


Os efeitos das mudanças climáticas e os im-
pactos negativos socioambientais da limitação 
e escassez de recursos naturais são preocupa-
ções cada vez mais evidentes e cotidianas no 
cenário global. O mais recente relatório do Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudança Climá-
tica (IPCC)1 lançado em 2022 aponta que, para 
que a humanidade tenha - pelo menos - 50% 
de chance de diminuir a temperatura global e 
estabilizar em 1,5ºC como proposto pelo Acor-
do de Paris2 até 2030, as emissões de gases 
poluentes precisam ser reduzidas em 43% em 
um espaço de cinco anos. Porém, entre 2010 e 
2019, as emissões de CO2 aumentaram em 12%. 

A rápida aproximação de catástrofes ambien-
tais ao cotidiano global e suas consequências 
acenderam um alerta aos gestores de riscos e 
principais atores do sistema financeiro interna-
cional. O entendimento de que as consequên-
cias dos efeitos da crise climática e a iminente 
escassez de recursos naturais pode afetar a 
estabilidade financeira dos países e das redes 
de valor do mercado internacional iniciaram 
um movimento de reorganização da estrutura 
financeira internacional e de mudança do po-
sicionamento dos principais reguladores, em 
função de uma transição sustentável para uma 
economia com zero emissões de CO2. 

Tanto a transformação do fluxo de capitais 
para apoiar essa transição quanto à adequação 
aos novos padrões de consumo e produção são 
princípios básicos do green finance - financia-
mento verde. Esse movimento tem como obje-
tivo aumentar o nível de fluxos financeiros de 
Bancos Centrais e seus agentes reguladores, 
seguradoras e investidores dos setores público, 
privado e sem fins lucrativos para as priorida-
des de desenvolvimento sustentável.

Embora o esverdeamento do sistema financei-
ro seja um processo em andamento, o relatório do 
IPCC apontou que os fluxos financeiros ainda não 
estão totalmente alinhados com a necessidade e 
urgência atual. Para que a meta de 1,5ºC seja al-
cançada, é preciso que o financiamento climático 
seja seis vezes maior do que é hoje em 20223. 

Neste documento, explicamos por que as au-
toridades e organismos internacionais passa-
ram a se preocupar com a questão climática e 
ambiental, quais são os conceitos e pilares das 
finanças verdes, quais as principais ferramen-
tas disponíveis para que os atores do ecossis-
tema internacional participem do processo de 
transição, e o que está por trás do debate sobre 
qual deveria ser o papel de cada agente do sis-
tema financeiro no processo de transição para 
uma economia mais resiliente e sustentável.

Sumário executivo

1 IPCC, 2022. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ Acessado em 9 de maio de 2022.

2 Ver mais em: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 

3 IPCC, 2022. Disponível em https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ Acessado em 9 de maio de 2022.
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destacaram que devem ser integrados aos já regula-
dos e supervisionados.

Em 2020, O Fórum Oficial de Instituições Mone-
tárias e Financeiras (OMFIF)4 publicou um relatório 
em que identificou que a maioria dos bancos centrais 
mundiais reconhecia que as mudanças climáticas e 
as crises ambientais são uma ameaça à estabilidade 
financeira do sistema como um todo. A preocupação 
chegou a tamanha relevância entre organismos in-
ternacionais, reguladores e players do mercado que 
o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2021 que 
faz um Panorama de Riscos Globais5 apontou que, 
dentre as categorias apresentadas, o risco ambiental 
foi destacado pelos especialistas consultados como 
um dos mais prováveis de se materializar e com 
maior potencial para impacto em termos de ameaça 
à estabilidade global. Mesmo considerando a pande-
mia de COVID-19, os entrevistados ainda consideram 
os riscos ambientais como os protagonistas do de-
sequilíbrio global. Entre os cinco primeiros riscos de 
probabilidade, doenças infecciosas ocupam a quarta 
posição, enquanto as demais são todas relacionadas 
a clima extremo e a deficiência de resposta aos seus 
efeitos; danos irrecuperáveis causados pela interfe-
rência humana; e perda de biodiversidade. 

Ameaças de Risco Sistêmico e o Desdobramento da Transição 
para Economia Verde

1
A demanda pelo esverdeamento da economia to-

mou uma nova proporção nos últimos anos quando 
agentes reguladores do sistema financeiro passaram 
a apontar que a degradação ambiental teria um po-
tencial de impacto muito maior nas cadeias de valor 
que compõem a estrutura financeira global do que o 
esperado. O alarmante avanço do desequilíbrio am-
biental e da rápida aproximação de níveis de escas-
sez de recursos naturais acenderam um alerta para 
os gestores de risco e responsáveis pela estabilidade 
do ecossistema financeiro, por conta dos potenciais 
impactos desses fenômenos na resiliência das eco-
nomias globais. Assim, a discussão passou a ter uma 
interseção com o sistema financeiro, principalmente 
na figura do que passou a ser conhecido como os 
riscos de sustentabilidade.

Os riscos de sustentabilidade representam um 
novo caráter de responsabilidade dentro do setor 
financeiro, no qual o desejo por uma transição eco-
nômica sustentável e estável depende da introdução 
do tema no planejamento e tomadas de decisão. Es-
ses riscos sustentáveis são um grande guarda-chu-
va que engloba, entre diversas variações, riscos fí-
sicos, de responsabilidade e de transição. Quando 
identificaram esses riscos, portanto, os reguladores 

4 OMFIF, 2020. Tackling Climate Change: the role of banking regulation and supervision.
Disponível em: https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2020/02/Tackling-Climate-Change.pdf
Acessado em 26 de abril de 2022

5 World Economic Forum, 2021. Relatório de Riscos Globais 2021. Disponível em:
https://www.zurich.com.br/-/media/project/zwp/brazil/docs/noticias/sumario-executivo-relatorio-riscos-globais-2021.pdf 
Acessado em 19 de abril de 2022.
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As autoridades atuantes no tema ainda destacam 
que um dos principais desafios, hoje, é entender e 
mensurar o potencial impacto dessas alterações cli-
máticas e ambientais enquanto a pauta sustentável 
avança e a transição acontece. Além de reconhecer 
que os desastres ambientais apresentam um poten-
cial impacto direto em diferentes setores atrelados 
à resiliência global - cadeia de consumo, indústrias, 
comércio, por exemplo - também destacam que a 
transição direcionada à uma economia com baixa 
emissão de carbono é um processo de alto custo e 
que necessita de uma grande mobilização de infraes-

6 OMFIF, 2020. Tackling Climate Change: the role of banking regulation and supervision.
Disponível em: https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2020/02/Tackling-Climate-Change.pdf
Acessado em 26 de abril de 2022

7 “Risco sistêmico é o risco de um evento desencadear uma perda de valor econômico ou de confiança - e conseqüente au-
mento da incerteza de uma parte substancial do sistema financeiro - que é séria o suficiente para provavelmente ter efeitos 
adversos significativos sobre a economia real”. (tradução livre).
Ver: https://www.atlantafed.org/blogs/macroblog/2009/11/06/what-is-systemic-risk-anyway.aspx  

8 Ver mais em: https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2020/02/ESG.pdf

9 OMFIF, 2020. Central Banks and Climate Change.
Disponível em: https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2020/02/ESG.pdf. Acessado em 15 de abril de 2022.

trutura para que tenha sucesso. Esse processo, por si 
só, também apresentaria um grande potencial de im-
pacto à estabilidade financeira e deveria ser incluído 
no planejamento e controle de risco das instituições 
financeiras responsáveis.

A fim de facilitar a compreensão dos diferentes ris-
cos financeiros que derivam da crise climática e am-
biental e interagem diretamente com o setor finan-
ceiro como um todo e nas diferentes cadeias de valor 
associadas, os Banco Centrais atuantes na questão 
trabalham com algumas categorias de risco6. 

1 - Risco físico: O mais fácil de identificar, uma vez que a ameaça é mais visível e relacionada a perdas e des-
valorização de patrimônio e capital em decorrência de fenômenos e catástrofes ambientais. Queimadas e o au-
mento de temperatura, derretimento das calotas polares e o aumento no nível de água, terremotos e enchentes 
são exemplos de desastres naturais que afetam em diferentes níveis o equilíbrio ambiental, social e econômico 
do sistema. O argumento dado em relação ao potencial risco sistêmico7 é relacionado aos efeitos que esses 
desastres podem ter sobre o valor da cadeia de ativos. No setor bancário, por exemplo, a propagação das con-
sequências pode afetar diretamente os ratings de títulos soberanos e risco-país8.

2 - Risco de responsabilidade: Para facilitar o entendimento e a sequência dos atos, essa classificação de 
risco pode ser enxergada como uma consequência dos riscos físicos, uma vez que os custos de reparação e as 
perdas de capital originadas por desastres naturais podem requerer compensação financeira entre as partes 
envolvidas e a instituição financeira responsável. Esse tipo de risco tem sido destacado no mercado financeiro e 
adjacentes porque um dos setores mais diretamente afetados é o de seguros. Em relação ao potencial de levar 
a risco sistêmico, um exemplo comumente destacado é o transbordamento para o mercado de seguros e des-
tinação de capital de compensação relacionados ao clima. Os valores de compensação aumentaram em cinco 
vezes desde a década de 1980, alcançando o montante de US $50 bilhões por ano em 20199. Os resultados são 
menores coberturas por parte das empresas e maiores prêmios para os consumidores.
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10 GIZ, 2020. Finanças Sustentáveis: Um panorama Junho 2020.
Disponível em: https://www.giz.de/en/downloads/Financas_Sustentaveis_Traducao_portugues.pdf
Acessado em 27 de abril de 2022.

11 Ver mais em: https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/News-items/2020/2020-05-13-spu 

12 GIZ, 2020. Finanças Sustentáveis: Um panorama Junho 2020.
Disponível em: https://www.giz.de/en/downloads/Financas_Sustentaveis_Traducao_portugues.pdf
Acessado em 27 de abril de 2022.

13 Ver mais em: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

3- Risco de reputação: Podendo ser classificados como uma subdivisão dos riscos de responsabilidade, os 
riscos de reputação10 ganham força e relevância na sociedade e perante os consumidores que buscam uma 
transparência e posicionamento de suas instituições financeiras e agentes vinculados à suas carteiras perante 
o cumprimento de práticas sustentáveis. Empresas que estão vinculadas a práticas abertamente prejudiciais 
ao meio ambiente podem perder valor de mercado e sofrer uma fuga de ativos de investimento por não serem 
compatíveis aos padrões de investimento ESG. Um exemplo ocorreu em 2020: o Norges Bank Investment Mana-
gement11, o maior fundo soberano do mundo, excluiu a Eletrobrás da sua carteira de investimentos por não seguir 
os critérios ESG.

4 - Risco de transição: Os riscos de transição estão vinculados a todas as mudanças regulatórias, legislativas 
e de redirecionamento de capital necessárias para concluir a transformação do padrão econômico atual em um 
cenário sustentável, inclusivo e com objetivo de zero emissões de CO2. A depender da forma e velocidade com 
que ocorram, podem criar instabilidade. O risco, portanto, está associado à instabilidade que pode ser gera-
da pela execução dessas transformações; alguns exemplos de possíveis transbordamentos que costumam ser 
apontados são: choques externos e internos derivados de uma corrida por adaptação das políticas públicas às 
metas, problemas com a inserção de novas tecnologias na sociedade associada às dificuldades de mudança nos 
padrões de consumo, e flutuação brusca no valor de ativos12.

Cabe trazer um ponto adicional apontado por di-
versas IFIs e, principalmente, destacado no Acordo 
de Paris: as diferenças nos níveis de desenvolvimento 
das economias globais refletem diretamente no grau 
de vulnerabilidade e exposição que estas terão que 
enfrentar perante os potenciais riscos sistêmicos. É 
importante destacar que, dentro do panorama inter-
nacional, países em desenvolvimento e economias 
emergentes são os mais afetados e suscetíveis aos 
choques causados pelos riscos apresentados acima13.  

Para que esse fato não seja um dificultador maior 
do que já é, é previsto um framework colaborativo 
entre os países desenvolvidos e economias em de-
senvolvimento que envolve um suporte financeiro, 
técnico e de capacitação para melhor preparar as 

economias mais vulneráveis no processo de transição 
e avanço nas pautas de desenvolvimento sustentável. 
A transferência de investimentos e suportes financei-
ros, somada ao compartilhamento de conhecimento e 
tecnologias é um dos pilares defendidos pelo acordo 
internacional, buscando mitigar as possibilidades de 
um risco de desenvolvimento para os países em de-
senvolvimento e economias emergentes.

Mas então como essas autoridades monetárias, 
organismos internacionais e agentes do mercado 
que colocaram a questão ambiental como central 
para o futuro da estabilidade financeira propõem que 
o sistema aja para evitar que riscos sistêmicos asso-
ciados se materializem?
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servir de vitrine para que novos investimentos sejam 
direcionados para os mesmos. 

Além do desafio de conseguir mobilizar os mais 
variados atores que fazem parte da rede do setor 
financeiro e gerar um alinhamento com os objetivos 
sustentáveis e a gestão de risco, tem sido destaca-
da a necessidade de garantir que tal movimento seja 
focado em eficiência e transparência. Segundo o re-
latório da Sociedade Alemã de Cooperação Interna-
cional (GIZ)14, o registro e compartilhamento de infor-
mações e dados relevantes às práticas sustentáveis 
faz parte do dever fiduciário de consultores finan-
ceiros e gestores de investimento. A transparência 
dos dados seria essencial para a consolidação de um 
novo mercado e a atração de novos interessados em 
girar a demanda e a oferta de serviços disponíveis. 

Tal objetivo, que permeia os dois papéis destaca-
dos, é colocado como central pelo G2015 e a proposta 
para alcançá-lo tem sido colocada pelos Bancos Cen-
trais e autoridades de supervisão na forma de novos 
parâmetros de fiscalização, com novos critérios de 
avaliação, demanda por informações e taxonomias de 
avaliação de risco. A ideia é que essa maior clareza de 
dados seja acompanhada de ampla divulgação, por 
meio de relatórios periódicos e de fácil acesso e com-
preensão. O material de qualidade orientaria e auxi-
liaria os tomadores de decisão a optarem por ativos 
e investimentos vinculados a questões sustentáveis. 

Transformações da infraestrutura financeira direcionadas a 
finanças verdes2

Entendido o interesse de múltiplos agentes do sis-
tema financeiro internacional em trazer as finanças 
verdes para seu escopo e as formas que o setor pode 
ser afetado pela crise climática, é preciso entender 
como eles propõem que o sistema financeiro aja para 
evitar que os riscos vinculados se materializem.  

Em um primeiro momento, cabe destacar que os 
papéis do sistema financeiro como um todo são divi-
didos em duas partes importantes na análise do esta-
belecimento amplo de uma lógica de finanças verdes. 
O papel primário é, alinhado com as orientações das 
principais IFIs, repensar mecanismos de supervisão e 
regulação para que os princípios do desenvolvimento 
sustentável e uma economia verde sejam introduzi-
dos nos principais canais do ecossistema financeiro, 
papel esse que tem sido fortemente abraçado pelos 
Bancos Centrais mundiais dentre outros órgãos regu-
ladores designados. 

Também há um papel secundário dentro do siste-
ma financeiro, o de financiador do objetivo final. Por 
meio da mobilização e consciência da necessidade 
de fusão econômica com a sustentabilidade, tem 
sido apontado que os agentes do sistema financei-
ro deveriam se encarregar de financiar a transição 
econômica ecológica em suas respectivas responsa-
bilidades e estratégias. Isso inclui a canalização dos 
recursos disponíveis para investimentos que possam 
contribuir com o processo de resiliência sustentável e 

14 GIZ, 2020. Finanças Sustentáveis: Um panorama Junho 2020.
Disponível em: https://www.giz.de/en/downloads/Financas_Sustentaveis_Traducao_portugues.pdf
Acessado em 27 de abril de 2022. 

15 G20 Sustainable Finance Working Group, 2021. Report Synthesis.
Disponível em: https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2021/11/Synth_G20_Final.pdf. Acessado em 02 de maio de 2022.
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Importância de Dados para um 
Futuro Sustentável

O reconhecimento da importância de dados para 
as avaliações de risco e para a projeção confiável de 
um mercado verde se apresenta como uma das prin-
cipais estratégias aliadas à transformação do mer-
cado. A OMFIF16 destaca a forward-looking data, em 
tradução livre, dados prospectivos como um cami-
nho acertado para o futuro sustentável. 

A padronização dos dados se torna indispensável 
quando se analisa a possível ambiguidade de inter-
pretação em relação às atividades consideradas ou 
não sustentáveis em relação aos objetivos do Acordo 
de Paris e da transição para uma economia com zero 
emissão de carbono. A falta de uma linguagem comum 
em métricas e resultados expostas em relatórios, tes-
tes de estresse e cenários de projeção de riscos impe-

16 OMFIF, 2021. Sustainable data: quantifying the path forward.
Disponível em: https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2021/09/LSEG-2021-1.pdf. Acessado em 15 de abril de 2022.

de que haja uma comparação real entre os dados rela-
tados e, consequentemente, uma limitação ao melhor 
uso dos dados por parte dos agentes reguladores do 
sistema financeiro e dos policy-makers responsáveis. 

Os desafios de credibilidade estão sendo supe-
rados graças ao compromisso e esforço das partes 
envolvidas na ação de vinculação de metas susten-
táveis aos seus resultados, incentivo à regulamenta-
ção e confiança dos investidores. Bancos Centrais, 
principalmente, estão comprometidos com a melhoria 
das estruturas de governança e dados, com o objeti-
vo de superar as barreiras que limitam as tomadas de 
decisão e escolha de investimentos voltadas para a 
insegurança de um mercado com ausência de infor-
mações de curto, médio e longo prazo. 
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Uma estratégia de rastreamento e monitoramento 
que tem chamado atenção é a de taxonomias sus-
tentáveis. As partes interessadas, tanto do sistema 
público quanto do privado, têm desenvolvido defini-
ções e classificações que acompanhem atividades 
financeiras e econômicas de acordo com os padrões 
estabelecidos em práticas sustentáveis. Dentre os 
países que se destacam no desenvolvimento de tal 
estratégia, podemos destacar a China e Bangladesh, 
mas o mais conhecido é o plano de taxonomia da 
União Europeia17.

A Taxonomia busca criar uma “linguagem comum” e 
oferecer uma definição esclarecida do que é, de fato, 

uma prática sustentável18. No caso mais famoso da UE, 
o objetivo explícito é potencializar e avançar os com-
promissos regionais para o cumprimento das metas de 
2030, mas os idealizadores do plano apontam que a 
linguagem padrão pode e deve servir de modelo para 
que outros mercados nacionais consigam se guiar e 
orientar seus consumidores da melhor forma possível. 
Lá, as práticas são avaliadas a partir de 6 objetivos e, 
para serem consideradas sustentáveis, devem promo-
ver pelo menos 1 objetivo sem prejudicar os outros. 
Dessa forma, o sistema passaria a conseguir classifi-
car práticas e ativos e tomar decisões bem-informa-
das para promover ações favoráveis à transição.

19 Ver mais em: https://www.invesco.com/emea/en/insights/the-role-of-the-eu-taxonomy-in-combatting-greenwashing.html 

20 FEBRABAN, 2021. Guia Explicativo da Taxonomia Verde da Febraban.
Disponível em: https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia%20Explicativo%20da%20Taxonomia%20
Verde%20da%20FEBRABAN_DEZ2021.pdf  Acessado em 9 de maio de 2022. 

19

O Brasil também seguiu a tendência de começar a 
agir contra os riscos derivados do clima e meio am-
biente tentando criar uma estrutura de acompanha-
mento para que possa haver fiscalização por meio da 
criação de uma taxonomia que orientasse os emisso-
res de crédito em relação às atividades econômicas 

alinhadas com objetivos sustentáveis. Aqui, em 2020, 
o Banco Central do Brasil, o Sistema de Informações 
de Crédito (SCR) e a Febraban desenvolveram uma 
Taxonomia Verde com três propostas de classifica-
ção: (i) economia verde; (ii) exposição às mudanças 
climáticas; e (iii) exposição ao risco ambiental20.

Mitigação das alterações climáticas; 

Adaptação às mudanças climáticas; 

Uso sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos; 

Transição para uma economia circular; 

Prevenção e controle da poluição; 

Proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas.
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Modalidades de Classificação da 
Taxonomia Verde no Brasil

● Economia Verde: o foco dessa categoria é avaliar o potencial impacto socioambiental positivo de uma ati-
vidade econômica. Nesse caso, a atuação dos bancos se dá na avaliação de sua carteira para identificar qual 
a maior atividade em potencial para contribuir com uma economia verde e quais os setores da carteira têm 
capacidade de expansão para maximizar ainda mais essa economia. Através dessa mensuração que as institui-
ções bancárias poderão identificar os lastros de captações de recursos sustentáveis, por exemplo, a garantia 
necessária para a emissão de títulos sustentáveis.

● Exposição às mudanças climáticas: diferentemente da anterior, essa classificação se dá à ação de mensurar 
quais setores geram um impacto negativo derivado da exposição aos riscos físicos e de transição vinculados à 
mudanças climáticas. Além de identificar quais atividades e setores presentes em seu portfólio que aumentam 
a vulnerabilidade de exposição a esses fenômenos, os bancos também podem fazer uso dessa classificação 
para aperfeiçoar sua gestão de risco e atrair novas oportunidades de negócios e atividades comprometidas 
com a mitigação desses mesmos riscos.

● Exposição ao risco ambiental: essa classificação da taxonomia acompanha o foco prudencial da anterior, 
com o objetivo de acompanhar a exposição de suas carteiras ao risco ambiental de forma a melhorar a gestão 
de risco na mesma proporção da vulnerabilidade de exposição. Isso permite que os bancos identifiquem os 
setores que ameaçam sua proteção em relação aos riscos ambientais e quais desses setores devem ser abor-
dados de forma diferente considerando uma adaptação dos riscos.

21 FEBRABAN, 2021. Guia Explicativo da Taxonomia Verde da Febraban.
Disponível em: https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia%20Explicativo%20da%20Taxonomia%20
Verde%20da%20FEBRABAN_DEZ2021.pdf  Acessado em 9 de maio de 2022.

Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo relatório da Febraban.
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21 FEBRABAN, 2021. Guia Explicativo da Taxonomia Verde da Febraban.
Disponível em: https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia%20Explicativo%20da%20Taxonomia%20
Verde%20da%20FEBRABAN_DEZ2021.pdf  Acessado em 9 de maio de 2022.

Além do objetivo de regulação e fiscalização, a 
taxonomia pode ter uma segunda contribuição refe-
rente à associação setorial de instrumentos e ofertas 
de mercado: “essas taxonomias atendem demandas 
de mercado específicas e/ou possuem um foco so-
bre uma determinada classe de ativo ou modalidade 
de investimento”21. Essas classificações, que para 
essa finalidade podem ser voluntárias e direciona-
das a um nicho específico ao invés das obrigatórias,  
buscam valorizar e impulsionar os novos produtos 
verdes e sustentáveis disponíveis no mercado, como 
é o caso dos títulos verdes (green bonds), green lo-
ans (empréstimos verdes), créditos de carbono e de-
mais ativos vinculados ao setor sustentável. 

As taxonomias, e outras estratégias, servem, por-
tanto, para oferecer dados padronizados e transpa-
rentes que facilitem o processo de transição que 
vem sendo proposto. Uma linguagem comum para 
orientar tomadas de decisão e promover produtos 
e ativos sustentáveis. São destacadas como um pri-
meiro passo para a transformação que se objetiva 
fazer no sistema financeiro. Outro é ampliar o uso 
de instrumentos financeiros alinhados a objetivos 
sustentáveis. Sabendo que esse é o caminho que 
as autoridades pretendem seguir, é preciso enten-
der quais são eles para acompanhar as discussões 
do tema. 

2.1. Instrumentos verdes no mercado financeiro

Com o objetivo de garantir o alinhamento do siste-
ma financeiro aos objetivos sustentáveis, diferentes 
serviços e instrumentos financeiros vêm sendo cria-
dos e incentivados. Esses produtos podem ser divi-
didos em três categorias: serviços de investimentos; 
produtos bancários e produtos de seguros. 

De acordo com a coleta de dados da Green Finance 
Platform (GFP), no entanto, os instrumentos financei-
ros que predominam estão associados ao mercado de 
dívidas e ao mercado de crédito.  Em particular, os que 
têm recebido maior destaque no cenário internacional 
são os instrumentos de dívidas sustentáveis, sejam 
eles baseados em uso de recursos, como é o exemplo 

dos títulos verdes - green bonds e green loans - ou 
baseados em desempenho, como é o exemplo dos Tí-
tulos Vinculados à Sustentabilidade ou Empréstimos 
Vinculados à Sustentabilidade (SLBs ou SLLs). 

Outros tipos de instrumento que têm se destacado 
são o sistema cap-and-trade e o comércio internacio-
nal de emissões. Em especial, os créditos de carbono 
se apresentam como instrumentos aliados ao controle 
da emissão de gases poluentes por meio de um siste-
ma de compensação, fortalecendo também, os prin-
cípios defendidos pelo Acordo de Paris que envolvem 
a cooperação e o comércio internacional, além da res-
ponsabilização das partes envolvidas. 

Resumindo, portanto, os instrumentos que têm recebido destaque no debate internacional são:

Instrumento de dívida 
baseados em uso de
recursos: Green Bonds

e Green Loans

Instrumentos de dívida 
por desempenho:
SBLs e SLLs

Mercado de crédito: 
Crédito de Carbono

Considerando a relevância, vale explicar em maior detalhe o que são e como funcionam. 

1 2 3
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24 ICMA, 2021. The Green Bond Principles: voluntary process guidelines for issuing green bonds. Disponível em:
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf.  
Acessado em 26 de abril de 2022.

25 ICMA, 2021. The Green Bond Principles: voluntary process guidelines for issuing green bonds. Disponível em:
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf.  
Acessado em 26 de abril de 2022. 

26 World Bank, 2021. Ver mais em:  https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/10/04/what-you-need-to-know-about-green-loans 

27 Ver mais em: https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf 

28 World Bank, 2021. Ver mais em:  https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/10/04/what-you-need-to-know-about-green-loans

29 CBI, 2021. Análise do Mercado de Financiamento Sustentável da Agricultura no Brasil Briefing do Brasil.
Disponível em: https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_brazil_agrisotm_port.pdf. Acessado em 3 de maio de 2022. 

2.1.1 Instrumentos de dívidas baseados em uso de recursos: Green Bonds e Green Loans

O Banco Europeu de Investimentos inaugurou o 
mercado de dívidas sustentáveis quando anunciou 
em seu portfólio um instrumento de dívida classifica-
do como um título verde. Os títulos verdes nada mais 
são do que qualquer instrumento de título de ren-
da fixa cujos recursos são aplicados exclusivamente 
para financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, 
projetos verdes novos ou existentes, de acordo com 
a classificação Associação Internacional de Mercado 
de Capitais (ICMA).24   

Títulos verdes possuem um caráter de instrumento 
para uso de recursos, ou seja, está diretamente re-
lacionado ao financiamento de algum projeto, ou até 
mesmo um outro ativo, alinhado à transição para uma 
economia sustentável. Seguindo nessa mesma linha, 
são encontrados também títulos de sustentabilidade 
e títulos de clima que possuem o mesmo perfil e fina-
lidade, possibilitando uma maior diversidade de obje-
tivos para o investidor. 

Como a demanda por investimentos e projetos que 
acompanhem os princípios ESG têm aumentado, os 
títulos verdes se tornaram mais demandados dentro 
do mercado financeiro verde. Para auxiliar na orien-
tação do investidor e evitar que atividades não clas-
sificadas na taxonomia sustentável sejam reforçadas, 
o ICMA gerou um relatório denominado como Green 
Bond Principles (GBP)25, um conjunto de instruções 
voluntárias que seguem o padrão de critérios das ta-
xonomias setoriais, visando manter a credibilidade e 
transparência do mercado de títulos verdes, determi-
nando seus objetivos, finalidades e etapas. Os GBPs 
funcionam como guias disponibilizados para investi-
dores, bancos, fintechs e emissores com as informa-
ções necessárias para avaliar o impacto sustentável 
de seus investimentos e fluxos de capital.

Já os Green Loans, ou simplesmente empréstimos 
verdes, são uma forma de financiamento destinada aos 
interessados que comprovem sua utilização exclusiva 

para projetos que tenham uma contribuição e impac-
to direto em áreas sustentáveis.26 As negociações e 
transações de empréstimos verdes, comparado aos 
títulos verdes, além de serem feitas por um interme-
diador privado, apresentam um valor de custo menor 
por conta do volume de capital, o que facilita a libera-
ção do financiamento e, consequentemente, o acesso 
por  diferentes perfis de atores. Outro ponto de dife-
renciação é que Green Loans contam com as renova-
ções de pilares das instituições financeiras emissoras 
de crédito e da priorização do incentivo às atividades 
econômicas sustentáveis. Infraestrutura, tecnologia, 
energia limpa e gestão de impactos são as catego-
rias que mais aparecem na lista de maior elegibilidade 
para receber o crédito.27 

De acordo com o Banco Mundial e a Corporação 
Financeira Internacional (IFC), a importância dos em-
préstimos verdes se destaca quando o foco é dire-
cionado para economias emergentes e países em de-
senvolvimento. Segundo a instituição, o mercado de 
empréstimos verdes supera o mercado de títulos ver-
des em um curto prazo; principalmente considerando 
os custos mais altos da emissão de títulos verdes e 
os requisitos mínimos para a validação e rastreamento 
de um título verde no mercado, os “potenciais emis-
sores em mercados emergentes com pequenas car-
teiras verdes podem se sentir inclinados a receber um 
empréstimo verde em vez de emitir um título verde.”28

No Brasil, o mercado de títulos verdes foi criado 
em 2015 e, desde então, tem apresentado resulta-
dos com potencial de crescimento favorável, sendo 
hoje o maior emissor de títulos verdes da América 
Latina. Em 2021, o Climate Bonds Initiative (CBI), 
uma organização não-governamental que se dedica 
em classificar a taxonomia de produtos e serviços, 
aponta que o Brasil é um “crescente mercado de dí-
vida sustentável”29, sendo ocupado 84% por títulos e 
empréstimos verdes. 
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30 Governo Federal do Brasil, 2019. Finanças Verdes no Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-con-
teudo/publicacoes/notas-informativas/2019/2019-04-17_cartilha-financas-verdes-v25r.pdf. Acessado em 3 de maio de 2022. 

31 SITAWI, 2021. Tendências ESG em 2021. Disponível em:
http://www.sitawi.net/wp-content/uploads/2021/03/SITAWI_TendenciasESG_2021.pdf. Acessado em 4 de maio de 2022.

32 ICMA, 2020. Princípios de Títulos Vinculados à Sustentabilidade Diretrizes do Processo Voluntário. Disponível em:
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2020/Portuguese-SLPB2020-June-280920.pdf.
Acessado em 26 de abril de 2022. 

33 SITAWI, 2021. Tendências ESG em 2021. Disponível em:
http://www.sitawi.net/wp-content/uploads/2021/03/SITAWI_TendenciasESG_2021.pdf. Acessado em 4 de maio de 2022.

2.1.2 Instrumentos de dívida por desempenho: SBLs e SLLs

Em relação aos produtos disponíveis no mer-
cado, os instrumentos que podem ser utilizados 
como títulos verdes no país são, em sua maio-
ria, ligados à agricultura e uso da terra, como por 

exemplo; debêntures, Certificados Recebíveis do 
Agronegócio (CRA), letras de crédito de imobiliá-
rio e agronegócio, notas promissórias e fundos de 
investimento30. 

Embora ambos os instrumentos de dívidas 
sustentáveis tenham sido classificados com o 
mesmo caráter de crédito sustentável em uma 
pesquisa realizada em 2021 sobre as tendências 
dos instrumentos verdes disponíveis no mercado31, 
os SBLs e SLLs se diferenciam dos Green Bonds e 
Green Loans em dois pontos principais: o prazo de 
desempenho e a liberdade de recursos.

Primeiramente, segundo a classificação da 
ICMA, os SLBs ou SLLs são instrumentos de dívida 
que possibilitam que empresas se estruturem para 
alcançar e se adaptar às metas ESG no futuro, dentro 
de um prazo pré-definido. Segundo, enquanto os 

títulos e empréstimos verdes possuem uma maior 
restrição em relação à categoria do uso de seus 
recursos, um SBL ou SLL não exige necessariamente 
um destino específico para o capital financiado, 
oferecendo um leque de possibilidades gerais e com 
finalidades distintas que se desdobram dentro do 
prazo pré-definido.32 Segundo pesquisa realizada 
pela SITAWI,  essa “liberdade” para a utilização do 
capital das dívidas por desempenho tem se mostrado 
mais atrativa após a pandemia de COVID-19, 
sobretudo para “empresas que não possuam 
CAPEX planejado para projetos e ativos alinhados 
às taxonomias de finanças sustentáveis também 
acessem o mercado de dívida sustentável”33.

Instrumentos financeiros de dívida sustentável no mercado global (2015-2020)

Titulos atrelados a desempenho Titulos sociais Titulos sustentáveis Titulos verdes

Elaboração própria baseada no relatório da SITAWI, 2021.

12



Greenwashing e a relação com a 
taxonomia sustentável

Greenwashing é um termo criado para caracterizar as ações de empresas e agentes do setor financeiro que uti-
lizam de práticas e produtos sustentáveis em suas estratégias de marketing para atrair investidores e clientes, 
quando, de fato, não possuem políticas ou ações que condizem com os objetivos de desenvolvimento sustentável 
e a transição do sistema. 

Um mercado com grande potencial de expansão com altas demandas por instrumentos ESG e uma pressão para 
rápidas transformações como o mercado verde abre espaço para o greenwashing. A promoção da transparência 
de atividades e dados deve ser prioridade das autoridades reguladoras para que o mercado verde tenha uma 
estrutura sólida e confiável.35 

A busca pela linguagem comum de dados e orientações é aliada na definição das características fundamentais de 
uma prática de falsa sustentabilidade. Com o objetivo de proteger os investidores e consumidores, os projetos de 
taxonomia de práticas sustentáveis surgem como uma ferramenta de bastante potencial para minimizar as ações 
vinculadas ao greenwashing.  A classificação, o acompanhamento e a transparência de dados e resultados são os 
pilares para que o greenwashing seja cada vez menos comuns na cadeia de valor e consumo global.

34 ICMA, 2021. The Green Bond Principles: voluntary process guidelines for issuing green bonds. Disponível em:
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf. 
Acessado em 26 de abril de 2022. 

34 Ver mais em: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prioritises-fight-against-greenwashing-in-its-
-new-sustainable-finance 

Para que o uso livre dos recursos e a aplicação 
de forma mais abrangente não atrapalhe o processo 
de adequação e transição dos atores financeiros 
para uma economia mais sustentável, o ICMA 
desenvolveu também um relatório voltado para os 
Princípios dos SBLs e SLLs, no qual são utilizados 
Indicadores-Chave de Desempenho (KPI) e Metas 

de Desempenhos de Sustentabilidade (SPT) para a 
aprovação do título de dívida e acompanhamento do 
perfil favorável de crédito do tomador da dívida.34 

Isso facilita o rastreamento de processos em curso 
e finalizados e a utilização correta do capital para 
evitar casos de greenwashing e descredibilização 
do instrumento.
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36 https://ipam.org.br/cartilhas-ipam/o-que-e-e-como-funciona-o-mercado-de-carbono/ Acessado em 28 de abril de 2022. 

37 Ver mais em http://redd.mma.gov.br/pt/pub-apresentacoes/item/82-o-que-e-redd. Acessado em 13 de maio de 2022. 

2.1.3 Mercado de crédito: Crédito de Carbono

Por fim, o mercado de crédito de carbono foi 
estabelecido em 1992, por meio do Protocolo de 
Kyoto, e é amparado pelo compromisso dos paí-
ses participantes em reduzir as emissões de ga-
ses poluentes, em especial o CO2. O que fez esse 
instrumento se fortalecer foi  possibilitar que os 

países associem um valor à uma quantidade pré-
-determinada de redução de emissão, que resul-
tou em três mecanismos principais para fortalecer 
o cumprimento das metas dos países envolvidos e 
atrair o setor privado na ação de financiamento da 
transição e redução:

Comércio de
emissões

Implementação 
conjunta

Mecanismos de 
desenvolvimento 
limpo (MDL)36

1 2 3

O mercado de crédito de carbono é categorizado 
de duas formas: o mercado regulado e o mercado 
voluntário. O mercado regulado é regido pelo acor-
do do Protocolo de Kyoto, no qual os países têm a 
obrigação de cumprirem suas metas de redução. 
Já o mercado voluntário é destinado a instituições, 
governos, organizações não governamentais, em-
presas e até componentes da sociedade civil que, 
espontaneamente, se comprometem a reduzir a 
emissão de CO2. 

Diferentemente do mercado regulado, os créditos 
de carbono voluntários são auditados por uma en-
tidade independente do ecossistema vinculado às 
Nações Unidas. Os Verified Emission Reductions - 
certificados de redução oficiais, em tradução livre - 
se diferenciam, além dos atores envolvidos, por não 

contarem como contagem nas metas de redução 
dos países e pela possibilidade de se associar com 
projetos não incluídos no mercado regulado, como é 
o exemplo do REDD+, o mecanismo de redução de 
emissões provenientes de desmatamento e degra-
dação florestal.37 

Todos esses instrumentos são possibilidades de 
usar o mercado financeiro como forma de promover 
uma transição para economias mais verdes, cabendo 
aos agentes de mercado decidir se, como e quando 
usá-los. Um papel diferente, no entanto, é o de induzir 
a adesão a eles e, de forma mais geral, ser um ator 
ativo na promoção de um sistema financeiro e eco-
nomia mais sustentáveis. Sendo assim, cabe explicar 
quem são as instituições envolvidas nesse processo, 
assim como a visão de se deveriam ou não participar.
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de carbono. Por outro lado, as IFIs recomendam 
e impulsionam os novos instrumentos verdes e se 
comprometem em fortalecer a relação com o setor de 
capital privado na participação do processo verde. 

Diversas instituições internacionais, como o Banco 
Mundial e o BIS, têm se comprometido com a produ-
ção de relatórios e atualizações de dados dedicados 
diretamente para o acompanhamento da evolução das 
finanças verdes no mundo e advogado por tal prática. 
Dentre as recomendações, destacam a importância 
dos Bancos Centrais e reguladores de valores mo-
biliários, como é o caso da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) no Brasil, por exemplo, de exercer o 
papel de centro da transição é um fator de destaque.  

A partir do diagnóstico da potencial ameaça de 
risco sistêmico gerado pelos diferentes perfis de ris-
cos climáticos e ambientais já apresentados, Bancos 
Centrais e outros reguladores têm se organizado para 
atuar em diferentes frentes em relação ao objetivo de 
manter a estabilidade e resiliência financeira e a incluir 
o desenvolvimento sustentável como objetivo de suas 
agendas. Apesar de a maioria dos Bancos Centrais se 
orientarem a partir do fato de que riscos climáticos e 
ambientais são ameaças ao sistema financeiro e se 
mobilizarem para amortecer as possíveis consequên-
cias, há controvérsias tanto com o diagnóstico per se, 
como com o papel que devem representar. 

Nova ordem do sistema financeiro verde3
Com o objetivo de fortalecer os instrumentos 

de financiamento verde disponíveis no mercado 
e avançar com o importante papel de mobilização 
do setor sustentável, tem havido uma demanda por 
parte de certo grupo de países e instituições por uma 
reorganização do papel dos participantes do sistema 
financeiro para que cada parte responsável possa 
elaborar estratégias e planos de ação de promoção 
das Finanças Verdes. 

Observando de forma sequencial, primeiramente, 
retomamos a importância das Instituições Financei-
ras Internacionais e o seu papel pioneiro de mobiliza-
ção. No contexto de green finance, as IFIs aparecem 
como o ponto de partida para que o sistema financei-
ro introduza o esverdeamento da economia em suas 
pautas e agendas, se apoiando na credibilidade e na 
influência de cooperação internacional atrelada a es-
sas instituições. 

É seguro dizer que as instituições financeiras 
internacionais têm cumprido um papel de hub de 
informação e inovação para o financiamento verde. 
Por um lado, o pioneirismo na elaboração de pesquisas 
e materiais de orientação para os demais países e 
partes do sistema financeiro internacional, com o 
objetivo de informar e atrair investidores interessados 
para financiar a transição global em direção à uma 
economia sustentável, inclusiva e com baixa emissão 
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Em agosto de 2021, o ex-governador do Reserve 
Bank of India (RBI),  Raghuram Rajan, declarou  ser 
contra a participação de bancos centrais na formulação 
e promoção de investimentos sustentáveis. Para 
Rajan, os bancos centrais possuem outras prioridades 
políticas e reguladoras, sendo que a pressão imposta 
pelos bancos centrais para recomendação de títulos 
vinculados à sustentabilidade foge da alçada inicial 
da instituição e afeta as políticas fiscais e externas - 
responsabilidades dos governos envolvidos39.

Esse debate também se fortalece pelo fato de ain-
da haver importantes barreiras na credibilidade desse 
mercado, com recente publicação da OMFIF40 ques-
tionando falhas e fragilidades das metas ESG. A publi-
cação questiona a falta de consenso e padronização 
dos resultados e dos dados gerados por instituições 
financeiras, pontuando como isso afeta o direciona-
mento tanto do fluxo de capital como de investimentos 
para fundos e atividades que, muitas das vezes, não 
estão alinhadas com os critérios ESG. Independente-
mente do debate e dos questionamentos levantados, 
a defesa do esverdeamento do sistema financeiro 
está ocorrendo, com Bancos Centrais e organismos 
internacionais como o BIS e o Banco Mundial incluindo 
transformação verde em suas agendas regulatórias.

Um dos principais argumentos contrários à atua-
ção dos Bancos Centrais parte de uma discordância 
de que de fato haveria um risco sistêmico derivado 
de mudanças climáticas em primeiro lugar. Ainda 
assim, há aqueles que, mesmo assumindo o mesmo 
diagnóstico, questionam até que ponto os Bancos 
Centrais deveriam atuar nessa frente, com variados 
graus de aceitação de novas responsabilidades. 

Via de regra, como reguladores, os Bancos Cen-
trais são responsáveis pelo fomento da informação e 
distribuição de dados necessários para a coordena-
ção e funcionamento de um novo mercado. Assim, o 
papel de compartilhamento de dados fundamentais 
para orientar as demais partes do sistema financeiro 
em relação aos critérios e funcionalidades do novo 
mercado verde tem sido relativamente consensual 
ao ecossistema de bancos centrais. Já a ideia de alo-
car mais frentes de atuação aos BCs além desta têm 
sido tópico de discordância entre autoridades regu-
ladoras, em grande parte porque tirariam o foco do 
controle da política monetária. Nesse caso, apontam 
que papeis mais ativos relacionados à agenda verde 
deveriam, na realidade, ser responsabilidade de en-
tes do governo executivo e legislativo38. 

38 Ver mais em: https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-financial-risk-fallacy-by-john-h-cochrane-2021-07 

39 Ver em: https://www.reuters.com/world/india/central-banks-should-not-mandate-green-investments-raghuram-ra-
jan-2021-08-26/. Acessado em 28 de março de 2022.

40 Ver em: https://www.omfif.org/2022/03/is-it-time-to-say-rip-to-esg/ 
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Quais papéis os bancos centrais podem assumir? 
Diferentes papéis potenciais têm sido apontados para os Bancos Centrais e agências reguladoras financeiras  com 
o objetivo de garantir a resiliência financeira e acompanhar as metas de uma economia sustentável. De acordo 
com relatório desenvolvido pelo Asian Development Bank Institute (ADBI), cinco áreas de políticas competentes 
aos Bancos Centrais estão sendo exploradas, sendo elas: regulação micro-prudencial; regulação macro-pruden-
cial; desenvolvimento do mercado financeiro; alocação de crédito; e diretrizes e soft power dos bancos centrais. 
O debate em relação ao papel de atuação dos Bancos Centrais se desdobra, principalmente, no questionamento 
de quais dessas áreas de atuação e planos de ação em relação ao mercado de finanças verdes são válidas41.   

● Regulação Micro-Prudencial: Prover incentivos para que instituições financeiras considerem riscos associa-
dos ao clima e meio ambiente em suas operações do sistema financeiro. Bancos centrais e outras autoridades 
reguladoras podem exigir que bancos e outras instituições adotem padrões de gestão de risco Ambiental e Social 
(A&S), avaliem e divulguem riscos relacionados ao clima ou ajustem as reservas.

● Regulação Macro-Prudencial: Agir para mitigar riscos sistêmicos que ameaçam a estabilidade do sistema fi-
nanceiro como um todo. Ideia é fechar a lacuna entre a política macroeconômica e a regulação micro-prudencial 
desempenhando um papel de incorporar riscos climáticos e ambientais nos marcos regulatórios, como em testes 
de estresse, taxonomia e gestão de exposição.

● Desenvolvimento do Mercado Financeiro: Assistir ao desenvolvimento de mercados de títulos e empréstimos verdes.

● Alocação de Crédito: Priorizar a alocação de crédito e capital para investimentos verdes, por meio de ferra-
mentas e instrumentos que facilitem o fluxo para finanças verdes como forma de impulsionar metas de desenvol-
vimento sustentável.

● Diretrizes e Soft Power: Promover a discussão de questões relacionadas às mudanças climáticas por meio da 
orientação da agenda de sustentabilidade no setor financeiro.

41 Ver em https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452676/adbi-wp867.pdf. Acessado em 13 de maio de 2022.

42 Ver em https://www.hsbc.com/who-we-are/our-climate-strategy/providing-sustainable-finance 

43 GIZ, 2020. Finanças Sustentáveis: Um panorama Junho 2020. Disponível em: https://www.giz.de/en/downloads/Finan-
cas_Sustentaveis_Traducao_portugues.pdf Acessado em 27 de abril de 2022. 

Investidores Institucionais também têm sido vis-
tos como tendo importante papel na transição. Por 
meio de uma carteira de investimentos e projetos que 
seja adequada e atraente para potenciais investidores, 
acredita-se que conseguem integrar em suas cartei-
ras os instrumentos necessários para divulgação de 
informações sustentáveis relevantes para as tomadas 
de decisões de seus acionistas e para resguardar os 
riscos de reputação relacionados à desvalorização de 
créditos e investimentos taxados como não sustentá-
veis e prejudiciais.43 
O alinhamento das partes envolvidas na cadeira de 

investimento e financiamento, considerando as varia-
ções entre responsabilidade e limites do setor público e 
do setor privado possuem diferentes abordagens e pos-
síveis resultados para uma melhor estrutura do setor fi-
nanceiro em relação às finanças verdes e sustentáveis. 
No quadro abaixo, outros agentes - financeiros e não 
financeiros - que são vistos pelas IFIs como capazes de 
contribuir com o avanço da pauta do esverdeamento da 
economia, são destacados considerando seus objetivos 
e suas possíveis intervenções na transformação global.

Além da atuação dos Bancos Centrais e reguladores 
financeiros, outros agentes do sistema financeiro têm 
sido apontados como relevantes pelas IFIs no processo 
de promover uma transição verde, em especial os ban-
cos privados e os investidores institucionais. No caso 
específico dos Bancos privados, essas instituições se 
mostram relevantes por poderem prestar  uma função 
de aproximação da população aos serviços do merca-
do verde, além de terem espaço para  atuar fortemente 
no financiamento da transição. A criação de novos pro-
dutos verdes e a associação de antigos aos objetivos 
sustentáveis tem sido considerada como uma forma 
eficiente de reafirmar o posicionamento da instituição 
perante o engajamento à transição para uma economia 
sustentável, permitindo que seus clientes explorem as 
novas tendências. Já há casos de bancos, por exemplo, 
se comprometendo a disponibilizar até US$ 1 trilhão 
em créditos, empréstimos e financiamentos para que 
seus clientes consigam o suporte financeiro necessá-
rio para a transição com o mínimo de riscos possíveis42.
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Stakeholder Funções no Sistema
Financeiro

Possíveis Intervenções
para Green Finance

Órgãos
Reguladores e
Supervisores

Manter a estabilidade 
dos preços e do setor 
financeiro. Em específico, 
os Bancos Centrais já 
possuem pilares de 
sustentabilidade na 
composição das suas 
agendas e políticas 
econômicas.

- Regulação e legislação de normas que 
promovam a estabilidade financeira alinhadas 
à sustentabilidade em longo prazo;
- Integrar fatores de sustentabilidade no seu 
portfólio próprio;
- Apoiar a transparência, cooperação e 
compartilhamento de dados e pesquisas, 
promovendo uma compreensão universal e 
padronizada.

Investidores
Institucionais

Maximizar o valor para os 
indivíduos ou soluções 
para os problemas 
e demandas dos 
consumidores

- Ampliar a divulgação e priorizar a 
transparência de dados relacionados aos 
princípios ESG; 
- Ser transparente em relação aos 
investimentos próprios de forma mais 
sustentável;
- Integrar critérios sustentáveis e 
especialistas em instrumentos verdes na 
consultoria e assistência aos clientes;

Bancos,
Seguradoras
e Bolsas

Maximizar o valor para o 
acionista x stakeholder; 
além da prestação de 
serviços financeiros e 
bancários.

- Ampliar a divulgação e priorizar a 
transparência de dados relacionados aos 
princípios ESG; 
- Ser transparente em relação aos 
investimentos próprios de forma mais 
sustentável;
- Integrar critérios sustentáveis e 
especialistas em instrumentos verdes na 
consultoria e assistência aos clientes;
- Engajamento com investidas e mutuários.

Como é possível perceber pelo debate relacionado 
a quão envolvidos os Bancos Centrais devem estar e 
pela variedade de atores que podem participar com os 
mais variados objetivos, qualquer intenção de incenti-

var uma transição sustentável do sistema financeiro e 
da economia como todo envolve processos e interações 
complexos que precisam ser acompanhados ao longo 
do tempo, já que muitas ações já estão em andamento.
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O objetivo deste white paper foi apresentar e ex-
plicar tais transformações e conceitos, a fim de faci-
litar a compreensão de debates que já começaram a 
surgir, como a definição do papel dos reguladores no 
processo - que ainda não está claro por falta com-
preensão e concordância sobre em quais ativida-
des e com qual grau de priorização devem atuar -, a 
forma de coordenação entre setor público e privado 
para garantir os montantes necessários para o finan-
ciamento da transição, e como criar mecanismos que 
minimizem a prática de greenwashing.

Conclusão

Nos últimos anos, diversas autoridades no sistema 
financeiro têm apontado a relevância e interseção da 
crise climática com a estabilidade do sistema financei-
ro. Em resposta, o setor tem passado por transforma-
ções voltadas para uma tentativa de se adequar a uma 
nova realidade e contribuir para que objetivos susten-
táveis sejam alcançados. Com a pressão dos prazos 
estipulados para a Agenda de 2030 e agravamento da 
crise climática, a tendência é essa discussão aparecer 
com cada vez mais frequência, de modo que compre-
ender tais transformações e os conceitos por trás dela 
passa a ser fundamental para debater o futuro do setor.
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