas 

como seguros e garantias, títulos verdes, títulos ODS, avaliação de impacto 

social, crowdfunding de investimento, fundos rotativos solidários, venture philanthropy, 

fintechs, gestão de riscos socioambientais e muitos outros estão na pauta do Laboratório. 

Lançado em agosto de 2017, o LAB atua por meio do diálogo intersetorial organizado em 

Grupos de Trabalho (GT). 

 

Participam dos GTs 54 instituições46, dentre as quais estão órgãos reguladores, instituições 

financeiras, seguradoras, bancos de desenvolvimento, órgãos da adminstração federal, 

escritórios de advocacia, entidades de classe, órgãos de auto-regulação, bolsa de valores, 

fundos de previdência, etc. 

 

Já do Laboratório de Inovação Financeira como um todo, participam entidades do governo, 

entre as quais diversos Ministérios e Reguladores (Banco Central, Previc, Susep, além da 

CVM), Associações Representativas, Bancos Públicos e Privados, B3, Bancos de 

Desenvolvimento e Agências de Fomento, Consultorias e Escritórios de Advocacia, Empresas, 

ONGs, além de representantes da academia. São mais de 100 instituições membros, com o 

envolvimento de cerca de 350 pessoas. A participação no LAB é voluntária, e o ingresso se dá 

                                                 
45 Idem. 
46 http://www.labinovacaofinanceira.com/gestao-de-risco/ 
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por meio de convite, levando-se em conta o interesse, afinidade com o tema, e a potencial 

contribuição do participante aos projetos em desenvolvimento.47 

 

Os estudos desenvolvidos pelo LAB merecem destaque no que se refere à integração do Brasil 

aos princípios e parâmetros de ESG que já se encontram em uso na esfera internacional. A 

reunião de diversos setores da sociedade e dos órgãos responsáveis pela regulação da indústria 

tem resultado na construção consistente de diretrizes, na coleta de dados e informações 

pertinentes às práticas de ESG em instituições financeiras e seguradoras, na evolução de 

procedimentos para emissão de títulos verdes, dentre outros, conforme pode-se verificar pelas 

publicações disponíveis no site do LAB.48 

 

O Relatório da Reunião Presencial mais recente (I ciclo, II ano) do Grupo de Trabalho de 

Gestão de Riscos ASG e Transparência, realizada em 26/05/2020, está disponível no site no 

LAB. 49 

 

Os estudos sobre ESG no Brasil estão passando por um processo de amadurecimento, mas nota-

se um envolvimento bastante intenso dos órgãos reguladores e dos principais players da 

indústria, sobretudo nos últimos 5 anos. Nota-se, também, que no Brasil o pilar ambiental (o 

pilar “E” do ESG) é mais desenvolvido. O pilar social (“S”), contudo, ainda precisa ser mais 

bem analisado para reconhecer quais aspectos sociais devem ser priorizados no país, tendo 

recebido menos atenção do que fatores ambientais e de governança até o presente momento. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Investimento sustentado e responsável representa tanto a rápida quanto a gradual mudança no 

mundo dos investimentos. SRI tem sido resiliente a cada inovação, tendência, modismo, e 

sistema de entrega criado. Quer aplicado a ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, ou participação 

privada, o SRI representa um processo, não uma classe de ativos. O que começou como um 

modo de alinhar valores religiosos e progressistas  evoluiu para ajudar Wall Street a responder 

por riscos globais antes deixados de lado e passou a ter influência sobre todo o processo, desde 

práticas contábeis a requerimentos para oferta pública. As instituições de Wall Street 

progrediram de críticos severos ao SRI para participantes ao entrarem neste mercado em 

constante crescimento. SRI cresceu a partir de um nicho na indústria de serviços financeiros 

americano para um fenômeno global. Baseado em convicção, SRI agora prospera por causa de 

sua relevância e evolui em escala global para o conceito de ESG.50 

 

O artigo da OCDE “Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional 

Investors’Asset Allocations” revê os conceitos e definições referentes ao “investimento verde”, 

tais como investimento “limpo”, “sustentável” e em “mudança climática”, que são adotados 

atualmente pelo mercado financeiro. Ao investigar as duas questões propostas, quais sejam, (i) 

de encotrar um conceito amplo derivado de um consenso entre as definições ou contrastar seu 

uso em formas e contextos diferentes pelos investidores; e (ii) a possibilidade de construir uma 

                                                 
47 http://www.labinovacaofinanceira.com/lab/ 
48 http://www.labinovacaofinanceira.com/publicacoes/ 
49http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2021/02/LAB-GT-Riscos-ASG-e-

Transpar%C3%AAncia-Primeira-Reuni%C3%A3o-2020-Relat%C3%B3rio-26.05.2020.pdf 
50 TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable Investing. The 

Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 2020. Tradução 

livre. 
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proposta para uma definição mais ampla de “investimento verde” e a possibilidade de alcançar 

um “padrão verde” ou “check list”; os autores chegaram às seguintes conclusões: 

 

A escolha entre definições restritas ou amplas dependerá do objetivo que as políticas 

almejarem. A OCDE pretende dar espaço para diálogo entre investidores insitucionais e órgãos 

reguladores do mercado financeiro para desenvolver melhor compreensão sobre o tema e sobre 

investimentos de longo-prazo mais amplos em questões de crescimento verde. 

 

 “Verde” é um termo cuja variação é bastante grande e genérica,  mas há definições 

técnicas e específicas. Pode ser entendido, em termos absolutos, (isto é, o uso de certa 

tecnologia é verde ou não) ou em termos relativos (isto é, em referência a outras 

empresas ou ativos). Há definições qualitativas e quantitativas (baseada em medidas de 

“grau de verde” como emissões de carbono ou pontuação em uma avaliação verde). O 

“grau de verde” se refere ao passado ou ao futuro de um ativo? 

 Apesar de tudo, há algum tipo de entendimento comum nos pontos principais e há 

alguns elementos essenciais comuns que alcançam um consenso bastante amplo. Há 

uma substancial intersecção entre as diversas definições quanto aos setores (p. ex. 

energia renovável), bens, (combustível sem chumbo), serviços (gestão de água e 

desperdício), tecnologias e processos (melhoria na eficiência energética). 

 Porém, há certas áreas de maior controvérsia (energia nuclear) e opiniões dissidentes 

(ciocombustível, biomassa, gás de xisto), amiguidade e incertezas (agricultura verde, 

TI, serviços financeiros). E ainda, algumas áreas não são levadas em consideração 

(reflorestamento), enquanto outras são difíceis de encaixar em um conceito de 

investimento (biodiversidade, conservação). Na medida do possível, essas definições 

deveriam derivar da ciência pertinente. 

 Nas áreas em que há consenso, “ o diabo está nos detalhes” no que se refere ao que 

exatamente está incluído ou não. Nem há claridade quanto as métricas apropriadas para 

medir o “grau de verde” para começo de conversa. 

 “Investimento Verde” é um termo muito amplo e tem sito utilizado em todos os níveis: 

o investimento subjacente em determinada tecnologia e projetos, mas também as 

empresas verdes e produtos financeiros que investem nos primeiros, ou ainda uma 

classe inteira de ativos. O “investimento verde” pode ser entendido como um termo 

isolado, ou com um subconjunto de um tema de investimento mais amplo ou 

estreitamente relacionado a outras abordagens de investimento, tais como RI/SRI, ESG, 

sustentável, investimento de longo prazo e outros. 

 Políticas de investimento verde não são aplicadas igualmente a todas as classes de 

ativos. Investimento sustentável tem avaçando mais em equities. Uma análise dos 

índices de equities demonstram grandes diferenças na metodologia verde  aplicada no 

mercado financeiro. Diferentes abordagens na seleção de investimentos verdes tem 

evoluído ao longo dos anos, em particular a triagem (positiva e negativa), investimento 

em temas verdes e comprometimento com empresas. Alguns índices têm foco 

relativamente estreito por setor ou tema, outros abrangem uma variedade típica de 

atividades verdes. Um terceiro grupo se concentra em um fator apenas, sobretudo 

emissão de carbono. 

 Também há grandes diferenças em termos de métrica adotada. Alguns provedores 

selecionam ações verdes com base em qualidade. Outros especificam o “grau de verde”, 

por exemplo, 20% ou 50% da receita deve advir de aspectos relacionados à mudança 

climática, ou ações com maior contribuição na redução de carbono. Finalmente, na 

abordagem “melhor da classe”, tudo é  relativo, conforme as empresas que estejam 

entre os 10% ou 20% no topo de seus respectivos setores. Em conseqüência, há uma 
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grande variedade de empresas que consituem o universo de análise dos diversos índices. 

Esse fato leva ao reconhecimento de que há camadas de “graus de verde”, o que se 

explica pela necessidade de liquidez, por isso gestores de fundos buscam definições 

“verde claras” para começar.  

 Títulos verdes são um desenvolvimento relativamente novo, e algumas definições 

(amplas e restritas) vem sendo propostas no mercado financeiro. Um ”Standard de 

Títulos de Clima” foi preparado. Há uma compensação entre uma definição muito 

restrita (pequena escala) e uma definição muito ampla (que torna um “esverdeamento” 

muito fácil). No mercado imobiliário, o foco normalmente é colocado na regulação 

subjacente dos ativos, isto é, na eficiência energética dos edifícios. 

 Aspectos verdes têm sido menos importantes, até agora, nas classes de ativos 

alternativas. Ainda assim, os investimentos verdes tem crescido nos últimos anos, 

sobretudo em energia renovável ou alguma forma de empresas cleantech, normalmente 

via private equity e fundos de infraestrutura. Geralmente as definições subjacentes 

tendem a ser muito amplas. Contudo, supreende o fato de que os investidores têm se 

preocupado pouco com a exatidão das definições do que é “verde” nas classes de ativos 

alternativas e têm investido mesmo assim. 

 No que se refere à segunda questão – se uma definição ampla ou um standard pode ser 

estabelecida – um caminho pode  seguir  pontos comuns incontroversos, e então tentar 

encontrar um consenso amplo o suficiente para chegar a uma definição básica. O risco 

dessa abordagem é duplo: ou a definição encontrada seria tão ampla e, portanto, sem 

sentido, ou a definição seria muito restrita e poderia ser entendida como uma restrição 

e causar impedimentos desnecessários ao fluxo de capital. Também há o risco de haver 

uma concentração de capital nos mesmos ativos, sobrevalorizando tais ativos, e 

tornando-os pouco atraentes. 

 A imposição de determinada definição e standards específicos também contém o risco 

de incetivos entendidos como perversos em uma primeira análise, mas que pode ser de 

grande impacto, por exemplo, seria melhor investir em um empreendimento, que 

emprega nova tecnologia verde, dar mais capital para uma empresa que tem um bom 

histórico de eficiência energética ou se engajar com um mau poluidor de escala global 

para promover uma mudança de atitude? Este último não se encaixa em nenhum 

standard verde, mas é a alternativa que pode ter maior impacto na mudança climática. 

 Pode ser mais produtivo para a causa das políticas de crescimento verde e mudança 

climática de adotar uma abordagem aberta e dinâmica em relação às definições e 

standards. Os mercados mudam com rapidez, prioridades políticas e incentivos 

(subsídios e tributos) mudam ao longo do tempo, empresas e consumidores adequam 

(mais ou menos) seus comportamentos responsáveis, portanto, definições, standards e 

códigos verdes precisarão ser ajustados com o tempo. 

 Por fim, o artigo apresenta recomendações específicas, com elementos adicionais de 

uma estrutura de governança para “investimento verde, incluindo: 

o Integração – consideração de standares verdes e ESG para todos os níveis do 

processo de tomada de decisões e integrar a consideração de mudança climática 

no processo da gestão de risco. Esclarecimentos e orientações sobre dever 

fiduciário em matéria de mudança climática e ESG também seriam necessários. 

o Transparência – maior transparência em assuntos “verdes” e fortalecimento da 

divulgação a investidores e a consumidores. Assergurar o compliance com 

standards legais e regulatórios ambientais em diferentes setores e classes de 

ativos também seria necessário. 

o Treinamento (capacity building) – encorajar o treinamento e desenvolvimento 

de expertise verde interna e/ou o uso de expertise externa, considerar “comitês 
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consultivos verdes” assim com promover conhecimento “verde”, educação e 

entendimento como parte das competências requeridas de diretores, trustees, 

gestores, etc.; e promover a comunicação e cooperação sobre temas de mudança 

climática entre investidores, e entre investidores, governos e experts. 

Desenvolver avaliações de impacto e monitoramento da efetividade das 

decisões e ações implementadas. 

o Coleta de dados – apoiar a coleta de dados independentes, fornecimento de 

informações padronizadas sobre desempenho verde e transparência; encorajar 

mais pesquisas para desenvolver melhores ferramentas quantitativas verdes e 

banchmarks, em escala global, para permitir comparações. 

o Regulação – remoção de barreiras regulatórias a ativos verdes e encorajar 

investimento de longo-prazo.  

 

A OCDE, através do e Centro de Financiamento e Investimento Verde (Centre on Green 

Finance and Investment) vem desenvolvendo um trabalho pioneiro e de extrema importância 

para o estabelecimento de uma taxonomia sobre ESG, visando à busca da uniformização de 

conceitos e métricas que permitam a ampliação e integração do ESG em mais mercados. 

O OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance, relatório 

recente da OCDE analisa as ferramentas e práticas atuais com ênfase no financiamento privado 

e no investimento para a criação de valor a longo prazo. O relatório destaca o progresso feito 

para incorporar melhor as considerações ESG nas decisões de investimento, bem como os 

desafios para a implementação eficaz de estratégias de investimento e finanças baseadas em 

ESG. Este documento apresenta prioridades e ações para os participantes do mercado e 

formuladores de políticas para lidar com essas deficiências, especialmente em torno da 

necessidade urgente de dados ESG consistentes, comparáveis e verificáveis. 

O relátório apnonta, no subitem “Conclusões e Considerações sobre Políticas”51 de ESG que é 

necessário mais trabalho para entender os impulsionadores dos pilares ambientais, sociais e de 

governança individuais, e para garantir que os processos de divulgação, classificação, 

investimento e comunicação de investimentos ESG sejam consistentes, transparentes e eficazes 

nas seguintes áreas: 

 Superar o viés de divulgação para melhorar a justiça das avaliações ESG do emissor. 

Pesquisas externas e da OCDE indicam que há um viés de pontuação ESG a favor das 

empresas de grande capitalização em detrimento das PMEs. Esse fenômeno pode 

penalizar injustamente os emissores de PMEs com custo de capital mais alto e também 

pode distorcer os resultados de desempenho de carteiras ESG em comparação com as 

carteiras tradicionais, ao sub-representar a dinâmica de crescimento de muitas empresas 

menores. 

 Garantir a relevância e clareza nas estruturas de relatórios para divulgação de ESG. 

Apesar do progresso até o momento, o relato de fatores ESG ainda apresenta 

deficiências consideráveis em relação à consistência, comparabilidade e qualidade que 

prejudicam sua utilidade para os investidores. Ainda há mais a ser feito para garantir 

que os emissores possam confiar em critérios e métricas essenciais para divulgações E, 

S e G que são relevantes para um amplo corpo de investidores em ações e dívidas e são 

apoiados por bolsas de valores e organizações de divulgação.  

 Melhorar a transparência e padronização dos principais elementos das metodologias de 

classificação ESG para garantir que as métricas e metodologias de resultados de 

classificação estejam amplamente disponíveis para os investidores. Resultados 

amplamente diferentes entre os principais provedores de classificação ESG - em 

                                                 
51 OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance. Subitem 1.5. 
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contraste com as classificações de crédito - podem criar confusão no mercado entre 

investidores institucionais, gestores de fundos e investidores de varejo quanto ao que 

constitui uma empresa com classificação ESG alta.  

 Fortalecimento da ligação entre as classificações ESG e a materialidade financeira a 

médio e longo prazo. Até agora, há evidências mistas sobre a perspectiva do 

investimento ESG atingir ou superar o desempenho dos índices de investimento 

tradicionais, o que sugere que os benefícios das divulgações ESG para desbloquear 

informações prospectivas que são financeiramente relevantes ainda estão em um 

estágio inicial de desenvolvimento. Como tal, levanta a necessidade de uma avaliação 

mais completa de como a materialidade financeira é e deve ser capturada em 

classificações ESG, benchmarks e carteiras.  

 Garantir a rotulagem e divulgação adequadas de produtos ESG para garantir que suas 

exposições, riscos e outras características sejam suficientemente materiais, 

comparáveis e consistentes para permitir que os investidores tomem decisões de 

investimento e voto alinhadas com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.  

 O fortalecimento do ambiente regulatório é uma etapa importante para apoiar a 

consistência e a resiliência nos principais mercados e dentro das jurisdições, mas é 

necessário mais para fortalecer as boas práticas nos mercados globais. Um tema 

subjacente ao longo do relatório é que um maior envolvimento entre o setor financeiro 

e o setor público é necessário para fortalecer as práticas no que se refere à proteção do 

investidor e integridade do mercado relacionadas a divulgações, dados, classificações, 

índices e veículos de investimento. Certamente, os reguladores de grandes jurisdições 

com mercados financeiros desenvolvidos já estão engajados nesses mesmos tópicos e 

fazendo bons progressos. No entanto, os mercados de capitais e as finanças sustentáveis 

têm alcance global, assim como as questões sociais que procuram avaliar. Portanto, os 

princípios globais podem ser necessários para ajudar a estabelecer boas práticas que 

reconheçam as diferenças regionais e nacionais, ao mesmo tempo que garantem um 

nível construtivo de consistência, transparência e confiança. Em suma, para 

desbloquear os benefícios potenciais do investimento ESG em finanças sustentáveis de 

longo prazo, mais atenção e esforços são necessários para melhorar a transparência, a 

consistência internacional, o alinhamento com a materialidade e a clareza nas 

estratégias de fundos no que se refere a finanças sustentáveis. Isso ajudará a fortalecer 

a transparência, a confiança e a integridade das finanças sustentáveis por meio dos 

mercados financeiros globais, de modo a contribuir para um crescimento econômico 

resiliente e inclusivo. 
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Glossário: 

 

• Classe de ativos:  Uma classe de ativos é um agrupamento de investimentos que apresentam 

características semelhantes e estão sujeitos às mesmas leis e regulamentos. As classes de ativos 

são compostas de instrumentos que geralmente se comportam de maneira semelhante no 

mercado. Historicamente, as três principais classes de ativos são ações (ações), renda fixa 

(títulos) e equivalentes de caixa ou instrumentos do mercado monetário. Atualmente, a maioria 

dos profissionais de investimento incluem imóveis, commodities, futuros, outros derivados 

financeiros e até criptomoedas para o mix de classes de ativos. Os ativos de investimento 

incluem instrumentos tangíveis e intangíveis que os investidores compram e vendem com o 

objetivo de gerar rendimento adicional a curto ou a longo prazo. (Investopedia) 

• Dever Fiduciário: Regras para assegurar que todo aquele que administra dinheiro de 

investidores atua para resguardar os interesses dos beneficiários. Os deveres mais importantes 

são: (i) Lealdade: os agentes devem atuar com boa-fé para resguardar os interesses dos 

investidores, evitando conflitos de interesse e não atuando para satisfazer seus próprios 

interesses; (ii) Prudência: os agentes fiduciários devem atuar com especial cuidado, perícia e 

diligência, realizando investimentos como faria “uma pessoa normalmente prudente”. 

• ESG: Environmental, social and governance investing – Investimento voltado para questões 

Ambientais, Sociais e de Governança (ASG). 

• Equity: O equity é sinônimo de patrimônio líquido, e ele representa a participação acionária 

mantida nos livros pelos investidores e acionistas da companhia. Toda empresa é obrigada a 

listar esse número em seus balanços patrimoniais e, portanto o investidor não precisa fazer 

nenhum calculo para descobrir a parte do patrimônio da empresa que cabe aos acionistas.  

https://www.sunoresearch.com.br/artigos/equity/ 

• Green Bonds, ou Títulos Verdes, são similares aos títulos de dívida comuns, com a diferença 

essencial de que só podem ser usados para financiar investimentos considerados sustentáveis – 

como, por exemplo, infraestrutura de energia limpa e renovável, transporte verde e projetos 

capazes de reduzir emissões e o consumo de água, energia e matérias-primas, projetos esses 

muitas vezes impulsionados pelas atividades de PD&I. (www.abgi.com.br). São exemplos de 

instrumentos financeiros regulamentados no Brasil com potencial de enquadramento como 

Títulos Verdes: Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), debêntures, 

debêntures incentivadas de infraestrutura, Letras Financeiras (LF), notas promissórias, 

Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários 

(CRI).  

• Investidor institucional: é uma instituição ou organização que investe em nome de um grupo 

de interessados. Esse grupo pode ser formado por pessoas ou por outras empresas. 

Os investidores institucionais geralmente têm uma finalidade específica de investimento Os 

investidores institucionais geralmente têm uma finalidade específica de investimento. Ela pode 

ser: (i) garantir a aposentadoria das pessoas que aplicaram naquele fundo; (ii) investir em 

grandes projetos de infraestrutura; (iii) comprar participações em empresas. Além disso, o 

investidor institucional deve estar devidamente regularizado pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) para poder atuar. https://blog.magnetis.com.br/investidor-institucional 

• Investimento Verde: Muitas vezes combinados com o investimento socialmente responsável 

(SRI), os investimentos verdes são atividades de investimento que se concentram em empresas 

ou projetos comprometidos com a conservação dos recursos naturais, a produção e descoberta 

de fontes alternativas de energia, a implementação de projetos de água e ar limpos ou outros 

projetos ambientais práticas empresariais conscientes. Os investimentos verdes podem caber 

sob a égide do SRI, mas são fundamentalmente muito mais específicos. (Investopedia). De 

acordo com o FMI (Working Paper by Eyraud et. al., 2011), é o investimento necessário para 

reduzir a emissão de gazes de efeito estufa e emissões de poluentes aéraos, sem reduzir 

significativamente a produção e consumo de produtos não consumidores de energia. Engloba 

tanto investimento público quanto privado. Seus elementos principais são: (i) fornecimento de 

evergia com baixa- emissão (incluindo energia renováel, biocombustível e energia nuclear); (ii) 

eficiência energética (em fornecimento de energia e setores consumidores de energia); e (iii) 

captura e seqüestro de carbono (inclusive desmatamento e agrucultura). 

http://www.abgi.com.br/
https://blog.magnetis.com.br/investidor-institucional
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• Private equity: investimento em empresas já estabelecidas é um tipo de atividade 

financeira realizada por instituições que investem essencialmente em empresas que ainda não 

são listadas em bolsa de valores, ou seja, ainda estão fechadas ao mercado de capitais, com o 

objetivo de captar recursos para alcançar desenvolvimento da empresa. Esses investimentos são 

realizados via empresas de participações privadas, que gerem os fundos de private equity (FPE) 

(Wikipedia). 

• SRI: Socially Responsible Investment – Investimento voltadompara questões de 

responsabilidade social. 

• Venture Capital: investimento na fundação de uma empresa nova ou expansão de uma 

empresa pequena. (Investopedia) 

 
Para saber mais:  

https://uksif.org/learn/glossary/ 

https://www.guide.com.br/glossario/ 

https://www.nordea.lu/documents/static-links/GlossaryESG_por_bra_INT.pdf/ 

https://enfin.com.br/ 
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