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Capítulos



A transição bem-sucedida para uma economia verde é crucial para que a América Latina e o Caribe mitiguem os efeitos das mudanças climáticas e se

protejam melhor contra os riscos relacionados. Este processo exigirá investimentos anuais substanciais entre 40 e 50 bilhões de dólares na região até

2030. Os títulos verdes surgiram como um instrumento de impacto para financiar investimentos relevantes para mitigação das mudanças climáticas.

Com a expansão desse mercado, os investidores exigem maior transparência e comparabilidade na avaliação destes instrumentos. Também é

necessário informar: Quem são os emissores dos títulos? Que tipo de projetos estão sendo financiados? Qual é o impacto geral de um

investimento?

Disponibilizar todos os dados em um lugar, de maneira fácil, organizada, comparável e confiável, era uma necessidade. Harmonização e consistência

na apresentação das informações é também um fator importante para o mercado. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estabeleceu em

2021 a Plataforma de Transparência de Títulos Verdes (GBTP): uma ferramenta digital inovadora que apoia a harmonização e padronização de

informações de títulos verdes na América Latina e no Caribe para promover investimentos verdes facilitando a emissão desses títulos.

QUEM SOMOS:

A GBTP é uma ferramenta gratuita e pública desenvolvida pelo BID para ajudar a fomentar os negócios em títulos verdes, oferecendo mais 

transparência e comparabilidade aos títulos emitidos na América Latina e no Caribe, a fim de aumentar a confiança dos investidores e atrair capital de 

longo prazo para a região, oferecendo ainda relatórios harmonizados e padronizados sobre este mercado. Os dados são disponibilizados diretamente

pelos emissores.

O QUE FAZEMOS:

A GBTP fornece dados granulares, comparáveis e de fácil acesso sobre os títulos e o uso dos rendimentos , bem como sobre o impacto ambiental 

gerado. As informações, carregadas pelos emissores são revisadas e validadas por verificadores independentes.

POR QUÊ FAZEMOS:

A GBTP tem como objetivo fornecer referência para a divulgação das melhores práticas e apoio a todos os atores do mercado. Ela facilita as 

estatísticas de base para apoiar os investidores e as decisões regulatórias, aumenta a capacidade de contato entre emissores e investidores.

CONQUISTAS

• Em seu primeiro ano, foi utilizado 50.000 vezes, cobrindo ~80% do mercado da região (USD 26,6 bilhões) até maio de 2022;

• ~ 200 KPI's alinhados às normas internacionais e ajustados às exigências do emissor;

• ~ 28.8 milhões de tCO2e evitados ou reduzidos (até agosto de 2022);

• 89 emissores regionais aderiram voluntariamente à Plataforma;

• Mais de 350 pessoas treinadas em organizações emissoras de títulos;

• Processo contínuo de atualização adicionando emissores e revisores externos, e recursos baseados no feedback do mercado;

• Banco de dados público de fácil acesso, incluindo títulos verdes e sustentáveis com uso de receitas e métricas de impacto;

• Projeto de sistema de acesso aberto que permite a replicabilidade em outras regiões e tipos de títulos.

Sobre a GBTP

Você sabia? A GBTP foi premiada como "Iniciativa do ano - Green Bond 2022" pela

Environmental Finance. Elogiada pelos juízes por promover a comparabilidade nos relatórios de

impacto de múltiplos emissores e por seu foco em países de mercados emergentes.



Suporte ao Usuário (User Support Team): A equipe de suporte é responsável pelo acompanhamento das publicações, oferecendo toda

assistência necessária desde o uso da plataforma até a verificação da consistência dos dados informados nas planilhas. A equipe de suporte pode

atender usuários em toda a América Latina, com equipe fluente em português, espanhol e inglês. Sessões para resolver dúvidas e acompanhamento

de publicações podem ser agendadas sem custo. A GBTP é uma ótima ferramenta para o engajamento do usuário (investidores, proprietários de

ativos e verificadores/SPO) com o emissor.

Equipe do BID: Além da equipe de apoio o BID oferece acesso à equipe de gestão técnica da plataforma, com pessoal de programação,

comunicação e operações. A equipe do BID responsável pela plataforma também pode ser acionada por meio dos canais de apoio.

Comunicações: A plataforma tem uma equipe de comunicação dedicada, responsável pela preparação de nossa newsletter mensal, que consolida

os principais marcos e ações da plataforma.

Operações LAC: A equipe de operações LAC tem bases no Brasil, Colômbia e Argentina, e é responsável pelo atendimento a todos os países da

América Latina e do Caribe. Com uma equipe dedicada, oferece orientação personalizada a todos os usuários sobre suas publicações na GBTP.

Emissores: O emissor é a organização que emite o título. Tem livre acesso à plataforma e é encorajado a publicar todas as informações que já estão

disponíveis ao público. O emissor também pode solicitar uma revisão externa dos seus títulos por meio da plataforma. Além das informações

obrigatórias, há espaço para que publiquem seus projetos, KPIs, alocações, frameworks, entre outros documentos que serão de interesse para

investidores e usuários em geral da plataforma. O processo de inserção de dados é simples e rápido.

Revisor externo: Também podem participar da plataforma gratuitamente. Recebem a solicitação dos emissores para confirmar os dados publicados e

podem fazer isso diretamente na plataforma. Todos os revisores externos do mercado são incentivados se registrar e ficar atentos a novas emissões

que tenham sido publicadas. O revisor externo fornece verificação para SPOs pré e pós emissão, avaliações, procedimentos de alocação e verificação

de métricas de impacto, assim como certificações.

Investidor: A GBTP é uma plataforma essencial para investidores, concentrando todos os dados de mercado dos títulos existentes, que

anteriormente não eram estruturados nem padronizados, dispersos em várias fontes e instituições com relatórios heterogêneos. Investidores não

precisam de cadastro para consultar os títulos ou montar uma carteira; o acesso às informações é simples e gratuito para todos. A carteira virtual é

disponibilizada apenas para o investidor, não havendo comunicação com emissores ou servidores, sendo os títulos são selecionados diretamente na

plataforma.

Apoiadores: São as organizações que promovem a disseminação da plataforma e incentivam seu uso. Não há custo para ser um apoiador, há

apenas o compromisso de estar disponível em caso de necessidade de consulta para melhoria do ambiente, bem como ajuda na divulgação do

trabalho para seus clientes. Para saber mais sobre como se tornar um apoiador, entre em contato com nossa equipe.

Atores da GBTP

Você sabia? A GBTP já cobre quase 90% dos bônus verdes na América Latina e a qualidade e

confiabilidade dos dados disponíveis foi citada como um destaque pelos juízes na premiação

Environmental Finance.



Acesse a plataforma via www.greenbondtransparency.com (você pode usar o Código QR ao lado) e leia os termos e

condições até o final para aceitar. Ao acessar a tela inicial, será exibido um painel de controle com a consolidação das

informações presentes no GBTP. Como os uploads são feitos pelos emissores, o painel de controle é atualizado

automaticamente. O painel mostra a visão da América Latina, destacada no mapa navegável à direita.

00. Tela inicial e 

painel de controle

00
Identificando os componentes da 

página inicial

Ação necessária: Navegação

Conhecendo a plataforma

Número de países 

onde projetos são 

financiados pela 

captação dos títulos.

Desembolsos 

agregados de todos os 

projetos financiados 

pelos títulos.

O tempo médio de maturidade 

dos títulos em anos.

Métrica de impacto 

agregada de todos os 

projetos financiados 

pelos títulos.

Número total de títulos 

publicados na 

plataforma.

Total em USD emitido 

em títulos verdes e de 

sustentabilidade 

publicados na 

plataforma.

Mapa dinâmico com 

dados agregados 

por país. Clique sobre 

os vários países para 

obter mais detalhes.

https://www.greenbondtransparency.com/


Ao clicar ou mover o mouse sobre a categoria, será exibido o número de projetos por categoria e o volume em USD direcionado a este

tipo de projetos. O gráfico também é atualizado automaticamente à medida que novos dados são inseridos na plataforma pelos emissores.

00. Tela inicial e 

painel de controle

00
Identificando os componentes da 

página inicial
Conhecendo a plataforma

O gráfico mostra a 

distribuição dos 

desembolsos em 

diferentes categorias de 

projetos utilizando 

diferentes taxonomias, 

medindo por volume total 

e número de projetos 

financiados disponíveis 

na plataforma.

Ação necessária: Navegação

Botões para exibir as categorias de projetos financiados com 

base nos diferentes padrões disponíveis:

GBP: Green Bond Principles (Princípios de Títulos Verdes)

CBI: Climate Bond Standards (Normas de Títulos Climáticos)

EU GBS: European Union Green Bond Standards (Normas 

de Títulos verdes da União Europeia)

ISO: Avaliação de desempenho ambiental - Instrumentos de 

dívida verdes

Os usuários encontrarão a distribuição com base na 

estrutura utilizada pelo emissor.



00. Tela inicial e 

painel de controle

00
Identificando os componentes da 

página inicial

Ação necessária: navegação

Conhecendo a plataforma

Esta parte da tela inicial mostra a lista das emissões que estão na plataforma. A plataforma é um ambiente voluntário onde os emissores podem

inserir gratuitamente todas as informações disponíveis ao público sobre suas emissões. A plataforma não insere dados de emissões, o

compromisso com a transparência é do próprio emissor. Se houver emissões que ainda não foram publicadas, favor contatar o emissor e a

equipe do GBTP para uma recomendação: support@greenbondtransparency.com

Tag para títulos emitidos há menos de 18 meses

Lista extensa de títulos 

publicada na 

plataforma; filtros para 

encontrar mais 

facilmente os títulos são 

apresentados à frente.

Títulos emitidos há menos 

de 12-18 meses muitas 

vezes não têm relatório de 

alocação ou de impacto 

disponível. Esses títulos 

frequentemente relatam 

seus dados gerais e 

atualizarão as informações 

nos próximos meses.



Os títulos podem ser pesquisadas neste campo pelo nome das emissões, dos emissores ou de qualquer palavra-chave. A GBTP retornará

todas as ocorrências na lista abaixo. A resposta do sistema pode levar alguns segundos, pois ele escaneia toda a base e traz os resultados

selecionados.

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Busca de títulos

Ação necessária: Pesquisar

Títulos na plataforma

Pesquisar título de interesse usando 

palavras-chave, código ISIN, código 

FIGI, etc..

Esta seção mostra todos 

os títulos disponíveis na 

plataforma listados abaixo 

e contém os filtros para 

encontrá-los com base em 

características específicas.



Você pode usar os filtros disponíveis para sua busca. A plataforma é organizada para permitir uma busca rápida e consistente, com uma

quantidade imbatível de informações. Navegue com os filtros de acordo com o interesse específico. Adicione mais de dois filtros para ver

títulos com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções selecionadas para removê-los.

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Conhecendo os filtros da GBTPTítulos na plataforma

Ação necessária: conheça os 

filtros

Opções de 

filtros.

Clique no ícone para 

exibir os filtros.



01. Busca de títulos e 

filtros

01
Utilizando os filtrosTítulos na plataforma

País de jurisdição do 

emissor do relatório.

As emissões podem ser pesquisadas por país. Estes são os países que atualmente estão presentes na plataforma, que tem cobertura para

toda a América Latina e o Caribe. Acrescente mais de dois filtros para ver os títulos com características específicas. Clique nos filtros para

adicioná-los e clique sobre as opções selecionadas para removê-los.

Ação necessária: conheça os 

filtros

Busca por país.



As emissões podem ser filtradas pelo tipo de projeto financiado com os recursos do título, utilizando as taxonomias e padrões existentes na

plataforma. Clique na taxonomia desejada, em seguida na categoria de projeto e por fim no tipo de projeto específico para visualizar os

filtros. Adicione mais de dois filtros para ver os títulos com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as

opções selecionadas para removê-los.

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Utilizando os filtrosTítulos na plataforma

Categorias de 

projetos de acordo 

com a taxonomia 

selecionada na 

opção acima.

Taxonomias

disponíveis na

plataforma.

Tipos de projetos 

específicos incluídos 

na categoria 

selecionada.

Filtrar por categoria

Ação necessária: conheça os 

filtros



Adicione mais de dois filtros para ver títulos com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções

selecionadas para removê-los.

Ação necessária: conheça os 

filtros

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Filtrar por tipo de emissorTítulos na plataforma

Filtrar por tipo de emissor.



Ao clicar no texto indicado, será exibida uma lista com todos os indicadores de impacto registrados. Selecione os indicadores de interesse.

Adicione mais de dois filtros para ver os títulos com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções

selecionadas para removê-los.

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Filtrar por indicadoresTítulos na plataforma

Ação necessária: conheça os 

filtros



Procure títulos com uma revisão externa verificada através de um SPO, rating ou certificação. Este filtro permite encontrar todos os títulos com

qualquer tipo de verificação em qualquer etapa (pré, pós-emissão, relatório final).

Adicione mais de dois filtros para ver ligações com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções

selecionadas para removê-los.

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Filtrar por títulos verificadosTítulos na plataforma

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Ação necessária: conheça os 

filtros

Filtrar títulos com ou sem 

uma revisão externa.



Adicione mais de dois filtros para ver títulos com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções

selecionadas para removê-los.

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Utilizando os filtrosTítulos na plataforma

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Ação necessária: conheça os 

filtros

Filtrar pelo ano de emissão.

Filtrar os títulos pela 

bolsa de valores onde 

foi listado, se aplicável.

Somente títulos 

maturados.



Um programa de títulos é uma estrutura em que múltiplos títulos são usados pelos emissores como fontes de financiamento para um grupo de

projetos. Estes títulos podem ter parâmetros diferentes (como o volume, tranches, mercados...), mas seus recursos são acumulados em um

"pote" ou fundo que é então usado para financiar projetos.

Adicione mais de dois filtros para ver títulos com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções

selecionadas para removê-los.

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Filtrar por estrutura de relatórioTítulos na plataforma

Títulos que são parte ou não de um programa.

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Ação necessária: conheça os 

filtros



Adicione mais de dois filtros para ver títulos com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções

selecionadas para removê-los.

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Filtrar por tema do títuloTítulos na plataforma

Filtrar pelo tema da emissão.

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Ação necessária: conheça os 

filtros



01. Busca de títulos e 

filtros

01
Filtros ativosTítulos na plataforma

Os filtros selecionados aparecerão acima dos títulos listados pela busca. Adicione mais de dois filtros para ver títulos com características

específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções selecionadas para removê-los.

Action required: click the white

bar in the indicated text and

select indicators

Ação necessária: veja os 

filtros ativos

Filtros selecionados (ativos).



Sob os filtros, são exibidos os KPIs mais utilizados correspondentes aos filtros selecionados e resultados agregados. Adicione mais de dois

filtros para ver títulos com características específicas. Clique nos filtros para adicioná-los e clique sobre as opções selecionadas para

removê-los.

Ação necessária: Resumir os 

dados com base nos filtros 

aplicados 

01. Busca de títulos e 

filtros

01
Resultados dos filtros aplicadosTítulos na plataforma

KPIs mais usados e 

resultados agregados.

Porcentagem do 

KPI verificado por 

um revisor externo.



Agora vamos aos detalhes de um Título. Para começar, digite o nome do emissor ou do título de interesse. Espere que ele seja carregado,

pode demorar alguns segundos. A busca pode ser feita por palavras ou números, tais como o código ISIN. Quando os resultados

aparecerem, clique no título.

Ação necessária: abra um 

título específico

02. Explorando os

Títulos

02
Entre em detalhes!Por dentro de um título

Clique em uma das ocorrências.

Pesquise aqui.



Nesta tela, obtemos uma descrição do emissor e seu perfil. No exemplo, pesquisamos o termo Klabin e obtivemos como resultado os dois 

títulos publicados. Ao clicar em um deles, obtemos os detalhes do título específico. Esta página mostra uma consolidação em um painel de 

controle específico do emissor pesquisado.

Ação necessária: busca por 

um emissor

02. Explorando os

Títulos

02
Perfil do Emissor

Escolha

um.

Este mapa mostra a 

localização dos 

projetos financiados 

pelo emissor.

Por dentro de um título

O nome do emissor e 

o tipo de organização.

O volume total em 

USD emitido por esta 

organização em 

particular através do 

número total de títulos 

emitidos e publicados.

O total de títulos de 

um emissor com 

revisão externa.



Ao clicar em um título específico, todos os dados publicados serão exibidos como visto acima. É altamente recomendável que os emissores

atualizem constantemente as informações, disponibilizando o mais rápido possível todas as informações que já são públicas.

Ação necessária: abrir um 

título específico

02. Explorando os

Títulos

02
Olhando para um título específico

Nome do título e código ISIN.

Descrição do título.

Valor desembolsado.

Nome do emissor e categoria.

Taxonomies

Desembolsos agregados por categoria e 

subcategoria de projeto

Por dentro de um título

Taxonomias



Os desembolsos são mostrados nesta visualização, para todo o período, com atualizações feitas a cada disponibilização de informações. Ao

clicar no sinal +, é possível ver os projetos específicos para os quais os montantes foram alocados. Todas as informações também podem

ser baixadas gratuitamente.

Ação necessária: abrir um 

título específico

02. Explorando os

Títulos

02
Desembolsos

Todos os dados do título podem ser baixados

Por dentro de um título

Desembolsos feitos para os projetos no período 

de avaliação, na moeda selecionada acima.

Categoria e subcategoria do 

projeto que recebeu desembolsos 

com base no padrão/taxonomia 

selecionada acima e projetos 

particulares que recebem recursos.

Períodos de desembolsos ano a ano.



Os KPIs são exibidos nesta visualização durante todo o período, com atualizações feitas a cada disponibilização de informações. Ao clicar

no sinal +, é possível ver as métricas específicas para cada projeto relatado. Todas as informações também podem ser baixadas

gratuitamente.

Os KPIs com valores medidos são exibidos na cor de fonte preta, enquanto os valores planejados/estimados são exibidos na cor de fonte

cinza.

Ação necessária: abrir um 

título específico

02. Explorando os

Títulos

02
KPIs

Todos os dados do título podem ser baixados.

Por dentro de um título

Selecione o KPI de interesse 

para ver sua evolução.

Categoria e subcategoria à qual o 

projeto de medição do KPI 

selecionado pertence com base no 

padrão/taxonomia selecionado acima.

Períodos de medição de KPI (flexível para o relatório 

do emissor).

Passe o mouse sobre o valor para ver o período exato



O documento do Framwork pode ser baixado nesta visualização. Todas as informações também podem ser baixadas gratuitamente. Os

classificadores e as colunas de indicadores não estão diretamente relacionados.

Ação necessária: abrir um 

título específico

02. Explorando os

Títulos

02
Frameworks

Baixe o arquivo do Framework em PDF

Por dentro de um título

Os classificadores são as categorias 

de projeto propostas no documento 

do Framework utilizando um 

padrão/taxonomia específica a ser 

financiada pelo emissor.

Os indicadores propostos são 

aqueles a serem medidos pelos 

emissores no Framework.



Nesta página, você pode ver a metodologia utilizada para medir alguns KPIs. Isto permite a comparabilidade e a transparência.

Ação necessária: abrir um 

título específico

02. Explorando os

Títulos

02
Olhando para as metodologiasPor dentro de um título



Nesta página você pode ver todas as blockchains criadas para um título específico. Blockchains são criadas cada vez que um título é

atualizado ou editado.

02. Explorando os

Títulos

02
BlockchainPor dentro de um título

Ação necessária: abrir um 

título específico



Todas as informações sobre os títulos estão disponíveis para download gratuitamente. Todas as alocações e métricas de impacto medidas

pelo emissor estarão disponíveis em um arquivo Excel.

02. Explorando os

Títulos

02
Download dos dados

Todos os dados podem ser baixados.

Por dentro de um título

Ação necessária: explorar os 

títulos na GBTP

Baixe os dados gerais 

do título que você está 

visualizando.



Um programa de títulos é uma estrutura quando múltiplos títulos emitidos pelo mesmo emissor são usados como fontes de financiamento

para um grupo de projetos. Esses títulos podem ter parâmetros diferentes (como o volume, moedas, tranches, mercados...), mas seus lucros

são acumulados em um "pote" ou fundo que é então usado para financiar uma série de projetos. Assim, os desembolsos dos títulos são

relatados agregados no nível do programa e não um a um no nível do título. Portanto, não é possível determinar quanto foi desembolsado de

cada título, em vez disso a plataforma mostra quanto foi desembolsado na totalidade do programa.

Além disso, as métricas de impacto são medidas para o grupo de projetos e estão ligadas ao programa em si e não a cada título individual.

Ação necessária: abrir um 

programa de títulos

02. Explorando os

Títulos

02
Olhando para um programa de títulos

Bond name and ISIN code

Bond description

Amount disbursed

Issuer name and category

Taxonomies

Por dentro de um título

Taxonomies

Desembolsos projeto a projeto para o 

grupo de títulos. Todos os títulos terão as 

mesmas informações.

Código personalizado do programa.

Soma em USD do volume 

de emissão de cada um 

dos títulos do programa.

O volume total emitido em cada 

uma das moedas de emissão dos 

títulos do programa.

Títulos individuais que fazem parte do programa 

e se somam ao volume total de emissão.

O volume total em dólares 

desembolsado para projetos 

utilizando os recursos agregados 

dos títulos do programa.



Ao clicar em um título para visualizar sua página, na seção de desembolso é possível clicar nos nomes dos projetos para visualizar suas

informações específicas.

03. Informações a 

nível de projeto

03
Por dentro de um Projeto Detalhes do desembolso

Ação necessária: explorar os 

títulos na GBTP

Detalhes na próxima página.



Ao clicar em um título para visualizar sua página, na seção de desembolso é possível clicar nos nomes dos projetos para visualizar suas

informações específicas.

03. Informações a 

nível de projeto

03
Por dentro de um Projeto Resumo do projeto

Descrição do projeto.

Localização do projeto

Informações gerais do projeto

Indica se o projeto é refinanciado

Participação (%) do título sobre o valor total do projeto.

Ação necessária: explorar os 

títulos na GBTP

Categoria do projeto de 

acordo com as taxonomias 

disponíveis na plataforma.

Nome do projeto.



Através deste menu, uma carteira de investimentos pode ser visualizada, organizando as informações em um único lugar. Isto simula

investimentos para os títulos selecionados e estima os impactos dependendo do volume investido. Como as informações são atualizadas

pelos emissores, a portfólio também será organizado automaticamente. Veja na próxima página como montar o portfólio.

04. Organização do 

Portfólio

04
Seu portfólio

Ação necessária: ver o painel 

do Portfólio

Construa seu portfólio 



Toda vez que uma consulta em Títulos é feita, uma opção "ADD" (ver destaque) para adicionar esse título ao Portfólio virtual é mostrada.

Para esta etapa, não é necessário estar logado. Um investimento simulado pode ser realizado indicando um valor pretendido a ser investido

no título.

Ação necessária: Organize 

seu Portfólio na GBTP

Clique em "ADD" para incluir no 

portfólio.

04. Organização do 

Portfólio

04
Organize seu portfólioConstrua seu portfólio 

Baixar os dados gerais dos títulos filtrados.



Ao clicar em "Add", o sistema solicitará a entrada de um investimento simulado em dólares. Digite o valor e clique no botão destacado para

adicioná-lo ao portfólio.

Ação necessária: informar o 

valor e adicionar ao portfólio

Digite o valor.

Clique para adicionar.

04. Organização do 

Portfólio

04
Organize seu portfólioConstrua seu portfólio 

Nº de títulos será mostrado aqui.



A página de recursos tem um amplo inventário de material sobre a GBTP e tem uma seção para exportar gratuitamente todos os dados

atualmente disponíveis na plataforma. Alguns dos dados baixados contêm informações sobre os projetos financiados, todos os títulos listados, 

impactos por ano e outras informações que podem ser agregadas para análise interna posterior. Logotipos a serem usados em seu material 

publicitário podem ser baixados. Para obter mais detalhes sobre os campos incluídos em cada arquivo, consulte o documento do índice (Index).

Ação necessária: verificar os 

recursos disponíveis

05. Recursos e dados 

públicos

05
Tudo o que você precisaRecursos & Dados

Informações gratuitas detalhadas 

para análise de investimento ou 

pesquisas acadêmicas em 

arquivos cvs simples.

Arquivo Excel explicando todas as 

informações disponíveis para download 

em "GBTP export data index".

Títulos: contém os dados gerais da 

emissão publicada, tais como volume, 

vencimento, data de emissão, etc..

KPIs (Indicadores-chave de desempenho): 

contém informações detalhadas sobre as 

métricas de impacto. planejadas e medidas 

dos projetos relatados pelos títulos.

Alocações: contém informações 

detalhadas sobre os desembolsos feitos 

para cada um dos projetos relatados 

pelos títulos publicados, tais como tipo 

de projetos, valores alocados, valores 

desembolsados, anos de desembolso, 

localização do projeto, etc..

Tranches: contém informações sobre as 

tranches de todos os títulos emitidos, 

tais como data de emissão, bolsa de 

valores, volume emitido, etc..



APOIO
CONTÍNUO
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