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METODOLOGIA
Relato e troca de experiências dos participantes da campanha de 
engajamento e apresentação e discussão sobre os próximos 
passos e Investor Statement. 

PRIMEIRO ENCONTRO DO 2º CICLO DO IPC
Kick – off IPC 2º ciclo 

OBJETIVO
Retomada da iniciativa IPC, realizando o kick-off de seu
segundo ciclo (2020 – 2022). Trataremos da campanha de
engajamento com investidas e sua continuidade,
apresentaremos os principais objetivos e planejamento para o
segundo ciclo do IPC, apresentaremos a ACA – Alliances for
Climate Action – e discutiremos a possibilidade de Investor
Statement.

PÚBLICO: Investidores convidados para o Grupo de Discussão
LOCAL: a reunião será online devido à pandemia
Dia: 10/12/2020

Horário: 9:00 – 11:00



AGENDA – 10/12/2020

Boas vindas9:00

Abertura: recapitulando a 1ª fase da iniciativa IPC9:10

Engajamento com investidas: cases9:40

Planos para o 2º ciclo 10:15

Rafael Gersely, SITAWI

Rafael Gersely, SITAWI

Tatiana Assali, SITAWI

Comentários dos participantes da campanha de engajamento10:00 Membros IPC

9:25 Engajamento com investidas: overview Rafael Gersely, SITAWI

Apresentação ACA – Alliance for Climate Action Brazil

e Investor Statement – Declaração de Investidores

Gustavo Souza, CDP

Tatiana Assali, SITAWI

10:25

Comentários e discussão aberta Tatiana Assali, SITAWI10:45

Encerramento Tatiana Assali, SITAWI11:00



Abertura 

Recapitulando a 1ª fase 

da iniciativa IPC –

Investidores pelo Clima



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 

• Grupo de discussão 
de investidores

• Reuniões de 
Engajamento com 
Investidas
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Aplicação in loco das
ferramentas PACTA e
MSCI Carbon PA.
Apresentação da 
iniciativa internacional
Montreal Pledge

Ferramentas para 
avaliação climática
de portfólios

Apresentação de 
cases de 
engajamento/voto da 
Aviva, LGIM, 
apresentação da 
Climate Action 100+ e 
início da campanha
IPC de engajamento
com investidas

Estratégias
climáticas
de propriedade
ativa

Decisão sobre as 
empresas a serem
engajadas e discussão
sobre o wording do 
Compromisso pela 
Descarbonização

Extraordinária –
engajamento e 
compromisso

Reunião de 
engajamento da 
iniciativa e Engie (RI, 
Sustentabilidade, 
Riscos e Finanças) 
onde foram
abordados riscos e 
oportunidades
climáticos

2ª Reunião de 
Engajamento -
Engie 

Com a participação de, 
entre outros, MSCI, 
CDP, IAM, B3, Sonen
Capital e 2degrees 
Investing Initiative 
(responsável pela 
ferramenta PACTA)

Lançamento IPC

Capacitação e troca de 
experiências sobre
estratégias
incorporando a agenda 
de descarbonização. 
Presença da Schröders, 
CDP e Net Zero Alliance

Estratégias para 
a gestão climática

Apresentação de case 
de avaliação climática
(IAM e Fama), produtos
e metodologias
desenvolvidos sob o IPC 
e discussão sobre qual 
compromisso queremos

Compromisso

Reunião de 
engajamento da 
iniciativa e Petrobrás (RI 
e Gerência de MCs), 
onde foram abordados
riscos e oportunidades
climáticos

1ª Reunião
de Engajamento –
Petrobrás

Ju
l/

2
0

Reunião de 
engajamento da 
iniciativa e Marfrig 
(Sust. e Com. Corp.), 
onde foram abordados
riscos e oportunidades
climáticos

3ª Reunião
de Engajamento –
Marfrig



FRENTES DE TRABALHO E PRINCIPAIS 

RESULTADOS OBTIDOS NO 1º CICLO IPC 

Desenvolvimento de 
Guias e Ferramentas

Compromisso e engajamento 
de investidas



FRENTES DE TRABALHO E PRINCIPAIS 

RESULTADOS OBTIDOS NO 1º CICLO IPC 

Desenvolvimento de 
produtos 

Fama

Mensuração das 
emissões de GEE de 
seu portfólio de RV

Somatório de 
emissões de GEE 

(escopo 1 e 2) das 
empresas investidas

Metodologia SITAWI 
via composição do 
fundo, market-cap

das cias. e Emissões 
de GEE

Santander Asset

Análise da exposição 
de benchmarks ao 

risco climático

Ferramentas de 
análise de exposição 
e de stress climático 

sobre carteiras 
teóricas de 
benchmarks

PACTA e Teste de 
Stress do BoE

Sul America

Análise da exposição 
de sua carteira de 

investimentos (RV e 
RF) a riscos climáticos 

Análise de exposição 
a riscos climáticos via 
ferramentas públicas 

e valuation SITAWI

ESG Research SITAWI, 
PACTA e Teste de 

Stress do BoE

BTG Pactual 
Asset

Análise da exposição 
de um fundo sob 
gestão ao risco 

climático

Ferramentas de 
análise de exposição 

e stress climático 
sobre a carteira do 

fundo

PACTA e Teste de 
Stress do BoE

XP

Possibilidade de 
inserção de rating
climático para os 

fundos distribuídos

Aplicação de 
ferramentas de 

análise  de teste de 
stress sobre os FIA e 
FIC-FIA distribuídos

Teste de Stress do 
BoE

Península

Mensuração das 
emissões de GEE de 
portfólio de public

equities e análise da 
exposição da carteira 

a riscos climáticos

Somatório de 
emissões, aplicação 
de ferramentas de 
stress climático e 
comparação com 

benchmarks

Metodologia SITAWI, 
PACTA e Teste de 

Stress do BoE

Interesse 
apresentado

Metodologia

Ferramentas



Engajamento de Investidas

Overview



ENGAJAMENTO DE INVESTIDAS

Overview

O que é a propriedade ativa? 

Ações proativas, construtivas e colaborativas de investidores junto à
administração de companhias, endereçando temas que são de
interesse de seus Stakeholders:

- Gestão de negócios
- Riscos e Oportunidades
- Políticas, Comitês, Board, Remuneração de Alta Gestão, etc;
- Temas ASG e Climáticos

Larry Fink em sua carta aos CEOs, 2020

“…a company cannot achieve long-term profits without 
embracing purpose and considering the needs of a broad 
range of stakeholders”. 

“We will be increasingly disposed to vote against management 
and board directors when companies are not making 
sufficient progress on sustainability-related disclosures and 
the business practices and plans underlying them”.



ENGAJAMENTO DE INVESTIDAS

Overview - metodologia

3. Agregação de dados 

Os dados utilizados para definição das perguntas, gaps e
sugestões foram retirados dos reportes enviados pelas
companhias ao CDP, Demonstrações Financeiras /
Relatórios Integrados / Relatórios Anuais / Relatórios de
Sustentabilidade e notícias.

2.Escolha das empresas e envio 
da carta – convite 
Através de consulta realizada com o grupo, definiu-se que
as 4 empresas a serem engajadas no tema de riscos e
oportunidades climáticos seriam:
• Azul • Marfrig
• Engie • Petrobrás
Após esta definição redigiu-se a carta convite, que foi
enviada a executivos seniors das Cias., de áreas
pertinentes ao tema (FPA, Riscos, Sustentabilidade, RI).
*A Azul decidiu não participar da campanha.

5. Reuniões de engajamento
Ocorridas em Julho/Agosto de 2020, as reuniões
seguiram um roteiro de apresentação do IPC, da
motivação para o engajamento, das principais
conclusões retiradas das etapas 3 e 4, relato da equipe
das companhias presente na reunião e abertura para
comentários e dúvidas dos participantes.

4. Definição de perguntas, gaps e 
sugestões

A SITAWI buscou uma padronização na abordagem com as
companhias utilizando do framework proposto pela TCFD. Foram
então exploradas as práticas, processos, estrutura interna e
resultados em 4 dimensões:
• Governança • Estratégia • Gestão de Riscos • Métricas e Metas
Os temas a serem explorados nas reuniões passaram por aprovação
do grupo.

1. Motivação
O exercício da propriedade ativa é, antes de tudo,
essencial no cumprimento do dever fiduciário de
investidores profissionais, visando a proteção dos
recursos e geração de retornos para seus clientes, no
curto e longo prazos. Torna-se ainda mais importante na
presença de fatores que levam à intensificação de riscos
sistêmicos, como as mudanças climáticas.

6. Relato do engajamento
A SITAWI se comprometeu com a redação do relato do
engajamento, de acordo com o framework proposto pela TCFD.
Neste relato são apresentados não somente os pontos
levantados em 3 e 4 mas, principalmente, a posição das
companhias em relação às duvidas, sugestões e gaps trazidos
pelo grupo. Os relatos passaram pela aprovação do grupo e
foram disponibilizados às investidas.
*Relato da reunião com a Engie está em desenvolvimento.



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

Cases



ENGAJAMENTO DE INVESTIDAS

Cases

Governança

Estratégia

Métricas e metas

Gestão de Riscos Identificação e valoração de riscos e 
oportunidades, incorporando-os na 
definição de seus objetivos e 
planejamento de LP. Realiza 
também análise de cenários

Riscos climáticos incorporados na 
matriz de riscos corporativa e 

EGR e sujeitos a plano de ação

Reporte do Comitê Risco ao CA, 
que delibera sobre planos de ação e 
estratégias climáticas. CEO também acionado 
periodicamente 

Para Engie Brasil, não 
há informações sobre o tema

Incorpora a valoração do 
impacto dos riscos 

de transição em sua
analise econômica de 
exploração de novos 

Ativos. Porém não apresenta 
resultados nem como visualiza 

a sua transição para uma 
economia menos carbono 

dependente

CA trata do tema de MCs em algumas 
reuniões, sem periodicidade 
definida. A Diretoria Analisa 
planos de ação climáticos 
propostos pelo Com. Seg., Saúde, MA e 
Qualidade

Avaliação e gestão a cargo
do CFO e Diretoria de 
Pessoas (RH). Estima-se que 
o tema será integrado no CA em 2 
anos

Informações somente a nível 
global. O Grupo declarou que 
desinvestirá de ativos de carbono intensivos

Avaliação e gestão a cargo do CFO e Diretoria de 
Pessoas (RH). Estima-se que o tema será integrado 
no CA em 2 anos

Processos integrados à EGR. Identificação 
dos riscos está restrita às operações 
diretas, apesar de realizar esforços para 
identificação de riscos na cadeia

Processos integrados à 
EGR e tratados por meio 
de planos de ação de 
responsabilidade das 
áreas específicas. A área 
de Riscos é responsável 
pela supervisão. Riscos 
climáticos são re-
avaliados anualmente Não houve a incorporação 

do tema na gestão de riscos 
da companhia

Acompanhamento somente 
do consumo de combustível 
(representa 98% das 
emissões da empresa)

Apresentação de metas de intensidade 
de escopo 1 e 2 porém não absolutas. 
Possui meta de longo prazo. Metas 
alinhadas a ciência, porém não  
reconhecidas pela SBTi

Elabora inventário de emissões 
de GEE (escopo 1 e 2) 
porém sem metas

Inventário de emissões de escopo 1 e 2 e visa 
a contabilização de emissões de escopo 3. 
Vem trabalhando em novas 
metas de emissão, estabelecidas 
por divisão operacional



ENGAJAMENTO DE INVESTIDAS

Cases

Petrobrás Marfrig

Pontos positivos Pontos de atenção Pontos positivos Pontos de atenção

• Estrutura de 
governança 
adequada; 

• Metodologias de 
análise de riscos e 
oportunidades 
robustas; 

• Estratégia para 
transição para 
economia de baixo 
carbono.

• Construção de uma 
estratégia de 
transição consolidada 
com impacto no curto 
prazo

• Divulgação dos 
impactos financeiros 
de todos os riscos e 
oportunidades 
climáticos, inclusive 
aqueles cujos 
impactos são 
esperados para além 
do ciclo 2020-2024; 

• Divulgação de metas 
de longo prazo 
alinhadas a ciência.

• Estrutura de 
governança 
adequada; 

• Metodologias de 
análise de riscos e 
oportunidades 
robustas; 

• Estratégia para 
transição para 
economia de baixo 
carbono.

• Garantia de exclusão 
de todo e qualquer 
fornecedor, direto ou 
indireto, com 
controvérsias 
ambientais deve 
ocorrer antes de 2030 
(conforme Plano de 
Ação); 

• Divulgação dos 
impactos financeiros 
de todos os riscos e 
oportunidades 
climáticos; 

• Buscar produção 
seguindo preceitos 
“Carne Carbono Zero” 
(Embrapa); 

• Divulgação de metas 
de longo prazo 
alinhadas a ciência.
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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


Apresentação ACA – Alliance 

for Climate Action Brazil

e Investor Statement –

Declaração de Investidores



ALIANÇA PELA 
AÇÃO CLIMÁTICA



ALIANÇA PELA AÇÃO CLIMÁTICA

A ACA é uma rede de alianças nacionais dedicadas a

impulsionar ações climáticas ambiciosas, aumentando o apoio

público para enfrentar a crise climática e engajando governos

nacionais para uma descarbonização mais rápida, visando o

cumprimento dos compromissos firmados pelo Acordo de Paris.

As alianças nacionais incluem uma diversidade de vozes que

representam líderes de quase todos os setores da sociedade -

governos estaduais, locais e regionais; empresas e

investidores; instituições acadêmicas e culturais; comunidades

religiosas; instituições de saúde e sociedade civil.



PARCEIROS GLOBAIS COALIZÕES NO MUNDO 



PARCEIROS NACIONAIS 



SOCIEDADE CIVIL

COMUNICADORES

MUNICÍPIOS 

INVESTIDORES EMPRESA ESTADO

ACADEMIA

JUVENTUDE
ENTIDADE 
RELIGIOSA

Conselho Consultivo



CONSELHO 
CONSULTIVO

Cada constituency será representada por uma 
instituição que seja referência em sua área de 
atuação.

O Conselho Consultivo deverá reunir-se pelo 
menos mensalmente.

Compete ao Conselho Consultivo:

Participação nas reuniões  e apresentação de opiniões 
fundamentadas sem caráter vinculativo.

Representar os atores da sua respectiva constituency na 
construção de visão estratégica da ACA Brasil.

Apoiar as iniciativas de expansão da ACA Brasil.

Apoiar as iniciativas de comunicação e engajamento dos 
signatários da respectiva constituency. 



EIXOS 
ESTRATÉGICOS 



EIXOS ESTRATÉGICOS

AÇÃO 
CLIMÁTICA 

ENGAJAMENTO 
PÚBLICO 

ADVOCACY ANALÍTICO 



PRÓXIMOS 
PASSOS



1- Envio kit signatário aos membros do Conselho Consultivo

Cada instituição líder da sua constituency receberá os seguintes documentos:

Declaração da ACA
Princípios e critérios da ACA

2- Lançamento da ACA

Agendado para 28 de janeiro das 14h00 às 16h00 



OBRIGADO!

Gustavo Souza

Gerente de Políticas Públicas | CDP América 

Latina

Gustavo.souza@cdp.net

mailto:flavia.castelhano@iclei.org


INVESTOR STATEMENT

Declaração de Investidores



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



Rafael Gersely

Especialista de Finanças Sustentáveis

rgersely@sitawi.net

Tatiana Assali

Gerente Sênior de Programas – Fin. Sustentáveis

tassali@sitawi.net


