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CONTEXTO 
 

Em abril de 2018, o Mercado de Títulos Verdes e Sociais foi lançado no 
Chile pela Bolsa de Santiago, uma iniciativa inovadora que permitirá às 
empresas financiar e re-financiar projetos com impactos positivos no 
meio ambiente e nas populações vulneráveis. O Chile pode assumir a 
liderança nessa área no nível regional. 

 

DESCRIPCIÓN 
Essa iniciativa é voltada para pessoas que querem investir seu dinheiro 
em projetos e empresas que fazem parte de três setores da economia que 
contribuem para a qualidade de vida das pessoas e do planeta que são: 

Natureza e meio ambiente: "Projetos de técnicas para o cuidado e 
conservação do meio ambiente, como dispositivos de monitoramento, 
materiais sustentáveis, novas técnicas de produção, entre outros" 
(Double Impact, 2018). 

Desenvolvimento social e inclusão: Projetos que contribuem para o 
"desenvolvimento da cidade, serviços sociais, inclusão laboral, migração, 
gênero, entre outros setores são relevantes para a promoção de uma 
sociedade onde a dignidade humana é o centro" (Double Impact, 2018). 
 
Educação e cultura: Projetos que contribuem para a educação, arte, 
cultura, criatividade, entre outros. 
 
Atualmente, a Doble Impacto desenvolve três linhas de trabalho, são eles:  
 

1. Plataforma de Crowdlending: ligação entre PMEs (empresas ou instituições) de impacto 
positivo e investidores; 

2. Fundo de investimento privado: projetos nas áreas de alimentação saudável, energia 
renovável, cidade, entre outros; 

3. Análise e desenho ao nível dos detalhes: estudo de pré-viabilidade e viabilidade, formação 
de capital humano, processos e tecnologia que permitam especificar e tornar sustentável um 
banco com orientações bancárias éticas. 
 

Da mesma forma, desenvolveu um plano de trabalho com uma projeção de 15 anos, começando com a 
fase de protótipo, a fase de escalonamento, a fase de banca comercial, a fase de banca transacional e 
terminando com a fase bancária integrada com orientações bancárias éticas. 
 

 

 

 

Sectores que promueven/ Fonte: 
www.dobleimpacto.cl 
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Subsetores que trabalham com o Duplo Impacto/Fonte: www.dobleimpacto.cl 
 
 
Os valores corporativos são: 

1. Sustentabilidade, vontade e fraternidade no econômico; 
2. Inclusão, harmonia e equidade no social; 
3. Diversidade, transparência e coerência na cultura. 

 
 
Atualmente funciona como uma plataforma de 
investimento para empresas sociais (por exemplo, 
empresas B) que operam na economia real, é baseada em 
uma avaliação de risco abrangente da iniciativa ou empresa 
a ser financiada, a fim de garantir a sustentabilidade 
econômica. Posteriormente, a empresa ou iniciativa é 
levada à plataforma para uma carteira de projetos para 
investidores interessados em investir, conhecendo o valor 
a ser financiado, o prazo e o retorno de juros. 
 
 

OBJETIVOS 
Contribuir para melhorar o mundo por meio do uso 
consciente do dinheiro e do desenvolvimento de uma economia ética e sustentável. 

 

CUSTO/FINANCIAMENTO 
 
O projeto é financeiramente viável e lucrativo nas condições atuais do setor no Chile. São necessários 
32.000.000 dólares no início, uma projeção de 15 anos de um estoque de colocação de 1.150.000.000 
dólares (Doble Impacto et al., 2017). Está na fase de angariar fundos. 
 
 

 

 

Como funciona?/ Fonte: www.dobleimpacto.cl 
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ESTRATÉGIAS/RESULTADOS/IMPACTOS 
 

1. Primeiras empresas financiadas: El Defido, Fundación Proyecto Propio, Cultiva, Hope Chile e 
Green is Better. 
2. Rentabilidade entre 6% e 9,5% nominal anual. 

 

 
Diferenças entre o sistema financeiro tradicional e o sistema bancário ético/Fonte: http://www.espacioindigo.cl/banca-etica-en-chile/ 
 
 

LIÇÕES APRENDIDAS/PONTOS DE DISCUSSÃO  
 

 
Plano a longo prazo/Fonte: www.dobleimpacto.cl 

 
Desafio: Convencer as pessoas de que uma mudança pode ser feita em pequena escala para contribuir 
para ajudar a sociedade e o planeta. 
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