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Sobre a KPMG
A KPMG é uma rede global de firmas independentes que 
prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. 
Estamos presentes em 147 países e territórios, com 
219.000 profissionais atuando em firmas-membro em 
todo o mundo. As firmas-membro da rede KPMG são 
independentes entre si e afiliadas à KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), uma entidade 
suíça. Cada firma-membro é uma entidade legal 
independente e separada e descreve-se como tal. 

No Brasil, são aproximadamente 5.000 profissionais 
distribuídos em 13 Estados e Distrito Federal, 22 cidades 
e escritórios situados em São Paulo (sede), Belém, 
Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, 
Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, 
Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Carlos, São José dos Campos e Uberlândia.

Orientada pelo seu propósito de empoderar a mudança, 
a KPMG tornou-se uma empresa referência no segmento 
em que atua. Compartilhamos valor e inspiramos confiança 
no mercado de capitais e nas comunidades há mais de 
100 anos, transformando pessoas e empresas e gerando 
impactos positivos que contribuem para a realização de 
mudanças sustentáveis em nossos clientes, governos e 
sociedade civil. 



Green Bonds oferecem novas 
oportunidades para aumentar capital
Os profissionais da KPMG podem ajudar

Os títulos verdes estão decolando como o veículo de investimento preferido pelos setores público e privado para 
financiar projetos com benefícios ambientais, como energia limpa, transporte de baixo carbono e edifícios com eficiência 
energética.

Os títulos verdes têm se mostrado atraentes para o crescente número de investidores com interesse em opções de 
investimento sustentáveis   e geralmente têm excesso de subscrições. Não é de admirar que o mercado de títulos verdes 
rotulados tenha crescido quase 80% entre 2016 e 2017 e mais de 50% entre 2018 e 2019, com um valor recorde de US$ 
257,7 bilhões em títulos emitidos somente em 2019.1 Na América Latina e Caribe, até 2019 foram emitidos US$ 12,6 bi 
em títulos verdes, sendo US$ 5,1 bi apenas no Brasil.2 

Embora a maioria dos títulos verdes seja emitida pelos bancos, é cada vez mais comum as empresas emitirem seus 
próprios títulos. Grandes marcas nos setores de tecnologia, serviços públicos, automotivo e produtos de consumo estão 
entre as que o fizeram.

Juntamente com as vantagens, também existem desafios e incertezas para os emissores de títulos verdes, pois o 
mercado ainda é novo (o primeiro título verde foi emitido em 2007). Muitas organizações podem se beneficiar de 
consultoria especializada para enfrentar as armadilhas ou de asseguração independente para maximizar a credibilidade e 
o apelo de seus títulos.

As firmas-membro da KPMG possuem uma rede global de profissionais de consultoria e asseguração, com sólida 
experiência no suporte a clientes na emissão de títulos verdes em todo o mundo. Eles trabalharam em alguns dos 
principais títulos verdes emitidos até o momento.

1Climate Bonds Initiative (2019) Green Bond Highlights 2019. Disponível em: https://www.climatebonds.net/files/reports/2019_annual_highlights-final.pdf

2Climate Bonds initiative (2019 América Latina e Caribe - Análise de mercado das finanças verdes 2019. Disponível em: https://www.climatebonds.net/files/reports/
latam_sotm_19_por_final_01_web.pdf

Entre em contato conosco para descobrir como a KPMG pode ajudá-lo

Ricardo Zibas
Sócio-diretor
rzibas@kpmg.com.br

Sócio-diretor líder de Sustentabilidade da KPMG no Brasil. Arquiteto e urbanista formado pela USP com 
especialização em Gestão Ambiental (POLI/USP) e pós-graduação em Administração de Empresas pela 
FGV e Fundação Dom Cabral. Atua na área há 19 anos, com foco em soluções estratégicas para os 
setores de energia, mineração, agronegócio e manufatura. É, também, palestrante na conferência de 
mudanças climáticas das Nações Unidas (UNFCCC) desde 2006.

Paula Carvalho
Gerente sênior
pscarvalho@kpmg.com.br

Como especialista em asseguração de informações socioambientais, Paula tem auxiliado as mais diversas 
companhias a aumentar a credibilidade, confiança e rastreabilidade das informações disponibilizadas ao 
mercado e seus investidores.

1Climate Bonds Initiative (2019) Green Bond Highlights 2019. Disponível em: https://www.climatebonds
http://2Climate Bonds initiative (2019 América Latina e Caribe - Análise de mercado das finanças verdes 201
http://2Climate Bonds initiative (2019 América Latina e Caribe - Análise de mercado das finanças verdes 201


Principais desafios no 
mercado de Green Bonds
Ao garantir que seus Green Bonds sejam bem projetados e que haja a devida diligência, os 
emissores e seus investidores podem evitar riscos que, de outra forma, poderiam minar a 
atratividade financeira do Green Bond. Desafios comuns no mercado de títulos verdes incluem:

Como emitir um Green Bond: saiba mais
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A falta de uma definição 
padrão sobre o que torna 
um bond green

A KPMG International publicou um estudo para ajudar as organizações a entender as 
oportunidades e os desafios da emissão de um Green Bond. O estudo ajuda a esclarecer 
cinco questões importantes:

O complexo 
cenário do 
Green Bond

Os riscos do 
greenwash

Garantia do uso 
dos recursos

Critérios robustos para projetos 
são críticos para ganhar a 
confiança dos investidores e 
atrair financiamento.

Os investidores em Green Bond estão se 
tornando mais exigentes e querem cada 
vez mais uma verificação independente de 
que o produto dos títulos foi / está sendo 
monitorado e gerenciado adequadamente.

Devemos rotular nosso título como green?

Como definimos o que torna o título green?

O que devemos reportar / monitorar após emitir um título verde?

Que tipo de avaliação externa devemos procurar?

Como podemos evitar acusações de greenwash? 

Com tantas diretrizes e diferentes 
padrões de Green Bond disponíveis, 
variando desde os Green Bond 
Principles, Green Bond Index e padrões 
específicos do setor, navegar nesse 
cenário pode ser desafiador e requer 
conhecimentos aprofundados.

Os emissores de títulos enfrentam 
riscos de reputação se os títulos não 
apresentarem os benefícios ambientais 
pretendidos e os investidores podem 
ainda buscar penalidades, no caso do 
não cumprimento dos critérios verdes 
prometidos pelo emissor.

Faça o download do estudo em: 
kpmg.com/greenbonds

http://kpmg.com/greenbonds


Como podemos ajudar
A KPMG no Brasil oferece uma gama de serviços para apoiá-lo durante todo 
o ciclo de vida do seu Green Bond.

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

• Identificação de oportunidades de financiamento elegíveis ao Green Bond;

• Benchmarking da estrutura de títulos verdes atuais, padrões internacionais 
e as práticas da indústria;

• Desenvolvimento de critérios e especificações alinhadas ao Green Bond 
para seleção de projetos e gerenciamento dos recursos;

• Suporte na estruturação do framework para emissão do Green Bond.

VERIFICAÇÃO DE TERCEIRA PARTE

• Asseguração limitada ou razoável;

• Asseguração pré ou pós-emissão;

• Verificação do alinhamento às diretrizes e normas (por exemplo, 
Climate Bond Initiative, Green Bonds Principles).

MONITORAMENTO E REPORTS

• Desenvolvimento de indicadores de desempenho e métricas de 
avaliação de projetos para monitorar e relatar os resultados financeiros 
e socioambientais dos projetos;

• Apoio aos clientes na elaboração de relatórios para partes interessadas 
internas e externas.
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