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FRENTES DE TRABALHO E PRINCIPAIS 

RESULTADOS OBTIDOS NO 1º CICLO IPC 

01 02 03

060504

Grupo de discussão de investidores

6 reuniões mensais visando a capacitação 
em temas específicos da agenda de 
descarbonização como a análise e gestão 
climática de portfólios, propriedade ativa 
e compromissos

Desenvolvimento de produtos 

Em conjunto a 6 investidores 
profissionais brasileiros, o IPC vem 
desenvolvendo a análise e gestão 
de produtos de investimento com
o olhar climático

Desenvolvimento de Guias
e Ferramentas

Lançamento do Guia de 
Descarbonização

Engajamento de associações
As principais associações e entidades 
de representação das instituições 
financeiras no Brasil foram engajadas 
através de encontros e reuniões –
ANBIMA, ABRAPP, AMEC e FEBRABAN

Divulgação do tema

Presença na mídia através de artigos 
em veículos de grande circulação 
nacional, buscando fortalecer a agenda 
da descarbonização 

Compromisso e engajamento 
de investidas

Formalização do compromisso dos 
Investidores pelo Clima por BRAM, BTG 
Pactual Asset, Constellation Asset, Itaú 
Asset, JGP, Quasar Asset e Santander Asset. 
Ainda no âmbito do IPC, está sendo 
desenvolvida uma campanha de 
engajamento coletivo de investidores com 
empresas intensivas em emissões de GEE  

https://info.sitawi.net/guiadescarbonizacao


FRENTES DE TRABALHO E PRINCIPAIS RESULTADOS 

OBTIDOS NO 1º CICLO IPC - PARTICIPANTES 

Público Presentes

Asset Managers 32

Asset Owners 10

ONGs/Associações 02

Total Geral 44

37 investidores profissionais engajados e 

participantes em todas as reuniões – AuM > R$ 3 tri 

Compromisso assinado por Arien Invest, Bradesco 

Asset Management BRAM, BTG Pactual Asset, 

Constellation, Crescera Capital, Darby International, Itaú 

Asset, JGP, Mauá Capital, PREVI, Quasar Asset, 

Santander Asset, Taler Gestão de Patrimônio e X8 

Investimentos

AuM > R$ 2 tri



PLANOS PARA O 2º CICLO DO IPC 

09/2020 a 02/2022

Associação de setor 

financeiro inicia 

trabalho formal com 

TCFD

TCFD

Declaração de 

investidores em 

apoio a medidas de 

política pública 

climática

Investor 

Statement

Desenvolvimento de 

taxonomia de transição 

para projetos (p.e. 

transition bonds) e 

veículos financeiros (p.e. 

ESG-linked loans)

Taxonomia

Ferramenta de 

mensuração de emissão 

de GEE de carteiras de 

investimento e 

benchmark setorial

Ferramentas

IPC Ciclo 1
Manutenção de todas 

as frentes de trabalho

• Ferramenta aberta cobrindo diversas classe de ativos, setores da economia e ao menos 
150 empresas

• Com base na publicação Não Perca Esse Bond a SITAWI irá 
desenvolver uma taxonomia nacional que faça referência 
aos transition bonds (títulos de viabilizam uma transição 
econômica) e aos novos veículos financeiros, como os ESG 
linked bonds / loans

• Atualização do Guia, incorporando as 
recomendações TCFD e riscos físicos; 

• Intensificação do trabalho de 
desenvolvimento de produtos com pegada 
climática; 

• Continuidade da campanha de 
engajamento; 

• Site IPC; 
• Resenha e Paper sobre descarbonização; 
• Webinars / Lives / Seminário Finanças do 

Bem (SITAWI)

http://info.sitawi.net/naopercaessebond


DECLARAÇÃO DOS INVESTIDORES EM APOIO A POLÍTICAS 

DE TRANSIÇÃO RESILIENTE E DE BAIXO CARBONO



Venha participar do IPC

O IPC tem o objetivo de engajar e capacitar 

investidores profissionais locais para que 

avancem na descarbonização de portfólios, 

enquanto buscam melhor retorno ajustado a riscos

Ser um participante significa unir-se a um grupo de 

investidores engajados, que tomaram para si a 

responsabilidade de agir frente ao atual cenário 

climático, prezando pelo cumprimento do seu 

dever fiduciário. 

Como participar? 

• Membro ativo da Coalizão de Investidores; 

• Signatário do Compromisso pela 

Descarbonização;

• Participante das campanhas de engajamento 

junto a investidas; 

• Signatário do Investor Statement (em 

desenvolvimento)

Iniciativa e ApoioCoordenação Técnica e 

Secretaria Executiva

Parceiros
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