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CONTEXTO 
Em abril de 2018 foi lançado no Chile pela Bolsa de Santiago o Mercado de Títulos Verdes e Sociais, 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 em nível 
regional. 

 

DESCRIÇÃO  
As empresas estão convencidas de que, para serem mais 
rentáveis, devem ser mais sustentáveis, sendo uma das 
alternativas o investimento em projetos sociais e ambientais. 
Projetos aceitos como verdes devem ser verificados por 
terceiros e devem estar contidos nos Princípios do Green 
Bond ou desenvolvido pela Climate Bond Initiative (CBI). 

As empresas privadas são o mecanismo para alcançar as 
metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, 
por meio de títulos verdes, instrumentos de renda fixa (IRF) 
que podem ser negociados no sistema da Bolsa de Valores de 
Santiago para a negociação como instrumentos de dívida.  

Isso se torna uma maneira segura de investir em projetos de 
qualidade com contribuições sociais e ambientais, permitindo 
incorporar medidas para avançar em uma economia menos 
intensiva em carbono e resiliente ao clima. 

Os benefícios ao emissor obtidos com a emissão de um título 
no novo segmento de Títulos Verdes e Sociais são: 

1. Estratégia de compromisso sustentável; 
2. Aumento da base de investidores;  

A primeira empresa a adquirir um título verde no Chile foi a Águas Andinas, no valor de 1.500.000 UF 
(aproximadamente US $ 62.300.000) com uma taxa de 1,8%, prazo de 7 anos e um período de carência 
de 3 anos para financiar projetos relacionados ao abastecimento de água potável, infraestrutura 
resiliente e saneamento de esgoto, que estejam alinhados com a estratégia e gestão da empresa, com 
os critérios ESG (ambiental, social e governança). 
 
O Banco Estado (o único banco estatal) é o primeiro a emitir um vínculo social, que está alinhado à 
promoção de iniciativas que reduzam as desigualdades sociais no País. Esse bônus foi de um total de US 
$ 83.000.000 com uma taxa de colocação de 4,25% e prazo de 4 anos para financiar projetos 

Aguas Andinas es el primer emisor de bono verde en 
Chile/ Fonte: www.elmostrador.cl 

 

Banco Estado es el primer emisor de bono social/ 
Fonte: www.amchamchile.cl 



 

 3

relacionados à inclusão financeira por meio de apoio tecnológico, promover a participação econômica 
das mulheres, potencializar o desenvolvimento de pequenos negócios e promover a aquisição de 
moradias com subsídio e qualificação energética (CCS 2018). 
 
 

OBJETIVOS 
"Conceder ao mercado uma nova forma de financiamento, que em última análise concede aos 
emitentes, investidores e acionistas em geral a possibilidade de ser parte diretamente do objetivo inicial 
estabelecido tanto no Protocolo de Quioto (2005) quanto no Acordo de Paris ( 2020), no que diz respeito 
à mitigação dos efeitos do aquecimento global "(Santiago Stock Exchange, 2018, p.3). 
 

 
CUSTO/FINANCIAMENTO  
 
Informação variável. Na descrição, o valor dos dois primeiros títulos emitidos é nomeado. 

 
ESTRATÉGIAS/RESULTADOS/IMPACTOS 
 

 Chile se torna referência na América Latina; 
 Mobilizar investimentos em projetos ambientais e sociais de maneira segura e 

transparente; 
 Redução de riscos de investimento com projetos sustentáveis, com maior rentabilidade. 

 
 
LIÇÕES APRENDIDAS/PONTOS DE DISCUSSÃO  
 
O modelo chileno foi baseado no trabalho realizado pela Bolsa de Valores de Luxemburgo. 
 
Próximos passos: 
Divulgação do Segmento de Mercado 

1. Enviando para clientes do BCS em geral; 
2. Site espanhol e inglês da BCS; 
3. Comunicação via redes sociais BCS: Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram; 
4. Jornais locais e Market Watch Bulletin (clientes internacionais). 
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Fonte: Bolsa Comércio de Santiago 

 

 
Modelo de títulos verdes e sociais  – Chile/ Fonte: BCS, 2018. 
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