
O mercado potencial global de títulos verdes estará em uma faixa estimada de US$ 4,7 trilhões
a US$ 5,6 trilhões de títulos em circulação até 2035. Os investidores precisam saber se esses
títulos estão tendo algum impacto na luta contra a mudança climática. O Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) está lançando uma plataforma inovadora que permitirá que todos se
informem mais sobre esse mercado, aumentando a transparência sobre os projetos que os
títulos verdes estão financiando e seu impacto ambiental na América Latina e no Caribe (ALC).

Em 2020, o mercado global de títulos verdes alcançou uma emissão mundial recorde de US$
1,1 trilhão. Embora a América Latina e o Caribe ainda representem uma pequena fração de 2%
do mercado global, com uma emissão total de US$ 24 bilhões até o momento, cerca de US$ 10
bilhões foram emitidos depois de 2019.

O Grupo BID está comprometido em ampliar o mercado de títulos verdes e tem apoiado mais
de 30% do volume de emissões de títulos verdes do mercado da ALC, com uma combinação
de instrumentos financeiros e não financeiros. É nesse contexto que o BID desenvolveu a
iniciativa da Plataforma de Transparência de Títulos Verdes (Green Bond Transparency
Platform – GBTP) para proporcionar à região da ALC uma solução inovadora para levar adiante
a transição a uma economia verde e oferecer a emissores, avaliadores externos e investidores
uma ferramenta para obter maior comparabilidade e transparência.

Essa transparência deixa os investidores mais tranquilos sobre como os recursos de seus
investimentos em títulos verdes estão sendo usados, bem como sobre seu desempenho. Além
disso, a GBTP oferece harmonização e comparabilidade de dados, o que ajuda a atrair novos
investidores que desejem explorar as oportunidades do mercado regional.

Essa ferramenta digital inovadora utiliza tecnologia Blockchain (DLT) para acompanhar os
títulos verdes, oferecendo espaço para que os emissores informem sobre o uso dos recursos e
os dados de impacto de seus títulos usando um formato de relatório personalizado. Avaliadores
externos revisam os relatórios de acordo com os compromissos assumidos pelos emissores e
carregam as conclusões na plataforma. O BID oferece apoio técnico gratuito aos emissores e
avaliadores externos no processo de carregamento de dados.

Além disso, a maior transparência, harmonização e comparabilidade da GBTP auxilia nos
processos de tomada de decisões bem informadas de investidores que estejam à procura de
oportunidades para investir no mercado de títulos verdes da região.

A plataforma, que foi lançada em 27 de abril, é também um instrumento inovador para
governos que desejem catalisar e redirecionar investimentos e finanças privadas para enfrentar
a mudança climática.

A plataforma foi desenvolvida em colaboração com com mais de trinta atores importantes e
líderes do mercado, que incluem normatizadores, emissores, avaliadores externos, bancos
subscritores, bolsas de valores e investidores, entre eles a Climate Bond Initiative (CBI), a
Bolsa de Valores de Luxemburgo, a Sustainable Bonds Network da Nasdaq, Environmental
Finance, e como parte de grupos de trabalho técnicos relevantes da Associação Internacional
de Mercado de Capitais (ICMA na sigla em inglês).

Segue-se uma visão geral de todas as entidades que apoiaram a GBTP.




