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CONTEXTO
Aproximadamente 48% do potencial de eficiência energética brasileira encontra-se no setor industrial. Para que esse
potencial seja alcançado, é necessário destravar investimentos. Isso requer a superação de obstáculos que inclui
melhores abordagens de gestão de risco pelas instituições financeiras (IFs) no apoio financeiro a projetos de
eficiência energética. Neste contexto, a UNIDO (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial)
e a Carbon Trust iniciaram um projeto para apoiar a capacitação das IFs em identificar, analisar e mitigar os riscos.
As atividades de capacitação deste projeto estão sendo implementadas pela adelphi, consultoria alemã, e pela
SITAWI Finanças do Bem, em parceria com associações representativas do setor financeiro. Será desenvolvido um
framework para apoiar as instituições financeiras na análise do risco de projetos de eficiência energética. O workshop
apresentará este framework às IFs para reflexão, debate e aprimoramento. O público-alvo são gestores e técnicos de
áreas (potencialmente) envolvidas em operações de financiamento à eficiência energética (áreas de planejamento,
desenvolvimento de produtos, operações e/ou crédito).
O projeto faz parte do programa ‘Industrial Energy Efficiency Accelerator’ (IEEA), uma parceria entre a UNIDO e a
Carbon Trust no âmbito da plataforma Sustainable Energy for All (SEforAll), liderada pelo Banco Mundial e pela ONU.
PÚBLICO-ALVO
Gestores e técnicos das áreas de planejamento, produtos, crédito e/ou operações das instituições associadas à
ABDE.
AGENDA
1. Mercado de eficiência energética no Brasil: atores, entraves e modelos de financiamento existentes
2. Papel das IFs brasileiras no financiamento à eficiência energética: riscos e benefícios
3. Avaliação e mitigação dos riscos associados ao financiamento de projetos de eficiência energética
4. Discussão sobre framework para avaliação de riscos
5. Mecanismos de mitigação de riscos e sua disponibilidade no mercado brasileiro
Nos próximos dias, será compartilhada a agenda detalhada.

