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1. A RELAÇÃO ENTRE CLIMA E DESENVOLVIMENTO

Os efeitos das mudanças climáticas sobre o 

meio ambiente, o bem-estar socioeconômico 

e a estabilidade do sistema financeiro global 

vêm ganhando cada vez mais destaque. A 

importância da mobilização de recursos para 

projetos de mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas fica realçada diante da 

materialização de alguns riscos e da 

identificação de oportunidades de negócios.  

Entre os riscos que já têm ocorrências de 

materialização estão o aumento da 

frequência e severidade de eventos 

climáticos extremos, como furacões e 

enchentes, avanço do nível do mar em 

cidades costeiras, mudanças nos padrões 

hidrológicos e ondas de calor extremo.  

Do lado das oportunidades econômicas 

associadas ao clima, podemos citar a redução 

de custos através do uso eficiente dos 

recursos e o acesso a novos mercados na 

trajetória de transição para uma economia de 

baixo carbono. Há também o 

desenvolvimento de novos produtos e 

serviços de baixa emissão, atendendo às 

novas preferências dos consumidores ou 

produtores e apresentando soluções mais 

resilientes aos eventos climáticos1.   

Esses efeitos das mudanças do clima 

requerem uma transição por parte dos 

agentes da economia real, cujos recursos 

dependem em grande parte do setor 

financeiro. Estima-se que, em 20162, o 

                                                        
1 Final TCFD Recommendations Report (Task-
force on Climate-related Financial Disclosures, 
2018) 
2 Global Climate Finance: An Updated View 
2018 (Climate Policy Initiative, 2018) 
3 Moving to a Low-Carbon Economy: The 
Financial Impact of the Low-Carbon Transition  
(Climate Policy Initative, 2017) 

investimento global em atividades de 

mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas foi de US$ 455 bilhões. No entanto, 

esses esforços são insuficientes quando 

comparados ao investimento adicional 

necessário estimado para essa transição: US$ 

11 trilhões3 entre 2015 e 2030 apenas nos 

setores de geração de energia, eficiência 

energética, indústria e transporte.  

Como parte dos esforços globais para 

fortalecer a resposta às mudanças climáticas, 

a celebração do Acordo de Paris em 2015 

destacou a necessidade do envolvimento de 

governos, setor empresarial, setor financeiro 

e sociedade civil para que seu objetivo de 

limitar o aquecimento médio do planeta bem 

abaixo de 2ºC em relação aos níveis pré-

industriais e idealmente até 1,5ºC fosse 

alcançado.  

No Brasil, estima-se a necessidade de pelo 

menos R$ 890 bilhões4 em investimentos até 

2030 para que a Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC) seja alcançada. A NDC 

brasileira determina a redução das emissões 

de gases de efeito estufa (GEE) em 37% em 

2025, e 43% em 2030, quando comparada 

aos níveis de 2005. Para isso, o país se 

comprometeu com uma série de medidas que 

apoiam a transição para uma economia de 

baixo carbono, apresentadas na Tabela 1. 

 

4 Documento-base para Subsidiar os Diálogos 
Estruturados Sobre a Elaboração de uma 
Estratégia de Implementação e Financiamento 
da Contribuição Nacionalmente Determinada 
do Brasil ao Acordo de Paris (BID e MMA, 2017) 
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Tabela 1: Medidas para o cumprimento da NDC brasileira 
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil, 20155. 

Energia 

Alcançar participação de 45% de energias renováveis na composição da matriz 
energética em 2030 

Expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de 
energia para uma participação de 28% a 33% até 2030 

Aumentar a parcela de energias renováveis, além da energia hídrica, no 
fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo 
aumento da participação de eólica, biomassa e solar 

Aumento da participação da bioenergia sustentável na matriz energética brasileira 
para aproximadamente 18% até 2030 

Alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030 

Indústria 
Promover novos padrões de tecnologia limpa, medidas de eficiência energética e 
infraestrutura de baixo carbono no setor industrial 

Transporte 
No setor de transportes, promover medidas de eficiência, melhorias na 
infraestrutura e no transporte público em áreas urbanas 

Florestas e 
mudança do 
uso da terra 

Fortalecer o cumprimento do Código Florestal, em âmbito federal, estadual e 
municipal 

Alcançar o desmatamento ilegal zero na Amazônia brasileira e a compensação de 
emissões provenientes da supressão legal da vegetação até 2030 

Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030 

Ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas, por meio 
de sistemas de georreferenciamento e rastreabilidade 

Fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC) por 
meio da restauração adicional de 15 milhões de hectares de pastagens 
degradadas até 2030 

Fortalecer o Plano ABC através do incremento de 5 milhões de hectares de 
sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas (iLPF) até 2030 

As medidas previstas em cada um dos 

setores podem ser entendidas como 

oportunidades de investimentos para as 

instituições financeiras. A trajetória de 

emissões nacionais de GEE aumentou em 

todas as categorias6 no  período de 1990 a 

                                                        
5 Pretendida Contribuição Nacionalmente 
Determinada para Consecução do Objetivo da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (BRASIL, 2015). 
6 Base de dados do Sistema de Estimativas de 
Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa 
(SEEG). Acesso em abr. 2019 

2017, com exceção de Mudança de Uso da 

Terra e Florestas7, o que reforça a 

necessidade de alocação de recursos em 

setores e projetos consistentes com uma 

economia de baixo carbono. 

7 As categorias são Energia, Agropecuária, 
Processos Industriais, Resíduos e Mudança de 
Uso da Terra e Florestas (SEEG, 2019) 
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Em 2017, apesar da queda de 2,3% das 

emissões totais em comparação ao ano 

anterior, houve aumento das emissões em 

quase todos os setores da economia, com 

destaque para aquelas decorrentes de 

Processos Industriais e do setor de Energia8. 

Isso faz com que as emissões brutas de CO2 

per capita do país (10 ton/ano) ainda sejam 

maiores que a média mundial (7 ton/ano)9, 

respectivamente) e dimensiona o desafio de 

adaptação do setor produtivo. 

Nesse sentido, como promotores de agendas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, as 

instituições financeiras de desenvolvimento 

(IFDs) têm papel fundamental na mobilização 

de recursos para investimentos climáticos de 

mitigação e adaptação. Essas instituições 

possuem elevada importância para o 

financiamento de projetos de longo prazo, de 

maior montante e risco, que costumam ter 

menor participação do setor privado. 

Pelo longo prazo de sua maturação, estes 

investimentos costumam estar mais expostos 

às mudanças climáticas, que tendem a se 

intensificar com o passar dos anos. 

Tipicamente, as IFDs atuam no setor de 

infraestrutura, que é decisivo para o perfil de 

emissões do setor produtivo e do qual 

comunidades e empresas dependem para não 

serem afetados por danos físicos associados 

ao clima. Isto é, se a infraestrutura de um país 

é dependente de modal rodoviário e de 

energia fóssil, as atividades produtivas terão 

maior intensidade nas emissões de GEE. Ao 

mesmo tempo, as tendências de aumento da 

severidade de eventos climáticos nas 

próximas décadas reforçam a necessidade de 

infraestrutura mais resiliente a riscos físicos. 

Um terceiro fator que reforça a materialidade 

do tema para a estratégia das IFDs consiste no 

fato de que seus investimentos devem 

colaborar com a manutenção da estabilidade 

do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Recursos destinados à adaptação e mitigação 

das mudanças do clima reduzem a 

vulnerabilidade da economia real e, portanto, 

do SFN aos impactos destas mudanças.  

Efeitos físicos, como o aumento do nível do 

mar ou a incidência de ondas de calor podem 

afetar a infraestrutura de grandes centros 

econômicos, tendo efeito indireto sobre 

indústria e serviços, além de prejudicar as 

condições necessárias para a produção 

agrícola. Efeitos decorrentes do risco de 

transição (veja mais na seção 2), como a 

redução mundial da demanda de 

combustíveis fósseis, podem prejudicar a 

cadeia desses combustíveis. Nos últimos 

anos, atores como o Financial Stability Board 

e bancos centrais passaram a reconhecer 

estes impactos com potencializadores do 

risco sistêmico sobre o crescimento e o bem-

estar econômico. 

 

 

 

                                                        
8 Base de dados do Sistema de Estimativas de 
Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa 
(SEEG). Acesso em nov. 2018. 

9 Emissões do Brasil caem 2,3% em 2017, 
Observatório do Clima (2018). Acesso em 22 
nov. de 2018. 
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Fonte: Elaboração própria

 

Dada a relevância do papel das IFDs na 

mobilização de recursos para o 

enfrentamento das mudanças climáticas, este 

estudo busca jogar luz sobre como essas 

instituições podem incorporar a agenda 

climática nas decisões de investimento. A 

seção 2 apresenta uma análise das 

oportunidades e 

 

riscos decorrentes das mudanças climáticas, 

enquanto o capítulo 3 apresenta o panorama 

atual de incorporação de questões climáticas 

pelas instituições do Sistema de Fomento 

Nacional (SFN) e referências para evolução 

nesta agenda.  

 

  

Figura 1 – Fatores de materialidade do tema de mudanças climáticas para a estratégia de investimentos das IFDs 
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2. O CLIMA NAS DECISÕES DE INVESTIMENTO 

2.1 Oportunidades para transição à economia de baixo carbono 

A estimativa de investimentos para 

cumprimento da NDC brasileira leva em 

consideração os setores de biocombustíveis, 

florestal, energia elétrica, pastagens e 

integração lavoura-pecuária-floresta, 

transporte e indústria, que concentram os 

maiores potenciais de redução de emissões 

de GEE. 

Os setores que demandam maior 

investimento até 2030 para o cumprimento 

da meta são os de energia elétrica e 

biocombustíveis, em R$ 447 bilhões e R$ 161 

bilhões, respectivamente.10 Esses 

investimentos contribuirão para alcançar a 

matriz energética projetada para 2030, 

mantendo elevada a participação de fontes 

renováveis, considerando um cenário de 

crescimento da população e do Produto 

Interno Bruto. Para isso, são necessárias a 

expansão do parque instalado de usinas 

eólicas, solares, termelétricas a biomassa e a 

construção de novas hidrelétricas – 

especialmente pequenas centrais –, além da 

ampliação da produção de outros 

biocombustíveis e de iniciativas de eficiência 

energética. 

No setor Florestal, os investimentos 

estimados em reflorestamento para fins 

produtivos (floresta plantada) são de 

aproximadamente R$ 150 bilhões, enquanto 

para recuperação de pastagens, restauração 

florestal e integração lavoura-pastagem-

floresta somam R$ 125 bilhões11. 

Esses recursos podem ser disponibilizados 

através de diferentes mecanismos 

financeiros, que cada vez mais precisam 

combinar recursos não-reembolsáveis (para 

os quais não é exigido repagamento), 

reembolsáveis concessionais (aqueles que 

oferecem condições de repagamento mais 

favoráveis, mesmo quando o risco da 

operação é maior) e reembolsáveis não-

concessionais (aqueles que vinculam o 

pagamento a taxas, prazos e demais 

condições de mercado). 

Nesse sentido, instituições financeiras de 

diversos países vêm adaptando mecanismos 

financeiros já existentes para atender às 

demandas de projetos climáticos. Alguns dos 

principais mecanismos são apresentados na 

tabela 2. 

 

 

  

                                                        
10 Documento-base para Subsidiar os Diálogos 
Estruturados Sobre a Elaboração de uma 
Estratégia de Implementação e Financiamento 
da Contribuição Nacionalmente Determinada 
do Brasil ao Acordo de Paris (BID e MMA, 2017) 

11 Os investimentos necessários para os setores 
de Transporte e Indústria não foram 
integralmente estimados no estudo, por isso 
não foram incluídos nesta publicação. 
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Tabela 2: Mecanismos de apoio à transição para uma economia de baixo carbono 

Fonte: Elaboração própria 

Linhas de crédito 
climático  

Concessão de crédito para investimentos que contribuam para adaptação 
e/ou mitigação das mudanças climáticas. 

Títulos verdes ou 
climáticos 
(climate ou green 
bonds) 

Títulos de dívida cujos recursos captados devem ser direcionados para 
financiar ou refinanciar projetos e compra de ativos que tenham atributos 
positivos do ponto de vista ambiental ou que contribuam para a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas. 
 
Instrumentos já comuns no mercado podem ser utilizados para estas 
operações, como debêntures, debêntures de infraestrutura, Certificado de 
Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
e Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). 

Empréstimo 
associado a 
desempenho 
sustentável 
(Sustainability-
linked loans) 

Empréstimos cujo custo de capital está atrelado ao desempenho ambiental, 
social e de governança (ASG) do tomador, como metas de emissão de GEE, 
eficiência energética e uso de energias renováveis, que pode ser avaliado 
por agências independentes de rating. 
 
A taxa de juros dessas operações é variável e pode cair quanto melhor for o 
desempenho ASG da empresa, reduzindo o custo da dívida.  
Os recursos captados podem ser usados para propósitos gerais, desde que 
os critérios ASG estabelecidos previamente com o credor sejam cumpridos. 

Garantias para 
projetos 
climáticos 

As garantias atuam como um mecanismo mitigador de riscos, pois permitem 
ao credor dividir o risco de crédito com o emissor da garantia.  
Isso as torna um importante instrumento para a promoção dos investimentos 
de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, geralmente de longo prazo 
e montante elevado. 
 
As garantias podem ser parciais ou totais e funcionam como um empréstimo 
que só é desembolsado em caso de default, quando o emissor da garantia 
paga o montante da mesma ao credor, sob a cobrança de uma taxa. 

Fundos de 
venture capital 
para inovação 
em clima 

 
Fundos de venture capital investem em inovações climáticas para uma 
economia de baixo carbono, mobilizando recursos financeiros para as 
empresas em seus primeiros estágios de desenvolvimento e para o 
escalonamento de suas atividades. 
 

Assessoria 
técnica para 
projetos 
climáticos 

A assessoria técnica pode ajudar a mobilizar, de forma direta e indireta, 
recursos para investimentos climáticos. 
 
Os programas desenvolvidos pelas agências atraem investimentos diretos de 
doadores, governos ou do setor privado. 
 
Tipicamente, são apoiados programas que endereçam lacunas de capacidade 
institucional para lidar com os impactos das mudanças climáticas. Isso 
envolve o desenvolvimento de políticas e diretrizes climáticas, capacitação 
de pessoal e abertura a novos mercados. Inserem-se neste contexto o apoio 
à estruturação de parcerias público-privadas em setores de impacto positivo 
ao clima (ex: saneamento e resíduos sólidos, geração de energia renovável, 
eficiência energética, mobilidade urbana sustentável). 
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2.2 Gestão de riscos 

Como apresentado no Capítulo 1, as 

mudanças climáticas trazem riscos para o 

setor produtivo, para a vida no campo e nas 

cidades. Estes riscos podem ser traduzidos 

em riscos financeiros para empresas e 

governos e, consequentemente, para as IFDs 

que provêm recursos a estes agentes. 

Sua origem está tanto nos impactos físicos 

decorrentes do aumento da temperatura 

terrestre, como nas mudanças da dinâmica de 

mercados e da sociedade de maneira geral, 

em vista da transição para uma economia de 

baixo carbono. A Força Tarefa sobre 

Divulgações Financeiras Relacionadas ao 

Clima (TCFD) propõe uma classificação em 

seis categorias de riscos de transição e duas 

para aqueles físicos, conforme as Tabelas 3 e 

4.

 
 

Tabela 3: Riscos de Transição 
Fonte: Elaboração própria com base em TCFD (2017). 

Riscos de Transição Exemplos para o Brasil 

Regulatório 

Resultante de mudanças 
regulatórias que incentivem a 
transição para uma economia de 
baixo carbono 

› Encalhamento de ativos carbono-
intensivos por precificação de carbono 

› Alteração na composição de 
combustíveis para atender a 
regulações de controle da poluição 

Legal 

Decorrente do risco de litígio 
relacionado à suposta 
contribuição para intensificação 
das mudanças climáticas 

› Responsabilização por danos 
decorrentes de catástrofes climáticas 

› Litigância com acionistas por não 
reportar riscos financeiros decorrentes 
das mudanças climáticas 

Tecnológico 

Decorrente do surgimento de 
melhorias e inovações na 
direção de uma economia de 
baixo carbono 

› Substituição de produtos e serviços 
por alternativas de menor emissão de 
GEE 

› Necessidade de substituição de 
equipamentos por outros de maior 
eficiência energética  

de Mercado 

Resultante de mudanças na 
oferta/demanda de certos 
produtos/serviços devido a 
questões relacionadas ao clima  

› Perda da acreditação de fornecedores 
em cadeias de valor que imponham 
limites às emissões de GEE 

› Diminuição da demanda por bens 
movidos a combustível fóssil (ex: 
geradores, automóveis) 

Reputacional 

Relacionado à mudança de 
percepções dos clientes e da 
sociedade de maneira geral em 
relação à contribuição positiva 
ou negativa de uma organização 
para uma economia de baixo 
carbono 

› Perda de reputação por não-
compensação das emissões de GEE 

› Boicotes de clientes por ausência de 
medidas de mitigação de impactos 
climáticos 
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Tabela 4: Riscos Físicos 

Fonte: Elaboração própria com base em TCFD (2017). 

Riscos Físicos Exemplos para o Brasil 

Agudo 

Decorrente de eventos 
climáticos extremos (ex: 
ciclones, furacões, inundações, 
etc.), com aumento da 
intensidade e frequência 

› Perdas de produção agropecuária por 
estiagem 

› Interrupção de serviços por 
tempestades 

Crônico 

Proveniente de mudanças de 
longo prazo em padrões 
climáticos, que podem causar, 
por exemplo, aumento do nível 
do mar ou constantes ondas de 
calor 

› Destruição de infraestrutura urbana 
costeira por aumento do nível do mar 

› Queda de produtividade agrícola por 
aumento da temperatura 

Ou seja, para além de considerar em sua 

estratégia o apoio a projetos de adaptação e 

mitigação das mudanças climáticas, as IFDs 

precisam: (i) considerar em seus 

planejamentos estratégicos de médio e longo 

prazo a exposição a setores e projetos 

vulneráveis a riscos climáticos; (ii) incorporar 

a variável climática aos seus processos de 

gestão de riscos, isto é, considerar como 

riscos climáticos das operações que apoiam 

podem se traduzir em riscos de crédito, de 

liquidez, entre outras dimensões de risco 

tradicionalmente tratadas. 

A consideração dos riscos climáticos físicos e 

de transição nos planejamentos estratégicos 

permite que as IFDs incrementem seus 

processos de gestão, mitigando esses riscos e 

capturando oportunidades de negócios. A 

incorporação das questões climáticas nas 

estratégias de negócios, por sua vez, permite 

que as instituições evitem perdas decorrentes 

das mudanças climáticas. 

A gestão destes riscos deve ser feita tanto no 

nível da carteira quanto no nível individual 

das operações.  

A abordagem consolidada, no nível da 

carteira, pressupõe que as instituições 

financeiras conheçam a categorização 

setorial e geográfica de sua carteira de 

crédito, de forma que possam controlar sua 

exposição a regiões e atividades econômicas 

mais vulneráveis aos efeitos da mudança do 

clima. 

Já no nível individual, isto é, operação a 

operação, espera-se que as IFDs avaliem 

informações que podem impactar seu cliente, 

como, por exemplo: 

i. natureza da atividade econômica 

financiada pela operação, 

identificando se é maior ou menor 

exposta aos riscos físicos e de 

transição; 

ii. rating de crédito, considerando 

que quanto pior o rating mais 

dificuldade terá o tomador para 

prevenir ou se recuperar de 

impactos climáticos que 

prejudiquem seus ativos ou seu 

balanço; 

iii. vulnerabilidade da localização 

das operações a estresse hídrico, 

eventos climáticos extremos e 

falta de energia, eventos 

diretamente relacionados à 

intensificação das mudanças do 

clima.  

Algumas ferramentas e processos facilitam a 

incorporação do risco climático nas análises 

individuais das operações e na avaliação da 

sensibilidade da carteira, tais como:
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Tabela 5: Ferramentas para incorporação do risco climático 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Um diagnóstico preliminar do nível de 
sensibilidade de uma instituição aos riscos 
climáticos pode ser realizado a partir da 
comparação entre suas carteiras de crédito  

setoriais e os setores de alta exposição 
definidos pela TCFD. O quadro a seguir ilustra 
um exercício deste tipo para o maior integrante 
do SNF, o BNDES. 

 

Nível individual Nível consolidado 

 
Aplicação de questionário socioambiental 

 
 

Questionário com perguntas relativas à gestão 
climática do cliente (ex: existência de Política 
Corporativa de Mudanças Climáticas, uso de 
Inventário de GEE, procedimentos formalizados 
de eficiência energética e de uso de água) e à 
exposição do projeto às mudanças climáticas 
(ex: necessidades de energia e água, estresse 
hídrico e risco de interrupção energética no 
local do projeto). 
 

 
Execução de testes de estresse a partir da 

análise de cenários climáticos 
 

Consideração de cenários de aumento de 
temperatura (ex: 1,5ºC, 2ºC, 3ºC) tipicamente 
utilizadas por atores especializados no tema e 
que contam com revisões de terceiros (ex: 
Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas, International Energy Agency), para 
as análises de cenários já tipicamente 
realizadas para gestão integrada de riscos. 
 

 
Ajuste do rating com base na exposição a 

riscos climáticos 
 
Duas formas de avaliar a exposição a riscos 
climáticos são através da inclusão da variável 
“carbono” na análise de clientes, baseado em 
sua intensidade de emissões, ou da análise do 
impacto de cenários de riscos de transição 
sobre o EBITDA de clientes de setores críticos. 
Os resultados dessas análises podem ser 
integrados ao rating de crédito dos clientes. 

 
Mensuração da exposição a setores críticos e 

ativos carbono-intensivos 
 

O mapeamento da carteira de crédito permite a 
definição e acompanhamento de metas para 
redução da exposição a ativos carbono-
intensivos e aumento a setores de baixo 
carbono. 



 
 

12 

 

 

Briefing Paper 

 

Carteira BNDES vs Setores de maior exposição TCFD 

A TCFD elaborou, em suas Recomendações12, uma lista de setores econômicos de maior 

exposição aos riscos climáticos, isto é, que apresentam maior probabilidade de sofrer impactos 

financeiros decorrentes da materialização desses riscos. 

Os setores foram assim classificados em função de três fatores que devem ser mais afetados 

pelos riscos climáticos, sejam eles: emissões de GEE, consumo de energia e consumo de água. A 

escolha destes fatores se dá porque os riscos climáticos se manifestarão nas organizações 

primordialmente através de restrições das emissões de GEE, o que terá impacto sobre como se 

dá a produção e o consumo de energia, e a disponibilidade, a qualidade e o consumo da água 

nessas organizações. 

Para identificar a exposição do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

aos setores destacados pela TCFD, foi realizada uma análise das contratações realizadas pelo 

banco entre 2009 e 2018. Considerando operações diretas e indiretas não-automáticas, 80,1% 

do total foi contratado pelos setores de maior exposição aos riscos climáticos em 2018. Ao longo 

dos dez anos, essa parcela foi de 72,6%.  

Figura 2 - Percentual das operações do BNDES em setores críticos da TCFD 
Fonte: Elaboração própria com base em BNDES (2019)13. 

 

Dentre eles, destacam-se as contratações pelo setor de Carvão e Utilidades Elétricas, responsável 

por 28,6% do montante total de contratações entre janeiro/2009 e dezembro/2018. Cabe 

ressaltar, entretanto, que 6,8% deste montante refere-se à geração de energia elétrica por fontes 

renováveis alternativas, que contribuem com a mitigação das mudanças climáticas. O apoio ao 

setor de Óleo e Gás e aos setores de transporte são as outras exposições mais relevantes. 
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12 Final TCFD Recommendations Report (TCFD, 
2017) 
13 Foram utilizados os dados das operações 
contratadas na forma direta e indireta não-
automática disponíveis em 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/ho
me/transparencia/centraldedownloads>. 
Acesso em maio, 2019. 
14 Para identificar o percentual das operações 
do BNDES em setores críticos como 
classificados pela TCFD, foi realizada uma 
correspondência entre as Divisões, Grupos ou 
Classes da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), frente aos setores descritos 
pela TCFD. Para os setores críticos da TCFD 
“Transporte ferroviário”, “Transporte 
hidroviário”, “Serviços de transporte rodoviário” 
e “Transporte aéreo de passageiros” as 
operações foram filtradas por Grupos ou 

Classes CNAE (ao invés de Divisão CNAE como 
para os outros setores) pois maior desagregação 
era necessária para obter precisão quanto aos 
valores contratados. Também para esses 
setores, o Grupo CNAE 52.1 - Armazenamento, 

carga e descarga -, que envolve todos os tipos 
de modais de transporte, foi dividido de forma 
proporcional à representatividade do setor nas 
contratações totais do BNDES. 
15 A TCFD refere-se especificamente a 
transporte marítimo. Neste levantamento, foram 
somadas as contratações para todas as formas 
de transporte hidroviário. 
16 No mesmo período (2009-2018) o banco 
contratou R$ 424,9 bilhões em operações 
indiretas automáticas no setor de Agricultura, 
representando 8,8% do total dessas operações 
em 2018. 

 

Tabela 3 - Volume das operações em setores críticos da TCFD 2009-201814 
Fonte: Elaboração própria com base em TCFD, 2017 e BNDES, 2019. 

Setores Críticos TCFD 
Volume de contratações (R$ 

bilhões) 

Participação no volume 

contratado total 

Carvão  

+ Utilidades elétricas 
192,0 28,6% 

Óleo e gás 51,8 7,7% 

Transporte ferroviário 42,7 6,4% 

Transporte hidroviário15 28,9 4,3% 

Serviços de transporte 

rodoviário 
26,4 3,9% 

Papel e produtos florestais 25,4 3,8% 

Metalurgia e mineração 25,3 3,8% 

Automóveis e componentes 17,3 2,6% 

Transporte aéreo de passageiros 

+ Frete aéreo 
17,0 2,5% 

Químicos 16,7 2,5% 

Gestão e desenvolvimento 

imobiliário 
16,3 2,4% 

Alimentos embalados e carnes 15,4 2,3% 

Bebidas 4,8 0,7% 

Agricultura16 4,4 0,7% 

Materiais de construção  

+ Bens de capital 
2,9 0,4% 

Total 487,2 72,6% 

  

 

13 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/centraldedownloads
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/centraldedownloads
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3. A AGENDA CLIMÁTICA NAS IFDS BRASILEIRAS 

3.1 Visão geral 

No Brasil, 29 IFDs compõem o Sistema 

Nacional de Fomento (SNF), conjunto de 

instituições financeiras atuando no território 

nacional de maneira complementar, dentre as 

quais sete possuem atuação nacional e 23 

possuem atuação regional (limitadas a 

regiões geográficas ou estados). 17  

Este capítulo apresenta o panorama atual da 

agenda climática no SNF e referências para 

evolução.  

Apesar da agenda climática estar sendo 

incorporada na atuação das IFDs, o ritmo 

dessa incorporação ainda é incipiente, 

principalmente no que se refere às 

instituições regionais. 18, Diversas IFDs têm 

um histórico de oferecer linhas verdes, isto é, 

dedicadas a projetos com externalidades 

socioambientais positivas, entre os quais se 

destacam energias renováveis alternativas. 

São produtos e linhas alinhados com uma 

economia de baixo carbono. 

No entanto, ainda são iniciativas 

desvinculadas a uma estratégia climática mais 

ampla. O apoio ao desenvolvimento 

sustentável está explícito na missão de várias 

destas IFDs, mas o tema mudanças climáticas 

ainda é pouco incorporado à estratégia de 

negócios.  

Com relação a riscos, também há ainda um 

grande percurso a ser percorrido, dado que a 

abordagem predominante se dá no nível da 

análise e acompanhamento socioambiental 

de operações em cumprimento às demandas 

regulatórias do Conselho Monetário Nacional 

                                                        
17 Além das 29 instituições financeiras, o Sebrae 
também é considerado parte integrante do SNF. 
18 “Estratégia de Finanças Climáticas para as 
IFDs Brasileiras” (Embaixada Britânica no Brasil 
e SITAWI, 2019). A pesquisa foi realizada em 
dezembro de 2018 e consistiu em um 
questionário online enviado a 29 IFDs 

sobre riscos socioambientais. Ainda assim, a 

questão climática é apenas tangenciada nos 

critérios utilizados para estes processos. 

Por serem instituições governamentais, as 

IFDs brasileiras têm sua evolução muito 

balizada pela regulamentação. Se por um 

lado, o avanço da regulamentação pode ser 

uma justificativa para priorização de ações, a 

abordagem ainda é feita de maneira reativa. A 

incorporação desta agenda ainda não visa 

melhorar a gestão de riscos e o 

aproveitamento de oportunidades de negócio 

– seja por meio do aproveitamento ou 

originação da demanda de clientes, seja no 

lado da captação de recursos junto a 

instituições financeiras internacionais que 

priorizam investimentos climáticos. 

A questão climática ainda não é vista como 

parte do dever fiduciário das IFDs – de gerir 

os recursos da União ou dos Estados de 

maneira responsável – como investidores 

institucionais. Esse dever das IFDs justifica a 

inclusão da dimensão climática em seu 

gerenciamento integrado de riscos, dado que 

riscos de diferentes naturezas precisam ser 

considerados. 

Com atuação nacional e sendo o principal 

agente financeiro do Governo Federal para o 

financiamento de longo prazo e apoio a 

políticas de desenvolvimento, o BNDES vem 

se destacando frente à atuação das demais 

IFDs brasileiras, representando um 

posicionamento mais ativo na incorporação 

das questões climáticas. Além do 

atendimento às regulações do sistema 

financeiro nacional relativas ao tema, o banco 

brasileiras. O questionário foi composto de 
questões abertas e fechadas, nas quais os 
respondentes deviam indicar sua preferência 
entre um conjunto de opções. O índice de 
respostas obtidas foi de 76%, resultando em 
uma amostra de 22 instituições 

14 
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também vem tomando medidas internas para 

avançar seu desempenho socioambiental e 

climático.  

Esse avanço envolve a adoção de política 

operacional que apoiou a ampliação de 

fontes renováveis de geração de energia na 

matriz elétrica nacional e excluiu o apoio a 

termelétricas movidas a fontes fósseis, a 

adesão a iniciativa setorial internacional 

sobre o tema e a introdução do tema de 

mudanças climáticas em seu novo Plano de 

Ação da PRSA de 2018.  

Banco do Brasil e Caixa, bancos comerciais 

com carteira de desenvolvimento, também 

têm destaque pelos montantes 

desembolsados em linhas de crédito verde. 

Mais IFDs regionais vêm buscando nos 

últimos anos formas de oferecer esse tipo de 

mecanismo financeiro com condições 

atrativas, com foco em médias e pequenas 

empresas. Nesse sentido, iniciativas coletivas 

que vem sendo apoiadas pela Associação 

Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) podem 

favorecer a maturidade destas IFs na agenda 

climática. 

3.2 O que vem sendo feito 

i. Apoio a projetos de baixo carbono

Diagnóstico realizado pela SITAWI para a 

Embaixada Britânica no Brasil, em parceria 

com a ABDE em dezembro/2018, identificou 

que já existe algum engajamento das IFDs 

brasileiras em relação à incorporação das 

questões climáticas em seus produtos e 

serviços. Nesse sentido, 14 das 22 

instituições respondentes (64%) afirmam já 

possuir produtos voltados à transição para 

uma economia de baixo carbono. 

Destas, três (14%) apenas repassam linhas de 

crédito de outras instituições (como BNDES) 

com este fim, uma (5%) oferece produtos 

climáticos próprios com condições 

semelhantes aos produtos convencionais e 

10 (45%) oferecem produtos climáticos 

próprios com condições diferenciadas (prazo 

maior, taxa menor, garantias mais flexíveis, 

etc.) em relação aos produtos convencionais 

oferecidos. Ainda, uma instituição (5%) 

afirmou estar em processo de 

desenvolvimento de produtos climáticos. 

Dentre os produtos climáticos próprios mais 

citados, destacam-se o crédito a pequenas e 

médias empresas (50%), o apoio à inovação 

(36%), o crédito à grandes empresas (32%) e 

o crédito agro (27%). Esses produtos são 

oferecidos principalmente para os setores de 

energia solar (82%), eficiência energética 

(59%), tecnologias limpas para indústria e 

crédito rural – Plano ABC (ambos em 45%).  

 

Um dos produtos com maior desembolso é o  

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 

(Fundo Clima), gerido pelo BNDES como um 

instrumento da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC) para o apoio 

financeiro a projetos mitigadores de emissões 

de GEE e seus efeitos. São recursos 

reembolsáveis do Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima, para dez subprogramas: 

mobilidade urbana, cidades sustentáveis, 

máquinas e equipamentos eficientes, 

energias renováveis, resíduos sólidos, carvão 

vegetal, florestas nativas, gestão e serviços de 

carbono e projetos inovadores. No entanto, 

no primeiro semestre de 2019, os recursos 

foram congelados após decisão do Governo 

Federal. 
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Desenvolvimento de estratégia climática para capturar oportunidades 

A partir do já mencionado diagnóstico sobre o estágio da incorporação de estratégias climáticas 

pelas IFDs brasileiras realizado pela SITAWI19, foram recomendadas ações para avançar essas 

práticas frente o que já vem sendo realizado por IFDs internacionais. Parte das ações recomendadas 

envolvem a geração e captura de oportunidades climáticas:  

Tabela 4: Ações recomendadas para captura de oportunidades climáticas 
 Fonte: Elaboração própria.  

Ações Racional para captura de oportunidades climáticas 

Oferecimento de produtos e serviços 
voltados ao combate das mudanças 

climáticas e, em um nível mais 
avançado, de produtos climáticos 
próprios com condições 
diferenciadas 

São formas diretas de gerar oportunidades 
relacionadas às mudanças climáticas, aproveitando-

se dos novos mercados criados na transição para 
uma economia de baixo carbono e pelas mudanças 
nas tendências macroeconômicas e preferências 
dos consumidores. 

Determinação de linha de base de 
emissões de GEE na carteira de 
crédito para projetos financiados por 
linhas verdes 

Permite às IFDs mensurar o impacto climático de 
suas carteiras. A mensuração do impacto positivo de 
projetos verdes permite a sua inserção em carteiras 
verdes que podem vir a ser financiadas via parcerias 
com IFDs internacionais e/ou multilaterais e através 
da emissão de títulos verdes. 

Captação de recursos via IFDs 
internacionais e/ou multilaterais, 

fundos climáticos internacionais e 
emissão de títulos verdes 

Forma de captação pouco explorada pelas IFDs 
brasileiras e que permite não só a diversificação de 
fontes de recursos, como também um custo de 
capital vantajoso para o financiamento de projetos 

climáticos. O custo do hedge cambial ainda é um 
obstáculo relevante, sendo, portanto, essencial que 
multilaterais possam oferecer recursos em moeda 
nacional. 

Integração de ações de inovação com 
temas climáticos 

Oportunidades decorrentes da adaptação à uma 
nova realidade climática que podem ser exploradas 
através da implementação e uso de novas 
tecnologias, tais quais medidas de eficiência 
energética e ações de ampliação da resiliência 
climática. 

Estabelecimento de metas de 
desempenho relacionadas ao 
combate às mudanças climáticas para 
alta administração e gestores de 

áreas de negócios 

O estabelecimento de metas de novos negócios 
climáticos a instâncias de governança específicas 
pode aumentar o engajamento com compromissos 
climáticos na instituição e ampliar as oportunidades 

capturadas pela equipe. 

Incorporação do tema no 
planejamento estratégico 

A consideração do tema no processo de 
planejamento estratégico enseja o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços 
climáticos, inclusive com condições de 
financiamento diferenciadas e a avaliação prévia  
de potenciais impactos climáticos negativos de 
novos produtos e serviços. 

 

                                                        
19 Resultados completos podem ser acessados 
em: Estratégia de Finanças Climáticas para as 

IFDs Brasileiras (Embaixada Britânica no Brasil e 
SITAWI, 2019) 
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Exemplo de incorporação da questão climática à estratégia do financiamento ao 
desenvolvimento: Estratégia de Clima e Desenvolvimento da AFD 
 
Em 2018, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) atualizou sua Estratégia de Clima e 
Desenvolvimento para o período de 2017-2022, incorporando a questão climática em linha com 
o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
 
Oportunidades para transição à economia de baixo carbono: para ampliar e acelerar os esforços 
na transição à economia de baixo carbono, a AFD determinou que seu financiamento climático 
anual deve responder por pelo menos 50% de seu apoio financeiro internacional, com foco 
especial para projetos climáticos de adaptação e localizados no continente africano. Os esforços 
de mensuração e divulgação dos resultados e impactos dos projetos também serão ampliados, 
para garantir a coerência das intervenções com os objetivos da instituição. Em 2020, a instituição 
divulgará um relatório do progresso da implementação desta Estratégia 2017-2022. 
 
Gestão de Riscos: A Estratégia determina também a inclusão da análise de riscos climáticos à 
estrutura de análise de riscos aplicada na seleção de projetos para concessão de apoio financeiro. 
Além desta integração ao seu processo interno, a AFD irá disseminar critérios e melhores práticas 
de análise de riscos climáticos com vistas a acelerar a transição para uma economia de baixo 
carbono e resiliente ao clima. A instituição comprometeu-se a levar estas análises como suporte 
de discussões sobre políticas públicas apoiadas pela instituição nos países onde atua. 
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ii. Estruturas de gerenciamento de riscos

As instituições financeiras brasileiras foram 

impulsionadas a aprimorar seus sistemas de 

gerenciamento de risco socioambiental a 

partir da aprovação da Resolução 4.327/2014 

do Conselho Monetário Nacional (CMN). A 

aprovação da 4.327 abriu caminho para que 

outras normas fossem atualizadas para 

incorporar o risco socioambiental. O maior 

destaque foi a Resolução CMN 4.557/2017 

que dispõe sobre a estrutura de 

gerenciamento de riscos e a estrutura de 

gerenciamento de capital, definiu que o risco 

socioambiental deve ser tratado da mesma 

forma que os riscos de outras naturezas. 

Tal arcabouço regulatório desenvolvido para 

o tratamento do risco socioambiental é um 

facilitador para a incorporação da análise do 

risco climático pelas IFDs brasileiras. Isso 

porque o risco climático está inserido na 

categoria de risco socioambiental. No 

entanto, dada a dimensão e severidade dos 

efeitos do risco climático, para identificar, 

avaliar e geri-lo de forma mais precisa, é 

necessário que as IFDs apliquem uma lente 

específica para a dimensão climática, isto é, 

que tratem desse risco de maneira diligente e 

particular, para além da visão geral 

proporcionada pela análise de risco 

socioambiental. 

A partir de pesquisa já mencionada foi 

constatado que apenas 3 IFDs (14%) 

executam gestão de riscos climáticos. Entre as 

que não executavam, 63% entendem que a 

ausência dessa prática se dá por limitarem-se 

a atender exigências dadas pela legislação 

brasileira, a qual ainda não impõe um 

posicionamento climático específico na 

esfera de gerenciamento de riscos. 

Poucas IFs possuem medidas de engajamento 

com seus clientes relacionadas às questões 

climáticas. Apenas duas instituições 

afirmaram prestar serviços de assessoria 

técnica. Ao mesmo tempo, cinco instituições 

afirmaram que o apoio técnico 

socioambiental externo possui alta ou muito 

alta relevância para o desenvolvimento de 

produtos climáticos (dos quais faz parte o 

serviço de assessoria técnica) e 12 

instituições afirmaram que o fomento por 

parte de instituições multilaterais através de 

assessoria técnica possui alta ou muito alta 

relevância para o desenvolvimento de novos 

produtos climáticos.  

Sendo assim, é possível observar que as IFDs 

nacionais ainda não se consideram 

completamente capacitadas para incorporar 

questões climáticas em produtos e 

operações, o que pode ter alguma influência 

sobre o baixo engajamento com clientes 

observado na pesquisa. Nesse sentido, 

parcerias com outras instituições devem ser 

um facilitador para aumento da capacidade 

da gestão de riscos climáticos, o que pode ser 

feito por meio da criação ou revisão de 

instrumentos, como aqueles mencionados na 

seção 2.2. 

Mesmo o BNDES revisou apenas 

recentemente sua estratégia socioambiental 

para incorporar de forma mais objetiva a 

questão climática. Ao revisar seu Plano de 

Implementação da Política de 

Responsabilidade Social e Ambiental (PRSA), 

incorporou dois novos temas centrais: as 

mudanças climáticas e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a 

agenda 2018-2020.  A previsão regulatória de 

que as PRSA sejam revisadas a cada cinco 

pode ser uma oportunidade para esse 

exercício nas instituições.
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Adoção das recomendações 

As Recomendações da TCFD estão estruturadas em quatro dimensões para integração da questão 

climática a o funcionamento das organizações: Governança, Estratégia, Gestão de Riscos e Métricas 

e Metas.  

Dentro da dimensão de Gestão de Riscos, as divulgações recomendadas correspondentes instruem 

as organizações a descrever seus processos de identificação, avaliação e gestão de riscos 

climáticos, além de como esses processos são integrados ao sistema de gestão de riscos global da 

instituição. Da mesma forma, na dimensão de Estratégia, é recomendado que os riscos e 

oportunidades climáticos sejam descritos, junto de seus impactos sobre os negócios, estratégia e 

planejamento financeiro das organizações, e ainda, da resiliência da estratégia da organização 

frente às mudanças climáticas, considerando diferentes cenários. 

Esta estrutura permite, portanto, que as Recomendações sejam utilizadas não apenas como um 

framework de divulgação de informações, mas também como guia para integração das questões 

climáticas aos processos e estratégias das organizações.  

Sendo assim, a partir dos requerimentos descritos em cada divulgação recomendada e nas 

orientações gerais e suplementares relacionadas, as Recomendações também fornecem um 

framework primário para a abordagem das questões climáticas dentro das organizações. Esse 

framework indica o que as partes interessadas esperam de informações climáticas e que processos 

e ações as organizações podem executar para gerá-las. 

No Brasil, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) lançou em março/2019 um conjunto de 

ações propostas para que os bancos comerciais implementem as Recomendações da TCFD. 

Engajamento com clientes 

O Princípio 2 do Principles for Mainstreaming Climate Action do Climate Action in Financial 

Institutions versa sobre a gestão dos riscos climáticos, que passa pelo trabalho em parceria com os 

clientes para determinar as melhores medidas de adaptação e construção de resiliência frente os 

impactos das mudanças climáticas e a melhora da sustentabilidade a longo prazo dos 

investimentos. 

Em paralelo, as recomendações da TCFD passam pela identificação pelos bancos das suas emissões 

financiadas, ou seja, as emissões das atividades financiadas por sua carteira de crédito. Essa 

identificação entra nas recomendações da Dimensão Estratégia, que busca informações a respeito 

dos impactos dos riscos e oportunidades climáticos sobre os negócios, estratégia e planejamento 

financeiro da organização. 

  



 

Aprofundando as orientações da TCFD sobre oportunidades e riscos físicos: caso do EBRD 
 
Em maio de 2018, o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD) divulgou um 
relatório20 para orientar seus (potenciais) clientes corporativos na implementação das 
Recomendações da TCFD. O objetivo era preencher lacunas e desenvolver mais detalhadamente 
as orientações divulgadas pela TCFD em seu relatório final, principalmente no que diz respeito 
às métricas que devem ser utilizadas para divulgar os riscos e oportunidades climáticos físicos.  

A fim de garantir a transparência e comparabilidade dos dados, foram criados três grupos de 
trabalho compostos por participantes dos setores financeiro e empresarial para alimentar as 
discussões. Os temas dos grupos consistiam em: 

(i) Métricas para gestão e divulgação de riscos climáticos físicos 
(ii) Métricas para oportunidades de resiliência climática 
(iii) Inteligência climática para estratégia de negócios e planejamento financeiro 

 

O conjunto de recomendações elaborado a partir dessas discussões indicam os esforços iniciais 
necessários para a adesão às Recomendações da TCFD. Isso inclui orientações mais objetivas 
para a identificação e gestão de riscos e oportunidades climáticas, divulgação de seus impactos, 
e caminhos para a construção de cenários climáticos. As recomendações envolvem ações como: 

(i) Divulgação de impactos financeiros de eventos climáticos extremos passados 
(ii) Avaliação da exposição aos impactos climáticos físicos de primeira ordem21 
(iii) Identificação de oportunidades climáticas com base no processo de gestão de riscos 
(iv) Consideração das trajetórias atual e desejada de emissões de GEE e as projeções de 

aquecimento relacionadas como base para a análise de cenários 
 

Finalmente, o relatório destaca que as ações recomendadas devem evoluir, informadas pelos 
processos de implementação das próprias empresas, e que algumas questões principais ainda 
carecem de desenvolvimento – um desafio também reconhecido pela TCFD. A dificuldade de 
determinação da materialidade dos riscos e o melhor método para modelar e quantificar os 
impactos climáticos futuros são alguns exemplos de questões a serem trabalhadas.  
 
Além disso, destacam-se as incertezas regulatórias, a quantificação dos benefícios da resiliência 
climática, incluindo suas externalidades positivas, e como integrar os resultados das análises de 
cenários ao processo de tomada de decisão das empresas. 

  

                                                        
20 Advancing TCFD guidance on physical climate 
risks and opportunities (EBRD, 2018) 
21 O estudo classifica os impactos de primeira 
ordem (ou diretos) como aqueles que podem 
ser medidos em termos físicos (graus, 
milímetros de chuva, temperatura do mar, etc.), 
que afetem regiões ou localidades específicas 
dentro de um intervalo de tempo discreto (dias, 

meses, anos, etc.). Por outro lado, os impactos de 
segunda ordem consistem em impactos 
decorrentes dos efeitos das mudanças 
climáticas sobre a economia, humanidade e 
ecossistemas, para além dos limites da 
organização. Esses impactos são mais difíceis de 
prever e mitigar. 
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iii. Compromissos de descarbonização

O desinvestimento em ativos que utilizam 

combustíveis fósseis está em linha com o 

dever fiduciário dos investidores 

institucionais, que possuem perfil de 

investimentos de longo prazo. Isso porque é 

uma forma de mitigar os riscos climáticos, que 

possuem um horizonte de materialização 

mais longo, e reputacionais; de prevenir-se de 

perdas decorrentes de ativos encalhados; 

além de ser consistente com metas nacionais 

ou subnacionais de limitar o aquecimento 

global abaixo de 2ºC.  

No Brasil, há apenas um exemplo concreto de 

compromisso de descarbonização. Em 

outubro de 2016, o BNDES introduziu novas 

condições para o financiamento direcionado 

ao Setor de Energia Elétrica, extinguindo o 

financiamento a usinas termelétricas movidas 

a carvão e óleo combustível, intensivas em 

emissões de GEE, contratadas em leilões 

realizados após essa data.  

A medida, aliada ao aumento do teto de 

participação do banco em projetos de 

geração de energia solar para 80%, a 

manutenção do teto para renováveis 

alternativas (éolica, biomassa, cogeração e 

PCH) em 70% do financiamento e a redução 

para usinas hidrelétricas (UHE) e termelétricas 

(UTE) para 50%, buscou ampliar a 

participação de energias renováveis na matriz 

elétrica brasileira. O banco também visava 

direcionar investimentos a taxas subsidiadas 

para projetos com alto retorno social e 

ambiental.  

A decisão ocorreu num contexto internacional 

de desinvestimento por parte de investidores 

institucionais em ativos carbono-intensivos. 

Cerca de mil investidores institucionais, 

liderados por seguradoras, fundos de pensão 

e fundos soberanos, com US$ 6,24 trilhões 

em ativos, já se comprometeram a desinvestir 

em combustíveis fósseis22.  

No entanto, em 2018, o BNDES realizou uma 

operação de R$ 729 milhões com a Usina 

Termelétrica (UTE) Pampa Sul, movida a 

carvão. A energia a ser gerada foi contratada 

no leilão de energia A-5, ainda em 2014, antes 

do banco adotar seu compromisso de não-

investimento em usinas a carvão.  

O posicionamento do BNDES é fundamental 

para guiar o movimento de outros grandes 

investidores institucionais públicos e 

privados neste sentido, gerando impactos 

positivos que vão além da sua própria atuação 

e acelerando a transição para uma economia 

de baixo carbono.  

  

                                                        
22 The Global Fossil Fuel Divestment and Clean 
Energy Investment Movement, 2018 



 

REFERÊNCIAS PARA MELHORIA  

Compromissos internacionais de descarbonização 

Portfolio Decarbonization Coalition (PDC):  

Trata-se de uma iniciativa lançada em 2014 pela Iniciativa Financeira da ONU Meio Ambiente (UNEP 

FI) em parceria com investidores e sociedade civil23. Seu objetivo é mobilizar os mercados 

financeiros, através do movimento de grandes investidores institucionais, para que guiem a 

transição a uma economia de baixo carbono pela descarbonização de seus portfólios de ativos e 

investimentos.  

Para que esses investidores reduzam as emissões de seu portfólio (tipicamente chamadas de 

emissões financiadas), primeiro é recomendado que as mensurem e divulguem. As metas iniciais 

da Coalizão envolviam a mensuração e divulgação de emissões financiadas de US$ 500 bilhões em 

ativos sob gestão e a redução de US$ 100 bilhões em emissões financiadas até a 21ª Conferência 

das Partes (COP21), em novembro de 2015. As metas iniciais foram atingidas e superadas. Em 

dezembro de 2017, a Coalizão divulgou que já contava com 32 participantes, entre proprietários e 

gestores de ativos, que juntos somam mais de US$ 3 trilhões em ativos sob gestão e que 

representam mais de US$ 800 bilhões em compromissos de descarbonização24. 

 

Divest-Invest;  

Lançado em 2014 pela Divest-Invest Philantropy, o Divest-Invest é um movimento global de 

investidores que buscam acelerar a transição para um sistema energético limpo. Para isso, 

estabelece que os investidores signatários não façam novos investimentos nas 200 maiores 

companhias de petróleo, gás e carvão, vendam ativos fósseis em até cinco anos e invistam em 

soluções climáticas, tais quais energias renováveis, tecnologia limpa, resiliência climática e 

eficiência energética.  

Tem a meta de atingir a deslocação de US$ 12 trilhões em ativos fósseis para alocação em ativos 

limpos associados a soluções climáticas até 2040. Em 2018, 1.040 investidores institucionais e 

59.524 investidores individuais já haviam se comprometido com o movimento, somando US$ 8 

trilhões de ativos sob gestão25. 

 

 

 

  

                                                        
23 O fundo de pensão sueco AP4, a gestora de 
ativos Amundi e o CDP (antes Carbon Disclosure 
Project) 
24 CDPQ, Sarasin and SURA join Portfolio 
Decarbonization Coalition: Members now 

oversee more than US$800 billion in 
decarbonization strategies, 2017 
25 Climate Initiatives Platform, 2018; 
DivestInvest, 2018 
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iv. Liderança e participação de iniciativas coletivas

Além dos compromissos públicos de 

descarbonização, há iniciativas de 

investidores que buscam discutir soluções 

conjuntas e compartilhar boas práticas 

aplicáveis a seus pares para reduzir o impacto 

negativo indireto nas mudanças climáticas. 

A Climate Action in Financial Institutions é 

uma iniciativa que conta com a adesão de 

duas IFDs brasileiras: o BNDES e o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 

Lançada em dezembro/2015, no contexto da 

COP21, a iniciativa reúne 42 IFs públicas e 

privadas em torno de cinco princípios: 

i. Comprometer-se com estratégias 
climáticas 

ii. Gerir riscos climáticos 
iii. Promover objetivos climáticos 
iv. Melhorar o desempenho climático 
v. Prestar contas de suas atividades 

climáticas 

Os princípios orientam as instituições 

financeiras na internalização das questões 

climáticas, de modo voluntário e progressivo, 

em suas estratégias, processos de gestão de 

riscos, monitoramento e prestação de contas 

à sociedade. A iniciativa também promove 

atividades de intercâmbio de conhecimento 

entre os seus participantes, incentivando 

disseminação de melhores práticas e 

colaboração em áreas de interesse comum.  

Já a Climate Action 100+: é uma iniciativa 

coordenada por investidores e associações 

do setor26 com foco em mobilizar empresas 

não-financeiras. Ainda não há IFs brasileiras 

participantes. Seu objetivo é garantir que as 

cem empresas que mais emitem GEE no 

mundo – representando 2/3 das emissões 

industriais globais anuais – tomem medidas 

em relação às mudanças climáticas. A 

iniciativa reúne mais de 320 investidores 

signatários, com mais de US$ 33 trilhões em 

ativos sob gestão, que pretendem utilizar de 

suas posições para incentivar uma transição 

nas companhias investidas. 

Outra forma de atuação das IFDs – ainda 

pouco utilizada no cenário brasileiro – 

envolve a conscientização quanto à 

importância do desenvolvimento de políticas 

públicas de apoio ao enfrentamento das 

mudanças climáticas e o engajamento com 

seus formuladores para incentivar esse 

desenvolvimento. 

Políticas públicas relacionadas ao tema já 

vêm sendo desenvolvidas e estão em 

evolução, envolvendo medidas de mitigação 

e adaptação climática. Alguns exemplos no 

contexto internacional incluem a introdução 

de mecanismos de precificação do carbono, o 

estímulo a transição para fontes de energia 

renováveis e a adoção de soluções de 

eficiência energética27.  

O risco climático de transição associado às 

mudanças nas políticas públicas pode ser 

mitigado caso as mudanças graduais e 

planejadas. Dessa forma, as IFDs podem se 

beneficiar bastante do engajamento e 

participação durante o processo de 

elaboração e implementação dessas políticas, 

de forma a reduzir o custo de adaptação a 

nova realidades regulatórias.

                                                        
26 Asia Investor Group on Climate Change 
(AIGCC), Ceres, Investor Group on Climate 
Change (IGCC), Institutional Investors Group on 
Climate Change (IIGCC), Principles for 
Responsible Investment (PRI), AustralianSuper, 

CalPERS, HSBC Asset Management, Ircantec e 
Manulife Asset Management 
27 Final Report Recommendations of the TCFD, 
2018 



 

REFERÊNCIAS PARA MELHORIA  

Influência e apoio a políticas públicas 

No documento Principles for Mainstreaming Climate Action, da iniciativa Climate Action in Financial 

Institutions, que trata da consideração do tema de mudanças climáticas na operação das 

instituições financeiras como um todo, o Princípio 3 (“Promover objetivos climáticos inteligentes”) 

inclui ações de engajamento com partes interessadas para a criação de oportunidades que 

aumentem o investimento climático. 

A TCFD considera que a transição para uma economia de baixo carbono desencadeará mudanças 

em políticas públicas que podem vir alterar o perfil de risco-retorno das organizações expostas aos 

riscos climáticos. Nesse sentido, a elaboração das Recomendações foi em parte motivada pelo 

interesse dos formuladores de políticas públicas do sistema financeiro em evitar riscos sistêmicos 

como a súbita queda no valor de ativos.  

Já em relatório publicado em 2018 pelos Bancos de Desenvolvimento Multilaterais (MDB)’28, com o 

objetivo de reforçar seus compromissos com o Acordo de Paris, foram descritas seis áreas de 

alinhamento entre a atuação dessas instituições e os objetivos do Acordo. Uma delas é o 

engajamento e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas, em que os MDB comprometem-se 

a apoiar o ciclo de revisão das NDC e o desenvolvimento de serviços para apoiar a implementação 

das estratégias de longo prazo de redução de emissões, além da aceleração da transição para um 

desenvolvimento econômico de baixo carbono e resiliente ao clima. 

Em relatório publicado em 201929 uma coalização de 34 bancos centrais prescreve ações para 

endereçar os efeitos dos riscos climáticos sobre a estabilidade do sistema financeiro global. O 

relatório chega a quatro recomendações elaboradas para formuladores de políticas públicas, 

bancos centrais e órgãos supervisores, que envolvem a integração dos riscos climáticos no 

monitoramento da estabilidade financeira e na supervisão prudencial 

Como mencionado anteriormente, as IFDs são as executoras financeiras das políticas públicas de 

desenvolvimento e possuem grande capacidade técnica para lidar com as demandas dos setores 

econômicos nacionais e regionais. Dessa forma, essas instituições podem contribuir para a 

formulação de políticas públicas com evidências tanto no nível macro quanto no nível local 

(regional ou estadual).    

Sendo assim, fica demonstrada a importância do engajamento das IFDs com os formuladores de 

políticas públicas, de forma não só a ativamente contribuir para a evolução da agenda do 

desenvolvimento sustentável e compatível com uma economia de baixo carbono no Brasil, como 

também para influenciar a forma e ritmo de implementação dessas políticas, de forma que o 

impacto sobre o sistema financeiro seja suavizado e previsível. Fóruns já constituídos como a ABDE 

e o diálogo com o Banco Central do Brasil podem exercer papel fundamental nessa trajetória. 

  

                                                        
28 The MDB’s alignment approach to the 
objectives of the Paris Agreement: working 
together to catalyse low-emissions and climate-
resilient development, 2018 

29 A call for action: Climate change as a source 
of financial risk do Network for greening the 
financial system, 2019 
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3.3  Refinando o olhar para o clima 

A forma, a probabilidade e a severidade da 

ocorrência dos impactos das mudanças 

climáticas sobre a sociedade podem variar de 

acordo com a região. Isso se dá tanto com 

relação aos impactos decorrentes de riscos 

físicos, como também de riscos de transição e 

das oportunidades econômicas.  

O grau destes riscos também depende da 

resiliência das localidades. Isto é, cidades 

com infraestrutura mais resiliente a eventos 

climáticos extremos estarão menos 

vulneráveis aos efeitos de eventos climáticos 

extremos. Também, economias regionais ou 

nacionais menos dependentes de indústrias 

carbono-intensivos sofrerão menos perdas 

econômicas em cenários de precificação de 

carbono e mudanças de padrão de consumo. 

Estratégias de desenvolvimento devem 

considerar, portanto, aspectos regionais com 

relação a cenários de transição para economia 

de baixo carbono e de impactos físicos das 

mudanças do clima. Na Figura a seguir são 

apresentados riscos climáticos físicos de 

destaque para cada região brasileira, as IFDs 

com atuação específica nessas localidades e 

o total de suas carteiras de crédito ativas em 

dezembro de 201830 . 

Como abordado nos capítulos anteriores, os 

riscos climáticos sobre governos, 

comunidades e a sociedade civil podem ser 

incorporados de duas maneiras pelas 

instituições financeiras. A primeira delas é a 

consideração de que os riscos de seus 

(potenciais) clientes são também um risco 

financeiro para a instituição, dado que podem 

afetar a capacidade de pagamento daqueles 

que tomam seus recursos.  

No caso específico das IFDs, uma segunda 

leitura sobre estes riscos deve ser feita em 

paralelo com sua missão: como estes riscos 

podem comprometer o desenvolvimento 

sustentável regional e nacional. Para evitar, 

mitiga-los ou controla-los, os agentes 

econômicos demandam recursos das IFDs – o 

que deve ser considerado, portanto, em sua 

estratégia de negócios. 

 

  

                                                        
30 Com exceção da carteira de crédito do Banco 
de Brasília (BRB), cujos dados disponíveis mais 
recentes são de setembro de 2018. As demais 
instituições financeiras consideradas 

integrantes do SNF e que têm atuação nacional 
são: Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Cresol, Finep, 
Sicredi e Sicoob 
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Figura 3 – Destaque dos riscos climáticos físicos por 
Região e IFDs regionais31 

Fonte: Elaboração própria com base em AdaptaClima 

(2013), IPCC, (2014) e BCB (2019). 
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O conhecimento que estas instituições têm 

sobre o perfil e necessidades das empresas, 

bem como sobre as demandas sociais para o 

desenvolvimento sustentável regional, as 

colocam em uma posição privilegiada para: 

i. Gerar junto a seus clientes 
demanda para contratação de 

crédito (e outras soluções 
financeiras) a ser utilizado em 
projetos de mitigação e adaptação 
climática; 
 

ii. Atender a demanda já existente 
por recursos e assistência técnica 
para mitigação e adaptação. 

 

 

Figura 4: Aspectos regionais para entendimento de riscos e oportunidades climáticas 
Fonte: Elaboração própria. 

Entre as questões regionais que caracterizam 

oportunidades de negócios relacionados à 

mitigação e adaptação estão: 

i. Aspectos ambientais: 
questões como padrões de 
temperatura, disponibilidade hídrica 
e geologia impõem riscos físicos 
crônicos ou agudos a territórios, que 
podem ser mitigados por projetos 
apoiados

                                                        
31 Não exaustivo. 

pelas IFDs. As questões ambientais 
regionais também podem ser aliados 
a oportunidades de transição para 
economia de baixo carbono, como a 
incidência solar ou a extensão de 
áreas de vegetação nativa. 
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ii. Arcabouços legais locais (estaduais, 
municipais ou territoriais32):  

a. Planos, Programas e Políticas: a 
existência destes instrumentos 
regulatórios deve ser vista como uma 
oportunidade para a qual as IFDs 
podem atuar como investidores 
diretos ou indutores. No papel de 
indutor, as IFDs fomentam que os 
governos subnacionais, empresas e 
demais investidores tenham planos 
para se alinhar aos objetivos destes 
instrumentos de política pública. Nos 
estados ou municípios onde eles 
estão presentes, as oportunidades 
climáticas têm maior potencial. 
Exemplos: Políticas Estaduais ou 
Municipais de Mudanças Climáticas, 
Planos Estaduais ou Municipais de 
Resíduos Sólidos. 

 

b. Exigências de Leis ou Decretos: 
frequentemente vinculadas a planos, 
programas e políticas, estes 
instrumentos definem requerimentos 
aos quais as empresas e municípios 
(no caso de regulações estaduais) 
devem se adequar, exigindo muitas 
vezes investimentos que podem ser 
financiados pelas IFDs. Existem 
também leis ou decretos que, ao 
invés de serem restritivos e se 
orientarem pela lógica do poluidor-
pagador, recompensam boas 
iniciativas. Muitos destes 
instrumentos não são explicitamente 
vinculados ao tema mudanças 
climáticas, mas apoiam boas práticas 
ambientais que têm impacto positivo 
climático. Ex: Limites de emissão de 
GEE para determinados setores, 
Exigências de planos de 
gerenciamento de resíduos para 
grandes geradores; ICMS Ecológico, 
Isenções para microgeração 
distribuída. 
 

 
iii. Incidência local do arcabouço legal 

nacional: de maneira análoga à 
incidência dos instrumentos 
subnacionais, a regulação nacional 
incide de forma diferente sobre 
diferentes territórios, seja pelo perfil 
socioeconômico ou aspectos naturais 
(ex: incidência solar, biomas). Ex: 
Política Nacional de Mudanças 
Climáticas, Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Resoluções da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) sobre microgeração de 
energia, Código Florestal (que, entre 
outros requisitos, estabelece 
diferentes percentuais de reserva 
legal para propriedades rurais de 
acordo com o bioma). 
 

iv. Perfil socioeconômico:  
a. Composição da população em termos 

sociais, econômicos e culturais: 
diferentes perfis populacionais serão 
impactados de forma diferente pelas 
mudanças climáticas e também 
podem contribuir de formas distintas 
para a mitigação. 
 

b. Composição da produção: cada região 
tem um perfil diferente de geração de 
renda. De acordo com a composição 
da produção agrícola, industrial ou 
comercial, há diferentes 
oportunidades de negócios de baixo 
carbono ou resilientes ás mudanças 
climáticas para empresas e que 
podem ser financiadas pelas IFDs. 
Além disso, vocações econômicas 
subaproveitadas podem também 
fornecer oportunidades deste tipo (ex: 
geração de energia solar, turismo 
sustentável). São negócios alinhados à 
típica atuação das IFDs de apoio à 
inovação e de indução a setores ainda 
pouco apoiados pelo capital privado. 

                                                        
32 Aqui refere-se a “territoriais” como aqueles 
instrumentos legais que não estão limitados a 
estados ou municípios, destacadamente: 

resoluções de Comitês de Bacias Hidrográficas 
e para a Amazônia Legal. 
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Exemplos de influência do perfil socioeconômico sobre estratégia de negócios de IFDs: 

› Territórios com maior número de territórios indígenas e outras populações tradicionais têm 
nestes grupos um grande aliado para conservação ambiental e, portanto, controle das emissões 
GEE. IFDs regionais podem desenhar mecanismos – e captar recursos – específicos 
(principalmente filantrópicos ou reembolsáveis para valorização de produção local de pequena 
escala) fomentar o combate às mudanças climáticas junto a estes grupos. 
 

› Territórios com maior percentual de população de alta renda, produtos direcionados a pessoas 
físicas (como financiamento a painéis solares) podem ter uma demanda subaproveitada pelas 
IFDs. Nestes estados, o fomento a soluções empresariais que forneçam bens sustentáveis com 
impacto climático positivo (ex: alimentos orgânicos, imóveis com menor emissão de GEE) 
também podem ter maior apelo. 

 
› Territórios com grande contingente populacional de baixa renda em áreas de encosta ou 

vulneráveis a alagamentos requerem soluções governamentais para minimizar impactos em 
caso de eventos climáticos extremos. IFDs podem auxiliar financeiramente estados, municípios 
e soluções público-privadas nestas intervenções. 

 

v. Fontes de recursos disponíveis: para promover a transição à economia resiliente e de baixo 
carbono, as IFDs devem também ter uma estratégia de captação de recursos. Parte destes 
recursos pode ter um mandato com limitação geográfica, como os Fundos Constitucionais 
(do Centro-Oeste, Nordeste e Norte) ou também podem ter objetivos que são mais 
alinhados com dois fatores regionais mencionados anteriormente:  aspectos ambientais e 
perfil socioeconômico. Pode ser o caso de alguns fundos internacionais climáticos ou de 
apoio ao desenvolvimento. Exemplos: fundos focados na preservação de vegetação nativa 
são mais facilmente aplicados a regiões que ainda têm extensões cobertas por esse tipo de 
uso do solo; fundos focados no apoio a energia renovável podem ser priorizados por regiões 
com maior incidência solar ou de ventos e atendido por empresas deste setor.  
 
 

Em sua agenda de desenvolvimento 

sustentável regional, as IFDs já consideram 

em algum grau estes aspectos a fim de 

orientar sua estratégia. As questões 

elencadas em cada um destes aspectos e sua 

relação com mudanças climáticas mostra que 

este tema, apesar de ser tratado como um 

desafio global, merece abordagem regional 

Este racional está em linha com a evolução da 

discussão internacional sobre mudanças 

climáticas, que culminou na COP21 em Paris 

com o envolvimento de governos nacionais, 

subnacionais, empresas, investidores e 

sociedade civil, justamente pelo consenso de 

que as preocupações com as mudanças do 

clima devem ser materializadas em ações no 

nível local. Também está em linha com a 

missão de promoção do desenvolvimento 

sustentável de cada IF, já que as comunidades 

e o setor produtivos são afetados também 

localmente por efeitos climáticos. 

Cabe, portanto, às IFDs avaliar como estes 

aspectos podem ser integrados a uma 

estratégia climática, a fim de refinar sua 

atuação no tema.
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