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Sustentabilidade como
Diferencial Competitivo

Car@s parceir@s,
Resultado dos esforços do Grupo Temático de
Energia & Clima (GTEC) da Rede Brasil do Pacto
Global, a publicação Diálogos de Financiamento
Climático é mais um passo rumo à missão de
mobilizar a comunidade empresarial nacional
para a adoção do Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável relacionado à Ação Climática (ODS
13). As empresas são parceiras essenciais das
Nações Unidas para atingir os ODS. A missão
do Pacto Global não é somente fazer
as empresas se engajarem no tema do
desenvolvimento sustentável, mas também
levá-las a definir metas ambiciosas, executar
seus planos de ação e, por fim, comunicar seus
resultados de forma transparente.
As signatárias e participantes da Rede Brasil se
integram a um networking e a uma discussão de
alto nível sobre seus desafios e suas melhores
práticas. Quatro workshops do GTEC, realizados
no ano de 2017, reuniram representantes
de empresas, governo e sociedade civil para
levantar informações sobre recursos financeiros,
projetos e iniciativas de mitigação e adaptação
às mudanças climáticas. Identificou-se, então,
a necessidade de criar um guia para dirigentes
e líderes de negócios interessados em buscar
oportunidades de financiamento verde.
Antes ancorada em alguns nichos políticos,
a pauta da responsabilidade ambiental se
expande e, cada vez mais, se torna mainstream.
O documento relata o complexo caminho
percorrido para endereçar o tema na sociedade
global, além dos principais instrumentos
desenvolvidos pela governança para aliar o
crescimento econômico à responsabilidade

climática e ambiental. São impactos aferidos
e mitigados pelos mais diversos atores
internacionais, que esperam investir U$
100 bilhões anuais até 2020 nos países em
desenvolvimento, em reunião na COP-16 e em
alinhamento com as metas do ODS 13.
Esta publicação tem como objetivo estimular
a interação entre investidores e empresas
interessadas em recursos verdes, seja no
financiamento de projetos ligados a mudanças
climáticas ou na adequação de seus modelos
de negócio à Agenda 2030. É com otimismo que
devemos ver o avanço do financiamento climático
no mundo e o papel protagonista do setor privado
no comprometimento com essa agenda.
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Recursos e parcerias
para avançar na
agenda do clima

Para buscar soluções que nos direcionem a uma
economia de baixo carbono, a sociedade precisa de
atores engajados e acesso aos recursos. Com essa
missão, o GTEC identificou a importância de discutir
financiamentos climáticos para evoluir na agenda
de mitigação de gases de efeito estufa e adaptação
às mudanças climáticas.

Vemos de maneira bastante positiva a crescente
tendência global por uma atuação mais
responsável e sustentável de empresas, bancos,
investidores e seguradoras. Estamos confiantes
de que publicações como esta possam difundir
conhecimento, aproximar atores e facilitar o
acesso a recursos.

De maneira construtiva e conciliadora, os Grupos
Temáticos do Pacto Global são ambientes que
promovem interação entre os mais diversos atores
e setores com objetivos comuns. Foi nesse espírito
que a série Diálogos de Financiamento Climático se
desenhou ao longo de 2017.

Desejamos uma ótima leitura!

O alcance das metas dos ODS, em especial o ODS
13, cujo impacto tem magnitude global, só ocorrerá
com a união de todos e todas e com a existência
de instrumentos que suportem e alavanquem
as iniciativas. No setor privado, a gestão de
riscos climáticos tem evoluído na identificação
de ferramentas e metodologias que auxiliem no
levantamento das vulnerabilidades e oportunidades.
Na fase de implementação das ações de mitigação
e adaptação, os financiamentos climáticos podem
potencializar e dar amplitude aos resultados. As
próximas páginas apresentam uma análise da
conjuntura, tanto para os provedores quanto para
os tomadores de recursos.

Luiz Carlos Xavier
Coordenador do Grupo Temático
de Energia & Clima da Rede Brasil
do Pacto Global e Responsável
Corporativo por Mudanças Climáticas
na Área de Desenvolvimento
Sustentável da Braskem
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O CBPG é um grupo voluntário que busca
promover a adoção e a incorporação dos
Dez Princípios do Pacto Global e dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na gestão
de empresas e organizações que operam no
Brasil, como forma de fortalecer o movimento
de sustentabilidade corporativa no país. O CBPG
entende que os Dez Princípios constituem
os padrões mínimos de políticas e práticas
de sustentabilidade corporativa para o país.

os 10 princípios do
pacto global são:

1

2

3

4

5

Respeitar

Assegurar

Apoiar

Eliminar

Erradicar

e apoiar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente
na sua área de influência.

a não participação da
empresa em violações
dos direitos humanos.

direitos humanos

a liberdade de associação
e reconhecer o direito
à negociação coletiva.

todas as formas
de trabalho forçado
ou compulsório.

todas as formas de
trabalho infantil da
sua cadeia produtiva.

Diálogos de Financiamento Climático

O CBPG reúne empresas, entidades
empresariais, organizações da sociedade
civil e instituições de ensino. Integrantes do
CBPG coordenam as ações de seis Grupos
Temáticos – Água, Alimentos & Agricultura,
Anticorrupção, Direitos Humanos, Energia

7

6
Estimular

práticas que eliminem
qualquer tipo de
discriminação no emprego.

trabalho

Assumir práticas
que adotem uma abordagem
preventiva, responsável e
proativa para os desafios
ambientais.
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& Clima e ODS, além de uma Comissão de
Engajamento & Comunicação.
Participam do CBPG cerca de 40 organizações.
E sua atual diretoria é composta por Itaú Unibanco
(presidência), BASF, B3, CPFL Energia e Enel.

8
Desenvolver

iniciativas e práticas para
promover e disseminar
a responsabilidade
socioambiental.

9

10

Incentivar

o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias
ambientalmente responsáveis.

meio ambiente

Combater

a corrupção em todas as
suas formas, incluindo a
extorsão e o suborno.

contra
corrupção
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DOS ODM PARA OS ODS
Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)
foram estabelecidos pela ONU em 2000, com o
intuito de alcançar metas relacionadas à promoção
da dignidade humana e ao combate à pobreza, à
fome, a doenças, ao analfabetismo, à degradação
ambiental e à discriminação contra as mulheres.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
Na Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável em 2015, chefes de
Estado de 193 países adotaram a Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável,
a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS
foram construídos com base nos resultados da
Rio+20 e levam em conta o legado dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM). Com foco em
obter avanços nas metas dos ODM não alcançadas,
os ODS buscam assegurar os direitos humanos,
acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade
e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o
empoderamento de mulheres e meninas, bem
como enfrentar outros desafios de nossos tempos.
Os ODS são integrados e indivisíveis e mesclam,
de forma equilibrada, as três dimensões do
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social
e a ambiental. Como principal canal da ONU com
o setor privado, o Pacto Global das Nações Unidas
tem a missão de engajar as empresas nesta nova
agenda de desenvolvimento.

1

Acabar com a fome
e a miséria

educação básica
2 Oferecer
de qualidade para todos

3

Promover a igualdade
entre os sexos e a
autonomia das mulheres

a
4 Reduzir
mortalidade infantil

a saúde
5 Melhorar
das gestantes

a aids, a malária
6 Combater
e outras doenças

qualidade de vida
7 Garantir
e respeito ao meio ambiente

parcerias
8 Estabelecer
para desenvolvimento
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Acabar com a pobreza
em todas as suas formas,
em todos os lugares.

Acabar com a fome, alcançar
a segurança alimentar,
melhorar a nutrição.

Assegurar uma vida
saudável e promover o
bem-estar para todos.

Garantir educação
inclusiva, equitativa e
de qualidade.

Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas
as mulheres e meninas.

Garantir disponibilidade
e manejo sustentável
da água.

Garantir acesso à
energia barata, confiável,
sustentável.

Promover o crescimento
econômico sustentado,
inclusivo e sustentável.

Construir infraestrutura
resiliente, promover a
industrialização inclusiva.

Reduzir a desigualdade
entre os países
e dentro deles.

Tornar as cidades e os
assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes.

Assegurar padrões
de consumo e
produção sustentáveis.

Tomar medidas
urgentes para combater
a mudança do clima.

Conservar e promover
o uso sustentável
dos oceanos.

Proteger, recuperar
e promover o uso
sustentável das florestas.

Conheça mais
sobre os ODS em
http://agenda2030.com.br/
Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável.

Fortalecer os mecanismos
de implementação e
revitalizar a parceria global.
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Introdução

Ban Ki-moon, ex-Secretário-Geral da ONU,
após a adoção do Acordo de Paris
na COP-21, em 12 de dezembro de 2015

A Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas
(RBPG), por meio do Grupo Temático de Energia
& Clima, promoveu em 2017 quatro workshops
da série Diálogos de Financiamento Climático.
Os encontros reuniram especialistas em
finanças sustentáveis e financiamento climático
e representantes de mais de 80 empresas,
instituições financeiras e organizações não
governamentais.
Ao criar um ambiente de compartilhamento
de informações e propostas para o tema, os
workshops mapearam os principais desafios a
serem enfrentados para facilitar o acesso das
empresas a recursos financeiros destinados
a apoiar ações de mitigação das emissões de
gases de efeito estufa (GEE) e adaptação às
mudanças climáticas.
Com cinco capítulos, esta publicação procurou
registrar os aprendizados obtidos nos workshops
e apresentar um conjunto de recomendações para
o avanço da agenda de financiamento climático no
Brasil. Além dos aportes dos encontros, o estudo
teve como alicerces uma pesquisa na literatura
sobre finanças sustentáveis, documentos de
organizações atuantes na temática aqui abordada
e entrevistas com especialistas.
O capítulo 1 aborda o financiamento
climático como um dos principais
desdobramentos da tendência global por
uma atuação mais responsável e sustentável
das empresas e instituições financeiras. No
capítulo 2, tratamos da precificação do carbono,
instrumento com pontencial para viabilizar os
custos da transição para uma economia de baixo
carbono e tema relevante na discussão sobre
financiamento climático.
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Foto: Dutch Ministry of Foreign Affairs
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O capítulo 3 aponta desafios, propostas e
oportunidades para ampliar e facilitar o
acesso ao financiamento climático, detalhando
dificuldades e propostas para aprimorar
procedimentos nas quatro principais etapas da
operação financeira – captação, estruturação,
análise e monitoramento. São apresentados
diferentes meios para acessar recursos que
ajudem a viabilizar projetos de mitigação das
emissões de GEE e adaptação às mudanças
climáticas, além de tópicos relevantes, como
a inclusão da dimensão climática na gestão
de riscos e na ampliação de oportunidades de
negócios para instituições financeiras e empresas
por meio da integração dos temas relacionados à
mudanças climáticas.
O capítulo 4 traz uma relação de fontes
relevantes de financiamento climático

nacionais e internacionais de modo a facilitar o
mapeamento de linhas financeiras disponíveis
para as empresas brasileiras. Finalmente, uma
série de recomendações é elencada no capítulo
5 com o intuito de subsidiar discussões em torno
de propostas para fortalecer a participação
do financiamento climático nas operações de
empresas e instituições financeiras no Brasil.
A série Diálogos de Financiamento Climático
integra os esforços da ONU para implementar
a Agenda 2030, adotada durante a Cúpula
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, realizada em setembro de 2015,
em Nova York. A agenda inclui 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com
169 metas a serem alcançadas até 2030.
O ODS 13 é dedicado à ação contra a mudança
global do clima.

Ao longo da
publicação,
você encontrará
ícones que
vinculam os
textos às metas
específicas
deste ODS.
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A tendência por uma atuação mais
sustentável do setor privado

Contexto

O financiamento
climático é parte
de um movimento
global pela atuação
mais responsável
e sustentável de
empresas e instituições
financeiras

A influência dos aspectos ambientais, sociais e
de governança (ESG) nos processos de análise
das empresas ganhou maior relevância no setor
de finanças a partir dos anos 2000, em meio à
crescente tendência global por uma atuação
mais responsável e sustentável de empresas,
bancos, investidores e seguradoras.
De acordo com o último relatório da Global
Sustainable Investment Alliance (GSIA)1, a
carteira global de investimentos sustentáveis
e responsáveis totalizou US$ 22,89 trilhões no
início de 2016, um salto de 72% ante os
US$ 13,3 trilhões de 2012, quando a iniciativa
começou a publicar relatórios bianuais sobre
o tema. Em termos relativos, o investimento
responsável representa hoje uma parcela de
26% dos ativos sob gestão em todo o mundo.
No Brasil, um dos principais marcos da
evolução recente da área de finanças
sustentáveis foi a publicação, pelo Banco
Central, da Resolução n. 4.327/2014, que dispõe
sobre as diretrizes para a implementação da
Política de Responsabilidade Socioambiental
pelas instituições financeiras. Entre outras
determinações, ela prevê a avaliação dos
potenciais impactos socioambientais de
novas modalidades de produtos e serviços.
Desmatamento e emissões de GEE pela
queima de combustíveis fósseis, duas das
causas mais importantes das mudanças
climáticas, constituem alguns dos principais

Diálogos de Financiamento Climático
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Do inglês
Environmental,
Social and
Governance.
Sigla
comumente
usada no
mercado de
investimentos.

impactos socioambientais gerados por
atividades econômicas.
Investidores institucionais estão cada vez
mais atentos quanto ao destino de seus
recursos, demandando das empresas maior
transparência sobre os impactos dos fatores
ESG em suas operações e produtos e sobre as
ações de mitigação das emissões de GEE. Uma
das ferramentas de transparência previstas
nas decisões relativas à implementação da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima é o sistema de mensuração,
relato e verificação (MRV) de ações de mitigação2.
Também têm sido requeridos estudos sobre
potenciais riscos e oportunidades de negócio
derivados dessas questões em suas atividades,
assim como planos de mitigação das emissões
de GEE e adaptação às alterações no clima.

Indubitavelmente, a incorporação de fatores
ESG à tomada de decisão financeira, no mercado
de crédito ou de investimentos, está deixando
de ser uma prática de nicho e tornando-se
procedimento usual no mercado convencional.
Até porque diversos estudos comprovam
forte correlação entre bons indicadores ESG
e o desempenho financeiro de uma empresa.
Como indica a linha do tempo incluída neste
capítulo, já em 1987 o Banco Mundial começou
a incorporar salvaguardas socioambientais
em suas linhas de financiamento. Desde
esse período, decisões no âmbito da ONU e
inúmeras iniciativas públicas, privadas e não
governamentais, voluntárias e mandatórias,
fortaleceram o tema das finanças sustentáveis
no debate público e nas políticas de importantes
instituições financeiras.
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O braço financeiro do Acordo de Paris
O financiamento climático refere-se aos
financiamentos local, nacional ou transnacional,
provenientes de fontes públicas e privadas,
operadas por agências multilaterais, bilaterais e
nacionais, destinado a apoiar ações de mitigação
e adaptação às mudanças climáticas. Com base
no princípio da “responsabilidade comum, porém
diferenciada”, a Convenção do Clima, o Protocolo

Adotado na 21.ª
Conferência
das Partes da
Convenção das
Nações Unidas
sobre Mudanças
do Clima,
realizada em
Paris entre 30
de novembro e
11 de dezembro
de 2015.

Figura 1

Financiamento a ações climáticas
nos países em desenvolvimento,
em US$ bilhões*
Fundos
públicos
Fundos
privados

66,8
13.A

43,5
37,9

24,2
12,8

2013
Fonte: OCDE (2016).
* Recursos aplicados pelos países
desenvolvidos em projetos de
mitigação das emissões de GEE e
adaptação às mudanças climáticas
nos países em desenvolvimento.

16,7

2014**

2020***

** Estimativa.
*** Projeção, considerando que o
financiamento oriundo de fontes
públicas mobilizasse aportes privados
em 2020 na mesma proporção
observada na média de 2013-2014.

de Kyoto e o Acordo de Paris requerem dos
países desenvolvidos assistência financeira às
nações em desenvolvimento e mais vulneráveis
aos efeitos danosos das mudanças climáticas.
Para o cumprimento do Acordo de Paris por seus
195 signatários, a ONU dispõe do Fundo Global
para o Meio Ambiente (GEF) e do Fundo Verde
do Clima (GCF) como entidades operacionais
do mecanismo financeiro da Convenção e de
três fundos especiais: o Fundo Especial para
Mudanças Climáticas (SCCF), o Fundo para os
Países Menos Desenvolvidos (LDCF) e o Fundo de
Adaptação (AF), instituído em 2001 no âmbito do
Protocolo de Kyoto.
Na COP-16, realizada em 2010 na cidade de
Cancún, no México, os países desenvolvidos
formalizaram anúncio feito na COP-15, de
Copenhague, de que ampliariam para US$ 100
bilhões anuais, até 2020, o volume de recursos
a projetos de mitigação e adaptação nos países
em desenvolvimento. Os países desenvolvidos
também se comprometeram em Copenhague
com uma assistência de curto prazo, o fast start
finance, totalizando US$ 30 bilhões entre
2010 e 2012 para ações climáticas nas nações
em desenvolvimento.
Com o intuito de assegurar que as nações
desenvolvidas alcancem efetivamente a soma
de US$ 100 bilhões em 2020, a COP-21 de
Paris também encomendou a elaboração de
um mapa do caminho, prevendo incremento
anual nos recursos disponibilizados aos países
em desenvolvimento. Estudo da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), elaborado em 2016 como subsídio
técnico ao mapa do caminho, estimou que o valor
da ajuda oriunda de fontes públicas cresceu de
US$ 37,9 bilhões em 2013 para US$ 43,5 bilhões
em 2014, devendo atingir US$ 66,8 bilhões em
2020 (Figura 1)3. Espera-se que o financiamento
de fontes públicas alavanque ao menos US$ 24,2
bilhões do setor privado, restando um hiato de
US$ 9 bilhões a ser preenchido para completar
os US$ 100 bilhões prometidos.
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Oportunidade na gestão de riscos

O compromisso do Brasil

Os compromissos com o Acordo de Paris estão
detalhados na Contribuição Nacionalmente
Determinada (NDC, na sigla em inglês), que cada
país submeteu ao Secretariado da Convenção
do Clima. Segundo a Corporação Financeira
Internacional (IFC, na sigla em inglês), as NDCs de
21 países emergentes representam sozinhas US$
23 trilhões em oportunidades de investimentos
responsáveis em matéria de clima até 2030. Esses
países respondem por 48% das emissões globais.
Apenas na Argentina, no Brasil, na Colômbia e no
México, o potencial de investimentos em transporte
sustentável chega a US$ 2,6 trilhões4.

A NDC do Brasil prevê a redução de 37% nas
emissões de GEE até 2025 em comparação
com o patamar de 2005 e indica cortá-las
em 43% até 2030. Para isso, o país se
comprometeu a expandir a participação de
biocombustíveis na matriz energética para
perto de 18% até 2030, restaurar e reflorestar
12 milhões de hectares de florestas, bem como
recuperar 15 milhões de hectares de pastagens
degradadas e implantar 5 milhões de hectares
de sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas (iLPF). O Brasil também prevê
ampliar de 40% para 45% a fatia de fontes
renováveis na matriz energética até 2030.

Para que os investimentos se concretizem,
é crucial que o setor financeiro adote a avaliação
sistemática de riscos climáticos – o que implica
reorientar o crédito a projetos com sólida gestão
de riscos socioambientais – e desenhe produtos
financeiros que apoiem o desenvolvimento de
tecnologias de baixo carbono.
Note-se que o compromisso dos países
desenvolvidos para disponibilizar US$ 100
bilhões anuais a partir de 2020 às nações em
desenvolvimento encontra-se muito aquém da
necessidade de recursos para o conjunto de ações
projetadas para efetivar as oportunidades de
investimento abertas pelas NDCs.
Já existem no mundo atores de peso trabalhando
para aumentar o volume de investimentos na
economia de baixo carbono e aprofundar o
comprometimento do setor financeiro com o tema
das mudanças climáticas. Além de iniciativas
no âmbito da ONU, como os Princípios para
o Investimento Responsável (PRI), há outras
articulações internacionais que ajudam o setor
privado a incluir nas estratégias a gestão de riscos e
oportunidades associados ao clima, como o CDP e a
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
(TCFD). Ambas promovem o engajamento
de empresas na adoção de mecanismos de
transparência, como sistemas de mensuração, relato
e verificação (MRV), e análise e gestão de riscos
associados à mitigação e à adaptação.

13.2

Estima-se que o investimento necessário ao
cumprimento da NDC será da ordem de R$ 890
bilhões a R$ 950 bilhões, correspondendo a cerca
de 1% do PIB anualizado do Brasil pelo valor
nominal, conforme estimativa do documento-base da Estratégia Nacional de Implementação
da NDC brasileira5, produzido em 2016 pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Apesar dos ganhos ambientais e econômicos
com as ações de redução nas emissões de
carbono, ainda há obstáculos a serem superados
tanto no lado das empresas como no das
instituições financeiras. Existem no Brasil desafios
mercadológicos conhecidos, como taxas, prazos
e garantias necessárias, agravados por crises
prolongadas e profundas na economia e na política.
Há, também, entraves técnicos e
comportamentais, como a visão de curto prazo
quanto ao retorno financeiro de um projeto de
baixo carbono e a reticência da alta gestão em
priorizar investimentos que algumas vezes não
fazem parte do negócio principal da companhia,
a exemplo das ações de eficiência energética.
A superação desses desafios demandará
intenso trabalho colaborativo entre empresas e
provedores de recursos financeiros, privilegiando
relações ganha-ganha entre empresas,
instituições financeiras e sociedade.
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linha do tempo do financiamento

19
92

19
72
Conferência das
Nações Unidas
sobre o Ambiente
Humano,
Estocolmo
(Suécia).

1987
Nosso Futuro Comum
(Relatório Brundtland)
populariza a expressão
“desenvolvimento
sustentável”.

Conferência
das Nações
Unidas sobre
Meio Ambiente e
Desenvolvimento
(Rio-92)
acontece no
Rio de Janeiro.

Banco Mundial
começa a
incorporar políticas
de salvaguarda
socioambiental
em suas linhas
de financiamento.

1994

1995

1999

O Fundo Global
para o Meio
Ambiente (GEF)
é adotado como
mecanismo
financeiro da
Convenção das
Nações Unidas
sobre Mudança do
Clima (UNFCCC).

Cinco bancos
públicos federais
assinam o Protocolo
de Intenções pela
Responsabilidade
Socioambiental
(Protocolo Verde),
que os compromete
a incluir critérios
ambientais no
processo de análise
e avaliação do
crédito e a priorizar
o financiamento
de projetos
sustentáveis.

Lançamento
dos índice de
sustentabilidade
da Dow Jones.

2006

2007

2008

2009

A rede BankTrack lança
o The Do’s and Dont’s of
Sustainable Banking, guia
com elementos práticos
para a implementação
da Declaração de
Collevecchio.

Federação
Brasileira de Bancos
(FEBRABAN) realiza
o primeiro Café com
Sustentabilidade.

Conselho
Monetário Nacional
(CMN) aprova
a Resolução
n. 3.545, que
condiciona a
liberação do
crédito rural no
bioma Amazônia
à comprovação
de regularidade
ambiental da
propriedade.

É criado o Fundo
Nacional sobre Mudança
do Clima (Fundo Clima),
ligado ao Ministério do
Meio Ambiente.

Relatório Stern sobre a
economia das mudanças
climáticas é publicado em
Londres por encomenda
do governo britânico.
Lançamento dos
Princípios para o
Investimento Responsável
(PRI) como uma iniciativa
de investidores com apoio
do Programa das Nações
Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA)
e do Pacto Global.

Painel
Intergovernamental
sobre Mudanças
Climáticas (IPCC)
lança relatório que
reconhece efeitos
da ação humana
sobre as mudanças
climáticas.

Estabelecido o
Fundo Amazônia.

Bancos privados
assinam Protocolo
de Intenções pela
Responsabilidade
Socioambiental
(Protocolo Verde).
Banco Central (BC) edita a
Resolução n. 3.813, sobre
crédito rural e expansão
da cana-de-açúcar.
Primeira sessão
do Sustainable Stock
Exchanges (SSE)
é aberta pelo então
secretário-geral da ONU,
Ban Ki-moon,
em Nova York, EUA.
Deu início aos SSE
Global Dialogues, que
ocorrem bienalmente
nos anos pares.

20
10
É estabelecido o Green
Climate Fund (GCF) na
COP-16, ocorrida em Cancún,
no México, como a entidade
operacional do Mecanismo
Financeiro previsto no artigo
11 da Convenção do Clima.
Lançado o Plano Agricultura
de Baixo Carbono (Plano
ABC). Resolução n. 3.896 do
BC trata do crédito rural
para essa iniciativa.
Banco Central adota a
Resolução n. 3.876, que
veda a concessão de crédito
rural para pessoas físicas ou
jurídicas inscritas no cadastro
de empregadores com
trabalhadores em condições
análogas à de escravo,
instituído pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
BM&FBOVESPA (atual B3)
e BNDES lançam o Índice de
Carbono Eficiente (ICO2).
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para o desenvolvimento sustentável

2000
Em julho, a ONU
lança o Pacto
Global.

20
01
A Bolsa de Londres
(LSE) e o Financial
Times lançam o
FTSE4Good, uma
série de índices que
medem o desempenho
de companhias
que atendem a
certos critérios de
responsabilidade social
corporativa.

2002

2003

2004

2005

ONU realiza
Conferência
Internacional
sobre
Financiamento
para o
Desenvolvimento
em Monterrey,
no México.

BankTrack lança a
Declaração de
Collevecchio sobre
Instituições
Financeiras e
Sustentabilidade.

Começa a vigorar
o Protocolo de
Kyoto.

Bolsa de
Valores de
Johannesburgo
(JSE), na África
do Sul, lança
o JSE Socially
Responsible
Investment
(SRI) Index.

Banco Real lança no
Brasil o Fundo Ethical
FIA, primeiro fundo
de investimentos
responsáveis na
América Latina.

Grupo de dez grandes
bancos e a Corporação
Financeira Internacional
(IFC) lançam os
Princípios do Equador,
em Washington D.C., com
diretrizes para gerenciar
riscos socioambientais
do crédito para grandes
projetos industriais
e de infraestrutura.

BM&FBOVESPA
(atual B3) cria
o Índice de
Sustentabilidade
Empresarial (ISE).

2011

2012

2014

2015

PNUMA publica o
relatório Rumo à
Economia Verde:
Caminhos para o
Desenvolvimento
Sustentável e a
Erradicação da
Pobreza.

Rio de Janeiro sedia
a Conferência das
Nações Unidas sobre
Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20.

Banco Central do Brasil
adota a Resolução
n. 4.327, que dispõe
sobre as diretrizes
para a implementação
da Política de
Responsabilidade
Socioambiental pelas
instituições financeiras.

Países adotam
os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS) em
Nova York.

As maiores
seguradoras do
mundo e o PNUMA
lançam os Princípios
para a Sustentabilidade
em Seguros (PSI) na
Rio+20.

Acordo de Paris é
estabelecido na COP-21.

20
17
A Força-Tarefa
Sobre Divulgações
Financeiras
Relacionadas ao
Clima (TCFD),
liderada por
Michael Bloomberg,
publica seu
relatório com
recomendações
para organizações
do setor financeiro.

Mecanismo para incentivar a transição

precificação
do carbono

02
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Figura 2

Iniciativas regionais, nacionais e
subnacionais* de precificação de carbono
(ETS** e tributação do carbono)

SASKATCHEWAN

EM ABRIL DE 2018,
HAVIA 45 PAÍSES
E 25 GOVERNOS
SUBNACIONAIS com
sistemas de comércio
de emissões e/ou
tributação de carbono
estabelecidos

MANITOBA

TERRITÓRIOS
DO NOROESTE
QUEBEC
NOVO
BRUNSWICK

CANADÁ
COLÚMBIA
BRITÂNICA

ALBERTA
ONTÁRIO

WASHINGTON
OREGON

Externalidades
ocorrem quando
a produção de
uma mercadoria
causa impactos
sobre terceiras
partes não
relacionadas
diretamente
ao negócio da
empresa. As
externalidades
podem ser
positivas ou
negativas.
Exemplos de
externalidades
negativas são os
danos provocados
pela seca na
agricultura
ou perdas de
propriedades
devido a
inundações.

Precificar o carbono significa atribuir um
custo aos impactos socioambientais adversos
causados pelas emissões de GEE na atmosfera,
como a mudança nos padrões das chuvas, o
agravamento das secas e o aumento no nível do
mar. A precificação internaliza nas companhias
o chamado custo social do carbono, uma
externalidade negativa. Nos Estados Unidos, por
exemplo, um Interagency Working Group (IWG)
criado em 2009 pelo ex-presidente dos Estados
Unidos Barack Obama estimou o custo social
do carbono em US$ 41 a tonelada do CO2
em 2016 e US$ 50 em 20506.
O preço do carbono cria uma sinalização
econômica aos emissores, podendo ser usado
internamente pelas empresas para reorientar
investimentos para atividades de baixo carbono,

TERRA
NOVA E
LABRADOR
ILHA DO PRÍNCIPE EDUARDO

CALIFÓRNIA

VIRGÍNIA

NOVA ESCÓCIA
RGGI
MASSACHUSETS

MÉXICO

As empresas desempenharão papel relevante
no cumprimento das metas de redução das
emissões de GEE estipuladas nas NDCs ao
Acordo de Paris. De modo a acelerar a diminuição
das emissões, estudos de instituições influentes,
como o Banco Mundial e o CDP, apontam a
precificação do carbono como um mecanismo
adequado para viabilizar os custos da transição
para uma economia de baixo carbono.

ISLÂNDIA

COLÔMBIA

BRASIL

RIO DE
JANEIRO
SÃO
PAULO
CHILE

ARGENTINA

antecipando-se ao estabelecimento por via legal
de sistemas de precificação de carbono em
países e jurisdições subnacionais.
Sistemas compulsórios de precificação do
carbono têm sido adotados por países e governos
subnacionais como instrumentos valiosos para
o cumprimento de suas metas de redução de
GEE. Os instrumentos de precificação do carbono
mais utilizados são a tributação das emissões,
sistemas de comércio de emissões e modelos
híbridos, que combinam os dois anteriores.
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REGISTRO DE INSTRUMENTOS
DE PRECIFICAÇÃO DE CARBONO
GRÃ-BRETANHA

UCRÂNIA

16

COREIA
DO SUL

CAZAQUISTÃO

8

2

45

21
UNIÃO
EUROPEIA

25

23

CHINA

TURQUIA

Nível nacional

JAPÃO

TAILÂNDIA

Nível subnacional

ETS implementado ou agendado
para iniciar operação

VIETNÃ

Tributação de carbono implementada
ou programada para iniciar
ETS e tributação de carbono implementados
ou previstos para iniciar operação
AUSTRÁLIA

ETS ou tributação de
carbono sob consideração
Tributação de carbono implementada
ou prevista, ETS sob consideração

ÁFRICA DO SUL

NOVA ZELÂNDIA

NORUEGA
DINAMARCA

FINLÂNDIA
SUÉCIA

REINO UNIDO

ESTÔNIA
LETÔNIA

PEQUIM

SAITAMA
TÓQUIO

HUBEI

POLÔNIA

IRLANDA

TIANJIN

XANGAI

XUNQUIM

FRANÇA

FUJIAN

CANTÃO

CATALUNHA

TAIWAN
SHENZHEN

SUÍÇA
Fonte: World Bank/Ecofys (2018).
* Os círculos representam regiões
subnacionais (círculos maiores)
e cidades (círculos menores).
** ETS - Emissions Trading
Systems (Sistema de Comércio de
Emissões).

LIECHTENSTEIN
PORTUGAL

ESLOVÊNIA
SINGAPURA

26 | rede brasil do pacto global

instrumentos de
precificação do carbono

Tributação do carbono
Consiste na criação de imposto, taxa ou
contribuição cobrados sobre a emissão
de cada unidade de carbono, comumente
considerada a tonelada de CO2 equivalente.
Aqui, a diferença entre imposto, taxa e
contribuição está na destinação dada ao
recurso recolhido. Enquanto um imposto
serve para financiar serviços universais
(como educação, segurança e saúde), a taxa
incide sobre um serviço público específico
e a contribuição especial ou parafiscal
destina-se à melhoria de determinado
grupo, fim específico ou atividade, como a
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE).

Sistema de comércio de
emissões (Cap and trade)
Nesse modelo, uma autoridade
reguladora estabelece limites máximos
de emissões (caps) para cada empresa ou
agente emissor de GEE. Os que emitem
abaixo desse teto podem vender cotas
de emissões não utilizadas a companhias
que emitiram acima do limite. Esse
sistema define um preço para o carbono,
que oscila em função da relação de oferta
e demanda por permissões de emissão
(allowances). Desse modo, o modelo
colabora sob uma lógica de mercado
para manter as emissões em patamares
declinantes ao longo do tempo.

Um exemplo
de tributo é
o imposto de
US$ 5 que o
Chile começou
a cobrar em
2017 por cada
tonelada
de CO2
emitida por
termoelétricas
com potência
igual ou
superior a 50
megawatts.

Em abril de 2018, havia 45 governos
nacionais e 25 governos subnacionais
com sistemas de comércio de emissões e/
ou tributação de carbono implantados ou
programados para iniciar operação7. Diversos
países devem lançar em breve seus mecanismos
de precificação, como já o fizeram México (2014),
Colômbia (2017) e Chile (2017), que instituíram
tributos sobre carbono (Figura 2).
Com estudos sobre o assunto sendo realizados
pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) e da Fazenda
(MF), o governo federal estuda a viabilidade de
implementar esses instrumentos no Brasil como
estratégia para alcançar os compromissos de
redução das emissões assumidos no Acordo de
Paris. O MCTIC examina o papel que cada setor
econômico pode desempenhar na estratégia
nacional de redução nas emissões, segundo uma
ótica de custo-benefício, e o impacto dessas
medidas no comportamento de indicadores
como Produto Interno Bruto (PIB) e geração de
emprego e renda.
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Já o Ministério da Fazenda promove estudos
no âmbito do Projeto PMR (sigla em inglês para
Parceria para Preparação do Mercado)8, fundo
administrado pelo Banco Mundial que apoia países
na preparação para a implementação de políticas
de mitigação das mudanças climáticas, incluindo
instrumentos de precificação do carbono.

CDP, 1.389 companhias haviam introduzido ou
planejavam adotar a precificação interna do
carbono até 2019 em todo o mundo, sendo 43
delas no Brasil. É um indicador que passa a
orientar decisões de investimento, como novos
empreendimentos e negócios em geral, fusão
e aquisição de empresas.

Como antecipação a regulações futuras,
vem crescendo o número de empresas que
estabelecem o chamado preço interno de
carbono, em que se pode utilizar diferentes
metodologias para atingir objetivos distintos,
inclusive mensurar os impactos de uma futura
precificação mandatória em suas operações.
Segundo relatório publicado em 2017 pelo

Assim, entra na análise de viabilidade técnico-econômica do investimento, facilitando a busca
pela melhor resposta tecnológica para cortar
emissões de GEE ao menor custo. É dessa maneira
que os agentes econômicos estão cada vez mais
atentos a instrumentos que facilitem, barateiem e
expandam o financiamento de ações de mitigação
dos GEE e adaptação às mudanças climáticas.

Desafios e oportunidades na transição
para uma economia limpa

O passo a passo
do financiamento
climático

03
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Gestão de riscos
climáticos pode
criar valiosas
oportunidades
de negócios
de baixo carbono
Exploramos, neste capítulo, os aspectos
relevantes da estruturação de operações
financeiras direcionadas à transição para uma
economia de baixo carbono, do ponto de vista
tanto das empresas como das instituições
financeiras e investidores.
Ao longo do texto, destacamos as implicações
do tema nas operações financeiras, sobretudo na
gestão de riscos, e o surgimento de importantes
oportunidades de negócio com ações de mitigação
das emissões de GEE e adaptação às mudanças
climáticas. O capítulo possui quatro partes, que
refletem as principais etapas do processo de
montagem das operações: captação (funding),
estruturação, análise e monitoramento.

captação

Figura 3

Instrumentos para o
financiamento climático

Crédito
bancário*

Fundos de
participação***

Doações

Fundo
nacional

Financiamento
para inovação**

Fundo
internacional

Garantia

ODA****

Seguro

Títulos da
dívida*****

estruturação

análise

* Guarda-chuva para uma gama
abrangente de linhas, como os empréstimos
de compartilhamento de receita e os de
desconto de impacto.
** Reembolsáveis e não reembolsáveis.

monitoramento

*** Private equity (participação no capital
da empresa), venture capital (capital de risco),
fundo semente e investidor anjo.

**** Sigla em inglês para Official
Development Assistance (Assistência Oficial
ao Desenvolvimento).
***** Compreendem basicamente os
títulos verdes (green bonds) e climáticos
(climate bonds).
Fonte: Instituto Ethos/WWF-Brasil (2017).
Elaboração: Pacto Global/Resultante.
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Captação (funding)
O financiamento climático cresceu na
última década em volume e diversidade de
produtos e serviços financeiros oferecidos.
Tanto nas operações de crédito como de
investimento, diferentes atores envolvem-se na concepção e no redesenho de
produtos que colaborem para viabilizar
a adoção de tecnologias de mitigação e
adaptação, muitas delas decorrentes de
projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Um leque variado de instituições
multilaterais, bilaterais, não
governamentais e privadas desempenha
papel fundamental no financiamento
climático por meio de doações, operações
de crédito e investimento (incluindo fundos
de participação, como o private equity,
o venture capital, o fundo semente e o
investidor anjo) (Figura 3). As operações
diferem na origem de recursos, na
modalidade e na estrutura das operações.
No Brasil, esses recursos provêm
principalmente de fontes públicas,
associadas à implementação de políticas
nacionais e acordos ambientais globais.
Segundo a Climate Policy Initiative (CPI),
o financiamento global para projetos

Atores
privados

Atores
públicos

2012

2013

2014

2015

2016

199

242

Financiamento
climático total

141

383

299

437

Entretanto, muitas vezes o
aporte financeiro proveniente
desses organismos incorre
em riscos e custos cambiais
que elevam substancialmente
o orçamento dos projetos.
Ressaltou-se nos workshops
a importância de ampliar a
captação no mercado nacional
para diminuir o risco cambial
das empresas brasileiras,
uma vez que as operações
domésticas são realizadas
em moeda local.

138

388

Ao longo dos Diálogos de
Financiamento Climático,
empresas e instituições
financeiras levantaram
um desafio importante na
captação de recursos (funding)
de organismos multilaterais
para projetos de baixo carbono.
Essas agências multilaterais
oferecem crédito de longo
prazo para a economia
limpa com taxas de juros
menores que as cobradas de
financiamentos de negócios
convencionais.

241

342

recursos

147

Fonte: Climate Policy Initiative.

Também é significativamente reduzida a
presença de investidores institucionais10
nas operações de crédito. Cabe ressaltar
que, em uma economia em transição, a
experiência adquirida por bancos privados
no processo de repasse de produtos do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), por exemplo,
contribui positivamente para o aprendizado
dessas instituições nas operações de apoio

na captação de

143

* Empréstimos e investimentos em projetos de
mitigação das emissões de GEE e adaptação
climática nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento.
** Valores podem diferir devido a
arredondamentos.

359

224

Financiamento
climático global*,
em US$ bilhões**

Os bancos de desenvolvimento – nacionais
e agências multilaterais – predominam no
financiamento climático oriundo de fontes
públicas. No setor de financiamento privado,
entretanto, observamos que a participação
dos bancos é limitada ante outros agentes,
exercendo na maioria das vezes a função de
operadores de repasses de linhas públicas.

O desafio cambial

136

Figura 4

climáticos alcançou o volume anual
recorde de US$ 437 bilhões em 2015,
caindo 12% em 2016, para US$ 383 bilhões
(Figura 4). A maior parte dos recursos
provém do setor privado (68% em 2015 e
63% em 2016), ainda que a participação
do setor público tenha crescido de 32%
para 37% do fluxo global de recursos
para ações climáticas em 2015 e 2016,
respectivamente9.
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(CPI).

O mercado de investimentos responsáveis
Ainda que a participação de investidores
institucionais seja menor que a de outros agentes
públicos e privados, acordos como os Princípios para
o Investimento Responsável (PRI) vêm alavancando
o debate sobre a necessidade de proprietários e
gestores de ativos discutirem estrategicamente a
viabilização de projetos e tecnologias de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas.
Além do PRI, com mais de 1.900 signatários, que
administram perto de US$ 73 trilhões em ativos,
outros acordos têm sido costurados com a finalidade
de aprofundar o protagonismo dos investidores

Financiamentos

2013

Financiamentos (R$ bilhões)

2014

123,7

2015

153,4
316,9
309,1

Figura 6

Financiamentos e/ou empr é

471,2
533,0

2015

Segundo o
PNUMA,
economia verde
é aquela com
baixa emissão
de carbono,
eficiente no uso
de recursos e
socialmente
inclusiva.

2014

2013

Financiamentos (R$ bilhões)

617,6

2016

Para analisar o mercado brasileiro de forma
mais ampla, Federação Brasileira de Bancos
(FEBRABAN) publica anualmente, desde 2015,
estudo sobre a alocação de recursos dos bancos
nos setores da Economia Verde em parceria com
o Centro de Estudos em Sustentabilidade da
Fundação Getúlio Vargas (FGVces). Contando com
bancos públicos e privados, o trabalho mostra
que o saldo da carteira de crédito desses setores
cresceu de R$ 123,7 bilhões em 2013 (11,6% da
carteira total da Pessoa Jurídica) para R$ 309,1
bilhões em 2016 (18,8% da carteira total). As 15
instituições que participaram da pesquisa em
2017 representavam 87,3% do saldo total de
empréstimos a pessoas jurídicas realizados pelo
setor bancário brasileiro11 (Figuras 5 e 6).

Figura 5

2016

a investimentos em tecnologias de baixo carbono.
Percentuais
obtidos com
Aliás, o BNDES continua sendo a principal fonte
base na
de recursos para o financiamento climático no
média anual
Brasil, apesar da diminuição de seus desembolsos
do montante
aplicado como
desde 2015, inclusive os destinados a projetos
financiamento
de baixo carbono. Ações exclusivas de mitigação
climático no
das emissões de GEE consumiram 93% dos
período entre
2015 e 2017
recursos direcionados ao financiamento climático,
(US$ 410
considerando uma média dos valores do período de
bilhões), de
2015 a 2017, especialmente a geração de energia por acordo com o
meio de fontes renováveis, de acordo com o relatório relatório Global
Landscape
Global Landscape of Climate Finance 2017, publicado
of Climate
pela CPI. Já as atividades exclusivas de adaptação
Finance 2017,
responderam por 5% do montante aplicado, com
publicado pela
Climate Policy
destaque para a gestão da água, do saneamento e
Iniatiative
dos resíduos e os setores de agronegócio e florestas.

605,9

institucionais no tema das mudanças climáticas. É o caso
da Portfolio Decarbonization Coalition (PDC), iniciativa
de investidores institucionais para reduzir as emissões
de GEE de suas carteiras. No fim de 2017, a PDC já
contava com 32 membros, responsáveis pela gestão
de mais de US$ 3 trilhões em ativos12. Os participantes
da PDC comprometeram-se com a descarbonização de
mais de US$ 800 milhões de ativos por meio de ações
de engajamento, estabelecimento de metas e suporte ao
desenvolvimento de instrumentos de mercado.

ESTRUTURAÇÃO
DE OPERAÇÕES
Captar boas oportunidades de investimento em projetos de
baixo carbono apresenta desafios consideráveis, que vão
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Títulos verdes

e/ou empréstimos a setores da Economia Verde
Participação na carteira de crédito Pessoa Jurídica da amostra* (R$ bilhões)

11,6%

11,3%

18,8%

16,7%

1.062

1.358

1.893

1.645

2013

2014

2015

2016

éstimos a setores com potencial impacto socioambiental
Participação na carteira de crédito Pessoa Jurídica da amostra* (R$ bilhões)

44,4%

39,3%

32,6%

36,8%

1.062

1.358

1.893

1.645

2013

2014

2015

2016

* Dados Selecionados de Entidades Supervisionadas (IF.data) do Banco Central do Brasil.
A carteira pessoa jurídica da amostra considera os bancos participantes no ano da pesquisa.

desde a priorização de recursos por parte das empresas até
a estruturação dessas operações pelo setor financeiro.

Oportunidades no dia a dia das empresas
No cotidiano de suas atividades, as companhias
organizam-se para o constante relacionamento com
suas partes interessadas (stakeholders). Clientes,
fornecedores, acionistas, força de trabalho e meio
ambiente representam um impacto potencial – positivo
ou negativo – sobre seus resultados. Nesse sentido, é
imprescindível entender as mudanças que vêm ocorrendo
nesse contexto para que as companhias possam enxergar
oportunidades e riscos para seus negócios.
É salutar que boa parte das grandes empresas brasileiras
esteja acompanhando as discussões sobre políticas
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Os títulos verdes (green
bonds) vêm chamando
atenção no mercado de
investimentos como uma
modalidade eficiente para
alocar capital em projetos
com impactos ambientais
positivos. Entre esses
papéis, os títulos climáticos
(climate bonds), específicos
para projetos relacionados
às mudanças climáticas,
também atraem volume
considerável de recursos.
De acordo com a Climate
Bonds Initiative (CBI),
as emissões globais de títulos
verdes em 2017 alcançou
US$ 155,5 bilhões.
No Brasil, houve US$
3,67 bilhões em emissões
internacionais e R$ 2,2 bilhões
em emissões nacionais de
títulos verdes até abril de 2018,
segundo a Sitawi Finanças
do Bem. Nos Diálogos de
Financiamento Climático,
destacou-se a forte demanda
por esses títulos no mercado
internacional, que em alguns
casos resultou em taxas de
juros abaixo do esperado para
essa modalidade financeira.

Fonte: FEBRABAN.

públicas de adaptação às mudanças climáticas.
Entretanto, ainda são poucas as companhias que adotam
um conjunto robusto de ferramentas para incorporar a
avaliação de risco climático no seu planejamento e na
sua tomada de decisões sobre investimentos e estratégia
de negócios. Uma publicação lançada em 2017 pelo
Instituto Ethos e pelo WWF-Brasil, com autoria do WRIBrasil, destacou esse problema13. Pouco mais da metade
(56,25%) das 32 empresas entrevistadas para a publicação
ainda não avalia periodicamente a vulnerabilidade de suas
atividades aos riscos climáticos (Figura 7).
A inclusão do tema na matriz de riscos corporativos
é recomendada por iniciativas como a TCFD, que visa
incentivar a inclusão dos riscos climáticos na agenda dos
tomadores de decisão financeira.
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Nos workshops dos Diálogos de Financiamento
Climático, diversos participantes salientaram
a necessidade de maior comunicação entre as
áreas técnica, financeira e de sustentabilidade
das organizações e de um lugar mais central
da sustentabilidade na distribuição interna de
recursos. O diálogo insuficiente entre as áreas e
destas com as lideranças da empresa e a posição
periférica da sustentabilidade nas companhias
representam uma das principais barreiras à
implementação de projetos de baixo carbono.

de padrões de sustentabilidade em sua cadeia de
valor. A pressão sobre os fornecedores responde
de alguma forma às crescentes exigências dos
mercados importadores, preocupados com
impactos socioambientais em sua cadeia de
valor, incluindo as emissões de carbono. Além
da demanda de empresas de grande porte, a
atuação do Sistema S e de associações de classe,
como a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
e federações estaduais do setor industrial, pode
contribuir para o comprometimento das PME com
o tema das mudanças climáticas.

Os problemas são agravados pelo
desconhecimento dos potenciais benefícios
dos projetos climáticos e pela própria forma de
contabilizá-los no balanço – por razões tributárias,
esses projetos muitas vezes entram no balanço
como despesa operacional em vez de serem
registrados como investimento.
Engajamento das Lideranças
Um assunto mencionado reiteradamente nos
Diálogos de Financiamento Climático foi o
envolvimento das lideranças das empresas nas
discussões sobre mudanças climáticas e seus
impactos nos seus negócios. Não é à toa que o
convencimento de lideranças e colegas, mesmo
em companhias em que os negócios sustentáveis
são uma preocupação ascendente, foi indicado
como o principal obstáculo a ser superado por
65% entrevistados em pesquisa on-line realizada
internacionalmente pela plataforma 2degrees,
com mais de 700 empresas14.
É pouco comum que administradores e
executivos das empresas enxerguem o tema
como um fator de geração ou destruição
de valor para as suas companhias. O maior
entendimento do assunto e o engajamento do
público corporativo são condições indispensáveis
para o avanço da agenda e a elaboração de bons
projetos para captar financiamento.
O desafio é ainda maior para as pequenas e
médias empresas (PME). Em muitos casos, o tema
nem sequer foi internalizado pela PME, que tende
a se interessar pelo tópico quando há demanda
de grandes clientes engajados na implementação

13.3

Alocação de recursos
Aliada à dificuldade de engajamento de áreas
e executivos, a competição pela alocação de
recursos nas empresas dificulta o desenvolvimento
de projetos voltados à economia de baixo
carbono. Como o Brasil ainda não estabeleceu
um mercado de emissões de carbono, a economia
carece de parâmetros para precificar o custo do
CO2 embutido nos produtos. Sem isso, a área de
sustentabilidade fragiliza-se para convencer a alta
direção das empresas a tratar o tema climático
como um fator relevante a ser considerado na
aprovação dos projetos. Esse problema pode ser
mais bem enfrentado se a empresa possuir um
sistema de precificação interna do carbono.
Em muitos casos, os projetos que geram
redução significativa de emissões não integram
o negócio central da empresa (core business),
estando mais associados à reestruturação de
processos internos ou infraestrutura, a exemplo
das ações de eficiência energética. Um estudo
sobre financiamento para eficiência energética
encomendado à SITAWI – Finanças do Bem
pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)15 aponta
que, em muitos casos, as companhias priorizam
a expansão da capacidade produtiva ou projetos
finalísticos de alto retorno em detrimento de
medidas para cortar custos operacionais, como nas
ações de racionalização do consumo de energia.
Nas entrevistas realizadas para esta publicação,
especialistas em sustentabilidade comentaram
que inúmeras vezes um projeto de baixo carbono,
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mesmo com taxas de retorno atraentes e
redução significativa de emissões de GEE,
esbarra na resistência da liderança da companhia
por conta da ausência de métricas mais robustas
para mensurar o impacto da tecnologia limpa
sobre as operações e os resultados econômico-financeiros da empresa. Sem conseguir
comprovar suas vantagens ambientais e
econômicas com dados confiáveis, o projeto de
baixo carbono é preterido na concorrência interna
por fatias do orçamento da companhia.

13.1

O estudo do Instituto Ethos e do WWF reforça
a necessidade da priorização dos projetos
relacionados às mudanças climáticas,
especificamente os de adaptação, foco
do trabalho. Segundo o estudo, custos de
investimento e falta de políticas e incentivos do
governo são os principais entraves para a maior
parte das empresas (Figura 6).
Desenvolvimento de métricas
O desconhecimento em relação ao tema
também se traduz pela insuficiência de métricas
quantitativas de retorno (potencial e/ou realizado)
sobre os projetos de redução de emissões de
GEE. Na sondagem da 2degrees, por exemplo, a
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obtenção de dados de desempenho foi o segundo
desafio listado, citado por 41% dos entrevistados.
A elaboração de métricas e indicadores passa
pela consideração mais ampla dos benefícios dos
projetos de corte nas emissões. Variáveis mais
simples de contabilizar envolvem a diminuição
de custos operacionais – no consumo de energia,
água e insumos da produção. Contudo, são
frequentemente negligenciados outros impactos
positivos, como a redução de riscos (operacionais,
físicos e de mercado, entre outros), que podem
advir desses projetos, bem como o aumento da
produtividade e a diminuição de despesas com
manutenção e depreciação.
Outra pesquisa internacional, conduzida pela
SustainAbility16, reforça que a baixa acurácia
dos dados e indicadores apresentados, a falta
de foco em questões materiais (temas relevantes
para a companhia) e a comparabilidade de
dados constituem os principais obstáculos
para a incorporação desses aspectos ao
processo de tomada de decisão estratégica.
E essas barreiras incidem não apenas no tema
das mudanças climáticas, mas também na
sustentabilidade em geral.

Figura 7

Medidas de adaptação nas empresas
Quais são as barreiras para sua empresa adotar
medidas de adaptação à mudança do clima?

Número de respostas*

19
18

Custo de
investimento
Falta de políticas públicas
ou incentivos do governo

de informação sobre métodos,
ferramentas e dados climáticos
13 Falta
de capacidade
interna
5 Falta
4 Outros

Sua empresa já elaborou alguma avaliação periódica
sobre vulnerabilidade climática para seus negócios?

56,25%
37,5%

Não

Sim

6,25% Não sabe
Fonte: Instituto Ethos e WWF-Brasil (2017).
* Trinta e duas empresas responderam a um
questionário do estudo. Esta pergunta admitiu
mais de uma resposta por empresa.
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Avanço regulatório
das questões
socioambientais
O setor financeiro conta com
um arcabouço regulatório
específico para contemplar
a responsabilidade
socioambiental das
instituições, seja nas operações
de crédito ou de investimentos.
Destacamos as seguintes
regulações:
• Resolução CMN
n. 3.792/2009: requeria que
as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar
(EFPC) declarar
explicitamente se adotavam
princípios ligados à temática
socioambiental em suas
políticas de investimento. Foi
revogada pela Resolução CMN
n. 4.661/2018, que prevê, no
seu artigo 10.º, que as EFPC
considerem, na análise de
riscos, sempre que possível,
os aspectos relacionados à
sustentabilidade econômica,
ambiental, social e de
governança dos investimentos.
• Resolução CMN
n. 4.327/2014: determina às
instituições financeiras que
respondem ao Banco Central
(BC) a publicação de uma
Política de Responsabilidade
Socioambiental, além de
constituir uma estrutura
de governança para o tema
e desenvolver um Sistema
de Gerenciamento do Risco
Socioambiental, de acordo
com suas operações,
produtos e serviços.
• Resolução CMN
n. 4.557/2017: trata da
gestão integrada de riscos
nas instituições financeiras,
com disposições sobre o
gerenciamento, o teste
de estresse e a alocação
de capital para diferentes
modalidades de risco, incluindo
o risco socioambiental (onde
se refere à Resolução
CMN n. 4.327/2014 para
procedimentos).

O desenvolvimento de métricas apropriadas
também é critério relevante para a apresentação
de projetos para financiamento. Para tanto, é
premente desenvolver bons modelos de análise,
condição para aprimorar a mensuração de
riscos e impactos. A mensuração adequada de
impactos potenciais e a identificação adequada
das oportunidades constituem procedimentos
indispensáveis à viabilização de projetos para a
economia de baixo carbono.

O olhar do setor financeiro sobre o
financiamento climático
O setor financeiro é desafiado a rever seus
modelos de análise e gestão de riscos, buscando
cada vez mais a integração de novas questões
– como é o caso das mudanças climáticas –,
impulsionado pela demanda da sociedade civil
e por acordos internacionais que abordam a
temática socioambiental em operações de
crédito, investimentos e seguros. Análises
pautadas apenas pelos riscos de curto prazo
não são necessariamente corretas para avaliar
e viabilizar o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras para a solução dos desafios
climáticos da atualidade e seus impactos em
médio e longo prazo.
Como mencionado no item anterior deste
capítulo, há estudos e publicações a respeito
da aplicação de recursos em setores cujos
impactos são considerados positivos do ponto
de vista socioambiental, a exemplo do trabalho
desenvolvido anualmente pela FEBRABAN sobre
o financiamento da Economia Verde. Além de
considerar as especificidades de cada setor
financiado, as instituições dispõem de processos
cada vez mais robustos para analisar os riscos
e impactos de sua carteira de crédito. É uma
tendência que foi potencializada por iniciativas
como a TCFD, que buscam inserir o tema do
clima na estratégia e no processo de tomada de
decisão financeira de credores e investidores.
Produtos de nicho versus
Integração à gestão de risco
Linhas específicas para o financiamento de
projetos ambientais, com ou sem foco nas
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as próprias instituições financeiras reconhecerem
oportunidades voltadas ao financiamento
climático junto a seus clientes. Sublinhou-se que,
em algumas situações, a dimensão ambiental
apenas é identificada como potencial gerador de
valor para uma operação já em estágio avançado
de estruturação, o que muitas vezes acaba
inviabilizando sua integração ao projeto.

mudanças climáticas, possuem ao mesmo tempo
um apelo comercial e um desafio importante a
empresas e bancos. Conforme ressaltado por
participantes dos Diálogos de Financiamento
Climático e especialistas entrevistados para esta
publicação, a diversidade de “produtos verdes”
existente no mercado dificulta o entendimento
a respeito das suas características distintas –
títulos de renda fixa, fundos indexados, projetos
com impacto positivo e investimentos sociais,
entre outros – por parte de empresas, investidores
e dos próprios gerentes de relacionamento das
instituições financeiras.
O financiamento climático com produtos
específicos abarca principalmente programas
incentivados – a exemplo do Plano Agricultura de
Baixo Carbono (ABC) – ou fundos de investimento
e títulos direcionados ao tema, como acontece
com os títulos verdes e climáticos (green bonds
e climate bonds, respectivamente) e com os
fundos de investimento temáticos, como o Fundo
Clima. (No capítulo 4, p. 46, ver lista de fontes de
financiamento climático.)
Na outra ponta, algumas instituições enxergam
oportunidades de operar o financiamento
climático por meio dos produtos sem
foco específico nas mudanças climáticas,
especialmente no setor privado. Participantes
dos workshops manifestaram preferência pela
estratégia de integração da perspectiva climática
à análise de riscos e ao processo de estruturação
de operações e produtos tradicionais dos bancos.
A integração ajuda a consolidar as mudanças
climáticas como um tema do mercado, em vez
de ficar restrito aos produtos do nicho verde,
que geralmente representam parcela ínfima do
volume total das operações.
Capacitação de profissionais
de finanças
Apesar do volume crescente de emissões de
títulos verdes e da inclusão das mudanças
climáticas na pauta dos principais reguladores do
sistema financeiro internacional, como o Financial
Stability Board (FSB), um empecilho levantado nos
workshops e nas entrevistas foi a capacidade de
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A inclusão de adicionalidades ambientais nos
projetos também é desestimulada por implicar
acréscimos nos custos e uma metodologia
mais complexa de montagem e monitoramento
da operação, em contraste com uma gestão
mais consolidada de processos e produtos
convencionais de mercado pelas áreas de
finanças de bancos e empresas. Entretanto,
um modesto acréscimo no investimento
seria suficiente para a adoção de tecnologias
verdes, que mitigariam riscos e tornariam
esses projetos mais resilientes às mudanças
climáticas, segundo a Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE). A entidade projeta investimentos anuais
de US$ 6,3 trilhões em infraestrutura entre
2016 e 2030. Para torná-los compatíveis com
políticas climáticas, seria necessário gastar
adicionalmente apenas US$ 0,6 trilhão ao ano17.
Para que se tornem mais habituais
encaminhamentos favoráveis à adição de
componentes climáticos e de sustentabilidade
nos projetos das empresas, é necessário
priorizar a capacitação de profissionais técnicos
e comerciais sobre o assunto. Nas instituições
financeiras, os funcionários precisam ser
formados para captar projetos climáticos de seus
clientes e avaliá-los, levando em conta riscos
de curto, médio e longo prazo. As companhias
devem treinar seus profissionais para elaborar
mais e melhores projetos de baixo carbono e
integrar as ações climáticas às suas diferentes
áreas administrativas e operacionais.
Com base nos pontos levantados, sugerimos
alguns passos para identificar oportunidades
de financiamento climático junto a empresas e
instituições financeiras (Figura 8).
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Figura 8

identificação de oportunidades

1

Analisar a carteira
de projetos
análise crítica
Analise a carteira de projetos da companhia com o
intuito de verificar se existem aspectos ambientais
a considerar na formulação dos projetos.

2

Levantar práticas
existentes na empresa
visão sistêmica
Verifique, junto às áreas técnicas, as práticas correntes
para as atividades envolvidas nos projetos. É importante
considerar o tema desde a concepção do projeto, de
maneira a evitar custos e desafios posteriores.

3

Desenvolver métricas e
indicadores adequados
Mensuração
Estabeleça métricas e objetivos adequados ao projeto.
Leve em conta impactos sobre o resultado financeiro
(custos, receita e provisões, entre outros), além de
resultados puramente operacionais.

4

Identificar oportunidades
para operações
Demanda Ativa
Solicite, de instituições financeiras, produtos e
serviços de crédito ou de acesso ao mercado de
capitais que contemplem as questões climáticas.

5

Comunicar o mercado
adequadamente
resultados transparentes
Na elaboração do projeto, trate de riscos e
impactos das operações, práticas para mitigação
e resultados esperados. A comunicação deve
ser transparente nos aspectos ambientais e
financeiros das operações.

ANÁLISE DOS PROJETOS
Uma vez identificadas oportunidades para o
financiamento climático, tanto pelas empresas
como pelo setor financeiro, tem início a etapa
de análise e aprovação da operação financeira.
Nessa fase, as empresas fornecem documentos,
informações e garantias à instituição financeira.
O contrato é elaborado, e outros procedimentos
são efetuados até que se efetivem a contratação
da operação e o desembolso dos recursos.
Em muitos casos, há critérios específicos
para a análise e a aprovação de operações
de financiamento climático, que vão desde a
apresentação de estudos prévios à alocação
dos recursos até exigências de monitoramento,
verificação e relato – que serão tratados mais
adiante nesta publicação. Esses critérios
geralmente extrapolam as exigências de
operações tradicionais, ainda sendo vistos pelo
mercado com certa resistência. Diferentes
atores alegam que o “custo adicional” dessas
exigências pode inviabilizar projetos dessa
natureza, se os mesmos não contarem com
incentivos fiscais ou taxas de juros mais baixas
que as praticadas em negócios convencionais.
Além disso, o investimento em novas tecnologias
ainda desperta incertezas no setor financeiro
quanto ao risco e à efetividade dos projetos,
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Padrões e Certificações
A confiabilidade das operações é um fator
primordial para o bom funcionamento da economia
nos planos global e nacional. Não é diferente no
segmento específico do financiamento climático,
que adiciona uma preocupação peculiar com a
confiabilidade técnico-científica de tecnologias e
processos inovadores adotados nos projetos de
mitigação ou adaptação às mudanças climáticas.
Para atestar a confiabilidade de produtos e
processos, as empresas podem utilizar diferentes
instrumentos, como medidas autodeclaratórias,
certificações, padronizações e cumprimento
voluntário de critérios e princípios de acordos
setoriais e multissetoriais.

suscitando uma potencial elevação dos juros
nessas operações. A superação da resistência
a operações com negócios verdes demanda
constante diálogo entre as diversas partes,
inclusive com o poder público.
A fim de contribuir para o avanço dessa agenda
no setor financeiro, foi lançado, em agosto de
2017, o Laboratório de Inovação Financeira
(LAB)18, uma iniciativa conjunta da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), da Associação
Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e do
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Participam do LAB empresas, instituições
financeiras, reguladores e outros atores
relevantes, com a finalidade de identificar
gargalos no financiamento de soluções
sustentáveis, mecanismos de gestão de riscos e
instrumentos inovadores criados por instituições
financeiras e agências de desenvolvimento.
Por meio de quatro grupos de trabalho – sobre
títulos verdes, finanças verdes, fintech e
instrumentos financeiros e investimento de
impacto –, serão desenvolvidas publicações
e recomendações que abordarão o tema do
financiamento climático, entre outros assuntos.

No caso das emissões de títulos verdes, as
operações voltadas ao tema climático podem
se basear no Esquema de Certificação e
Padronização de Títulos Climáticos da Climate
Bonds Initiative20. Nos Diálogos de Financiamento
Climático, foi mencionado que – embora nem
sempre seja obrigatória – a conformidade
(compliance) com padrões internacionais aceitos
pelo mercado facilita o acesso a recursos.

Requisitos e exigências para
o financiamento climático
Para entender os requisitos necessários para
acessar um financiamento ou emitir títulos no
mercado de capitais, é importante definir o tipo
de operação a ser utilizada pela companhia.
O BNDES, por exemplo, disponibiliza em seu
portal na internet o Guia do Financiamento.
Com o guia, o banco procura ajudar empresas a
identificar projetos passíveis de obter recursos da
instituição e esclarece quais as condições para
aprovar uma solicitação de crédito19.
O fluxo da contratação de recursos diretos
do BNDES mostra em detalhes as etapas, os
roteiros para apresentação de propostas e as
exigências para conceder o financiamento
(Figura 9). A instituição conta ainda com guias
setoriais, que apresentam exigências específicas
em função da atuação da companhia ou da
finalidade do projeto a ser apoiado.
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Acordo
internacional
adotado em 2003
por instituições
financeiras que se
comprometeram
a gerenciar riscos
socioambientais
na concessão de
empréstimos a
grandes projetos
industriais e de
infraestrutura.
Ver: http://
www.equatorprinciples.com/

Os padrões de desempenho da IFC são
a principal referência para análise e
monitoramento das operações de crédito. Além
da modalidade de financiamento de projeto
(project finance), à qual se aplicam os Princípios
do Equador na análise pelos bancos de grandes
projetos industriais e de infraestrutura, os
padrões da IFC são geralmente observados em
outros tipos de crédito em que os recursos se
destinam a um projeto ou finalidade específica.
A IFC também possui um conjunto de
publicações e ferramentas para compreensão
e mensuração de riscos socioambientais –
incluindo as questões climáticas – como o
portal web Financial Institutions: Resources,
Solutions and Tools (FIRST). A iniciativa conta
com uma relação de documentos setoriais
contendo informações a respeito do processo
de produção, riscos e oportunidades para
diferentes setores, desde a agropecuária
a alguns serviços21.
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Figura 9

Fluxo de Contratação de Crédito no BNDES
O fluxo para solicitação de apoio direto no BNDES, de forma geral, compreende as etapas
de Enquadramento, Análise, Contratação e Acompanhamento, sendo nesta última que
ocorrem os desembolsos dos recursos financeiros.

Depri

Área Operacional

enquadramento

cec

análise

dir

contratação

Área Operacional: Departamentos setorizados responsáveis pelos processos de análise e acompanhamento dos financiamentos
CEC: Comitê de Enquadramento e Crédito e Mercado de Capitais | DEPRI: Departamento de Prioridades e Enquadramento | DIR: Diretoria do BNDES

Gestão de riscos e análise de
operações no setor financeiro
A análise de operações de financiamento a
projetos de mitigação e adaptação enfrenta o
desafio de integrar riscos climáticos aos modelos
tradicionais de análise de riscos empregados pelas
instituições financeiras. Essa integração requer
uma postura mais arrojada do setor financeiro,
necessária também para adequar as garantias
a projetos de natureza inovadora, nem sempre
contemplados pelos instrumentos tradicionais.
Análise de riscos versus inovação
Três dos cinco riscos globais de maior impacto
e mais prováveis nos próximos dez anos
relacionam-se às mudanças climáticas, segundo
a edição de 2018 do relatório anual do Fórum
Econômico Mundial sobre o assunto22.
Embora venha ganhando destaque nos fóruns
globais de negócios e finanças no decorrer desta
década, o tema dos riscos climáticos ainda
enfrenta dificuldade para ser integrado aos
modelos de análise de risco empregados pelos
bancos. O desafio foi tratado por diversos
atores nos workshops dos Diálogos de
Financiamento Climático.

acompanhamento

Fonte: BNDES.

Ficou evidente, nas conversas com especialistas,
que os modelos convencionais de análise de risco
por bancos e seguradoras, baseados em séries
históricas, muitas vezes colidem com questões
inovadoras da transição para uma economia
de baixo carbono, geralmente na fronteira
tecnológica do mundo em que vivemos.
A integração dos riscos climáticos à análise
dos projetos demandantes de financiamento já
vem sendo testada e adotada por instituições
financeiras no Brasil e internacionalmente. É uma
tendência que visa incorporar essa perspectiva
futura na tomada de decisão a respeito da
aprovação dos projetos de baixo carbono.
Garantias
As garantias a serem consideradas no
financiamento climático também são matéria
de atenção por empresas e financiadores desses
projetos. Ao longo dos workshops, levantou-se
o desafio de identificar garantias adequadas a
projetos de natureza inovadora, que nem sempre
são contemplados pelos instrumentos tradicionais.
A discussão sobre a precificação e o mercado
de carbono volta à tona neste quesito. Segundo
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participantes e especialistas presentes nos
Diálogos de Financiamento Climático, em algum
momento, a própria redução de emissões de
carbono poderá ser utilizada como garantia dos
projetos, o que em tese facilitaria a aprovação
dos projetos das empresas pelas instituições
financeiras. No entanto, ainda é necessário
desenvolver mecanismos mais sofisticados
de avaliação e monitoramento dos projetos
climáticos, antes de pensar na potencial redução
de emissões como uma garantia à operação.
Enfim, as incertezas giram em torno de
tecnologias inovadoras recentes, métricas
adequadas para mensurar resultados dos
projetos e um histórico ainda modesto de
iniciativas. A problemática coloca-se para
empresas, bancos e reguladores, de modo
que se desenvolva um contexto de negócios
favorável a todos os atores.
Covenants
Os covenants compreendem condicionantes
contratuais para a emissão de títulos pelas
empresas, sendo um instrumento comum no
mercado de capitais. Em geral, estão associados
ao nível de endividamento da empresa emissora
de títulos, que se compromete a manter seu
endividamento total em um determinado patamar,
ou outras condicionantes que, caso não sejam
cumpridas, implicam o vencimento antecipado de
um título ou punições aos emissores.
No financiamento climático, mesmo quando as
operações acontecem via mercado de capitais,
não é usual que se observem condicionantes
relativas às contribuições ambientais do projeto
(covenants ambientais). Ocorre, portanto,
que a frustração das metas estabelecidas no
projeto não costuma ser punida com obrigações
e condicionantes contratuais. De fato,
o descumprimento de metas ambientais
não acarreta necessariamente perdas
financeiras para os detentores dos títulos.
Mas pode abalar a reputação dos emissores
desses papéis e a credibilidade do mercado
de títulos verdes e climáticos.

É mais comum incluir covenants nos contratos de
crédito, sobretudo na modalidade de financiamento
de projeto (project finance), que geralmente
contêm condicionantes para o desembolso de
parcelas. Algumas instituições utilizam as práticas
de monitoramento como vínculo ao desembolso
em outras modalidades de crédito, produtos e
serviços. Ou seja, a apresentação de iniciativas
e dados sobre o desempenho socioambiental do
projeto é condição para a liberação das parcelas
do financiamento. Impactos negativos severos ou
descumprimentos dessas condicionantes podem
levar ao bloqueio ou até mesmo à suspensão ou
antecipação do vencimento de um contrato.
A inserção de covenants nos contratos de
financiamento climático poderia reforçar
o comprometimento das empresas com a
temática e a confiança do setor financeiro nessas
operações. No mercado de títulos verdes, por
exemplo, covenants ambientais aumentariam
a confiabilidade do mercado nessas operações.
É importante ressaltar, no entanto, que essas
condicionantes devem ser negociadas com atenção
por todas as partes e relatadas com a máxima
transparência no decorrer da execução do projeto.
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MONITORAMENTO
Uma vez concedidos os recursos, o
financiamento climático requer mecanismos
diferenciados de monitoramento por empresas e
financiadores diante das práticas convencionais
do mercado. A transparência e a prestação de
contas são vitais em qualquer modalidade de
operação do financiamento climático, seja de
crédito ou investimento.
Os sistemas de Mensuração, Relato e
Verificação (MRV) devem ser robustos para
assegurar que os recursos provenientes do setor
financeiro sejam aplicados apropriadamente
nos projetos climáticos. É fato que o MRV
adiciona custos às ações climáticas. Contudo,
trata-se de uma metodologia que aumenta a
confiabilidade da operação.

Figura 10

Elementos Centrais da Divulgação
Financeira Relacionada ao Clima
Fonte: TCFD.

Governança
A governança da
organização em torno dos
riscos e das oportunidades
relacionados ao clima.

Estratégia
Impactos efetivos e
potenciais dos riscos e
oportunidades relacionados
ao clima nos negócios, na
estratégia e no planejamento
financeiro da organização.

Gestão do Risco
Os processos utilizados
pela organização para
avaliar e gerenciar
riscos e oportunidades
relacionados ao clima.

Métricas e Metas
As métricas e metas
usadas para avaliar riscos
e oportunidades relevantes
relacionados ao clima.

Alguns setores e regiões contam com um sistema
próprio de MRV. Na Europa, por exemplo, o setor
de transporte marítimo segue regulação da União
Europeia (UE) quanto às suas emissões de GEE.
No Brasil, não existe um arcabouço regulatório
para um sistema de MRV para o monitoramento
das ações de redução nas emissões de GEE,
apesar dos diversos estudos sobre o assunto
produzidos por instituições acadêmicas e
organizações da sociedade civil. O FGVces, por
exemplo, publicou, em 2013, um estudo sobre os
requisitos para um sistema nacional de MRV para
emissões de GEE e outro a respeito de um sistema
nacional de relato das emissões23.
O primeiro trabalho discute elementos para a
implementação de um sistema de MRV à luz
das experiências da Califórnia, da Austrália, da
Nova Zelândia e da União Europeia, englobando
legislação, estabelecimento de padrões,
verificação periódica e a prestação de contas
ao mercado e à sociedade em geral. Já o
segundo examina as principais características
de um sistema de relato de emissões de GEE
para o Brasil, apresentando duas iniciativas
internacionais sobre o tema (Austrália e Califórnia)
e cinco brasileiras – uma delas é o inventário de
emissões por empreendimentos do Estado de São
Paulo, executado pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb).
A determinação dos indicadores a serem
monitorados depende primordialmente de alguns
fatores, como os seguintes:
• natureza do projeto;
• setor econômico;
• região;
• legislação aplicável: licenças e condicionantes
de operação;
• práticas de gestão da companhia diante das
questões climáticas e especificamente
do projeto, que podem ser baseadas em
padrões e certificações aplicáveis, além de
autodeclarações;
• periodicidade do monitoramento;
• modalidade de financiamento/investimento.

Diálogos de Financiamento Climático
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Figura 11

Riscos, Oportunidades e Impactos Financeiros Relacionados ao Clima

Riscos da
transição

Fonte: TCFD
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PADRÕES E INDICADORES PARA O RELATO
O monitoramento é elementar para tornar
mais transparentes os projetos e a destinação
dos recursos. É importante, contudo, que, além
da prestação de contas, haja um plano para
engajar os principais agentes envolvidos nas
atividades definidas pelo projeto na solução dos
problemas detectados pelo MRV. Até porque o
monitoramento identificará eventuais lacunas,
mas não as resolverá.
Existem acordos internacionais que visam ao
aumento da transparência na divulgação de
informações climáticas e de engajamento entre
diversos atores em torno do tema, inclusive
– e especialmente – credores, investidores e
seguradoras. A maior plataforma global para
relatos corporativos sobre impactos ambientais,
o CDP, com sede em Londres e escritório em
São Paulo, reúne cerca de 650 investidores

Balanço
Patrimonial

Passivos
Capital

– totalizando US$ 87 trilhões em ativos – e demanda
informações ambientais de mais de 5.600 companhias
de diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil,
que relatam riscos climáticos e oportunidades em
negócios de baixo carbono e informações sobre
segurança hídrica e desmatamento.
Ainda em âmbito internacional, a TCFD elaborou
recomendações que visam à avaliação do risco
climático na tomada de decisão financeira. Essas
recomendações tornam-se mais relevantes para
o setor financeiro na avaliação de empréstimos,
investimentos e seguros, tendo em vista que
a TCFD é coordenada pelo Financial Stability
Board (FSB). A iniciativa aponta riscos físicos e
de transição para a economia de baixo carbono,
além de considerar oportunidades de negócio e
os impactos potenciais das mudanças climáticas
sobre os resultados financeiros das empresas
(Figuras 10 e 11).
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quadro-resumo

AS QUATRO ETAPAS DA
OPERAÇÃO FINANCEIRA
Constituem procedimentos fundamentais
na identificação e na estruturação de um
projeto climático:

LEGENDA:

empresas

Instituições
Financeiras

• Avaliar o impacto potencial das
mudanças climáticas no modelo de negócio
da empresa.
• Ao mapear projetos com potencial redução
de emissões, identificar ganhos ligados
à diminuição de custos, ao acesso a novos
mercados e ao aumento da produtividade.
• Conscientizar e engajar os funcionários
e especialmente a Alta Administração,
prevenindo uma possível competição interna
por recursos e priorização de projetos não
vinculados ao tema.
• Desenvolver métricas para avaliar os
benefícios dos projetos, além da redução de
emissões.

Além de indicadores adequados
para mensurar os resultados dos
projetos, a adoção de padrões e
certificações reconhecidos no Brasil
ou internacionalmente podem facilitar
a aprovação de projetos, por conferir
maior confiabilidade e transparência
às informações prestadas.

captação

estruturação

análise

Origem de recursos para o
financiamento climático

Preparação de projetos e estruturas
financeiras para o financiamento climático

Avaliação e aprovação
de projetos climáticos

Principais fontes de recursos para o
financiamento climático:

Alguns fatores são cruciais para
ampliar as carteiras de crédito,
incluindo projetos que reduzam
as emissões de GEE:

Para aprimorar a avaliação dos
projetos climáticos, os bancos devem
incluir riscos climáticos de curto,
médio e longo prazo nos modelos
e processos de avaliação. Embora
hoje considerem sobretudo dados
históricos, os modelos de avaliação
se tornariam mais apropriados
para examinar projetos de baixo
carbono se também considerassem
um olhar para o futuro.

• Crédito: financiamento de
instituições multilaterais, bancos
de fomento, linhas do setor público
e crédito no setor privado, por meio
de produtos de nicho (orientados
especificamente para o tema das
mudanças climáticas) ou integrando
riscos climáticos às estruturas
tradicionais de operações financeiras.
• Mercado de Capitais: recursos
de investidores institucionais, emissões
de títulos verdes e fundos de private
equity, entre outros.
• Outras fontes: doações e
endowment funds, por exemplo.

• Considerar riscos de médio e longo
prazo, que podem ser relevantes para
o retorno financeiro dos projetos, uma
vez que muitos impactos potenciais
das mudanças climáticas não ocorrem
a curto prazo.
• Integrar a dimensão climática
à análise de riscos de produtos
convencionais, além dos produtos de
nicho (voltados a questões ambientais,
inclusive climáticas), de modo a
aproximar os temas do financiamento
sustentável do business as usual.
• Capacitar profissionais técnicos
e da área comercial das instituições
financeiras para captar projetos
climáticos junto a seus clientes e
avaliá-los.
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A despeito de ainda não haver um
sistema de Mensuração, Relato e
Verificação (MRV) regulamentado
no Brasil ou internacionalmente,
algumas medidas podem ser
adotadas voluntariamente pelas
empresas, como:

Na análise dos
projetos, há desafios
e oportunidades para
empresas e instituições
financeiras, como os
seguintes:
• Identificar e apresentar
garantias adequadas.
O financiamento
climático é muitas
vezes inovador e pode
requerer novos modelos
e instrumentos
de garantia.
• O uso de covenants
ambientais ou climáticos,
condicionantes
contratuais que
vinculem os projetos
aos benefícios
climáticos, pode
aumentar a confiança
de financiadores e
investidores em projetos
que promovam a
redução das emissões.

• Estabelecer métricas para
mensurar os benefícios do projeto
(climáticos, redução de custos e
ganhos de produtiviade, por exemplo).
• Atentar a acordos e tendências de
relato climático, como o CDP e a TCFD.
• Sempre que possível, incluir a
asseguração das informações
por terceira parte independente.

monitoramento
Relato, prestação de contas e
acompanhamento da operação

A transparência no relato de
projetos de financiamento climático
é vital para que financiadores
e investidores assegurem que
seus recursos estão gerando os
benefícios ambientais esperados.
Além de acompanhar relatórios
corporativos e trabalhar com
empresas financiadas ou que
receberam investimentos, é possível
vincular desembolsos (no caso de
projetos financiados no mercado
de crédito) ao cumprimento de
cláusulas ou indicadores específicos.

Fonte: Resultante Consultoria.
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Para a TCFD, a comunicação (disclosure) dos riscos
climáticos e de como eles podem afetar os negócios
e resultados das empresas deve ser considerada
no coração da tomada de decisão. Nesse sentido,
o monitoramento e o relato das companhias quanto
às suas estruturas organizacionais, práticas de
gestão e métricas para mensurar o risco climático
são organizados em recomendações para emissores
(empresas que tomam crédito ou recursos no mercado
de capitais) e detentores de recursos. A iniciativa
disponibiliza guias específicos para os seguintes setores:
• Energia
• Materiais Básicos e
Construção Civil

• Transporte
• Agricultura, Alimentos
e Produtos Florestais

PARCEIROS E ASSEGURADORES
Há uma tendência ascendente de verificação
independente por terceira parte de informações não
financeiras das companhias, sobretudo socioambientais
e de governança – procedimento também conhecido
como “asseguração”, ou sua palavra correspondente
em inglês, assurance. Quer essa asseguração seja uma
exigência dos financiadores quer uma liberalidade da
companhia, a verificação independente é considerada
uma boa prática pelo mercado.
A participação de grandes empresas de auditoria
e consultoria, bem como o desenvolvimento de
provedores de serviço específicos para esse mercado
de asseguradores, tem aprimorado a qualidade dos
debates quanto à asseguração de informações não
financeiras. Trata-se de um tópico que certamente
beneficiará o mercado de financiamento climático, uma
vez que acordos internacionais e padrões de relato
servirão como base para a verificação e a asseguração
de informações sobre projetos que visam à mitigação
ou à adaptação a mudanças climáticas.
De qualquer maneira, a asseguração por terceira
parte não deve ser utilizada como condicionante à
concessão de crédito destinado a apoiar investimentos
das PMEs em processos de produção, bens e
serviços mais sustentáveis e pouco intensivos em
carbono. É importante, também, oferecer alternativas
economicamente compatíveis com a natureza das
pequenas e médias empresas para a contratação de
asseguração por terceira parte.

LINHAS DE FINANCIAMENTO A PROJETOS
CLIMÁTICOS DISPONÍVEIS AO SETOR PRIVADO

fundos nacionais
e internacionais

04

lista de fundos
nacionais
AgeRio
Linha | Ser Sustentável

Financia empresas que promovam a redução de
impactos ambientais e incluam a sustentabilidade
em seus processos de produção, operando em
prol da agenda mundial de preservação do meio
ambiente e cuidado com as gerações futuras.
https://goo.gl/F1pakg

Banco da Amazônia
Linha | FNO Amazônia Sustentável

Contribui para o desenvolvimento econômico
e social da Região Norte pautado em bases
sustentáveis, apoiando empreendimentos não
rurais, por meio da concessão de financiamentos
adequados às reais necessidades dos setores
produtivos. https://goo.gl/RtXP8h
Linha | FNO Biodiversidade: Reserva Legal APP

Direcionado a empreendimentos de regularização
e recuperação de reserva legal e áreas de
preservação permanente degradadas.
https://bit.ly/2MG6d1n

Diálogos de Financiamento Climático
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Linha | FNO Biodiversidade:

Linha | FNE Verde

Uso Alternativo do Solo
Contribuir para a manutenção e a recuperação da
biodiversidade da Amazônia.
https://bit.ly/2vHkaW8

Fomenta o desenvolvimento de empreendimentos
e atividades econômicas que propiciem a
preservação, a conservação, o controle e/ou a
recuperação do meio ambiente. https://www.
bnb.gov.br/programa-de-financiamento-asustentabilidade-ambiental-fne-verde

Banco do Brasil
Linha | Investimento Agropecuário BB/

Investimento Agropecuário tradicional MCR 6-4
/ Poupança Ouro Não Equalizável
Apoia a recuperação dos solos por meio do
financiamento para aquisição, transporte, aplicação
e incorporação de corretivos (calcário, gesso
agrícola e adubos para correção) e insumos,
serviços e benfeitorias necessários à recuperação
de pastagem; o florestamento e o reflorestamento;
e formação de lavouras permanentes.
https://bit.ly/2rydN5o
Linha | BB Florestal/BB FCO Pronatureza/ABC

Financiamento para Redução da Emissão de Gases
de Efeito Estufa na Agropecuária (Plano ABC), que,
entre outras finalidades, visa incentivar projetos
que conservem e protejam o meio ambiente;
recuperar áreas degradadas ou alteradas e
desenvolver atividades sustentáveis; propiciar
condições para expansão da produção orgânica;
disponibilizar recursos para investimentos
necessários à implantação de sistemas de
integração de lavoura-pecuária, lavoura-floresta,
pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta.
https://bit.ly/2rydN5o

Banco do Nordeste
Linha | Pronaf Grupo A/C
Financiamento do custeio de atividades
agropecuárias, não agropecuárias e de
beneficiamento ou industrialização da produção.
https://goo.gl/wFBM5B
Linha | FNE Água

Financia projetos para o uso eficiente e sustentável
da água, com recurso do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE). https://www.
bnb.gov.br/fne-agua

Linha | FNE Sol
Contribui para a sustentabilidade ambiental da
matriz energética do Nordeste, oferecendo linha
específica para o financiamento de sistemas de
micro e minigeração distribuída de energia por
fontes renováveis.
https://bit.ly/2yfy6u9
Linha | Pronaf Agroindústria
Financiamento para a implantação, a ampliação,
a recuperação ou a modernização de pequenas e
médias agroindústrias.
https://goo.gl/VCVesS
Linha | Pronaf Agroecologia
Financiamento dos sistemas de produção
agroecológicos ou orgânicos.
https://bit.ly/2KbGbBn
Linha | Pronaf Floresta
Apoia: sistemas agroflorestais (SAFs);
exploração extrativista ecologicamente
sustentável; recomposição e manutenção de
áreas de preservação permanente e reserva
legal; recuperação de áreas degradadas para
o cumprimento de legislação ambiental;
enriquecimento de áreas que já apresentam
cobertura florestal diversificada.
https://goo.gl/T9WuCG
Linha | Pronaf ECO
Financiamento de projetos de tecnologias de
energia renovável e ambientais, silvicultura,
armazenamento hídrico, pequenos
aproveitamentos hidroenergéticos e adoção de
práticas conservacionistas e de correção da acidez
e fertilidade do solo e implantação das culturas de
dendê e seringueira.
https://bit.ly/2KbGbBn
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BNDES

Linha | BNDES Moderagro

Linha | Fundo Clima

Incentivo para investimentos nos setores de
produção, beneficiamento, industrialização e
armazenamento de produtos; estimular ações
de rastreabilidade animal para a alimentação
humana; apoiar a recuperação de solos oferecendo
recursos para aquisição, transporte, aplicação
e incorporação de corretivos agrícolas; apoiar
a construção e a ampliação de instalações
destinadas à guarda de máquinas e implementos
agrícolas e à estocagem de insumos agropecuários.
https://bit.ly/2KaTG46

Apoio a projetos de energias renováveis.
https://goo.gl/NGDT33
Financiamento de ações no tema dos resíduos sólidos.
https://goo.gl/FWjF4b
Apoio a investimentos na melhoria da eficiência da
produção de carvão vegetal.
https://bit.ly/2rAbAG1
Apoio a atividades de combate à desertificação.
https://goo.gl/GC4uHi

Bradesco
Linha | Capital de Giro Ambiental

Financiamento de projetos de florestas nativas.
https://bit.ly/2rz2vxf

https://bit.ly/2G3K5d3
Linha | Capital de Giro Florestal

Apoio a projetos de gestão e serviços de carbono.
https://goo.gl/dCk58h

https://bit.ly/2G3d2pr
Linha | CDC Aquecedores Solares

Financiamento de projetos inovadores.
https://bit.ly/2I5oqHt

https://bit.ly/2jNSyZi
Linha | CDC Certificado Florestal

Linha | Mobilidade Urbana

https://bit.ly/2Ia7X0B

Financiamento para projetos de investimento de
interesse público voltados à mobilidade urbana.
https://bit.ly/2KQafU8

linha | Leasing Ambiental

Linha | BNDES Finem - Saneamento ambiental e

recursos hídricos
Financiamento a partir de R$ 20 milhões para
projetos de investimentos públicos ou privados
que visem à universalização do acesso aos serviços
de saneamento básico e à recuperação de áreas
ambientalmente degradadas.
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/
financiamento/bndes-finem

Produto voltado a projetos de adequação
socioambiental e preservação do meio ambiente
com condições especiais.
https://bit.ly/2Ia7X0B

Caixa
Linha | Bens de Consumo Duráveis

Financiamento de máquinas e equipamentos.
https://bit.ly/2Oy2Bz4
Linha | BCD Ecoeficiência PJ

Linha | Plano ABC

Financiamento para recuperação de pastagens
degradadas; integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF);
sistemas agroflorestais (SAFs); plantio direto; fixação
biológica do nitrogênio; florestas plantadas; tratamento
de dejetos animais; adaptação às mudanças climáticas.
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/
financiamento/produto/programa-abc

Atendimento a empresas cujo investimento
apresente resultados positivos no aspecto
socioambiental. Financia a aquisição de máquinas
e equipamentos que contribuam para a melhoria
dos processos produtivos.
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/
produtos-servicos/ecoeficiencia-empresarial/
Paginas/default.aspx

Diálogos de Financiamento Climático

Linha | Crédito Verde

Financia o setor empresarial para melhorar
seus processos produtivos, economizando
matérias-primas e insumos, e projetos de geração
de energias sustentáveis, transporte eficiente
e gestão de resíduos.
http://www.brasil.gov.br/economia-eemprego/2012/06/caixa-lanca-linha-decredito-verde-para-atividades-sustentaveis

DesenvolveSP

pelas empresas, como sistemas para reuso da
água e equipamentos para reciclagem e redução
de gases poluentes.

lista de fundos
internacionais

Linha | Linha Economia Verde - Máquinas

Acumen Fund

Financia máquinas e equipamentos que promovam
a redução de emissões de gases de efeito estufa,
minimizem o impacto da atividade produtiva no
meio ambiente, reduzam o consumo de energia
e/ou combustíveis e cuja atividade fomente
ganhos sustentáveis, contribuindo com a Política
Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC).
http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/
opcoes-de-credito/projetos-sustentaveis/
linha-economia-verde-maquinas/

Linha | Acumen Fund (Fundo Acumen)

Linha | Linha Economia Verde

Financia projetos sustentáveis que promovam a
redução de emissões de gases de efeito estufa
e minimizem o impacto da atividade produtiva
no meio ambiente. https://goo.gl/jufePN

Santander
Linha | CDC Eficiência Energética de

Equipamentos
Financia a compra de equipamentos e serviços
que utilizem energias renováveis ou energias
convencionais de forma eficiente.
https://sustentabilidade.santander.com.br/
pt/produtos-e-servicos/paginas/santanderfinanciamentos.aspx
Linha | CDC Acessibilidade

Financia adaptação veicular, equipamentos para
acessibilidade, plataformas de elevação, cadeira
de rodas e aparelhos auditivos.
Linha | CDC Processos Mais Limpos

Possibilita a compra de equipamentos que
diminuem os impactos socioambientais causados
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Investe em companhias e agentes de mudanças
para aumentar a dignidade dos seres humanos e
propiciar oportunidades iguais a todos.
https://acumen.org/about/

Adaptation for Smallholder
Agriculture Programme (ASAP)
Linha | ASAP

Financia pequenos agricultores no acesso a
informações e tecnologias que ajudem a mitigar
os riscos climáticos. https://www.ifad.org/

Banco de Desenvolvimento
Alemão (KfW)
Linha | KfW Development & Climate Finance

(Desenvolvimento & Financiamento Climático
do Grupo KfW)
Organização de encontros internacionais no
formato das conferências de mudanças climáticas
para desenhar o estado da arte das oportunidades
no setor e levantar as conquistas já alcançadas.
https://goo.gl/XrkbCg

Climate and Development
Knowledge Network
Linha | Climate and Development

Knowledge Network (CDKN, Aliança Clima
e Desenvolvimento)
Financia projetos em inúmeras áreas, desde
segurança alimentar até gestão de riscos de
desastres. https://cdkn.org/?loclang=en_gb#
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Corporação Interamericana
de Investimentos (CII)

Fundo Multilateral de
Investimentos (FoMIN, Grupo BID)

Linha | Canadian Climate Fund for the Private

Linha | FOMIN

Sector in the Americas (C2F, Fundo Climático
Canadense para o Setor Privado nas Américas)
Apoia empresas privadas e estatais em seus
projetos climáticos na América Latina e no Caribe.
https://goo.gl/BrUKnT

Identificação, suporte e projetos piloto para
enfrentar os desafios climáticos nas localidades
pobres e vulneráveis. https://www.fomin.org/
en-us/Home/about.aspx

Consultative Group (CG)
Linha | Global Facility for Disaster Reduction

and Recovery (GFDDR, Fundo Global para a
Redução de Desastres e Recuperação)
Provê trabalho analítico, assistência técnica e
capacitação para ajudar países vulneráveis a lidar
com os riscos climáticos.
https://www.gfdrr.org/

Fundo Global para o Meio
Ambiente (GEF)
Linha | Special Climate Change Fund (SCCF,

Fundo Especial de Mudanças Climáticas)
Tem como atividade-chave investir na adaptação
e na transferência de tecnologia.
https://goo.gl/Hk3WXc

Green Climate Fund (GCF)
Linha | Private Sector Facility (PSC)

Atua para desencadear o potencial do setor
privado para investimento em energia limpa
e projetos de resiliência climática nos países
em desenvolvimento.
https://www.greenclimate.fund/what-we-do/
private-sector-facility

NDC Invest
Linha | NDC Invest

Apoia países na transformação de seus
compromissos no Acordo de Paris em planos
factíveis. https://www.ndcinvest.org/

Governo da Alemanha
Linha | International Climate Initiative

Linha: The Climate-Smart Agriculture Fund

for Latin America and the Caribbean
(Fundo da América Latina e do Caribe para
Agricultura Inteligente)
Para aumentar a quantidade de culturas
eficientes no mundo, o sequestro de carbono e a
resiliência com as mudanças climáticas, a linha
alavanca o setor privado usando setores na
América Latina e no Caribe.
https://bit.ly/2G3UhCm

(IKI Germany, Iniciativa Internacional de
Clima da Alemanha)
Financiamento de projetos climáticos e de
conservação em países em desenvolvimento e
países com industrialização recente, assim como
em países em transição para a economia de
mercado. https://goo.gl/89xBrC

Governo do Canadá
Linha | Canada’s $ 2.65 billion Climate Finance

Linha | GEF Small Grants Programme

(Programa de Pequenas Doações do GEF)
O programa atua por meio do suporte financeiro
e técnico a projetos que conservem e revitalizem
o meio ambiente e, ao mesmo tempo, melhorem
a qualidade de vida das pessoas.
https://sgp.undp.org/

Contribution (Contribuição Financeira Climática
de 2,65 bilhões de dólares canadenses)
Voltada a inúmeros programas e iniciativas que
ajudam países em desenvolvimento a mitigar
seus riscos e tornar-se mais resilientes aos
impactos das mudanças climáticas.
https://climate-change.canada.ca/finance/

Diálogos de Financiamento Climático

Linha | Canada Climate Change Program

Securing Water for Food

(Programa de Mudanças Climáticas do Canadá)
Parceria que apoia investimentos em energia
limpa no setor privado, por meio do uso de
fundos que catalisem investimentos em energias
renováveis e de baixo carbono.
https://bit.ly/2J5r3pk

Linha | Securing Water for Food (SWFF):

Governo do Reino Unido
Linha | International Climate Fund (ICF, Fundo

A Grand Challenge for Development
(Assegurando Água para Alimentação: Um
Grande Desafio para o Desenvolvimento)
Auxilia fazendeiros a elevar a produção usando
menos água e aumentando o estoque de água,
entre outras iniciativas.
https://securingwaterforfood.org/who-we-are

Internacional de Clima do Reino Unido)
Compromisso do governo do Reino Unido para
estimular países a integrar os desafios climáticos
nas suas políticas de desenvolvimento, buscando
o crescimento com base nas oportunidades
geradas pela economia de baixo carbono.
https://bit.ly/1MztIRu

União Europeia

Linha | Cross Government Prosperity Fund

Dados atualizados até 30/11/2017.

(Fundo de Prosperidade Intergovernamental)
Promove reformas econômicas e o
desenvolvimento necessário nos países parceiros.
https://bit.ly/1o5fR0I

Fonte: Resultante com aportes da publicação Financiamento
Climático para Adaptação no Brasil: mapeamento de fundos
nacionais e internacionais, lançada em setembro de 2017
por Instituto Ethos e WWF Brasil.
Disponível em: https://bit.ly/2pU0wCy.

Powering Agriculture Fund
Linha | Powering Agriculture: an Energy Grand

Challenge for Development (PAEGC)
Foco em projetos de inovação em energia limpa
que aumentem a produtividade agrícola e
estimulem a economia de baixo carbono.
https://poweringag.org/

Transformative Urban Mobility
Initiative
Linha: Transformative Urban Mobility

Initiative (TUMI)
Desenvolvimento de líderes engajados
na mobilidade urbana sustentável nas
economias emergentes.
http://transformative-mobility.org/
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Linha | Euroclima

Promove uma ecologia sustentável e maior
resiliência climática em 18 países da América
Latina, em particular nos que beneficiem uma
maior parcela de populações vulneráveis.
http://www.euroclima.org/en/

05

Engajamento das lideranças
favorece economia de baixo carbono

RECOMENDAÇÕES

52 | rede brasil do pacto global

Regulação e acordos
voluntários elevam
a disponibilidade de
recursos no setor
financeiro para
projetos climáticos
O aprimoramento da gestão de risco por parte
das companhias e do setor financeiro começa
a trazer à mesa as mudanças climáticas como
fator de geração ou destruição de valor para os
negócios. Paralelamente, surgem oportunidades
no desenvolvimento de novas tecnologias,
revisão de processos, redesenho de produtos
e acesso a mercados de forma a contemplar o
tema no modelo de negócio das empresas e na
estruturação de operações pelo setor financeiro.
Nos últimos dez anos, acordos e negociações
internacionais e domésticas sobre mudanças
climáticas ganharam maior atenção da sociedade,
tornando-se necessária, dessa forma, uma
avaliação criteriosa de suas implicações no
relacionamento das empresas e instituições
financeiras com seus públicos de interesse
(stakeholders). Para que a agenda evolua, é
importante discutir aspectos que vão desde
as políticas públicas de mudanças climáticas
até a capacitação de profissionais do setor
privado voltada à identificação e à prospecção
de oportunidades de investimento e negócios
relacionadas ao tema.
Inúmeros tópicos e recomendações relevantes
para fomentar o debate acerca do financiamento
climático foram identificados nos Diálogos de
Financiamento Climático, em revisão de literatura
a respeito do assunto e nas entrevistas realizadas
com especialistas em finanças sustentáveis.

Diálogos de Financiamento Climático

Produtos e serviços inovadores
Existem oportunidades cujo valor presente
dos projetos é negativo, ou seja, quando os
investimentos em tecnologias de redução das
emissões de GEE superam o retorno financeiro.
A médio e longo prazo, porém, os investimentos
passam a surtir efeito positivo no valor dos
projetos, visto que as tecnologias introduzidas
tendem a diminuir os custos operacionais e
elevar os ganhos de produtividade das empresas
ao longo do tempo.
Se o mercado de carbono estivesse
regulamentado no Brasil, a companhia
também poderia diminuir custos tributários
ao pagar menos imposto sobre suas emissões
de GEE e ampliar o faturamento na venda de
cotas de carbono poupadas com a adoção
de tecnologias de baixo carbono. Às vezes
com impactos financeiros e climáticos pouco
perceptíveis pelos gestores, projetos de eficiência
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energética exemplificam ações que deveriam
ser acompanhadas com atenção por gestores de
empresas e instituições financeiras.
Outros setores carecem de um olhar mais
inovador à inclusão das mudanças climáticas.
Na infraestrutura, por exemplo, ainda não há
procedimentos para a inclusão sistemática de
fatores climáticos na elaboração de projetos ou
como critério de financiamento. Isso significa que
tópicos como resiliência às mudanças climáticas
não são contemplados em boa parte dos projetos
de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração,
transmissão e distribuição de energia, armazéns
e terminais de carga, elevando até mesmo o risco
físico desses empreendimentos.
No setor financeiro, as seguradoras podem
impulsionar as discussões sobre riscos
climáticos. Além da capacitação natural do setor
para analisar riscos, o lançamento de produtos e
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coberturas específicas para atividades vulneráveis
a efeitos climáticos adversos poderiam levar
o empresariado a acelerar a transição de seus
negócios para a economia de baixo carbono.
Existe, ainda, um amplo espaço a ser ocupado
por produtos e serviços inovadores nos mercados
de crédito e investimento. Estruturas envolvendo
agências multilaterais para captar recursos com
maior apetite a risco, participações no capital
de projetos ou empresas e linhas específicas de
crédito tendem a se expandir. É imprescindível,
entretanto, que empresas e profissionais do setor
financeiro pensem de maneira inovadora a fim
de captar essas oportunidades – ou seja, para
além da visão convencional de curto prazo, tanto
na avaliação de riscos, como na expectativa de
retorno financeiro dos projetos.
É necessário, também, identificar
adequadamente esses produtos, uma vez
que alguns não integram as carteiras de
crédito e investimento do sistema financeiro.
Produtos a exemplo dos fundos de endowment,
determinadas linhas de organismos multilaterais
e outros instrumentos estranhos à atividade
usual dos bancos podem ser utilizados no
financiamento climático, mas requerem
preparo da área de finanças das empresas para
estruturar operações com esses recursos.
Incluir a variável climática já na concepção
do projeto é fundamental para maximizar os
resultados esperados. O olhar sobre a carteira
de projetos das empresas e sua relação com
aspectos ambientais relevantes pode revelar
inúmeras oportunidades para a captação de
recursos mais baratos e com prazos mais
alongados no setor financeiro.
No caso do mercado de crédito, uma companhia
com uma carteira atraente de projetos de baixo
carbono pode se beneficiar do acesso a linhas
de crédito mais favoráveis à geração de valor
financeiro para as empresas em decorrência
da queda nos custos operacionais, do aumento
de receitas e da diminuição nas provisões dos
balanços com a redução dos riscos corporativos.

Projetos
inovadores
passíveis de serem
apoiados pelo
financiamento
climático utilizam
os recursos
naturais com
maior eficiência e
responsabilidade
socioambiental.
Fundos de
endowment
aplicam recursos
doados por
pessoas físicas
ou jurídicas
no mercado
financeiro. Os
rendimentos das
aplicações são
repassados a
instituições, como
universidades,
hospitais e
organizações não
governamentais.

Regulação e acordos voluntários
Além da observância de tendências regulatórias
na área de meio ambiente, a adesão a acordos
voluntários sobre sustentabilidade, que
incluem o tema das mudanças climáticas, gera
oportunidades de projetos de baixo carbono nas
empresas e maior disponibilidade de recursos
no setor financeiro.
Acordos voluntários têm sido um desdobramento
da maior colaboração entre pares de mercado
e os elos da cadeia de valor para identificar
desafios ambientais e climáticos e oportunidades
de negócios mais sustentáveis e de baixo carbono.

Diálogos de Financiamento Climático

O trabalho colaborativo promove a troca de ideias
e práticas e ajuda a desenvolver ações no setor
como um todo. Iniciativas isoladas da empresa ou
instituição financeira podem levar à sobreposição
de ações, ao desperdício de recursos e a
ineficiências na produção e na distribuição de
mercadorias e na prestação de serviços.
A ausência de uma regulação para instrumentos
de precificação de carbono é constantemente
apontada como uma séria lacuna nos esforços do
país para cumprir sua NDC ao Acordo de Paris.
Sem essa regulação, fica mais difícil para as
empresas integrarem o tema nas suas operações,
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ainda que grandes corporações já implementem
sistemas internos de precificação do carbono.
Não há um marco regulatório para um mercado
global do carbono, tampouco instrumentos
legais que acelerem e ampliem o financiamento
das ações corporativas de mitigação dos GEE e
adaptação às mudanças climáticas. No Brasil,
não obstante os compromissos assumidos
em 2015 na 21.a Conferência das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (COP-21), realizada em Paris,
falta um rumo claro quanto aos mecanismos de
precificação do carbono e às políticas públicas
que levarão o país a cumprir as metas assumidas
na sua NDC. Um ciclo intenso de diálogos em
torno desses desafios deve continuar envolvendo
o empresariado, o setor financeiro, o poder
público, a academia e a sociedade civil.
A autorregulação e os acordos voluntários –
como as mesas-redondas da soja responsável
e do óleo de palma sustentável no setor do
agronegócio – contribuem para expandir os
projetos de baixo carbono e desenvolver métricas
e indicadores que permitam avaliar e monitorar
os riscos climáticos de curto, médio e longo
prazo. Indicadores e ferramentas que facilitam
a compreensão e a mensuração dos impactos
climáticos sobre os negócios também estão
disponíveis em iniciativas como o CDP e a TCFD.
Destaca-se ainda o próprio papel da ONU, por
meio do Pacto Global, da Iniciativa Financeira
do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (UNEP-FI, na sigla em inglês)
e dos estudos, discussões e negociações
desse marco regulatório e demais tópicos
relacionados ao Acordo de Paris. Os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
adotados em setembro de 2015 pelos 193
países membros das Nações Unidas como um
programa de ações para o período 2016-2030,
são um outro exemplo de agenda propositiva
para a humanidade e o planeta Terra, que deve
servir como base para a implementação nos
países de políticas públicas, regulações, metas e
indicadores de desenvolvimento sustentável.
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Engajamento e formação
Houve, nas duas últimas décadas, um
significativo progresso no engajamento de
empresas e instituições financeiras na agenda
de sustentabilidade e mudanças climáticas.
Pressão global por conta das negociações
internacionais no âmbito da ONU, uma maior
disseminação de informações e estudos sobre o
assunto e a necessidade de adequação a leis e
normas ambientais ampliaram o envolvimento de
lideranças e colaboradores das companhias nas
discussões sobre o tema.
As próprias empresas reconhecem que o
maior engajamento climático implica inúmeras
vantagens competitivas, como a melhora na
reputação e na imagem, assim como sua inserção

em um mercado global cada vez mais exigente
quanto à comprovação de padrões elevados de
sustentabilidade em suas práticas de gestão e
fornecimento de produtos e serviços. Apesar
do avanço na percepção dessas vantagens,
perduram certa resistência contra a integração
da sustentabilidade à estratégia corporativa e o
engajamento insuficiente das lideranças, sendo
esta a principal barreira para uma transição mais
acelerada à economia de baixo carbono.
Para ampliar a oferta de crédito, é primordial o
comprometimento das áreas de finanças das
empresas, instituições financeiras e profissionais
responsáveis pela estruturação de produtos e
operações financeiros com a inclusão de critérios
de sustentabilidade nas suas atividades.
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Nessa abordagem, também precisam ser
envolvidos outros atores relevantes na
estruturação de operações.
Além das partes envolvidas diretamente
no financiamento climático, a participação
da academia é imprescindível nos esforços
para expandir o conhecimento e a percepção
dos profissionais de finanças diante dos
desafios e das oportunidades relacionados à
sustentabilidade. A introdução de disciplinas
específicas sobre o assunto e a integração
de tópicos socioambientais na educação
desses profissionais facilitarão a sua atuação
nas áreas de finanças das empresas e
instituições financeiras.
No ambiente corporativo, as associações do
comércio e da indústria desempenham papel
importante ao pautar o tema com maior
frequência, inclusive por meio de discussões
setoriais, e apoiar o desenvolvimento
de iniciativas e até de políticas públicas
orientadas ao cumprimento das metas
do Acordo de Paris. O debate setorial é
fundamental para que se avance na transição
para uma economia de baixo carbono, mas
sem engessar as empresas com regras
impraticáveis para a realidade dos negócios.
Já as entidades ligadas ao setor financeiro,
por sua vez, têm promovido inúmeros
encontros e debates com a finalidade de
subsidiar o desenvolvimento de soluções
financeiras para apoiar as companhias na
execução de projetos de baixo carbono e
adaptação às mudanças climáticas.
Podemos destacar nesse grupo do setor
financeiro engajado na transição para uma
economia de baixo carbono o LAB, a iniciativa
Princípios para o Investimento Responsável
(PRI na sigla em inglês) e as comissões
de sustentabilidade da Febraban e da
Confederação Nacional das Empresas de
Seguros (CNseg).
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Os quatro workshops realizados em 2017 na
série Diálogos de Financiamento Climático,
coordenados pela Rede Brasileira do Pacto Global,
tiveram como objetivo o compartilhamento de
conhecimentos, visando facilitar o acesso das
empresas a recursos financeiros voltados a
apoiar ações de redução das emissões de GEE e
adaptação às mudanças climáticas.
Ao reunir empresas, instituições financeiras,
sobretudo bancos, e especialistas de
sustentabilidade da academia e vinculados a
organizações não governamentais, os workshops
colaboraram para esclarecer vários tópicos da
temática do financiamento climático. Foram
também fundamentais para chamar a atenção
de profissionais que atuam em finanças e
sustentabilidade para a necessidade de superar
desafios, captar tendências e prospectar
oportunidades de negócios e investimentos na
economia de baixo carbono.
Esta publicação resume e destaca aspectos
relevantes das discussões travadas nos quatro
encontros, das entrevistas com profissionais
que são referência no assunto, conduzidas
após os Diálogos, e de estudos sobre o
tema conduzidos dentro e fora do Brasil.
Seu propósito é suscitar o debate acerca do
financiamento climático e fomentar o avanço da
agenda no país, contribuindo para aprofundar
o comprometimento do setor privado com
uma transição mais acelerada para uma nova
economia, sustentável, limpa e de baixo carbono.
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