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A alocação de recursos escassos, um discurso tradicional da
economia, também se aplica às questões socioambientais
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Elaboração: Hugo Penteado
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Atividades podem gerar custos ambientais para a sociedade
que não são precificados - externalidades negativas

Relevância dos Serviços Ecossistêmicos:
✓ Provisão de recursos
• Água, alimentos, fibras, madeira, combustível
✓ Regulação
• Clima, segurança alimentar, erosão, processamento de resíduos,
qualidade da água e do ar, controle de poluição
✓ Cultural
• Recreativo, estético
✓ Suporte à atividade econômica
• Formação de solo, fotossíntese, ciclos nutricionais, sequestro de carbono,
polinização

$ 6,6 trilhões
São os custos ambientais estimados da
atividade humana, anualmente. (11%
do PIB Global de 2008)

$ 2,15 trilhões
Ou 35% destes custos são gerados pelas 3 mil
maiores empresas listadas globalmente

> 50%
É o impacto potencial sobre os custos
operacionais das empresas a partir da
consideração de custos ambientais.

Fonte:UNEP-FI, Universal Ownership, 2011
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Os conceitos envolvidos neste debate se estruturaram na
década de 80

•

Relatório Nosso Futuro Comum, 1987

•

“Desenvolvimento sustentável é o

•

desenvolvimento que permite satisfazer

•

as necessidades presentes, sem

•

comprometer a capacidade das gerações

•

futuras de suprir suas próprias

•

necessidades”

Ministra Gro Harlem Bruntland – Primeira Ministra da Noruega que chefiava a Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987
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Temas ambientais dizem respeito ao uso de recursos e aos
resíduos e impactos da produção e consumo
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Conformidade legal
Energias renováveis
Ecoeficiência
Descarte de Resíduos
Escassez ou poluição da água, ar e outros
recursos
Mudanças climáticas
• Mitigação
• Adaptação
Mudanças no uso do solo
Perda da biodiversidade
Acidificação dos oceanos
Ciclos de nitrogênio e fósforo

Fonte: UNPRI – Reporting Framework 2016
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E trazem riscos para a sociedade e economia
2015
Crise hídrica

2016
Fracasso de
mitigação e
adaptação às
mudanças
climáticas

2017
Armas de destruição
de massa

2018

2019

Armas de
destruição de
massa

Armas de
destruição de
massa

Eventos climáticos
extremos

Fracasso de
mitigação e
adaptação às
mudanças
climáticas

Propagação maciça
de doenças
infecciosas

Armas de destruição
de massa

Armas de destruição
de massa

Crise hídrica

Conflitos
interestaduais com
consequências
regionais

Migrações
involuntárias em
larga-escala

Desastres naturais

Fracasso de
mitigação e
adaptação às
mudanças
climáticas

Fracasso de mitigação
e adaptação às
mudanças climáticas

Choque severo de
preços da energia

Fracasso de
mitigação e
adaptação às
mudanças climáticas

Crise hídrica

Eventos climáticos
extremos

Crise hídrica

Desastres naturais

Eventos climáticos
extremos

Econômico
Ambiental
Geopolítico
Social

Crise hídrica

Desastres naturais

Fonte: Fórum Econômico Mundial, Global Risk Report, 2019
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Em temas sociais, a pauta é o relacionamento com os

stakeholders

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Direitos humanos
Saúde e segurança no trabalho
Direitos trabalhistas na cadeia de valor
Trabalho infantil, escravo ou degradante
Liberdade de associação e de expressão
Gestão do capital humano e relações trabalhistas
Diversidade
Relacionamento com comunidades locais
Atividades em regiões de conflito
Saúde e acesso a medicina
Proteção aos direitos do consumidor

Fonte: UNPRI – Reporting Framework 2016
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A governança é imprescindível para que haja uma
integração efetiva

✓ Estrutura, tamanho, diversidade,
competências e independência do Conselho
de Administração
✓ Remuneração e bônus de executivos
✓ Direitos e interações dos acionistas
✓ Disclosure de informações ao mercado
✓ Ética nos negócios
✓ Combate ao suborno e corrupção
✓ Controles internos e gestão de riscos
✓ Relacionamento entre Conselho, executivos,
acionistas e stakeholders
✓ Posicionamento estratégico, abrangendo
impactos das questões ESG e implementação
de estratégias
Fonte: UNPRI – Reporting Framework 2016
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Evoluindo para demonstrar as relações entre
as dimensões

Fonte: Cambridge University, Rewiring the Economy, 2017

Tradução livre

9

Os ODS são a consolidação da agenda global de
desenvolvimento sustentável
• A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade que busca fortalecer a
paz universal com mais liberdade.

Saiba mais sobre os ODS

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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s
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países em desenvolvimento
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s
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Necessidade
de
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E existe um gap de financiamento destes objetivos
Gap anual de financiamento dos ODS (em US$ tri)
África

Fonte: UNEP-FI, Rethinking Impacto to Finance the SGDs, 2018
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As IFs geram impactos no exercício de suas atividades e
nas operações que realizam com clientes

Impacto Direto
(atividades)

Impacto Indireto
(operações com cliente)

✓ Impactos das atividades
• Público Interno
(colaboradores)
• Cadeia de
Fornecedores
• Poder Público
• Comunidades

✓ Impacto das operações:
• Clientes
• Meio Ambiente
• Comunidades
• Outras partes interessadas
✓ Papel indutor de melhores
práticas
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E os indiretos de suas operações junto ao mercado

Operações junto aos clientes das IF’s

Crédito
• Financiamento a
projetos
• Financiamento a
clientes (ex: capital de
giro, crédito PF, etc.)

Investimentos
• Renda Fixa
• Renda Variável
• Produtos
Estruturados

Avaliação dos impactos
socioambientais quanto a

•
•
•
•

Seguros
• Subscrição de
Riscos
• Gestão de Risco
• Investimento de
Reservas

Natureza: direto ou indireto
Abrangência
Relação com os resultados
Mitigação/Remediação
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A definição da estratégia para abordar estes mercados varia
de acordo com a cultura e objetivos das IFs

Integração ao mainstream
•
•
•

•

Uso de estruturas existentes
Menos dificuldade no
entendimento interno de
conceitos
Critérios ASG nos processos
internos de avaliação
Pouca alteração da estrutura
de metas comerciais

Desenvolvimento
de produtos específicos
•
•

•
•

Direcionamento de recursos
para setores ou mercados
específicos
Requisitos diferenciados para
concessão do crédito
Facilidade de mensuração de
impacto e retorno
Reconhecimento comercial/
reputacional
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O olhar de processos se alinha às análises de risco
socioambiental

Gestão Socioambiental
(como faz)

“Define-se risco socioambiental como a possibilidade de ocorrência de perdas das instituições mencionadas
no art. 1º decorrentes de danos socioambientais.” (Resolução Banco Central 4.327/2014)
Risco Socioambiental
Risco Legal
Risco Reputacional
Risco de Crédito

RUIM

Apesar da transversalidade à
diversas modalidades de risco, vale
reforçar a influência predominante
nas três modalidades, conforme
prevê o Normativo SARB nº 14.

MÉDIA
BOA

BAIXOS

MODERADOS

ALTOS

Potencial Impacto Socioambiental
(o que e onde faz)
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Enquanto podem se desenvolver produtos específicos
como green bonds
Maior transparência e credibilidade

• Fonte: CBI, Green Bonds: The State of the Market 2018
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O tema invade a agenda das lideranças

Pesquisa com CEO’s – PWC

•

Fonte: PWC, Pesquisa de Líderes Empresariais Brasileiros, 2018
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Que começam a analisar os
potenciais impactos do tema
sobre a estratégia e resultados
das companhias

•

Fonte: Adapted from Sheila Bonini and Stephan Gorner, The
business of sustainability: McKinsey Global Survey results, Oct
2011, mckinsey.com
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O olhar sobre a sustentabilidade deve ser sistêmico
e estratégico

Mitigação
de Riscos

Interface com outras
modalidades de risco

Estratégia
Políticas
Processos
Reporte

Mudança de cultura organizacional e
relacionamento com stakeholders

Oportunidades
de Negócio

Compliance

Aumento de acordos, autorregulações
e regulações sobre o tema
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Cenário macroeconômico e desafios socioambientais

Cenário Macroeconômico
Retomada do crescimento econômico

Desafios Socioambientais

Desafios na tomada de risco e oportunidades

Incertezas quanto ao avanço do arcabouço
legislativo e regulatório

Queda da taxa básica de juros

Oportunidades de investimento sustentável

Redução da volatilidade para investimentos no longo
prazo

Infraestrutura, energia, agronegócio, indústria

Reformas estruturantes

Aumento das exigências internacionais

Previdência, fiscal, privatizações

Questões de sustentabilidade como barganha para
acordos comerciais

Liquidez nos mercados de capitais e financeiro

Capacidade de atrair funding diferenciado

Carência de bons projetos, competitividade no
comércio internacional

Incorporar aspectos ASG nos projetos, quantificar
impactos e demonstrar retorno adequado
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O Sistema Financeiro deve atuar no suporte à transição
para uma nova economia
Sistema Financeiro Sustentável
Todo potencial do sistema financeiro precisa
ser aproveitado para servir como um motor na
transição da economia global para o
desenvolvimento sustentável.

Desenvolvimento Sustentável

Roadmap for a Sustainable Financial System
UN Environment e World Bank – Novembro 2017

O desenvolvimento que procura satisfazer as
necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as
suas próprias necessidades.

Relatório Brundtland: Nosso Futuro Comum
Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente da ONU, 1987

Geração de Valor
Compartilhado
Criar valor econômico de uma forma que também
cria valor para a sociedade, endereçando suas
necessidades e desafios.

The Big Idea: Creating Shared Value
Michael Porter & Mark Kramer para a Harvard Business Review, 2011
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