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Títulos ODS: Comprometimento com o
Desenvolvimento Sustentável

Este trabalho é fruto das discussões de um dos Grupos de Trabalho (GTs) do Laboratório de inovação 
Financeira (LAB): Instrumentos financeiros e Investimento de Impacto. Em seu segundo ano, este GT 
se dedicou, entre outros temas1, ao debate sobre Títulos ODS. Ao perceber que há desconhecimento 
sobre o tema, os membros se prontificaram a registrar e compartilhar as informações levantadas e 
debates realizados. Esta publicação tem como objetivo semear o interesse de emissores e investidores 
em títulos de dívida alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e pavimentar 
o caminho para as primeiras emissões baseados em Títulos ODS no Brasil.
 
O Laboratório de Inovação Financeira (LAB) 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 Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, reúne representantes do governo e da sociedade para 
promover as finanças sustentáveis no país. 
 
O objetivo do LAB 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 
dos compromissos para o enfrentamento dos riscos de mudança climática (Acordo de Paris).

Outubro - 2019 

1  Veja mais informações sobre os temas discutidos em cada ano deste GT: https://bit.ly/2ODBLJ6
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1 - O que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)?

2 - Quais instrumentos estão disponíveis para financiar os ODS?

São 17 objetivos firmados no âmbito da ONU, que catalisam o comprometimento de seus 193 Estados Membros 
e sociedade civil  com ações contra a pobreza, proteção do planeta e suporte à paz e prosperidade das pessoas2. 
Os objetivos são desdobrados em 169 metas que deverão ser atingidas até 2030.  Essa Agenda foi lançada em 
setembro de 2015, quando passou a orientar políticas públicas nos diferentes países membros e a guiar as 
políticas e o financiamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)3. 

Estima-se que serão necessários mais de 2,3 trilhões de dólares4 para que as metas da ONU sejam cumpridas. 
Dado esse volumoso requerimento de capital, faz-se necessário incentivar a adoção de soluções que facilitem a 
alocação de recursos a título de investimento em companhias, empreendimentos e projetos que, para além de 
rendimentos financeiros, se proponham a suportar o desenvolvimento sustentável do planeta.
  
Um levantamento realizado pela Global Impact Investing Networking (GIIN)5 com mais de 80 respondentes do 
mercado global apontou que havia US$ 239 bilhões de ativos sob gestão, sendo que 14% (US$ 33 bilhões) 
estavam alocados na América Latina e Caribe.  Um dos instrumentos financeiros disponíveis aos investidores 
são títulos de dívida corporativa estruturados de acordo com diretrizes  e princípios da International Capital 
Markets Association (ICMA)6. São dois princípios, Princípios de Títulos Verdes (GBP) e Princípios de Títulos 

2 Os ODS são parte da Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas: “Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” ou, simplesmente, Agenda 2030.
3 Veja mais informações no site na publicação das Nações Unidas em (https://bit.ly/2OVKpnE) e do Fundo Monetário Internacional em https://bit.ly/2DfTL4G
4 A informação consta do estudo do Better Business Better World, publicado pela Business & Sustainable Development Commission em 2017. Para mais informações, veja o estudo em: https://bit.ly/2mfsIjM
5 Veja o relatório completo em: https://bit.ly/2m27Iyk
6 A  International Capital Markets Association (ICMA) é uma organização autorregulada formada por participantes do mercado de capitais. Para mais informações, consulte o site:  https://bit.ly/2NPhKzg

Figura 1. 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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Sociais (SBP), além das Diretrizes de Títulos de Sustentabilidade (SBG), que buscam fazer com que os recursos 
alocados efetivamente gerem benefícios sociais ou ambientais, conforme planejado quando de sua emissão.  

A tabela abaixo apresenta os tipos de títulos para os quais a ICMA já elaborou princípios/diretrizes: 

Emissões que seguem as diretrizes da ICMA devem (1) aplicar critérios de elegibilidade; (2) estabelecer 
governança para seleção de projetos; (3) monitorar a alocação dos recursos; e (4) definir como, por quem, com 
que periodicidade e sob quais indicadores os resultados serão comunicados aos investidores.

7 O Laboratório de Inovação Financeira (LAB) publicou, em parceria com a Stocche Forbes Advogados e Sitawi, uma cartilha sobre instrumentos sustentáveis, no qual explora com detalhes características 
de Títulos Verdes, Sociais e Sustentáveis e apresenta exemplos de emissões no Brasil: https://bit.ly/2m1DFHz

Fonte: Introduction to Green and Social Markets (ICMA, 2018)
Tabela 1: Exemplos de tipos de títulos de dívida que podem se enquadrar nos procedimentos da ICMA e suas aplicações.

Fonte: ICMA (Maio 2018)

Título de Dívida Destinação de Recursos Exemplos de Projetos

Títulos Verdes 
(Green Bonds)

Financiar projetos com claro 
benefício ambiental

Energia renovável, eficiência energética, qualquer forma 
de adaptação ou mitigação das mudanças climáticas ou 
proteção da biodiversidade, tratamento adequado, redução ou 
reutilização de resíduos ou efluentes, eficiência hídrica

Títulos Sociais 
(Social Bonds)7

Financiar projetos que 
atendam questões sociais 
e/ou procurem resultados 
positivos para populações 
específicas

Ampliação do acesso à educação, construção de hospitais 
em locais de vulnerabilidade social, tratamento de água 
em regiões de baixa renda, criação de empregos para 
comunidades de baixa renda

Títulos Sustentáveis 
(Sustainable Bonds)

Financiar projetos que 
tenham tanto benefícios 
ambientais quanto sociais

Tratamento de resíduos sólidos em locais com baixo índice de 
empregabilidade e saúde

1. Uso dos recursos 2. Processo de avaliação 
e seleção dos projetos

Definição de 
categorias de projetos 
elegíveis para uso dos 

recursos

Definição da 
governança para a 

seleção dos projetos

Acompanhamento e 
rastreabilidade dos 

recursos

Definição da forma 
de comunicação 

dos resultados da 
emissão frente aos 
compromissos em 

cada ODS

3. Monitoramento do 
uso dos recursos 4. Relatórios
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A emissão é objeto de um processo de avaliação externa, com vistas a conferir independência a sua rotulagem 
como originadora de adicionalidades sociais ou ambientais positivas. Tal avaliação usualmente ocorre por meio 
de uma segunda opinião de consultorias especializadas, por verificação por auditores independentes ou mediante 
certificação de especialistas cuja reputação é internacionalmente reconhecida, tais como - só um exemplo - a 
Climate Bonds Initiative, no caso dos Títulos Verdes8.

Como forma de melhor monitorar como as emissões dos títulos verdes, sociais e sustentáveis efetivamente 
contribuem para o alcance dos ODS, a ICMA propõe que a alocação dos recursos oriundos das emissões de ativos 
sejam alinhados com um ou mais dos 17 objetivos.
 
Essa abordagem amplia a possibilidade de projetos elegíveis, dada a ampla e heterogênea natureza das metas 
pactuadas na ONU (alguns ODS são de natureza econômica, um dos pilares do desenvolvimento sustentável). 
Projetos de infraestrutura, por exemplo, podem ser enquadrados dentro do ODS 9 (Indústria, Inovação e 
Infraestrutura).  Ainda a título de exemplo, projetos de construção de casas populares estão relacionados ao ODS 
11 (Cidades e comunidades sustentáveis). Ou seja, um Título ODS é um Título Verde, Social ou Sustentável cuja 
estruturação passou pelo processo de alinhamento com os ODS.

Destaque-se, contudo, que de acordo com a metodologia da Positive Impact Finance da UNEP-FI, tão fundamental 
quanto originar e mensurar impactos positivos é identificar e mitigar eventuais impactos negativos da emissão, 
de modo que o saldo final seja positivo9. 

O volume de emissões mostra maior apetite dos investidores para o financiamento de títulos verdes. 

8  Veja mais informações sobre processos de avaliação externa na cartilha sobre instrumentos sustentáveis publicada pelo  Laboratório de Inovação Financeira (LAB) em parceria com a Stocche Forbes 
Advogados e Sitawi: https://bit.ly/2m1DFHz
9 Veja mais informações sobre os princípios em: https://bit.ly/2kMXgL3

3 - Títulos ODS: emissão de dívida a serviço do desenvolvimento sustentável

4 - Volume de emissões

Emissões Globais de Títulos Verdes
(bilhões de USD)

CARG: 23%
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Figura 3. Volume global de emissões de Títulos Verdes
Fonte: Environmental Finance, Sustainable Bonds Insight  (2019)
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Figura 5. Principais ODS cobertos nas emissões de Títulos Verdes, Sociais e Sustentáveis em 2018.

Em 2018, 66% das emissões possuíam claro alinhamento com os ODS, totalizando USD 70 bilhões. Veja na figura 
4 os ODS mais comuns entre esses ativos, lembrando que os títulos podem estar alinhados a mais de um dos ODS.

Figura 4. Volume global de emissões de Títulos Sociais e Sustentáveis
Fonte: Environmental Finance, Sustainable Bonds Insight  (2019)
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A maior parte dos recursos derivados de emissões alinhadas aos ODS está sendo alocada em projetos ligados 
à transição para uma economia de baixo carbono, tais como construções sustentáveis, energia renovável e 
eficiência energética. O foco nesses temas sinaliza um maior apetite dos investidores por projetos que tenham 
modelos de negócios mais consolidados e métricas facilmente compreensíveis e monitoráveis. 

Este princípio requer o comprometimento do emissor em aplicar os recursos da emissão de Títulos ODS 
somente em projetos elegíveis de acordo com critérios de elegibilidade definidos pelo emissor, nesse 
caso contribuindo para o desenvolvimento sustentável.  O emissor deverá definir categorias elegíveis de 
investimento, qual ODS está sendo atendido, critério de elegibilidade e, por fim, exemplos de projetos.

A tabela abaixo exemplifica de modo resumido a lógica de alocação de recursos em apoio aos ODS:

5 - Princípios da ICMA aplicados aos Títulos ODS
5. 1. Uso dos recursos:

Categorias 
Elegíveis ODS Critério de Elegibilidade Exemplos de Projetos

Energia 
renovável e 
eficiência 
energética

ODS 7: 
Energia 
renovável

1. Geração de energia por meio de 
fontes renováveis. 

2. Construção e expansão de redes. 

3. Desenvolvimento, manufatura e 
implementação de componentes de 
tecnologia para energia renovável.

1. Projetos de geração de energia renovável 
(solar, eólica, PCHs, biomassa, marés, etc) 

2. Expansão da rede de energia renovável 

3. Smart grids, smart meters

Infraestrutura 
e serviços 
essenciais

ODS 3: Vida 
saudável

1. Prover ou subsidiar a saúde 
pública 

1. Serviços para construir, equipar ou operar 
hospitais, clínicas, centros de saúde. Provisão 
e distribuição de equipamentos e serviços de 
saúde 

2. Equipamentos para situações de 
emergência médica e controle de doenças.

Acesso a 
serviços básicos

ODS 4: 
Educação de 
qualidade

1. Atividades para expandir o 
acesso da educação primária, 
secundária, adulta e serviços 
vocacionais. 

2. Atividades direcionadas à 
inclusão do público feminino e 
outros minorias.

1. Construção de escolas, campus, casas de 
estudantes. 

2. Bolsas escolares, treinamento para 
profissionais da educação.

* As categorias podem incluir, mas não se restringem a estas aqui apresentadas. As categorias ficam a critério do emissor. Outras categorias 
possíveis são:  adaptação e mitigação das mudanças climáticas, gestão de resíduos, habitação acessível, transporte sustentável, proteção de 
recursos hídricos, entre outros.

Fonte: Adaptado do framework de Títulos ODS da Telefónica (2018) e BBVA (2018)
Tabela 2: Exemplos ilustrativos do alinhamento dos ODS com categorias elegíveis, critérios de elegibilidade e exemplos de projetos.
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O emissor deverá estabelecer mecanismos de gestão e governança capazes de garantir uma apropriada 
avaliação e seleção dos projetos, assim como identificar como se dará o enquadramento do projeto aos 
critérios de elegibilidade estabelecidos.

Boas práticas apontam para a implementação de políticas de sustentabilidade e comissões ou comitês 
internos para avaliação e aprovação dos projetos. Ademais, considerando que é fundamental o apoio da alta 
administração e demais lideranças do emissor para o efetivo sucesso das políticas internas da organização, 
é recomendável alinhar sua remuneração a metas ligadas à sustentabilidade.

A destinação de recursos deverá sofrer acompanhamento em periodicidade adequada, observado, ainda, que 
cada projeto ou empreendimento deverá estar objetivamente relacionado com uma das categorias definidas, 
tendo ODS e KPIs precisamente definidos. Caso parte dos recursos não seja destinada a suportar os ODS, o 
emissor deverá indicar como tais recursos serão geridos.

Ademais, cada emissão deverá indicar se os objetivos sociais ou ambientais estão sendo efetivamente 
atingidos, se valendo para tanto de indicadores e análises quanti e qualitativas. Tal monitoramento deve ser 
mantido ao menos enquanto os recursos estão sendo desembolsados.

5. 2. Processo de avaliação e seleção dos projetos

5. 3. Monitoramento do uso dos recursos

Categoria ODS Exemplos de Indicadores

ODS 7: Energia renovável
• Geração de energia limpa (Kw)
• Toneladas de dióxido de carbono equivalentes evitados (t CO2eq)
• Número de casas atendidas com energia renovável e acessível
• Número de usinas solares ou eólicas

ODS 3: Vida saudável
• Número de hospitais ou centros de saúde construídos
• Número de atendimentos médicos (consultas/procedimentos) oferecidos
• Número de pessoas que moram em lugares pouco acessíveis atendidas

ODS 4: Educação de qualidade
• Número de instituições educacionais fundadas
• Número de estudantes beneficiados
• Número de anos de educação fornecida a estudantes que não teriam dito 

acesso de outro modo

Fonte: Adaptado do framework de Título ODS do HSBC (2017)
Tabela 3: Exemplos de indicadores para três categorias de ODS
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Recomenda-se que exista um regime informacional destinado aos investidores, de periodicidade minimamente 
anual, demonstrando como os recursos estão sendo alocados e o desempenho social e ambiental efetivamente 
alcançado, de acordo com indicadores pré-estabelecidos e análises quantitativas e qualitativas. Em um 
cenário ideal, o impacto será medido de acordo com metodologia previamente acordada, consistente e 
passível de verificação, aplicada por terceiro independente. Caso seja parte das demonstrações contábeis 
(notas explicativas), deve ser objeto de auditoria.

5. 4. Relato

6 - Atratividade dos Títulos ODS para os investidores

7 - Atratividade para os emissores

Títulos ODS são desenhados para investidores que, para além de rendimentos financeiros, estejam comprometidos 
em suportar os ODS. Para tais investidores, a promoção do desenvolvimento sustentável no âmbito de suas 
atividades é um elemento a ser analisado  com a mesma relevância dos aspectos de risco, retorno e liquidez de 
instrumentos financeiros tradicionais. 

Assim como ocorreu dez anos atrás com os títulos verdes, as emissões de Títulos ODS têm recebido atenção do 
Banco Mundial, com uma primeira emissão em 2016, e outras emissões subsequentes em 2017, 2018 e 201910.

A primeira emissão - 163 milhões € - adotou um modelo que estava vinculado ao desempenho de companhias que 
constam do Solactive SDGs World Index, índice gerido pelo BNP Paribas, que inclui empresas que sejam líderes 
em seu setor em aspectos socioambientais.

Podemos citar como exemplos de companhias que compõem o índice a Danone, que se comprometeu a reduzir o 
seu consumo de água em 60% até 2020; a Nestlé, que se comprometeu a zerar seus resíduos sólidos até 2020; e 
a SAP, que almeja usar 100% de energia renovável em seus centros de processamento de dados. Como esperado, 
investidores institucionais detêm a grande maioria dos títulos11.

A emissão mais recente, vinculada aos ODS 6 (acesso à água potável e saneamento) e 14 (proteção da vida 
aquática), foi realizada na Bolsa de Luxemburgo, teve valor de 1,5 bilhão de dólares canadenses, tendo atuado 
como principais gestores o BMO Capital Markets, RBC Capital Markets e o TD Securities. Ao todo, 47 investidores 
institucionais adquiriram os títulos, tendo ocorrido uma sobre-demanda de 1,85 bilhões de dólares canadenses12.
 
O Banco Mundial emite aproximadamente 50  bilhões de dólares em títulos todos os anos e passou a realizar o 
alinhamento de todas as suas emissões aos ODS13.

Emissores de Títulos ODS encontram nesse instrumento um meio de evidenciar o alinhamento de suas atividades 
ao desenvolvimento sustentável. Ao implementar e manter em prática os princípios da ICMA, os emissores 
estabelecem uma ligação com investidores que almejam enquadrar seu portfólio de ativos aos ODS.  Tal 
enquadramento pode se dar por uma gama variada de motivações, que vão do cumprimento de exigências das 
políticas de investimento ao aumento da reputação, com vistas a vantagens competitivas de natureza comercial. 
10  O LAB publicou em 2018 um relatório de pesquisa com emissores e investidores sobre Títulos Verdes no Brasil, que pode ser obtido em: https://bit.ly/2IEzCsP
11 Veja mais informações sobre as emissões impulsionadas pelo Banco Mundial em: https://bit.ly/2kKFgkp
12 Mais detalhes sobre as mais recentes emissões do Banco Mundial podem ser vistos em: https://bit.ly/2kXmaaI
13 Para saber mais sobre o foco do Banco Mundial em emissões para investidores comprometidos com o desenvolvimento sustentável, visite a página: https://bit.ly/2kstb2Y
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8 - Exemplos de frameworks de Títulos ODS 

Além disso, ainda sob a ótica do emissor, vale lembrar que os Títulos Verdes não somente têm demonstrado 
capacidade de obter descontos nas taxas de juros da emissão “verde”, como também de pressionar para baixo as 
taxas de seus títulos de dívida convencionais. Esse efeito, conhecido como green halo, sugere uma oportunidade 
de captação a menores custos para o emissor de Títulos ODS14.

No que se refere aos emissores brasileiros, abre-se ainda uma oportunidade para facilitar o acesso ao capital 
de investidores estrangeiros, que já possuem maior comprometimento e familiaridade com o tema. Além 
disso, a (atual) ausência de emissões de Títulos ODS no Brasil aponta para uma oportunidade de liderança e 
posicionamento de mercado.

Os ODS presentes nas emissões analisadas apresentam inclinação para os objetivos 7 (Energia limpa e acessível), 8 
(Trabalho decente e crescimento econômico), 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), 10 (Redução da desigualdade), 
11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e 13 (Ações climáticas).  A maior concentração nesses ODS sugere 
preferência de colocação de instrumentos cujo recursos sejam alocados em temas já melhor conhecidos, tais como 
projetos de energia renovável,  infraestrutura em locais carentes e moradias populares.

Pelos instrumentos financeiros analisados, fica claro o estabelecimento de um framework comum, seguindo os 
princípios da ICMA, e bem como o uso de avaliação independente para conferir credibilidade à estruturação e 
assim fornecer maior conforto aos investidores.

Os títulos emitidos tendem a ser de médio e longo prazo e  possuírem tickets de valor-médio elevados -  acima de 
US$ 120 milhões. As taxas estão em linha com o risco do emissor, tendo o potencial de reduzi-la caso o emissor 
consiga aumentar a demanda pelo papel por meio do seu comprometimento com o desenvolvimento sustentável 16

O LAB estudou o perfil de cinco frameworks estabelecidos para Títulos ODS. O resumo comparativo pode ser 
acompanhado na Tabela 1:

16 Essas emissões são conhecidas como greenium, caracterizado quando o investidor aceita menor taxa, comparada com sua curva de rendimento de dívidas existentes, em troca de benefícios ambientais. 
Para mais informações: https://stanford.io/2nnc83j

Fonte: Elaborado pelo GT de Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto15

Tabela 4. Resumo comparativo das emissões de Títulos ODS analisadas pelo LAB.

SDGs
3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 USD 1 bilhão 6 anos 110 - 115 bp Sustainalytics

Sustainalytics,
DNV GL

Sustainalytics

Sustainalytics

Sustainalytics

80 bp

0,125%

1,069%
a.a

-

7 anos

5 a 7 anos

3 a 5 anos

5 anos

USD 1.2 bilhão*

+ USD 3.3 bilhão
(4 emissões)

USD 1,14 bilhão

USD 125 milhões

3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13

5, 8, 10, 13

6, 7, 8, 9, 11, 13

5, 8, 9, e 10

Volume Maturidade Taxa Avaliação Ext.
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9 - Desenvolvendo os Títulos ODS no Brasil

A natureza dos Títulos ODS revela um perfeito alinhamento desses ativos com as necessidades de desenvolvimento 
de médio e longo prazo no Brasil, sem implicar em investidores abrindo mão de retornos financeiros. Não é 
filantropia: os Títulos ODS representam maior transparência na alocação de recursos, processos de avaliação e 
seleção dos projetos mais sofisticados, gestão dos recursos e produção de relatórios, tudo sem afetar os retornos 
financeiros, conforme esperados pelos investidores. 

Em tese, os instrumentos  financeiros serão os mesmos já utilizados no mercado de capitais, tais como debêntures, 
debêntures de infraestrutura (Lei nº 12.431/11), Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (CRI) ou notas promissórias comerciais, a depender dos ODS relacionados à alocação 
de recursos.

A lacuna de emissão de Títulos ODS no Brasil representa uma clara oportunidade de posicionamento de liderança 
e visibilidade para emissores nacionais, além de potencializar meios de captação externa. Aproveitando este 
espaço, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, uma das instituições membros do LAB, realizou 
o alinhamento de seu portfólio com os ODS e respectivas metas. Além disso, para as novas propostas, o 
enquadramento aos ODS e a vinculação a indicadores de impacto passarão a fazer parte do procedimento regular 
da instituição. O banco busca aumentar a transparência da alocação dos recursos, além de mensurar os impactos 
dos projetos.  Assim, o BDMG criou as bases para seu framework de Título ODS, que será divulgado em breve.

O caminho natural para o desenvolvimento deste instrumento no Brasil parte da disseminação de seu conceito, 
benefícios e demonstração de casos aplicados. Por meio dos seus grupos de trabalho, publicações e da articulação 
com diversos atores no mercado de capitais para alavancar instrumentos financeiros inovadores, o LAB procura 
demonstrar o seu comprometimento com o desenvolvimento sustentável do Brasil. 






