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Evolução dos compromissos

Fonte: Adaptado de B3, Sustentabilidade: oportunidades no setor de intermediação financeira, 2017 
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Green 

Bonds

Fonte: 
https://www.climate
bonds.net/



TCFD

• Mudança 
climática 
com potencial 
de ameaçar a 
estabilidade do 
sistema 
financeiro

Demanda uma iniciativa 
para buscar formas de
tratar desse desafio na 
economia

Avaliou empresas e bancos e 
desenvolveu recomendações 
de disclosure relacionadas a 
fatores climáticos



TCFD

Governança Estratégia

Divulgação da governança 
das organizações sobre riscos 

e oportunidades climáticos

Divulgação dos impactos 
atuais e potenciais do clima 

nos negócios e planos

Gestão de riscos Métricas e metas

Divulgação dos riscos 
relevantes relacionados ao 
clima e seu gerenciamento

Divulgação das métricas de 
mensuração de impacto 

financeiro e metas

Fonte: Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (June 2017)

Empresas

Gerar informações

Instituições Financeiras, 
investidores, auditorias

Utilizar informações

• Energia 
• Transporte 
• Materiais e 

edificações
• Agro, alimentos 

e florestas

• Bancos
• Seguradoras
• Gestores de 

ativos
• Investidores



Piloto TCFD para Bancos (UNEP FI)

Mudanças 
Climáticas

- Novas tecnologias

- Novas leis e regulações

- Mudanças de mercado

Sociedade/economia

Risco de 
Transição

Risco de 
Crédito

- Rating
- PD

Transformações nos 
mercados, alterando: 

custos, receita, 
investimentos

- Catástrofes ambientais

- Aquecimento global

- Novos regimes 
climáticos

Meio ambiente

Risco 
Físico

Impacto nos assets
físicos e sua 

produtividade:
alteração da receita 

e de custos



Princípios para Responsabilidade Bancária

20122006

Princípios que definam o papel e responsabilidade 

dos bancos em financiar um futuro mais sustentável, 

de acordo com os objetivos da sociedade –

principalmente aqueles expressos nos:



Princípios para Responsabilidade Bancária

130 instituições 
signatárias –
representando 

US$ 47 tri em ativos

Apoio 
institucional



Reflexões

• Perspectiva de riscos e oportunidades

• Movimentos de inovação financeira (ex. LAB)

• Importância da transparência
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