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Por que adotar as Certiﬁcações IASE?
• Primeira e única entidade certiﬁcadora 100% ESG1 no mundo.
• A IASE nasce com o apoio do Green Climate Fund, o maior fundo verde do
mundo, promovido pelas Nações Unidas.
• A IASE, com sede em Londres, Reino Unido, está presente em 36 países, em 5
continentes, representando uma população potencial de mais de 4 bilhões de
habitantes.
• A IASE adota os mais altos padrões internacionais em matéria de certiﬁcação.
Tanto o treinamento desenvolvido pelos parceiros acadêmicos, quanto o
treinamento desenvolvido no processo de recertiﬁcação são compatíveis com
as da EFPA – European Financial Planning Association 2 .
• A IASE está atualmente em estreito contato com os regulamentos internacionais e chegando a acordos com órgãos internacionais e regionais.
• Entre os membros da IASE estão diversos membros relevantes do certiﬁcado
EFPA: Reino Unido, França e Israel que somente vão adotar os certiﬁcados
IASE.
• As certiﬁcações IASE adotam normas internacionais que permitem sua transposição e escalabilidade em toda a organização.
• A IASE é uma certiﬁcadora que nasce 100% ESG e todos os seus processos de
treinamento e certiﬁcação on-line são compatíveis com os formatos multidispositivo e multilíngue.
• A IASE tem uma estrutura de 3 níveis de certiﬁcados tanto para o setor ﬁnanceiro como para o setor corporativo em geral.
• A IASE oferece uma abordagem global/holística das questões de ESG para o
NÍVEL 1 (nível taxonômico de compreensão) e especialização para os NÍVEIS 2
e 3 (análise e aplicação).
• O programa de estudos da IASE Learning Outcomes foi cuidadosamente
criado por consultores especializados em ESG e exposto à consulta pública com
mais de 40 entidades e organizações internacionais durante dois meses.
https://www.iase-certiﬁcations.com/en/invitation

• A estrutura ISF® e ISB® NÍVEL 1 é uma certiﬁcação de 40 horas equivalente
ao EQF Nível 4 3. O exame consiste em 40 perguntas de múltipla escolha a
serem feitas em 60 minutos.
• A IASE Brasil possui um centro de treinamento credenciado Exponential
Institute. Os materiais de treinamento em português estarão disponíveis a
partir do 2º semestre de 2021. Favor manter-se cadastrado em nosso website
e/ou seguir nossas redes sociais para receber a atualização do calendário
brasileiro.
• O programa da IASE é coerente com as horas de dedicação necessárias e com
um nível taxonômico adequado.
1* ESG – sigla para Environmental, Social and Governance, em português, Meio Ambiente, Social e Governança.
2* EFPA - European Financial Planning Association, em português, Associação Europeia de Planejamento Financeiro.
3* EQF - European Qualiﬁcations Framework, em português, Quadro Europeu de Qualiﬁcações, que 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.
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Introdução e contexto global
Estamos testemunhando uma época caracterizada por inúmeras mudanças que
afetam e transformam a vida das pessoas e instituições.
É essencial enfrentar estes desaﬁos de forma inteligente, ﬂexível e apropriada,
para que indivíduos e organizações de todos os tipos possam atingir seus objetivos de conscientização, desenvolvimento e rentabilidade.
O cenário empresarial atual é caracterizado por uma mistura sem precedentes,
crescente e complexa de riscos e oportunidades. Em termos gerais, a atividade
produtiva mundial está sendo afetada por uma inﬁnidade de fatores, sejam eles
tecnológicos, a falta de recursos naturais ou o surgimento de eventos imprevisíveis em escala global. Novos mercados estão emergindo rapidamente devido
a megatendências, como o crescimento populacional, a escassez de recursos
ou, os riscos de saúde global. Enquanto isso, os consumidores e investidores
estão mais bem informados do que nunca e querem que as empresas e suas
instituições assumam a responsabilidade pelas pressões sobre nosso planeta e
sua população.
Há uma crescente consciência geral - especialmente entre os responsáveis
corporativos e os investidores de ponta - de que não basta que as empresas e os
países se preocupem apenas com os lucros a curto prazo, pois desastres naturais, agitação social ou desigualdade econômica podem prejudicar a prosperidade a longo prazo. As empresas e instituições que entendem este desaﬁo e
tomam medidas estarão um passo à frente.

Isto requer processos de atualização de conhecimento que adaptem permanentemente os valores e habilidades das pessoas e das empresas às exigências
atuais e futuras dos mercados e da sociedade, a ﬁm de manter e aumentar sua
competitividade global.
As mudanças ambientais, sociais e de governança estão sendo produzidas a
um ritmo imparável. A mudança climática, a evolução demográﬁca e a revolução tecnológica estão transformando nosso mundo tal como o conhecemos.
O ESG e a tecnologia são os maiores motores desta mudança, mas sua relevância é ainda maior por causa de sua interação com outros setores. Os efeitos
signiﬁcativos da mudança climática deram origem a uma necessidade urgente
de criar conteúdo que inclua a sustentabilidade, a economia circular e as implicações políticas em escala internacional.
Todas estas mudanças obrigarão tanto o setor ﬁnanceiro, quanto todos os
demais setores a estarem preparados e a responderem aos inúmeros desaﬁos
que as instituições enfrentam neste século XXI, entre os quais destacamos:
oferecer valor agregado a seus clientes, funcionários e cidadãos através da
escalabilidade e tecnologia, interagir adequadamente com as diferentes
partes interessadas que trabalham em diferentes setores, possibilitar um
melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, implementar políticas de
gênero mais igualitárias, etc.

Também parece claro que os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)
das Nações Unidas não apenas identiﬁcam onde precisamos estar em 2030,
para criar um mundo sustentável, mas também esboçam novos mercados e
oportunidades para as empresas em todo o mundo. Para ter sucesso, os objetivos globais devem ser passados para empresas e instituições locais
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Nasce a IASE
Por todas essas razões, um número considerável de associações internacionais
promoveu a criação de uma organização internacional em ESG, a International
Association for Sustainable Economy (IASE). Neste contexto, o papel da IASE é
mais importante do que nunca, pois é a primeira e única associação no mundo
que visa certiﬁcar toda a pirâmide populacional em termos de ESG, com um
foco global e três níveis de certiﬁcação, tanto para o setor ﬁnanceiro (International Sustainable Finance ISFTM) quanto para os outros setores (International
Sustainable Business ISBTM).
A metodologia de preparação de candidatos é baseada em treinamento 100%
on-line, fornecido por "parceiros acadêmicos" credenciados, e todos os processos de certiﬁcação utilizam tecnologias de ponta para oferecer aprendizado
efetivo, ﬂexível e constantemente atualizado. "Acreditamos ﬁrmemente que
uma educação melhor e mais igualitária com base nos critérios do ESG ajudará
a reduzir as diferenças sociais, facilitará a equalização salarial e fechará a
brecha de gênero. O uso da tecnologia ajudará a ampliar este processo e
torná-lo sustentável e acessível a todos em uma escala global, democratizando
o conhecimento.
A associação IASE pretende ser o principal órgão de certiﬁcação internacional
para todos os proﬁssionais da ESG e assim promover a conﬁança proﬁssional e
do consumidor no conhecimento, nas habilidades, na aprendizagem ao longo
da vida, na conduta e na ética.
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Tipos e Níveis de qualiﬁcações 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 Sustentabilidade que trabalham em todos os outros campos de negócios.

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 1

Níveis de título 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 .
4* 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.
5*EQF 6 é o equivalente à Graduação, no Brasil.
6*EQF7 é o equivalente a Pós-Graduação e Mestrado, no Brasil.

Níveis de título ISF

www.iase-certiﬁcations.com
Putney Hill | London | SW15 6AB | UK
©2021 IASE: International Association for Sustainable Economy. All rights reserved

Requisitos mínimos para a Certiﬁcação ISF® E ISB®

Onde estamos

• Ter um diploma do Ensino Médio.
• Ausência de registro criminal por crimes dolosos, não ter sido expulso de
associação proﬁssional e não ter sido imposto a sanção ﬁrme por infração
grave por parte do regulador.
• Registrar-se para o exame oﬁcial correspondente.

A IASE trabalha com instituições ﬁnanceiras e corporações ao redor do mundo
para apoiar seus proﬁssionais em seu desenvolvimento, através de soluções de
educação continuada on-line em toda a empresa.

Compromisso Ético
As qualiﬁcações da IASE são dinâmicas, totalmente atualizadas, permitindo
criar um caminho de aprendizado que se adapta às necessidades das corporações. As certiﬁcações ISF e ISB têm um foco global e têm o mais alto prestígio
e reconhecimento para aqueles que procuram demonstrar seu compromisso
com a prática competente do ESG e o cumprimento de um código de ética.
A IASE espera que seus proﬁssionais certiﬁcados atendam aos padrões proﬁssionais detalhados no Código de Ética, estabelecendo os princípios que todos
os membros devem aderir no exercício de suas funções proﬁssionais:
• Cumprir o código de ética e todas as regras e regulamentos relevantes.
• Agir com os mais altos padrões éticos e de integridade.
• Agir no melhor interesse do cliente.
• Fornecer um alto nível de serviço.
• Tratar as pessoas de forma justa independentemente da idade, capacidade,
sexo, raça, religião e crença e orientação sexual.
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Estes são os países que formam a comunidade IASE, em 2021:
IASE Albânia
IASE Bósnia e Herzegovina
IASE Canadá
IASE China
IASE Croácia
IASE Chipre
IASE África Oriental
IASE França
IASE GCC
IASE Alemanha
IASE Gana
IASE Hong Kong
IASE Hungria
IASE Índia
IASE Israel
IASE Itália
IASE Quênia
IASE Kosovo
IASE Luxemburgo
IASE Malta
IASE México
IASE Montenegro
IASE Nigéria
IASE Macedônia do Norte
IASE Peru
IASE Polônia
IASE Portugal
IASE Romênia
IASE Sérvia
IASE Eslovênia
IASE África do Sul
IASE Coréia do Sul
IASE Espanha
IASE Suíça
IASE Reino Unido
IASE Estados Unidos
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Benefícios ao promover o ESG

3. Uma estrutura de custos de ﬁnanciamento mais eﬁciente.

IASE - International Association for Sustainable Economy, a primeira associação mundial a certiﬁcar proﬁssionais de ESG, tem uma lista de dez pontos
estratégicos que explicam por que as empresas devem trabalhar para promover as políticas de ESG na era da Covid-19.

1. Oferecer uma estratégia corporativa totalmente compatível e responsável com a realidade que nosso planeta enfrenta.
Ter uma estratégia sustentável que inclua critérios ESG permite à empresa
cumprir com os princípios das Nações Unidas de desenvolvimento sustentável
e posicionar-se como uma entidade que promove e defende valores éticos que
são totalmente compartilhados pelas organizações mais importantes do
mundo.

2. Aumento do retorno do investimento.
Nos últimos doze meses, o desempenho dos fundos investidos em empresas
com um componente ESG tem sido maior do que aqueles sem uma política de
investimento sustentável associada a eles. Espera-se que esta lacuna aumente
com o tempo para empresas com políticas ESG totalmente integradas. Esta
realidade também foi empiricamente demonstrada por mais de 2.000 estudos
acadêmicos que indicam que, em mais de 70% dos casos, existe uma forte
correlação entre as empresas com os critérios de ESG e um melhor desempenho ﬁnanceiro. Os investidores estão reorientando suas carteiras para empresas mais sustentáveis e, aqueles sem uma política clara de ESG de longo prazo,
estão experimentando um declínio no valor e liquidez dos preços, já que investidores institucionais privados e públicos não estão interessados em deter tais
empresas quando mudam seu plano de alocação de ativos.

As instituições que incorporaram parâmetros ESG na gestão de seus
processos, e especialmente na redução de sua pegada de carbono, podem
ter acesso a fontes de ﬁnanciamento melhores e mais baratas do que as
empresas que continuam a aplicar uma política tradicional para a gestão
de seus recursos.

4. Redução das operações e dos custos de produção.
Ter uma estratégia comercial de longo prazo, que inclua critérios de ESG,
contribui para uma redução potencial das operações e dos custos de
produção, tais como custos de energia, tratamento de água, gestão de
resíduos, poluição etc., o que se reﬂete claramente em melhores margens
operacionais para a organização.

5. Boas Práticas.
Um sistema de governança baseado em boas práticas proﬁssionais e princípios éticos nas organizações, introduz sistemas de governança ESG,
incorpora processos de tomada de decisão que levam em conta todas as
partes interessadas (acionistas, clientes, funcionários, fornecedores, etc.)
e visa garantir que a interação de todas elas seja realizada da melhor
maneira e respeitando sempre critérios que garantam o máximo proﬁssionalismo e o cumprimento dos códigos de ética.
6. Cultura muito mais responsável dentro da organização.
Organizações que introduzem políticas de conscientização através de
projetos de treinamento sobre a importância do ESG começam a ver que
seu desempenho corporativo é melhor do que o de empresas que não o
fazem. De fato, elas constituem toda uma mudança de mentalidade que
contribui decisivamente para que a entidade cumpra plenamente os
critérios ambientais, sociais e de governança.
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7. Melhores oportunidades de emprego dentro da organização
Uma política de igualdade interna adequada permite que a empresa contribua para
gerar as mesmas oportunidades de emprego para homens e mulheres, o que aumenta a
motivação de um segmento muito importante da entidade e resulta em muito mais
talentos disponíveis, o que melhorará a tomada de decisões em toda a organização.

8. Permitir que os funcionários conciliem melhor a vida proﬁssional e familiar
As organizações que incorporam critérios de ESG levam em conta as demandas para
melhorar o equilíbrio entre a vida proﬁssional e familiar através de horários mais compatíveis e/ou da incorporação do teletrabalho. Isto melhora o ambiente de trabalho em
toda a organização e contribui para um maior nível de motivação do que nas organizações que não incorporam tais políticas para o pessoal.

9. Prepara a organização para atender às exigências regulatórias.
A pressão regulatória está aumentando em todo o mundo. No caso das exigências de
ESG, há uma série de iniciativas internacionais que exigirão clara e manifestamente que
as organizações incorporem critérios de sustentabilidade, sociais e de governança tanto
em sua estratégia corporativa quanto em suas operações diárias. Entidades que não
cumprirem as novas regulamentações podem ser sancionadas, com consequente impacto no risco reputacional, entre outras coisas.
10. Ajuda os clientes da organização a ter uma boa impressão da imagem corporativa
da empresa.
Hoje em dia há uma tendência de consumidores exigindo produtos e serviços de empresas que atendam aos critérios de ESG. Esta tendência vai aumentar nos próximos anos,
portanto, somente organizações que incorporaram estes critérios em seu DNA terão
uma vantagem em um mercado global cada vez mais competitivo.

www.iase-certiﬁcations.com
Putney Hill | London | SW15 6AB | UK
©2021 IASE: International Association for Sustainable Economy. All rights reserved

A seguir estão algumas das vantagens de obter a certiﬁcação ESG da IASE tanto para os proﬁssionais quanto para suas empresas.

Para proﬁssionais:

Para empresas:

• Prestígio: como sinal de distinção proﬁssional para clientes, empregadores, reguladores etc.
• Visibilidade
• Adaptabilidade
• Aumentar as oportunidades de negócios.
• Comprometimento com o melhor resultado para os clientes.
• Adoção de padrões proﬁssionais e éticos.
• Aumentar os conhecimentos técnicos.
• Fazer parte de um registro internacional de proﬁssionais de ESG.
• CPD: Compromisso com a educação contínua.
• Ser capaz de demonstrar um nível de conhecimento e competência
baseado em normas reconhecidas.
• Vantagens derivadas do próprio processo de treinamento e
educação.

• Fidelizar os funcionários da organização.
• Otimizar a formação.
• Melhorar os resultados dos investimentos em educação.
• Vantagens competitivas frente aos concorrentes não comprometidos na
qualiﬁcação e certiﬁcação.
• Fazer parte de um registro internacional de proﬁssionais de ESG.
• Promover o treinamento contínuo, a ﬁm de expandir e atualizar o conhecimento regularmente.
• Ajudar ativamente a fortalecer a educação dos proﬁssionais de ESG e de
seus clientes.
• Criar maior consciência entre os consumidores sobre os valores dos
padrões de certiﬁcação, bem como os benefícios de ser aconselhado por um
proﬁssional certiﬁcado em ESG.
• Apoiar todas as práticas regulamentares e de mercado destinadas a aumentar a transparência dos serviços de ESG.
• Treinar, ajudar e acompanhar as empresas (clientes e fornecedores) em seu
processo de transformação em direção a um modelo mais sustentável.
• Sensibilizar os funcionários do Banco para a necessidade de transformar seu
modelo de negócios bancários, garantir seu crescimento futuro e até mesmo
sua sobrevivência, bem como sua adaptação às novas regulamentações internacionais.

www.iase-certiﬁcations.com
Putney Hill | London | SW15 6AB | UK
©2021 IASE: International Association for Sustainable Economy. All rights reserved

www.iase-certiﬁcations.com
Putney Hill | London | SW15 6AB | UK
©2021 IASE: International Association for Sustainable Economy. All rights reserved

