
 

 

 

Título ODS de Capital Solidario  
 

Introdução: 
Fundamentado em estudos relacionados ao ‘Capitalismo Solidário’, o instituto Embaixada do Clima, introduz 
no mercado de capitais novo mecanismo de inciativa voluntariada, legitima e inovadora capaz de incentivar 1º 
Setor (corporativo) em contribuir no financiamento do Desenvolvimento Sustentável das Nações, suprindo 
demandas acumuladas no 3º Setor (institucional), com isso poderá desonerar totalmente o 2º Setor 
(Governos). 
 

Padrões de impacto do ODS Title of Solidary Capital: 
Empresas, Governos e Pessoas, esbarram me algumas burocracias tradicionais que inibem toda visão 
capitalista inovadora de oportunidades de mercados voluntários capaz de contribuir positivamente com 
desenvolvimento sustentável das nações, e alcançar os ODS até 2030, com vista a este universo de 
oportunidades de mercado, o Instituto Embaixada do Clima, desenvolveu instrumento derivativo de crédito 
documentario; ‘ODS Title of Solidary Capital’, que traz solução segura e transparente Empresas, Governos e 
Pessoas transformar  essa ‘visão capitalista em ação Humanista’ . por meio compensação espontânea por 
investimento para ganhos de capital.   
 

Relatório de IMPACTO: 
ODS Categorias SBP Categorias GBP Categorias SLPB Indicadores de impacto Meta Benefícios /até 2030 
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Operacionalização de ODS Title of Solidary Capital: 
 

A linha de base dos ODS Title of Solidary Capital, embasam nas boas práticas que as organizações, fundações, 
associações diversas e autarquias adotam suas atividades para ajudar a construir um mundo sustentável, 
inclusivo e resiliente. 
 

Regras, Normas e proejto adequados fornecem uma linguagem comum e orientação dessas boas práticas para 
integrar em 1º momento a gestão de negócios para identificar investimentos e tomada de decisões – de olho 
nos efeitos positivos e negativos sobre as pessoas e o planeta. Eles são fundamentados em princípios de alto 
nível existentes e fornecem contexto para a emissão de ODS Title of Solidary Capital, que comprovem 
demandas estruturantes, incluindo certificação, qualificação, acreditação e exposição de relatórios de impacto, 
disponibilizado como um bem público voluntário e livremente disponível. 
 

Estruturação de ODS Title of Solidary Capital: 
ODS Title of Solidary Capital, ou seja,  investimento em ganhos de capital simultaneo, é um derivativo de crédito 
documentário TRANSFERÍVEL destinado ao mercado de capitais e em geral, provém de inciativa voluntária 
institucional de um demandante na condição de ‘Emissor Vendedor’  comprovado finalidade inicial de alocar 



 

 

Investimento Solidário Socioambiental não reembolsável, negociado diretamente no mercado com deságio na 
forma de mecanismo de alocação de recursos qual em contrapartida promoverá aumento patrimonial para o 
‘Investidor Solidário, ao modus de ‘ganho de capital por compensação espontânea’. 
 

O ‘‘Emissor Vendedor’  deste ‘ODS Title of Solidary Capital’, efetuara venda  deste título de credito 
documentário mediante ao contrato de transferência nominal específica e definitiva em nome do comprador 
capitalista no mercado comum pelo preço unitário de USD1,00 (Um Dólar) por cada título vendido, concedendo 
a este comprador (Investidor Solidário) um deságio de 75% equivalente ao ganho de capital, e fará isto 
mediante ao pagamento de 25% a vista em dinheiro correspondente ao preço vendido, devendo o referido valor 
ser depositado em conta bancária institucional controlada como Fundo não reembolsável,  liberado conforme 
programa de desembolso do projeto demandado pelo ‘Emissor Vendedor’ .  
 

O ‘Investidor Solidário’ (comprador) poderá a qualquer tempo declarar em seu livro contábil o total em volume 
matriz em ‘ODS Title of Solidary Capital, (adquirido) bem como, poderá desmembrar em nome de terceiros 
vários títulos derivados deste volume matriz - transformados em Debentures, REPO ou Ações nominais, e lançar 
no mercado Bolsa de Valores (primario, secundario) ou em mercado paralelo, sob sua total responsabilidade 
de endividamento que venha ocorrer, isentando completamente de qualquer ônus o ‘Emissor Vendedor’. 
 

ODS Title of Solidary Capital, representa um título documentario emitido com total transparência e 
legitimidade de aplicação de títulos privados sob verossimilhança as regras requeridas pela Securities Act de 
1933 (lei que regula os valores mobiliários) e Securities Exchange Act de 19342 (lei do mercado de capitais) 
também perante às leis de proteção contra fraudes, declarações falsas e enganosas, e/ou a falta de divulgação 
de informações relevantes, que são naturalmente aplicadas nas jurisdições da UE, UAE, MERCOSUL, e em 
outros blocos econômicos do mundo inteiro. 
 

Portanto o ‘ODS Title of Solidary Capital, caracteriza arranjo mercantil de investimento para o capitalismo 
solidario inovador estratégico corporativo no sentido de contribuir com os Objetivos de desenvolvimento 
sustentável das nações, e que se destina a criação de fundos Socioambiental não reembolsável, comprometidos 
em fomentar com responsabilidade o uso geral do referido recursos sobre impactos de desenvolvimento 
sustentável nas áreas de geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação, desportos, justiça, 
comunidade indígenas, proteção de Florestas Primaria e Biodiversidade, entre outras áreas vinculadas aos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  
 
Contato: 
institutojf@ficoglobal.com 
controller@ficoglobal.com 
https://ficoglobal.com/instituto-jf/ 
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