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A SITAWI desenvolveu um Parecer Independente para prover uma opinião sobre o enquadramento
como Empréstimo Vinculado a Desempenho ASG (Sustainability-Linked Loan) do empréstimo entre
Bradesco e Volkswagen Brasil, no montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).
A SITAWI utilizou seu método proprietário de avaliação, que está alinhado com os SustainabilityLinked Loan Principles (SLLP). A opinião da SITAWI é baseada em:


Análise dos indicadores-chave de performance (KPI) - KPI #1 - Redução nas emissões de
gases de efeito estufa (GEE) de fontes fósseis de escopo 1 (%) por meio da substituição de
gás natural por biometano (%) (emissões biogênicas) e KPI #2 – Proporção de mulheres em
cargo de liderança (%);



Calibragem das metas de desempenho de sustentabilidade (SPT) - Meta #1 Reduzir as
emissões de fontes fósseis de escopo 1 em 12% por meio da substituição de 20% do
consumo de gás natural por biometano (emissões biogênicas) até 2024, tendo como linha de
base 2020 e Meta #2 - Alcançar 25,6% de mulheres em cargos de liderança, garantindo ao
menos 24,8% de mulheres nos cargos de gerência e gerência executiva, até 2024, tendo
como linha de base 2020 (13,8%);



Características do empréstimo, considerando um aumento de 37,5 bps caso o SPT não seja
alcançado; comunicação externa e verificação (características ligadas à sustentabilidade);



Análise corporativa da empresa, contemplando a pesquisa de controvérsias ASG nas quais
a companhia esteve envolvida.

A análise utilizou informações e documentos fornecidos pelo Bradesco e Volkswagen Brasil, alguns
de caráter confidencial, pesquisa de mesa e entrevistas com equipes responsáveis nas áreas
financeira e de sustentabilidade. Esse processo foi realizado entre os meses de novembro e dezembro
de 2021 e janeiro de 2022.
O processo de avaliação foi realizado de acordo com princípios gerais relevantes e padrões
profissionais de auditoria independente, e em linha com a Norma Internacional sobre Compromissos
de Avaliação que não sejam auditorias ou revisões de informações financeiras históricas (ISAE 3000),
Norma Internacional em Controle de Qualidade (ISQC 1, 2009) e Código de Ética para Contadores
Profissionais do International Ethic Standards Board for Accountants (IESBA, 2019).
A SITAWI teve acesso a todos os documentos e pessoas solicitadas, podendo assim prover uma
opinião com nível razoável de asseguração em relação a completude, precisão e confiabilidade.
Volkswagen Brasil e Bradesco pretendem obter a classificação de Empréstimo Vinculado a
Desempenho ASG para sua operação, em linha com os SLLP, versão de maio de 2021. A
performance da empresa em relação ao KPI proposto será verificada anualmente durante a vigência
da operação, com base em avaliação externa e independente realizada por verificador externo.
Conclusão
A avaliação concluiu que os KPIs selecionados, as metas de desempenho selecionadas e as
características vinculadas à sustentabilidade do empréstimo sustentam o rótulo de Sustainability
Linked Loan. Portanto, a SITAWI confirma que o empréstimo entre a Bradesco e a Volkswagen Brasil,
e o SFF associado, estão alinhados com os SLLP e, dessa forma, pode ser caracterizado como um
Empréstimo Vinculado a Desempenho ASG. O Parecer Independente completo foi fornecido somente
a Bradesco e Volkswagen Brasil.
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Declaração de Responsabilidade
A SITAWI não é acionista, investida, cliente ou fornecedora da Volkswagen Brasil ou de suas
subsidiárias. A SITAWI declara, desta forma, não possuir conflito de interesse e estar apta a emitir
uma opinião independente acerca da operação.
As análises realizadas foram baseadas em uma série de documentos, parte destes confidenciais,
fornecidos pela empresa. Não podemos atestar pela completude, exatidão ou até mesmo veracidade
destes. Portanto, a SITAWI1 não se responsabiliza pelo uso das informações contidas nesse
documento.

1

A responsável final por esse relatório é a KOAN Finanças Sustentáveis Ltda., que opera sob o nome fantasia de
SITAWI Finanças do Bem

