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A IASE confere certificações profissionais no campo do ESG  e da Sustentabilidade.
Este documento detalha os requisitos da Certificação Nível 1 para obter as designações profissionais 
ISF® e ISB® da IASE.

Tipos e Níveis de Certificações Profissionais da IASE

As Certificações profissionais da IASE são internacionalmente reconhecidas como evidência dos mais 
altos padrões de conhecimento, especialização técnica e profissionalismo em todo o mundo e possuem 
duas designações destintas:
• International Sustainable Finance® (ISF®): adequada para os profissionais de ESG e Sustentabilidade 
que trabalham no campo financeiro, por exemplo, bancos, seguros, microfinanças, gestão de recursos, 
contabilidade, tesouraria.
• International Sustainable Business® (ISB®): adequada para os profissionais de ESG e Sustentabilida-
de que trabalham em todos os outros campos de negócios.

   
            

 Certificações ISF®                                  Certificações ISB®  

Cada designação da IASE reconhece 3 níveis de proficiência, que representam um caminho de 
progressão de carreira e graduação para os profissionais de ESG e Sustentabilidade. O NÍVEL 1 está 
para o grau de qualificação básico, equivalente a um EQF 4 . O NÍVEL 2, intermediário, equivalente a um 
EQF 6 . Já o NÍVEL 3, destina-se a profissionais especialistas e equivalente a um EQF 7 .
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Nível2

Nível 3

Nível1

Nível2

Nível 3

Expert

Specialist

Advisor

 ESG – sigla para Environmental, Social and Governance, em português, Meio Ambiente, Social e Governança.
 EQF - European Qualifications Framework, em português, Quadro Europeu de Qualificações, funciona como um guia para segmentar e 
equiparar as diferentes graduações e qualificações acadêmicas em toda a Europa, promovendo a mobilidade dos trabalhadores e dos alunos 
entre os países e facilitando a aprendizagem ao longo da vida. EQF 4 é o equivalente ao Ensino Médio, no Brasil. 
 EQF 6 é o equivalente à Graduação, no Brasil.
 EQF7 é o equivalente a Pós-Graduação e Mestrado, no Brasil.
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Requisitos Iniciais para Certificações ISF® e ISB® Nível 1

Para receber uma de nossas certificações profissionais, os candidatos devem atender a uma série de 
requisitos iniciais e contínuos. Além de ter pelo menos 16 anos de idade, os candidatos devem alcançar 
os 4E's de Requisitos Iniciais da IASE Certification, um padrão que é comparado às melhores práticas 
internacionais para a concessão de designações profissionais.

Um candidato que atenda a todos os requisitos 4E´s, como explicado abaixo, é considerado como quali-
ficado para receber as certificações profissionais da IASE ISF® e/ou ISB®.

Os 4E´s se referem à Educação, Exame, Experiência e Ética.

EDUCAÇÃO
Para receber uma das designações de Nível 1 da Iase International Sustainable Finance® (ISF®) e Inter-
national Sustainable Business® (ISB®), o candidato deve ter pelo menos o diploma do Ensino Médio.

Material de Estudo e Treinamento
Embora não seja uma exigência para a realização dos exames, a IASE encoraja os alunos que ainda não 
têm uma qualificação específica em ESG a considerar a possibilidade de fazer o nosso curso ESG Qua-
lifications, pois isso os ajudará a garantir uma base sólida de conhecimento sobre o tema, antes de reali-
zar o Exame de Competência Profissional da IASE (PCE/ Board Examination).
Os candidatos devem se informar sobre o(s) Curso(s) de Qualificação em ESG recomendados pela IASE 
diretamente com o membro local da IASE em seu país.

EXAME
Para receber uma das certificações profissionais da IASE, ISF® e ISB®, o candidato deve se inscrever e 
passar no Exame de Competência Profissional da IASE - comumente chamado de PCE - Professional 
Competency Examination ou Board Examination, em português, Exame de Competência Profissional 
ou Exames Públicos. Veja as Informações, Termos e Condições do Exame da IASE para mais detalhes.

Por favor, cadastre-se no site da IASE Brasil e nas plataformas de mídia social para obter informações 
sobre os primeiros exames em português. https://br.iase-certifications.com/pt/ 

EXPERIÊNCIA
Os candidatos não precisam ter qualquer experiência profissional prévia na área de ESG e Sustentabili-
dade para se qualificarem a receber qualquer uma das cobiçadas designações ISF® e ISB® Nível 1 da 
IASE.

ÉTICA
A ética é uma pedra angular de todo profissional.
As exigências éticas da IASE estão destacadas no estatuto da IASE, no Código de Ética e no Regulamen-
to de Responsabilidade e Disciplina Profissional.
Para receber uma das cobiçadas designações ISF® e/ou ISB® da IASE, o candidato deve:
• Concordar em sempre cumprir com todos os requisitos solicitados pela IASE;
• Nunca ter sido condenado por um delito criminal;
• Nunca ter tido uma sanção final imposta por um tribunal, órgão regulador ou qualquer outra autori-
dade legal por um delito grave;
• Nunca ter sido desqualificado sob qualquer lei ou expulso por qualquer associação profissional;
• Nunca ter enfrentado ações corretivas ou outras similares relacionadas à conduta profissional ou 
prática(s) antiética(s).
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REQUISITOS CONTÍNUOS PARA AS CERTIFICAÇÕES IASE ISF® E ISB® NÍVEL 1

Ao contrário das qualificações acadêmicas que somente atestam o nível de conhecimento do titular na 
data em que obteve a qualificação, as designações profissionais IASE (ISF® e ISB®) são projetadas para 
conferir a garantia de que o titular da designação atendeu certos níveis de conhecimento, competência 
e padrões éticos em uma determinada data, mas, também, atesta o fato de que eles se mantêm atualiza-
dos com a evolução dos conceitos de ESG e da Sustentabilidade. Isto é crucial para garantir que a IASE, 
como uma parte independente, possa continuar a garantir ao público e aos empregadores que os titula-
res das designações ISF® e ISB® são, e continuam sendo, os especialistas em ESG e os mais competen-
tes, éticos e profissionais do mundo.

Portanto, para manter o direito de continuar usando as designações ISF® e ISB® Nível 1, os detentores 
devem se comprometer com os seguintes requisitos adicionais:

Compromisso com o Desenvolvimento Profissional Contínuo (CPD - Continuous Professional Deve-
lopment)

CPD é um processo de aprendizagem ao longo da vida onde um profissional de ESG e Sustentabilidade 
se envolve sistematicamente em atividades que mantêm as habilidades e conhecimentos necessários 
para a prática profissional. Os titulares das Certificações IASE ISF® e ISB® Nível 1 devem empreender 
um mínimo de 10 horas de aprendizagem adicional e contínua por ano e são obrigados a registrar e 
apresentar provas anuais de suas atividades de CPD para o membro local da IASE, a fim de inspeção.

A IASE desenvolve continuamente cursos on-line que podem ajudar nossos titulares de certificações a 
obterem o treinamento necessário e, assim, atender à exigência de CPD para manter a sua designação. 
Entretanto, vale notar que existem muitas outras maneiras de alcançar suas exigências de CPD.
Entre em contato com o membro local da IASE na sua área geográfica para mais informações a este 
respeito.

Aderência às Normas Éticas
Os titulares das Certificações IASE ISF® e ISB® devem declarar por escrito, anualmente, que conti-
nuam a aderir aos estatutos e normas éticas da IASE, como determinado nos estatutos da IASE, Código 
de Ética e Responsabilidade Profissional.

Eles também são obrigados a relatar à IASE quaisquer transgressões éticas em que possam ter sido 
implicados durante o ano em análise.

Pagar a taxa anual de Recertificação
As taxas do exame são divulgadas pelo membro da IASE licenciado para representar a associação na 
área geográfica do candidato.
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EXAME NÍVEL 1 ISF® & ISB®

• As inscrições devem ser feitas através do site da IASE;
• Datas de inscrição para os primeiros Exames IASE: 1-23 de fevereiro de 2021. Novas inscrições serão 
abertas trimestralmente;
• Taxas de exame podem ser obtidas diretamente com o membro da IASE local, licenciado para repre-
sentar a IASE na área geográfica do candidato;
• Sessões para os primeiros Exames da IASE: 2-4 de março de 2021 (9h CET e 16h CET diariamente);
• Todos os Exames da IASE são realizados somente on-line;
• Os candidatos têm a flexibilidade para fazer o Exame da IASE de qualquer parte do mundo;
• Idiomas disponíveis: inglês e espanhol. Em português, a partir do 2º semestre de 2021.
• Resultados dos primeiros Exames da IASE a serem lançados on-line: 30 de março de 2021.

Ver os Termos e Condições do Exame da IASE para mais informações.
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TERMOS E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PARA OBTER AS 
CERTIFICAÇÕES IASE: ISF® E ISB® NÍVEL 1

1.DEFINIÇÕES

Nestes Termos e Condições: Exame da IASE, a menos que o contexto indique o contrário:

i)"Recurso" significa um recurso interposto por um candidato contra o conteúdo de uma questão como 
sendo tecnicamente incorreto, ambíguo ou injusto;
ii)"Reclamação" significa uma reclamação apresentada por um candidato dirigida ao exame, processo 
ou procedimentos;
iii)"Exame" significa o Exame da IASE que um candidato se esforça para concluir com sucesso; 
iv)"IASE" significa a Associação Internacional para Economia Sustentável, e seus membros locais licen-
ciados;
v)"Observação/Revisão" significa que um roteiro de exame será revisto para assegurar que as respos-
tas apresentadas foram todas registradas corretamente, que todas foram marcadas com precisão e que 
o resultado do exame será registrado corretamente;
vi)"Regras" significa as regras (Termos e Condições: Exame IASE) que regulamentam o
Exame e que são apresentados a seguir.

2. REGRAS DE EXAME

2.1. Os candidatos são obrigados a permitir serem identificados antes e continuamente durante o 
processo de elaboração de um exame, por meio de tecnologia de reconhecimento facial, através da 
webcam do seu computador/dispositivo.
2.2. Montagem da sala de exame: A IASE usa a tecnologia de inteligência artificial on-line para supervi-
sionar os exames à distância, independentemente de onde ele é realizado. A seção 6, abaixo, delineia as 
especificações complexas de TI necessárias para que os candidatos possam realizar um exame. Entre os 
requisitos de TI, está que o dispositivo do candidato deve ter uma webcam habilitada. Em termos de 
configuração da sala, a IASE também exige que os candidatos se posicionem de modo que haja um 
espelho atrás deles refletindo para frente.
2.3. É responsabilidade do candidato garantir que ele esteja ciente da data, hora e local de seu exame.
2.4. Se um candidato inicia o exame com atraso, ele perde o tempo em que se atrasou e não terá tempo 
adicional para completar o exame.
2.5. Caso os candidatos tenham em sua posse livros, papel, telefones celulares, relógio inteligente ou 
qualquer outro meio de comunicação eletrônico, tais artigos devem, quando relevantes, ser desligados 
e colocados em uma bolsa de mão, bolsa de livros debaixo de suas cadeiras. Tais artigos não devem ser 
manuseados pelos candidatos durante o exame.
2.6. O uso de calculadoras é proibido, uma vez que os exames de Nível 1 não contêm quaisquer pergun-
tas que exijam cálculos a serem feitos.
2.7. Continua sendo responsabilidade do candidato assegurar, antes do início de um exame, que 
nenhum dos itens acima mencionados estejam em sua posse.
2.8. Vestuário e chapelaria: Os candidatos são lembrados que, a fim de fornecer a flexibilidade para 
fazer os exames de qualquer lugar, a tecnologia de reconhecimento facial é utilizada antes e durante os 
exames, portanto, os candidatos devem considerar isto ao usar óculos, e/ou outros itens que cubram 
seu rosto.
2.9. Durante o curso do exame, nenhuma comunicação de qualquer natureza pode ocorrer entre os 
candidatos e qualquer outra pessoa.
2.10. Os candidatos não podem agir de forma desonesta com relação a qualquer avaliação de exame. 
Nenhum candidato pode auxiliar ou tentar auxiliar outros candidatos ou, obter ajuda ou tentar obter 
ajuda de outra pessoa durante um exame.
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2.11. Conforme o item 2.5 acima, nenhum pedaço de papel é permitido, o que inclui papel usado para 
trabalho rudimentar ou rascunho.
2.12. Não é permitido aos candidatos deixar temporariamente a sala de exame para intervalos, como ir 
ao banheiro, por exemplo, durante os exames.
2.13. Somente em circunstâncias excepcionais/emergenciais um candidato pode deixar temporaria-
mente o local do exame e retornar mais tarde para completá-lo. Nesses casos, antes de liberar o resulta-
do do exame do candidato, a IASE pode solicitar uma explicação ou declaração por escrito do candidato 
sobre o motivo ou motivos para sair durante o exame.
2.14. Os candidatos não estão autorizados a copiar, duplicar ou gravar as perguntas do exame.
2.15. Caso seja impossível marcar um exame, a IASE poderá entrar em contato com um candidato e 
providenciar para que ele se reinscreva para tal exame, sem que seja cobrada nova taxa de inscrição.
2.16. Sob nenhuma circunstância os candidatos terão mais acesso a seus documentos de perguntas 
e/ou folhas de respostas uma vez que os tenham submetido.
2.19. Todas as respostas devem ser respondidas on-line e enviadas.
2.20. Uma vez que o candidato tenha completado todas as perguntas a seu contento, ele poderá subme-
ter as respostas para avaliação. Alternativamente, se o tempo previsto expirar, o sistema fechará auto-
maticamente o exame e submeterá as respostas, conforme registrado naquele momento.
2.21. Nenhum tempo extra será permitido.

3. VIOLAÇÃO DAS REGRAS

Qualquer violação das regras ou má conduta durante o exame é vista de forma muito séria pela IASE. 
Quando um candidato for culpado de qualquer má conduta durante o exame ou qualquer não conformi-
dade com as regras, a Diretoria de Examinadores decidirá então sobre o processo disciplinar. Suas 
decisões serão finais e podem incluir:
• Reduzir as notas de um candidato;
• Eliminar o candidato;
• Proibir um candidato de fazer qualquer exame da IASE por um determinado período;
• Exigir que um candidato assista a palestras ou cursos adicionais ou empreenda estudo e avaliação 
adicionais.

4. DIREITO DE RECLAMAÇÃO E RECURSO

4.1 Os candidatos têm os direitos de:
4.1.1 Apresentar uma reclamação dirigida ao processo ou procedimentos de exame;
4.1.2 Apresentar um recurso contra o conteúdo de uma questão de exame como sendo tecnicamente 
incorreto, ambíguo ou injusto;
4.1.3 Solicitar uma observação ou revisão dos resultados do exame.

4.2 Apelações
4.2.1 Quando um candidato se depara com uma ou mais perguntas contra as quais pretende apresentar 
uma apelação, ele deve, dentro de dois dias úteis após o exame, apresentar a apelação através de conta-
to com o membro local/regional da IASE e seguir o processo prescrito;
4.2.2 O candidato que pretende apresentar uma apelação não terá, entretanto, acesso às perguntas do 
exame uma vez terminado o mesmo;
4.2.3 O membro local da IASE irá escalar o Recurso ao Comitê Acadêmico da IASE, para considerar os 
seus méritos;
4.2.4 Ao receber um resultado do Comitê Acadêmico da IASE, o membro local da IASE comunicará o 
resultado do apelo ao candidato;



4.2.4.1 Se o resultado do recurso resultar em uma mudança fundamental em qualquer questão ou ques-
tões do exame, então as notas de todos os candidatos afetados serão ajustadas de acordo, antes da 
divulgação dos resultados;
4.2.4.2 Se o resultado da apelação não resultar em uma mudança fundamental em qualquer questão ou 
questões do exame, então todos os resultados permanecerão sem alterações.

4.3 Observação ou Revisão
4.3.1 Um candidato que pretende ter seu roteiro de exame observado deve apresentar formalmente 
um pedido de observação dentro de 10 dias úteis após o recebimento do resultado de seu exame;
4.3.2 A solicitação da observação pode ser feita através de contato com o membro local da IASE e 
seguindo o processo prescrito;
4.3.3 A apresentação deve identificar os elementos do exame sobre os quais a observação é solicitada, 
especificar os fundamentos sobre os quais a observação é solicitada e deve conter todas as infor-
mações que o candidato deseja ter considerado na observação.

5. INTEGRIDADE DOS DADOS

5.1 É responsabilidade de cada candidato assegurar que todas as informações necessárias sejam forne-
cidas com precisão durante o processo de inscrição no exame. As informações fornecidas durante o 
processo de registro serão utilizadas ao fazer o upload das informações para o banco de dados da IASE;
5.2 As informações pessoais (nomes, sobrenomes etc.) fornecidas durante o processo de registro, serão 
usadas para registrar os resultados no banco de dados da IASE e para emitir certificados, quando 
aplicável. É de responsabilidade do candidato que seu nome seja grafado corretamente e refletir as 
mesmas informações que constam em seus documentos de identificação;
5.3 Alterações feitas nas informações originalmente fornecidas só poderão ser feitas no sistema de 
registro da IASE antes do exame. Uma vez que o exame tenha sido realizado, nenhuma outra alteração 
poderá ser feita nos dados pessoais;
5.4 A IASE manterá um repositório das versões originais dos certificados emitidos. Os candidatos que, 
posteriormente, solicitarem a reemissão de um certificado, receberão uma cópia do original emitido. As 
cópias originais dos certificados não podem ser alteradas uma vez emitidas, portanto, se os dados 
pessoais de um candidato, tais como sobrenome, forem alterados, então o ônus recai sobre o candidato 
para manter documentos de apoio em relação aos certificados que mostram informações desatualiza-
das;
5.5 A IASE utilizará as informações fornecidas durante o registro como endereço de e-mail oficial para 
comunicar qualquer informação relacionada aos exames para os quais o candidato se registrou. O 
endereço de e-mail fornecido no sistema de registro também será usado para comunicar os resultados 
dos exames ao candidato;
5.6 É de responsabilidade do candidato manter a IASE informada de quaisquer mudanças em seus 
dados de contato.
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6. REQUISITOS DE TI

Requisitos do sistema:
Uma conexão de internet - banda larga com ou sem fio (3G ou 4G/LTE);
Alto-falantes e um microfone - embutido, plug-in USB ou Bluetooth sem fio;
 Uma webcam ou webcam HD - embutido, plug-in USB ou uma câmera de vídeo HD ou filmadora HD 
com cartão de captura de vídeo.

Sistemas operacionais suportados:
 MacOS X com MacOS 10.9 ou posterior, Windows 10, Windows 8 ou 8.1, Windows 7;
 Principais distribuições Linux: dispositivos iOS e Android.

Navegadores suportados:
Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ ;
 MacOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+;
Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

Requisitos de Processador e RAM:
Processador: mínimo de um núcleo de 1Ghz ou superior, sendo recomendado núcleo duplo 2Ghz ou 
superior (Intel i3/i5/i7 ou equivalente AMD);
RAM 2Gb no mínimo, sendo 4 Gb o recomendado.
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INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As inscrições devem ser feitas através do site da IASE;
7.2. Datas de inscrição para os primeiros exames IASE: 1-23 de fevereiro de 2021. Novas inscrições 
serão abertas trimestralmente; 
7.3. Taxas de exame podem ser obtidas com o membro da IASE licenciado para representar a associação 
na área geográfica do candidato; 
7.4. Verificações de identidade, critérios de qualificação, pagamentos etc. serão feitos através de uma 
combinação de tecnologia de reconhecimento facial e pelo membro local da IASE na área geográfica do 
candidato, antes de ser permitida a entrada para os exames;
7.5. Sessões para os primeiros exames da IASE: 2-4 de março de 2021 (9h CET e 16h CET diariamente);
7.6. É responsabilidade do candidato garantir que ele esteja ciente da data, hora e local de seu exame;
7.7. Um candidato pode desistir de um exame antes de iniciá-lo. Neste caso, o candidato deve se retirar 
do exame antes de iniciá-lo. A taxa de inscrição será transportada para uma data futura; 
7.8. Candidatos com necessidades especiais devem informá-las no ato da inscrição ao representante 
local da IASE;
7.9. Candidatos que ficarem indispostos durante um exame e não puderem concluí-lo - ou em caso de 
doença ou acidente - e desejarem participar de nova data do exame, sem o pagamento de nova taxa de 
inscrição, deverão se reportar ao representante do membro local da IASE por escrito, no prazo de até 3 
dias úteis da data do exame. No ato, deverão ser apresentados documentos de suporte (laudo médico) 
ou outro documento de apoio, tais como boletins de acidente. Caso não deseje mais realizar o exame, 
então a taxa de inscrição poderá ser reembolsada, se a justificativa e documentação comprobatória 
sejam aceitas pelo representante IASE local. Tal decisão é final, não cabendo novas apelações; 
7.10. Todos os Exames da IASE são realizados somente on-line; 
7.11. Os candidatos têm a flexibilidade para fazer o exame da IASE de qualquer parte do mundo; 
7.12. Formato do Exame: questões fechadas; 40 perguntas de múltipla escolha (MCQ); 4 opções por 
pergunta, com apenas uma resposta correta; 60 minutos para completar todos os Exames de Quadro 
de Nível 1; marca de aprovação de 70% (28 respostas corretas, ou mais);
7.13. Idiomas disponíveis: inglês, francês, alemão, italiano, coreano, português e espanhol;
7.14. A marcação dos exames é feita eletronicamente antes de ser enviada a uma Comissão de Exami-
nadores para aprovação;
7.15. Resultados dos primeiros Exames da IASE a serem lançados on-line: 30 de março de 2021;
7.16. Os resultados serão comunicados formalmente através de uma base on-line diretamente e 
apenas aos candidatos individuais. Os resultados só serão comunicados a terceiros se for possível 
produzir prova de consentimento dos candidatos individuais;
7.17. Dentro de um período de 10 dias úteis após a emissão dos resultados, os candidatos terão a opor-
tunidade de solicitar uma Observação/Revisão, ou Perguntas de Apelação; 
7.18. Ver os Termos e Condições do Exame da IASE para mais informações.
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TERMOS E CONDIÇÕES SOBRE INDENIZAÇÃO

8.1. Eu, (nome completo) ............................................................. pelo presente confirmo que li e compreendi os 
Termos e Condições acima mencionados “os exames da IASE” e que estou vinculado a eles.
8.2. Eu concordo e reconheço que, por estar inscrito neste exame, a IASE não será responsável por 
morte, ferimentos, perdas ou danos sofridos por mim ou por meus dependentes através de ou contri-
buído por qualquer causa, incluindo, mas não limitado a, qualquer ato negligente, omissão ou quebra de 
contrato por parte da IASE, seus funcionários, contratados ou consultores independentes.
8.3. Concordo e reconheço que entro e saio das instalações de exame (inclusive das áreas de estaciona-
mento) e uso os equipamentos e instalações inteiramente por minha conta e risco.
8.4. Eu e meus bens, neste ato, indenizo a IASE e/ou seus representantes contra qualquer reclamação 
de qualquer pessoa decorrente direta ou indiretamente de minha morte, lesão, perda ou dano alegada-
mente causado ou contribuído por um ato ou omissão da IASE e/ou seus representantes, seus funcio-
nários, contratados ou consultores independentes durante a realização deste exame.
8.5. Autorizo a IASE e/ou seus representantes a enviar qualquer correspondência destinada a mim, 
incluindo os resultados dos Exame, Apelação, Reclamação, Observação de meu roteiro de Exame e 
qualquer outra correspondência destinada a mim para o endereço de e-mail designado, fornecido à 
IASE e/ou seus representantes.
8.6. Eu indenizo a IASE e/ou seus representantes contra qualquer reclamação decorrente do envio de 
minhas informações pessoais para o endereço de e-mail registrado fornecido à IASE e/ou seus repre-
sentantes durante o processo de registro. Esta indenização se aplica a favor da IASE e/ou de seus repre-
sentantes caso esse endereço de e-mail esteja errado ou não seja atualizado com meus últimos dados.

…………………………………………..                     ……………………………….
Assinatura Data


