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METODOLOGIA
Relato, sessão expositiva e troca de ideias entre os participantes 
do IPC

TERCEIRO ENCONTRO DO 2º CICLO DO IPC
Início da Jornada COP 26

OBJETIVO
Dando continuidade à Jornada COP 26, fio condutor deste 2º ciclo
de nossa iniciativa, dedicaremos esta reunião à campanha de
engajamento com investidas. Faremos a validação da carta –
convite a ser enviada ao management de cada companhia
selecionada e apresentaremos o processo de análise. Contaremos
também com uma sessão dedicada ao Compromisso Investidores
pelo Clima e exploraremos o caminho para a COP26 e o
engajamento dos agentes dos mercados financeiro e de capitais.

PÚBLICO: Investidores convidados para o Grupo de Discussão
LOCAL: a reunião será online devido à pandemia
Dia: 18/05/2021

Horário: 14:00 – 16:00



Boas vindas14:00

Atualizações da iniciativa14:05

Campanha de Engajamento – validação da carta-convite e 

cronograma

14:20

Sessão de capacitação: análise climática – coleta de dados, 

metodologia, TCFD, riscos e oportunidades
14:50

Tatiana Assali, SITAWI

Rafael Gersely, SITAWI

Comentários e discussão aberta14:35 Membros do IPC

COP26 – onde investidores se encaixam? Katia Fenyves, BGFP15:10

Comentários e discussão aberta15:40

Encerramento Tatiana Assali, SITAWI16:00

Membros do IPC

QUARTO ENCONTRO DO 2º CICLO DO IPC
Agenda

Tatiana Assali, SITAWI



Abertura 

Introdução IPC e 

Atualizações da iniciativa



Frentes de Trabalho e Principais Resultados 

Obtidos no 1º Ciclo

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 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
https://info.sitawi.net/guiadescarbonizacao
https://www.investidorespeloclima.com.br/compromisso


Atualizações – Novo Signatário do Compromisso 

Investidores pelo Clima

Diretrizes do Compromisso

• Reporte publico dos avanços na

gestão de riscos e geração de

oportunidades climáticas dos

portfólios investidos;

• Propriedade ativa (stewardship)

relacionada ao tema, ao menos,

com uma companhia investida ou

gestor de ativos por ano, de

maneira que estes enderecem as

mudanças climáticas em suas

políticas e práticas.

Rota para a COP26

Como o IPC facilita o

alcance destas diretrizes?

Parceria em comunicações

Engajamento com investidas

Desenvolvimento de produtos

Dev. de guias e ferramentas

https://sitawifinancasdobem.sharepoint.com/sites/finsust/Documentos%20Compartilhados/General/ICS/IPC%202020/02.%20Gestão/Compliance%20-%20Compromisso/Compromisso%20-%2020210513.docx


Atualizações – Crescimento da Iniciativa 

1º ciclo x 2º ciclo

Participantes IPC

+08
AuM IPC (em BRL Trilhões)

2.14
3.26

Signatários Compromisso

Novos Signatários

7
9+02

Alcance IPC*

22
32+10

1

3

1

2

2

13

1

2

2

3

3

21

Asset owner (previdência aberta)

Asset owner (fundação)

Associação

Asset owner (family office)

Asset owner (seguradora)

Asset manager

Distribuição do Alcance IPC por tipo de 
investidor

Ciclo 2 Ciclo 1

Novas Frentes

• Clipping semanal;

• Newsletter mensal;

• Artigos e White Papers cooperativos

• Engajamento com iniciativas internacionais

– Say on Climate; IPDD; BGFP; TSVCM *Existem instituições que frequentam os encontros mas 

não se oficializaram como “participante”.



Atualizações – Engajamentos e atividades

Votos em Assembleia
Proposta de consulta: Perguntas gerais e específicas sobre a experiência dos 

investidores com votos em assembleias.

Entrega: Relato da viabilidade de engajamento climático através do voto em 

assembleia, considerando a realidade brasileira.

White Papers
Proposta de consulta: Perguntas gerais e específicas sobre a análise de dados e de  

principais drivers relacionados a riscos e oportunidades climáticos de empresas de 

capital aberto, realizada por investidores. 

Entrega: Publicação de dois artigos em portais de notícias relevantes para o tema

Engajamento Climático com Empresas Selecionadas
Proposta de consulta: Definição da melhor data e horário para realização 

do engajamento junto as empresas (sempre teremos 3 opções).

Entrega: Reunião com executivos das empresas selecionadas.  



Campanha de Engajamento

Carta convite 

e próximos passos



Eneva ; 12

JBS; 8

BRF; 8

Minerva ; 7

Localiza ; 7

Rumo S.A.; 6Braskem; 6

Usiminas; 6

Gol; 5

Raízen Energia; 5

0 2 4 6 8 10 12 14

Distribuição de votos

Empresa especializada em aluguel de carros no 

Brasil e na América Latina, com mais de 300 mil 

automóveis.

Uma das líderes na América do Sul na produção 

e comercialização de carne in natura e seus 

derivados e exportação de gado vivo.

Única empresa privada de geração de energia 

do Brasil com experiência em exploração e 

produção e acesso a gás onshore.

Um dos maiores produtores e exportadores 

globais de alimentos.

Segunda maior companhia de alimentos do 

mundo e a primeira em proteína animal.

Resultado da consulta aos investidores



Carta convite

Envio das cartas aos membros do IPC para sugestões 

de alteração da redação.

Gostaria de incluir o seu logo em alguma das cartas? 



Cronograma de Engajamento

Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 12021

CONVITES

Semana 2

Maio Junho

SELEÇÃO 
DE DADOS

ANÁLISE 
IPC<>CDP

REUNIÕES

REDAÇÃO 
RELATOS

Julho

VALIDAÇÃO
CARTA 

Semana 3



Comentários e 

discussão aberta 



Sessão Capacitação

Análise climática – coleta de dados, 

metodologia, TCFD, riscos e oportunidades



ENGAJAMENTO DE INVESTIDAS

Overview – perguntas / gaps / sugestões

Governança

Estratégia

Gestão de 
Riscos

Métricas e 
Metas

Quem são os responsáveis pela gestão de riscos climáticos? Qual o papel da 
diretoria? Qual o papel do CA? 

Quais são os principais riscos e oportunidades climáticas no curto, 
médio e longo prazo? Qual o impacto destes riscos/oportunidades 
sobre negócios, estratégias e planejamento (em $)? Análise de 
cenários? Quais as estratégias para os cenários? 

Processo de identificação, avaliação e gestão dos riscos 
climáticos? Como este processo está integrado à EGR da 
companhia? 

Quais as principais métricas utilizadas? Inventário de emissões 
de GEE (escopos 1, 2 e 3)? Existem metas para gestão de 
riscos/oportunidades climáticos? Se sim, metas baseadas na 
ciência? (SBT)? 

Reporte / Relato 
alinhado às 
recomendações 
TCFD?



ENGAJAMENTO DE INVESTIDAS

Overview – perguntas / gaps / sugestões

01. Análise de tendências globais 02. Análise setorial

03. Análise de relatórios – Anual, Sustentabilidade e CDP



ENGAJAMENTO DE INVESTIDAS

Overview – perguntas / gaps / sugestões

Governança

a) Descreva como o Conselho supervisiona os riscos e oportunidades 

relacionados às mudanças climáticas.

b) Descreva o papel da administração na avaliação e gerenciamento de riscos 

e oportunidades relacionados ao clima

Governança

C1.1b Forneça mais detalhes sobre a supervisão pelo Conselho das 

questões relacionadas ao clima.

C1.2. Forneça o(s) comitê(s) ou o(s) cargo(s) de gerência de nível 

mais alto com responsabilidade pelas questões climáticas.

C1.2a Descreva em que local da estrutura organizacional 

encontra(m)-se este(s) cargo(s) e/ou comitê(s), quais são suas 

responsabilidades associadas e como são monitoradas as questões 

relacionadas ao clima

Temas Abordados Indicadores

Governança

• Descreva o papel do CA sobre os riscos e 

oportunidades climáticas.

• Descreva o papel da Dir. na avaliação e gestão 

de riscos e oportunidades climáticas.

• Ambição de zerar emissões até 

2050;

• Engajamento através de política 

climáticas;

• Governança climática;

• Reporte no formato TCFD.

Estratégia

a) Descreva os riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas 

que a organização identificou no curto, médio e longo prazos.

b) Descreva os impactos dos riscos e oportunidades relacionados às 

mudanças climáticas sobre os negócios, a estratégia e o planejamento 

financeiro da Organização.

c) Descreva a resiliência da estratégia da organização, considerando 

diferentes cenários de mudanças climáticas, incluindo um cenário de 2°C 

ou menos.

Estratégia

C2.1 A organização dispõe de um processo para identificar, avaliar e 

responder aos riscos e oportunidades climáticos?

C2.2a Quais tipos de riscos são levados em conta nas avaliações de 

riscos climáticos da organização?

C2.3 Foi identificado algum risco inerente relacionado ao clima com 

potencial para causar um impacto financeiro ou estratégico 

considerável em seus negócios?

...

CC2.3a CC2.4 CC2.4a CC2.5 CC2.6 CC3.1 CC3.1c CC3.1a CC3.1d 

Estratégia

• Descreva os riscos e oportunidades climáticas 

identificadas.

• Impacto monetário dos riscos e oportunidades 

climáticas.

• Estratégia de descarbonização;

• Alocação de capital condizente 

com a estratégia.

Gestão de Riscos

a) Descreva os processos da organização para identificar e avaliar riscos 

relacionados ao clima.

b) Descreva os processos da organização para gerenciar riscos relacionados 

ao clima

c) Descreva como os processos para identificar, avaliar e gerenciar riscos 

relacionados ao clima são integrados ao gerenciamento geral de riscos da 

organização.

Gestão de Riscos

CC2.2b CC2.2c CC2.2c CC2.2d CC2.2 
Gestão de Riscos

• Processos de identificação e avaliação dos 

riscos climáticos.

• Processos de gestão dos riscos climáticos.

• Integração dos processos de identificação, 

avaliação e gestão dos riscos climáticos ao 

gerenciamento global de riscos da organização.

• Mensuração dos impactos de 

transição para uma economia de 

baixo carbono.

Métricas e Metas

a) Divulgue as métricas usadas pela organização para avaliar riscos e 

oportunidades relacionados ao clima, de acordo com sua estratégia e 

processo de gerenciamento de riscos

b) Divulgue as emissões do Escopo 1, Escopo 2 e, se apropriado, do Escopo 

3 de gases de efeito estufa (GEE) e os riscos relacionados

c) Descreva as metas usadas pela organização para gerenciar riscos e 

oportunidades relacionados ao clima e desempenho em relação às metas. 

Métricas e Metas

CC4.2 CC6.1 CC6.3 CC6.5 CC4.1 CC4.1a CC4.1b
Métricas e Metas

• Métricas utilizadas para avaliação; 

• Divulgação das emissões escopo 1, 2 e 3, e os 

riscos relacionados

• Metas para gestão de riscos e oportunidades 

climáticas e seu desempenho frente a essas 

metas

• Metas de redução de emissões no 

longo prazo (2036-2050);

• Metas de redução de emissões no 

médio prazo (2026-2035);

• Metas de redução de emissões no 

curto prazo (2021-2025).

04. Correlação TCFD <> CDP <> IPC



ENGAJAMENTO DE INVESTIDAS

Overview – perguntas / gaps / sugestões

Gestão de riscos Estratégia

Métricas e metasGovernança

Quem é o principal responsável pela gestão 
de riscos climáticos na companhia? 

Qual os impactos destes riscos e 
oportunidades climáticos sobre os 

negócios, estratégia e planejamento 
financeiro?

Quais são os principais riscos e 
oportunidades climáticas no curto, 

médio e longo prazo?

Qual o papel da diretoria frente aos 
riscos e oportunidades climáticos?

Detalhe como Conselho de Administração trata 
de mudanças climáticas?  Qual a periodicidade 

com a qual ele trata desse tema?

A empresa realiza análise de 
cenários climáticos?

Quais as estratégias adotadas 
para melhorar a resiliência com 
base nos cenários climáticos?

Como é o processo de identificação e 
avaliação dos riscos climáticos?

Como é o processo de gestão dos riscos 
climáticos?

Como este processo de identificação, 
avaliação e gestão dos riscos climáticos 

estão integrados ao gerenciamento 
integrado de riscos da organização?

Quais as principais métricas utilizadas 
para avaliar os riscos e oportunidades 
climáticos de acordo com a estratégia 

e o processo de gestão de risco?

E empresa elabora inventário de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) 

incluindo os Escopos 1, 2 e 3?

A empresa possui metas para gestão 
de riscos e oportunidades climáticos? 
Quais são estas? Qual o desempenho 

da empresa frente a estas metas?

Estas metas são baseadas na 
ciência para contribuir significativa 

com o combate a mudança do 
clima?

Reporte conforme TCFD?



Comentários e 

discussão aberta 



COP26 – Onde os investidores se encaixam?



Comentários e 

discussão aberta 



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

https://www.youtube.com/watch?v=w-_VIPZwyyg


Rafael Gersely

Especialista de Finanças Sustentáveis

rgersely@sitawi.net

Tatiana Assali

Gerente de Programas – Fin. Sustentáveis

tassali@sitawi.net



COP26 
Onde investidores

se encaixam?  



Marcos históricos
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2015 
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ECO 92 (1992)
Mais de 160 governos assinam a Convenção Quadro sobre a

Mudança do Clima na conferência ECO-92. Objetivo: “evitar

interferências antropogênicas perigosas no sistema climático”;

O tratado não fixou, inicialmente, limites obrigatórios para as

emissões de GEE e não continha disposições coercitivas. Em vez

disso, o Tratado incluía disposições para atualizações (chamados

"protocolos"), que deveriam criar limites obrigatórios de emissões;

Países Anexo I (industrializados) concordaram em reduzir suas

emissões a níveis abaixo das emissões de 1990. Caso não

lograssem fazê-lo, teriam que comprar créditos de carbono;

“Princípio de responsabilidade comum, porém diferenciada”: todos

os países têm a responsabilidade de proteger o clima, mas o

"Norte" deve ser o primeira a atuar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coer%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ditos_de_carbono


A Conferência das Partes (COP – Conference of the Parties) é o órgão

supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança

do Clima (UNFCCC), adotada em 1992. 

É uma associação de todos os países membros (ou “Partes”)

signatários da Convenção, que, após sua ratificação em 1994,

passaram a se reunir anualmente a partir de 1995, por um período de

duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no

planeta e propor mecanismos a fim de garantir a efetividade da

Convenção.

Conferências das Partes

https://unfccc.int/meetings/items/6237.php?filtbody=53
https://unfccc.int/meetings/items/6237.php?filtbody=53
https://unfccc.int/meetings/items/6237.php?filtbody=53


Foi o primeiro tratado de redução de emissões de gases de

efeito estufa. Foi adotado em 11 de dezembro de 1997 e

entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Atualmente,

existem 192 Partes no Protocolo.

As partes do Anexo I devem fornecer informações sobre

como têm cumprido suas metas de emissão e ao mesmo

tempo devem minimizar impactos adversos em países em

desenvolvimento;

Mecanismos de mercado: mecanismo de desenvolvimento

limpo, implementação conjunta e mercado de emissões;

PROTOCOLO DE QUIOTO (1997)



O Acordo de Paris  foi firmado na COP21 em Paris e  tem como  principal

objetivo manter o aumento da temperatura da Terra abaixo dos 2ºC, de
preferência  1,5ºC;

No documento, foram estabelecidas as Contribuições Nacionalmente

Determinadas ou NDCs, onde cada país se compromete a reduzir emissões e

realiza revisões gerais para tornar sua meta mais ambiciosa;

Compromisso de países desenvolvidos para mobilizar US $ 100 bilhões por

ano em financiamento climático até 2020. O financiamento fará parte da revisão

coletiva do progresso das nações a cada 5 anos;

O Acordo de Paris marca um passo a frente no relato e na melhoria da

transparência das finanças, o que é essencial para garantir a prestação de

contas e evitar a “contagem dupla”;

 

ACORDO DE PARIS (2015)



A COP26 ocorrerá em Novembro  em Glasgow (Escócia) e reunirá lideranças

e instituições de todo o mundo para discutir temas relacionados às

mudanças climáticas.

Principais objetivos da Cúpula:

- Assegurar que seja mantida a ambição de manter os limites de aumento de

temperatura  em 1,5ºC;

- Adaptação para a proteção de comunidades e habitats naturais;

- Mobilizar fluxos financeiros;

-Trabalhar juntos em prol de resultados;

      

COP26 em Glasgow (2021)



Um dos quatro objetivos da Conferência é o de mobilização de
recursos financeiros. Países desenvolvidos deverão reavaliar e

cumprir sua promessa de investimento de ao menos USD 100
bilhões/ano em finanças climáticas;

Para garantir um ciclo virtuoso de inovação e investimento para a

transição, será necessário que atores privados e públicos

movimentem trilhões de dólares na direção do net zero global;

Toda decisão financeira deve levar em consideração o clima.

COP26 e objetivo financeiro



 The Glasgow Financial Alliance for Net Zero
(GFANZ)

Fonte:GFANZ.pdf (unfccc.int)

A aliança é composta por 160 empresas com US$ 70 trilhões em ativos que se

comprometeram em atingir a neutralidade de carbono até 2050. 

Iniciativas da aliança:

        - Ampliar a campanha Race to Zero no setor financeiro;

        - Aumentar ambições;

        - Coordenar compromissos e ações;

        - Apoio com suporte técnico e colaborativo;

        - Mostrar esforços e conquistas coletivas; 

https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/GFANZ.pdf
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/04/21/climate-summit-leaders-hope-catalyze-key-ingredient-cash/


Neste cenário, qual é o papel do investidor
brasileiro?

A partir da adoção de medidas regulatórias, encorajar empresas a

desenvolverem planos de transição e ajuste para uma economia net zero e

aumentarem a sua ambição;

Apoiar empresas a realinharem seus modelos de negócio ao net zero a partir do

financiamento de iniciativas e inovações do setor privado;

Promover o círculo virtuoso da inovação e do investimento para o net zero,

ampliando a efetividade das políticas climáticas e acelerando a transição,

minimizando custos, enquanto promovendo empregos e crescimento

econômico.



Obrigada 
 

katia.fenyves@fcdo.gov.uk


