
Workshop de ferramentas 

para avaliação climática de 

portfólios

Segundo encontro do IPC



Encontros do Grupo de Discussão

Lançamento do IPC

Ferramentas para avaliação climática de 
portfólios
Data: 26/11/2019
Palestrantes: SITAWI / MSCI / PRI

Estratégias de Gestão de Portfólio
Data: 16/01/2019
Palestrantes: PDC e outras iniciativas

Estratégias de Propriedade Ativa
Data: 13/02/2020
Palestrantes: Climate Action 100+

Compromissos pela descarbonização
Data: 10/03/2020
Palestrantes: Sem palestrantes, apenas 
grupo de discussão

Horário: 
08:00-11:00

Com café da manhã



Venha participar do IPC

O IPC tem o objetivo de engajar e 

capacitar investidores profissionais locais 

para que avancem na descarbonização de 

seus portfólios, enquanto buscam melhor 

retorno ajustado a riscos

Inciativa e ApoioCoordenação Técnica e 

Secretaria Executiva

Parceiros
Desenvolvimento de guias e 

ferramentas

Engajamento de associações

Divulgação do tema

Grupo de discussão de 
investidores

6 FRENTES DE ATUAÇÃO

Desenvolvimento de produto

Compromisso



METODOLOGIA
Apresentação de ferramentas e exercícios práticos de aplicação de duas 
ferramentas

Segundo encontro do IPC

Workshop de ferramentas para avaliação climática de portfólios

OBJETIVO
Capacitar investidores profissionais no uso de ferramentas para avaliação 
climática de portfólios

PÚBLICO: Investidores convidados para o Grupo de Discussão

LOCAL:

SP: Febraban - Av. Brg. Faria Lima, 1485, 12º andar, Sala Ametista
RJ: SITAWI - Rua Voluntários da Pátria, 301, cj, 301

Horário: 8:00 – 11:00



Agenda

Café de boas vindas8:00

Guia - DESCARBONIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS

Mapa de ferramentas para avaliação de portfólio
8:15

GHG Protocol: bases para medição da pegada de carbono9:05

Apresentação ferramentas

Ferramenta MSCI 

Ferramenta PACTA

9:25

Discussão aberta: ferramentas e próximos passos 10:15

Fechamento – Montreal Pledge10:50

Exercício prático com as ferramentas9:40

Rafael Gersely, SITAWI

Carla Schuchmann, SITAWI

Carla Schuchmann, SITAWI

Tatyana Cipelli, MSCI

Carla Schuchmann, SITAWI

Marcelo Seraphim, PRI



DESCARBONIZAÇÃO DE 

PORTFÓLIOS
Conceitos e Ferramentas para 

Investidores Profissionais

Nov/2019



CONTEXTO – MUDANÇAS CLIMÁTICAS (MCs)

Desde o final do séc. XIX, a temperatura 
média terrestre já se elevou cerca de 
1,62oC 

As perdas econômicas 

causadas por eventos 

climáticos extremos 

atingiram US$ 2,25 

trilhões entre 1998 e 2017

O Brasil teve uma perda média anual de 
US$ 1,7 bilhões entre 1998 e 2017 devido 
às questões climáticas

O Fórum Econômico Mundial classificou 
as questões relacionadas ao clima entre 
os principais riscos econômicos globais



POR QUE AS MCs SÃO IMPORTANTES PARA 

INVESTIDORES PROFISSIONAIS?

MCs possuem efeitos sistêmicos, afetando todos os 
agentes econômicos no curto e no longo prazo 

Impactos 
diferentes 
para ativos 
diferentes 

Riscos físicos: por eventos extremos (ex. secas, enchentes, furacões) 

ou mudanças a longo prazo (ex. aumento do nível do mar e da 

temperatura)

Riscos de transição: impacto financeiro a ativos carbono intensivos

na transição para economia de baixo carbono - stranded assets. (ex:

precificação do carbono, preferência do consumidor)

› Renda variável

› Renda fixa

› Ativos reais

Investidores têm potencial de 

influenciar a economia real e 

agir contra as MCs ao 

incorporarem soluções de 

mitigação e adaptação

climáticas em seus 
investimentos

Porém, um mesmo resultado 

Impactos negativos são 
maiores que os positivos



Mais investimentos em áreas como energias 

renováveis

O QUE É DESCARBONIZAÇÃO?

Desinvestimento de atividades intensivas em 

carbono

Redução de emissões e apoio à transição para 

uma economia de baixo carbono

Esforços realizados por investidores para

alinhar seus portfólios aos objetivos de uma

economia de baixo carbono

PANO DE FUNDO

Acordo de Paris e NDCs¹

¹ NDCs – Nationally Determined Contributions

Descarbonização

Mensuração

Monitoramento e 
reporte

Estratégias



DESCARBONIZAÇÃO

Mensuração, métricas e metas

Metodologia e ferramentas para a 

mensuração da pegada de carbono

GHG Protocol: principal metodologia para a medição

da pegada de carbono, abrangendo emissões diretas e

indiretas

PACTA¹: ferramenta para alinhar portfolios de renda

variável e renda fixa ao cenário de 2 graus celsius

PCAF²: contabilização de emissões de GEE para

diversas classes de ativos, incluindo linhas de crédito

corporativo e imobiliário

Carbon Yield: quantifica o impacto de títulos verdes

em termos de emissões de GEE evitadas

¹ PACTA - Paris Agreement Capital Transition Assessment

² PCAF – Partnership for Carbon Accounting Financials

Compromissos e Metas

O compromisso com a mensuração e redução de emissões

legitima que a descarbonização está incorporada na cultura do

investidor. Compromissos são sempre junto ao cliente, porém

existem iniciativas:

Metas baseadas na ciência (Science-based targets): metas

de redução da pegada de carbono alinhadas a manutenção do

aumento da temperatura terrestre a 2ºC

Montreal Carbon Pledge: formaliza o compromisso de

investidores com a mensuração e o reporte da pegada de

carbono de suas carteiras de renda variável, a cada dois anos



Informa clientes e stakeholders sobre a 
evolução do compromisso assumido

DESCARBONIZAÇÃO

Monitoramento e reporte

Engaja outros investidores profissionais

Para proprietários de ativos, permite um melhor
alinhamento com seus gestores sobre diretrizes
adotadas contra as mudanças climáticas

Para gestores, ajuda a garantir a oferta e gestão
de produtos com menor intensidade de carbono,
além de permitir a comparação com outros
benchmarks

Monitoramento deve ser

complementado pelo reporte

periódico de informações dos

impactos climáticos dos portfólios

A TCFD está sendo cada vez mais

incorporada por agentes do setor

financeiro. Solicita a investidores

que apresentem os impactos dos

riscos climáticos em suas

carteiras de investimento



Gestão de Portfólios

Na busca por portfólios com menor intensidade de emissão de GEE, são propostas estratégias para a 
descarbonização, divididas em 2 abordagens distintas:

Propriedade Ativa (Stewardship)

Filtro Negativo

Overweight/

Underweight

Investimento 

temático

Integração ASG 

(Best in transition)

VotoEngajamento

DESCARBONIZAÇÃO

Estratégias



ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Gestão de portfólios

Filtro negativo
• Exclui do universo de investimentos empresas que não cumprem com critérios

socioambientais pré-definidos, ou não se encaixam na filosofia de investimento do investidor
• Ex: bebidas alcoólicas, tabaco ou de elevada contribuição para mudanças climáticas.

• Maior fundo soberano do mundo (US$ 1 tri)

• Não investe em ativos de cias cujas cadeias

de valor possuam altos níveis de emissão de

GEE;

• 2015: desinvestiu de 15 empresas, incluindo

Shell, BP e Exxon Mobil;

• Retorno 0,14% acima do benchmark.

Aplicabilidade no Brasil

• Índices Globais: FTSE ex Fossil Fuel, 

Morningstar Low Carbon. 

• Brasil: baixa diversificação de setores na 

bolsa dificulta estratégias de exclusão. 

• Investidores podem trabalhar em conjunto 

para desenvolver mandatos que visem a 

exclusão de setores carbono-intensivos.



ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Gestão de portfólios

Aplicabilidade no Brasil

• RV - Alocação direta em empresas dedicadas (“pure

play”), porém ainda sem fundos dedicados; 

• RF – Títulos Verdes e FIDCs (ex: Vinci Energia 

Sustentável); 

• RE – FIIs que visam empreendimentos com 

certificação LEED (ex: FII CEO Cyrela Commercial

Properties); 

• PE – FIPs IE para investimento nas áreas de energia 

renovável (ex: FIP-IE BB Votorantim Energia 

Sustentável I)

Investimento temático
• Investimentos em soluções específicas às mudanças climáticas: emissores / projetos de

energia renovável, eficiência energética, restauração florestal, etc.
• Viabilizada por ativos de RV, RF, PE, RE e Fundos de Infraestrutura.

• Prática emergente é definir alocações mínimas em estratégias de Investimento
Temático, visando a descarbonização.

• 2º maior fundo de pensão do Canadá, com CAD

309,5 bilhões em AuM;

• Aloca 5,4% de seu PL em projetos de

infraestrutura para redução de emissões de GEE

e fontes renováveis de energia.

• Detém 25% do London Array, o 2º maior parque

eólico offshore do mundo.



ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Gestão de portfólios

Aplicabilidade no Brasil

• Índices internacionais: FTSE Global Climate, FTSE 

Green Revenues e MSCI Low Carbon. 

• Brasil: ICO2 – Índice Carbono Eficiente (B3)

• Composição: ações de cias do IBrX-50, que 

aceitaram participar e adotam práticas 

transparentes com relação às suas emissões; 

• Maior peso àquelas com menor intensidade de 

CO2, por ação; 

• Valor de mercado de R$ 2 trilhões e referência 

para o ETF iShares ECOO

Overweight / underweight
• Na busca por alfa, gestores podem atribuir maiores / menores pesos a setores / empresas

conforme nível de emissão de GEE, descolando seu mix de ativos do proposto pelo
benchmark;

• Nível de asset allocation (classes e setores) ou security selection (ativos específicos).

• Incorpora na gestão ativa de RV, dados ASG de

setores e de cias, objetivando alocar o

patrimônio dos investidores em líderes em

práticas sustentáveis e mitigadores de

mudanças climáticas.

• Tem como benchmark o MSCI ACWI,

apresentando melhor performance ASG e maior

retorno (9,74% vs 7,18%) que o índice.



ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Gestão de portfólios

Aplicabilidade no Brasil

• Abordagem mais utilizada por investidores brasileiros; 

• Maior flexibilidade, em um universo de investimentos 

restrito.

• White papers lançados por assets com a metodologia 

de integração da variável climática.

• FEBRABAN (c/ SITAWI), lançou a Régua de 

Sensibilidade aos Riscos Climáticos para atendimento 

da TCFD (pode auxiliar investidores na identificação de 

ativos com maior exposição a clima).

Integração ASG (Best in Transition):
• Avaliação fundamentalista aliada à avaliação de desempenho ASG;
• Para mudanças climáticas, além da pegada de CO2, pode ser avaliado seu grau de

resiliência a cenários climáticos e estratégia de transição para uma economia de baixo
carbono.

• Maior grupo ressegurador do mundo, com US$

33 bilhões em prêmios emitidos em 2018;

• US$ 130 bilhões de investimentos,

referenciados em benchmarks ASG.

• Objetivo: mensuração da performance dos

investimentos e integração ASG e de riscos

climáticos na análise fundamentalista de ativos.



ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Propriedade ativa (Stewardship)

Aplicabilidade no Brasil

Engajamento a: 

• Mensuração e reporte de emissões de GEE; 

• Promoção de projetos para redução de 

emissões;  

• Vinculação da remuneração dos executivos à 

performance ASG e de clima

• Código Amec de Princípios e Deveres dos 

Investidores Institucionais – Stewardship pode 

auxiliar. 

Engajamento:
• Através do diálogo com os gestores da companhia, o investidor apresenta suas

preocupações e engaja a empresa a tratá-las.

• Maior fundo de pensão dos EUA, com US$ 360

bilhões em ativos;

• Integrante de iniciativas como Carbon Asset

Risk Initiative

• Engajamento de cias como ExxonMobil e Shell

para mensuração e reporte conforme TCFD e

ações visando mudanças climáticas.

https://www.amecbrasil.org.br/stewardship/codigo/


ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Propriedade ativa (Stewardship)

Aplicabilidade no Brasil

• Investidores profissionais podem incluir em suas 

políticas de voto temas específicos para a redução 

das emissões de GEE de suas investidas. 

Voto:
• Oportunidade na qual o acionista pode apresentar seu posicionamento referente a seus

temas de interesse (proxy vote)
• Fundamental no cumprimento do dever fiduciário, principalmente quando da gestão do

patrimônio de um grande número de beneficiários.

• CHF 16 bilhões em AuM;

• Política de Voto de temas ASG, junto a

empresas suíças e outras 300 companhias,

globalmente.

• Criação da Ethos Engagement Pool, junto ao

Fundo de Pensão de Genebra e Hermes,

visando discutir e executar votos relacionados à

gestão ASG e redução de emissões de GEE de

investidas comuns aos três.



ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO

Plataformas para colaboração 

Encoraja investidores a assumirem

estratégias de gestão com o

objetivo final de desinvestimento de

ativos com alta pegada de carbono.

Busca dar suporte e 

catalisar a transição 

para uma economia de 

baixo carbono através 

de diferentes estratégias, como o  

filtro negativo, investimento temático e 

engajamento.

Gestão de Portfólios Propriedade Ativa (Stewardship)

Investidores atuam engajando

cias na agenda das mudanças

climáticas



GUIA IPC – DESCARBONIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS
CONCEITOS E FERRAMENTAS PARA INVESTIDORES PROFISSIONAIS

Disponível para download em

https://info.sitawi.net/guiadescarbonizacao

https://info.sitawi.net/guiadescarbonizacao


Mapa de ferramentas para 

avaliação climática de 

portfólio



As atividades da economia real são emissoras 
de GEE

O CAMINHO DA DESCARBONIZAÇÃO

Mensuração da 
pegada de 
carbono

Estabelecimento 
de estratégias

Monitoramento 
e reporte

A economia real é viabilizada pela ação de 
investidores, através de diferentes veículos 

de investimentos



O CAMINHO DA DESCARBONIZAÇÃO

Mensuração da 
pegada de 
carbono

Estabelecimento 
de estratégias

Monitoramento 
e reporte

Por que avaliar seu portfólio em 
relação a clima? 

• Pressão da sociedade civil e de empresas
• Futuras regulamentações
• Riscos regulatórios e reputacionais
• Reporte para clientes/beneficiários
• Monitorar ativos (asset owners)
• Monitorar eficiência do portfolio
• Emissões de investimento é a principal 

emissão de investidores
• Avaliação e gestão de riscos climáticos



O CAMINHO DA DESCARBONIZAÇÃO

Mensuração da 
pegada de 
carbono

Estabelecimento 
de estratégias

Monitoramento 
e reporte

INVESTIDORES COM OBJETIVO 

DE DESCARBONIZAR SEUS 

PORTFÓLIOS DEVEM 

ENCONTRAR MÉTRICAS PARA 

MENSURAR AS SUAS EMISSÕES

Análise 
• Posição individual de investimento
• Nível portfólio

Dificuldades
• Disponibilidade de informações
• Custos relacionados a serviços de análise
• Visão do passado (Pegada de CO2)



Categorias Descrição Aplicação Prós Contras

Pegada de carbono

Avaliação intersetorial da 

exposição do portfólio à 

emissão de GEE 

• Link portfólio e clima 

• Avaliação de Project 

Finance

• Medidas de eficiência  

• Construção de portfólio

• Engajamento

• Comunicação e reporte

• Intersetorial 

• Informação amplamente 

disponibilizada 

• Difundido entre empresas 

• Padronização, facilitando 

o reporte

• Incerteza associada aos 

dados no nível de ativos 

financeiros 

• Cobertura incompleta

• Falta de padrão de 

contabilidade

• Alta volatilidade dos 

dados

Métricas de 

exposição verde / 

marrom

Indicadores setor-específico 

capazes de distinguir 

atividades e tecnologias que 

trazem soluções ou 

problemas climáticos

• Filtros positivos e 

negativos

• Construção de portfólio

• Engajamento 

• Indicadores quantitativos, 

com alta transparência 

dos dados

• Indicadores relevantes 

para gestão corporativa

• Aplicável somente para 

alguns setores-chave

• Dificuldade de 

diferenciação entre 

setores

• Sem formato para 

agregação de setores

Ratings climáticos Indicadores qualitativos 

baseados em informações 

de pegada de carbono ou 

métricas verde / marrom, no 

nível da investida

• Engajamento 

• Indicadores capazes de 

agregar diferentes fatores 

• Frameworks já 

estabelecidos

• Black-box 

• Risco de greenwashing

• Não é conectado 

diretamente a uma 

estratégia específica

MÉTRICAS CLIMÁTICAS

Fonte: UNEP FI - CLIMATE 
STRATEGIES AND METRICS

CO2



FERRAMENTAS – FONTE DOS DADOS 

#
Tipos de 

dados
Definição Exemplo Onde encontrar

Dados 

primários

Dados disponibilizados 

diretamente pelas cias

• Emissões de 

CO2; 

• estratégia para 

riscos climáticos

• Formulários de referência; 

• Demonstrativos 

Financeiros; 

• Relatórios de 

sustentabilidade 

Dados 

secundários

Dados/métricas 

coletados, agregados, 

harmonizados e 

estimados por 

provedores de 

informações

• Capacidade 

instalada;

• CAPEX; 

• Emissões de 

CO2

• Registro GHG Protocol

• CDP 

• Bloomberg

Dados de 

performance 

(subjetivos ou 

objetivos) 

Desenvolvidos por 

provedores de 

informações, incluindo 

ratings e benchmarking

• Ratings 

climáticos;

• Métricas de risco 

climáticos

• CDP Analytics

• Vigeo Eiris

• MSCI

• SITAWI

1

2

3

Fonte: UNEP FI - CLIMATE STRATEGIES AND 
METRICS



FERRAMENTAS –

MAPA

Listamos algumas 
ferramentas que 
endereçam as categorias de 
métricas apresentadas. 
No entanto, estas não 
esgotam o universo de 
ferramentas disponíveis 
para investidores

* Ferramentas de consulta online e 
abertas ao público



FERRAMENTAS PÚBLICAS – BASE DE DADOS

REGISTRO GHG PROTOCOL BR 

• Acesso online via site: https://registropublicodeemissoes.com.br/mapa-dos-inventarios
• Cobertura: Em 2018, 319 organizações brasileiras publicaram seus inventários de GEE
• Disponibilização de dados de emissões por ano, escopo, categoria, GEE

https://registropublicodeemissoes.com.br/mapa-dos-inventarios


FERRAMENTAS PÚBLICAS – BASE DE DADOS

TRANSITION PATHWAY INITIATIVE

• Acesso online via site: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/tpi/
• Cobertura: maiores empresas (market cap) de 14 setores econômicos
• Análise da qualidade da gestão das emissões de GEE e dos riscos e oportunidades relacionados à 

transição para uma economia de baixo carbono 
• 5 níveis de qualidade, de 0 a 4, sendo 0 = alheio aos riscos climáticos e 4 = incorporação de riscos 

climáticos na estratégia de negócios

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/tpi/


FERRAMENTAS PÚBLICAS – BASE DE DADOS

CDP

• Acesso online via site: https://www.cdp.net/en (necessário login)
• Cobertura: 6.937 empresas, sendo 366 das 500 maiores empresas do mundo e mais de 500 

empresas Brasileiras
• Disponibilização das respostas das empresas ao questionário CDP, que solicita informações sobre 

(entre outros): Governança; Riscos e oportunidades; Estratégias de negócios; Metodologia de 
mensuração de emissões; Dados de emissões

• Inclui Rating Climático em relação a gestão das mudanças climáticas: A, A-, B, B-, C, D, F

https://www.cdp.net/en


FERRAMENTAS PÚBLICAS – BASE DE DADOS

CARBON TRACKER 

• Acesso online via site: http://2degreeseparation.com/online-tool.html
• Necessário ser signatário do PRI, porém Summary Report disponível através de: 

http://2degreeseparation.com/reports/2D-of-separation_PRI-CTI_Summary-report.pdf
• Análise focada em Óleo e Gás, em nível setorial e de empresas, visando entendimento da relação 

entre oferta e demanda, a necessidade adicional de CAPEX em um cenário de 2ºC até 2025 (riscos 
de transição) e a resiliência destas cias a riscos de transição

http://2degreeseparation.com/online-tool.html
http://2degreeseparation.com/reports/2D-of-separation_PRI-CTI_Summary-report.pdf


FERRAMENTAS PÚBLICAS – FERRAMENTAS DE ANÁLISE 

FOSSIL FREE FUNDS

• Acesso online através de: https://fossilfreefunds.org/
• Ferramenta  que visa apresentar a pegada de CO2 de fundos de investimento (mutual funds) e ETFs
• Os dados se referem a fundos americanos, somente de renda variável 

https://fossilfreefunds.org/


FERRAMENTAS PÚBLICAS – FERRAMENTAS DE ANÁLISE 

PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials)

• Acesso online através de: https://carbonaccountingfinancials.com/

• A mensuração, no entanto, é realizada por equipe dedicada, o que implica na 
necessidade de envio da carteira de ativos; 

• Ferramenta  que visa a mensuração da pegada de carbono de diversas classes de 
ativos, incluindo ações, títulos soberanos, linhas de crédito bancário, hipotecas e 
project finance; 

• A PCAF é também uma iniciativa que visa aumentar a transparência e a 
responsabilidade do setor financeiro para com os objetivos do Acordo de Paris 

https://carbonaccountingfinancials.com/


FERRAMENTAS POR ASSINATURA –

BLOOMBERG

• Investidores que contam com terminais da Bloomberg têm acesso a dados de emissões de GEE de 
companhias e também conseguem agrupá-los em nível de portfólio (renda variável);

• É possível a comparação das emissões do portfólio com benchmarks, permitindo maior 
entendimento sobre as fontes das emissões da carteira: setores ou companhias?

• Também conta com módulo dedicado “Carbon Tracker” (apresentado anteriormente)

Portfolio Carbon Footprint Carbon Tracker 2D Scenario Analysis



FERRAMENTAS POR ASSINATURA –

VIGEO EIRIS 

• Vigeo Eiris oferece uma análise completa em relação a pegada de carbono e gestão interna adotada 
para o tema

• Cobertura: mais de 4.300 empresas
• Serviço mediante envio de portfólio



FERRAMENTAS POR ASSINATURA –

CDP

• Relatórios sob demanda (pacote membership)
• Relatórios individuais de empresas e de portfólio
• Serviço mediante o envio de portfólio



FERRAMENTAS POR ASSINATURA –

SITAWI

• A SITAWI opera a maior prática de pesquisa em Finanças Sustentáveis da América Latina; são 230+ 
empresas brasileiras e latino-americanas cobertas por uma equipe de pesquisa de 7 profissionais 
dedicados 

• Em 2019 foi eleita a 4ª melhor provedora de Pesquisa ASG no mundo; representa oficialmente a Vigeo
Eiris no Brasil

• Em seu Relatório ASG, apresenta os riscos ASG mais pertinentes às empresas, incluindo possíveis 
impactos financeiros em seu valor de mercado caso os riscos venham a se materializar

Análise qualitativa

# Tema Value driver Impacto Horizonte

1 Água, energia e materiais Encargo hídrico emergencial Sev Curtí

2 Biodiversidade e uso do solo Bioinvasão Lim Curto

3 Biodiversidade e uso do solo Morte de biodiversidade Lim Longo

4 Manejo de resíduos Emissão de poluentes Lim Médio

5 Mudanças climáticas Infraestrutura resiliente Mod Longo

6 Mudanças climáticas Perdas na geração Lim Longo

7 Mudanças climáticas Taxação de carbono Sev Médio

8 Mudanças climáticas Variação na série histórica Sev Médio

9 Clientes Qualidade dos serviços Lim Médio

10 Comunidades Campos eletromagnéticos Mod Longo

11 Trabalhadores Acidentes trabalhistas Mod Médio

12 Trabalhadores Rotatividade Lim Médio

0
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GHG Protocol

Bases para medição da pegada de carbono

Segundo encontro do IPC



GHG Protocol

• Desenvolve padrões de cálculo e reporte 
de inventário de GEE

• Lançada em 1998

• Metodologia adaptada a realidade 
Brasileira em 2008

• Metodologia mais utilizada para 
elaboração de inventários GEE  
corporativos

http://ghgprotocol.org/


Padrões do GHG Protocol

Padrões 
relevantes 
para o IPC

http://ghgprotocolbrasil.com.br/especificacoes-e-notas-tecnicas-do-programa-brasileiro-ghg-protocol/?locale=pt-br


Metodologia para medição da pegada de carbono

Determinação dos 
limites 

organizacionais

Determinação 
dos limites 

operacionais

Cálculo de 
inventário



Limites

Limites: linhas imaginárias que definem quais emissões 
devem estar no inventário

Limites Organizacionais
• Quais operações são de responsabilidade direta da companhia

Limites Operacionais
• Como classificar as emissões



Limites



Limites

Investidor

Investimento A Investimento B Investimento C Investimento D



Exemplo: limites

STAR Investment

Aço Duro

10.000 Mt CO2e/año

Limpeza pesada

5.000 Mt CO2e/año

Madeira Dura

1.000 Mt CO2e/año

Quais as emissões da STAR Investment?



Exemplo: limites

STAR Investment

Aço Duro

10.000 Mt CO2e/año

Limpeza pesada

5.000 Mt CO2e/año

Madeira Dura

1.000 Mt CO2e/año

Quais as emissões da STAR Investment?

...50%  da Limpeza 

Pesada pertence a 

outro investidor



Exemplo: limites

STAR Investment

Aço Duro

10.000 Mt CO2e/año

Limpeza Pesada

5.000 Mt CO2e/año

Madeira Dura

1.000 Mt CO2e/año

Quais as emissões da STAR Investment?

...50%  da Limpeza Pesada 

pertence a outro investidor

Que controla as operações 

da Limpeza Pesada



Exemplo: limites

STAR Investment

Aço Duro

10.000 Mt CO2e/año

Limpeza Pesada

5.000 Mt CO2e/año

Madeira Dura

1.000 Mt CO2e/año

Quais as emissões da STAR Investment?

...50%  da Limpeza Pesada 

pertence a outro investidor

Que controla as operações 

da Limpeza Pesada

Depende de como a STAR Investment define seu limite 
organizacional



Limites organizacionais

Determinam quais operações são de sua responsabilidade para 
incluir no inventário e com qual porcentagem

Limites organizacionais Definição

Participação acionária % de ações

Controle 
(financeiro/operacional)

100% das emissões 
sob controle

Resultado

13.500

11.000



Limites operacionais

Classificação das emissões para evitar dupla contagem

• Diretas: emissões próprias ou controladas pela sua organização
• Indiretas: Emissões consequências de sua organização, mas que são propriedades ou 

controladas por outras

Identifique as emissões Classifique em diretas e indiretas Classifique o escopo

Uso de eletricidade
(propriedade ou controle de outra 

empresa)

Gerador e carros
Investimentos

(propriedade ou controle de outra 
empresa)

Emissões diretasEmissões indiretas Emissões indiretas



Limites operacionais

Uso de eletricidade
(propriedade ou controle de outra 

empresa)

Gerador e carros
Investimentos

(propriedade ou controle de outra 
empresa)

Emissões diretasEmissões indiretas Emissões indiretas

Escopo 1 Escopo 2Escopo 3

Escopo Definição

1 Fontes próprias ou controladas pelo investidor

2 Emissões de compra de eletricidade ou calor

3 Outras emissões indiretas



Limites operacionais

Uso de eletricidade
(propriedade ou controle de outra 

empresa)

Gerador e carros
Investimentos

(propriedade ou controle de outra 
empresa)

Emissões diretasEmissões indiretas Emissões indiretas

Escopo 1 Escopo 2Escopo 3

Escopo Definição

1 Fontes próprias ou controladas pelo investidor

2 Emissões de compra de eletricidade ou calor

3 Outras emissões indiretas

Investidor: Cuidado ao somar emissões de 
escopo 1 e 2 das investidas, você pode estar 

fazendo uma dupla contagem!



Limites operacionais: Escopo 3



Exercício limites

Ação Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3

Compra de debêntures da Petróleo 
SA (Controle operacional)

Compra de uma usina termoelétrica 
para investimento de Private Equity
(controle operacional)

Compra de um edifício comercial 
para locação (controle operacional)

Venda de 50% de suas ações da 
Cimentex (controle acionário)



Exercício limites

Ação Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3

Compra de debêntures da Petróleo 
SA (Controle operacional)

Compra de uma usina termoelétrica 
para investimento de Private Equity
(controle operacional)

Compra de um edifício comercial 
para locação (controle operacional)

Venda de 50% de suas ações da 
Cimentex (controle acionário)



Cálculo de emissões

• Ferramenta Programa Brasileiro GHG Protocol



Cálculo de emissões de Investimentos (cap 15)

Tipo de 
investimento

Forma de considerar as emissões

Renda variável Em abordagem de controle operacional ou financeiro, calcular o proporcional 
do Escopo 1 e Escopo 2 e incluir no Escopo 3. Estabelecer um limite de exclusão 
- Ex: 1% de equity

Dívida (com 
conhecimento do uso 
dos recursos)

Contabilizar o proporcional da emissão de Escopo 1 e Escopo 2 do projeto no 
Escopo 3. Se o recurso for para o capital inicial, calcular a emissão de Escopo 1 
e 2 do ciclo de vida e reportar separado dos demais escopos (Escopo 4)

Dívida (sem 
conhecimento do uso 
dos recursos)

Contabilizar o escopo 1 e escopo 2 da emissão anual da investida no escopo 3

Se o investidor possuir ações e dívidas da mesma empresa, as emissões podem 
ser divididas para evitar dupla contagem.



Emissões de títulos soberanos

Indicador relativo:
• PIB
• Per capita
• Por USD 1 bi



Apresentação ferramentas

PACTA

MSCI Carbon Portfolio Analytics (PA)

Segundo encontro do IPC



Como usar a ferramenta PACTA

https://www.transitionmonitor.com/1
2

3 4
5

https://www.transitionmonitor.com/


Como acessar a ferramenta MSCI Carbon PA

msci.com 1
2

3

4

https://www.msci.com/


Como usar a ferramenta MSCI Carbon PA

5 Editar nome do portfólio e seus benchmarks

6 Copiar e colar o ISIN e peso (%) como         do portfólio e benchmarks

7 Clicar em “Run Portfolio Report”

8 Relatório é gerado na aba 



Exercício prático das ferramentas

Segundo encontro do IPC



Exercício

Grupos 1 e 2 (RJ) irão testar o PACTA e Grupos 3 e 4 irão testar a ferramenta 
da MSCI

Cada grupo irá testar 2 portfólios: 
• Fundo de renda variável: fundo com 184 MM de AuM indexado no 

IBOV (Arquivos: composição RV, Portfólio IBOVESPA)
• Fundo de renda fixa: fundo com R$ 874MM  de AuM (Arquivos: 

composição RF, Portfólio - RF)

Compartilhar insights com o grupo

1

2

3



Destaque PACTA – Renda Variável : Visão Geral

27,4% do IBOV está em setores com 
relevante contribuição para o 

aquecimento global

Os setores mais expostos ao clima do IBOV 
são: Eletricidade, Aço e Combustíveis 

Fósseis



Destaque PACTA – Renda Variável: Exposição setorial

Para alinhar ao cenário de 2C, o portfólio deveria ter mais renováveis e 
menos hidroelétricas até 2023

Para alinhar ao cenário de 2C, o portfólio deveria reduzir sua exposição em óleo 
e aumentar em gás até 2023

A emissão por tonelada de aço 
deve diminuir até 2023



Destaque PACTA – Renda Fixa

Estamos em contato com 
o PACTA



Destaque MSCI Carbon PA– Renda Variável: Visão geral



Destaque MSCI Carbon PA – Renda Variável: Emissão por empresa



Destaque MSCI Carbon PA– Renda Variável: Gestão de Emissão



Destaque MSCI Carbon PA– Renda Fixa: Visão geral



Destaque MSCI Carbon PA – Renda Fixa: Emissão por empresa



Destaque MSCI Carbon PA – Renda Fixa: Gestão de Emissão



Discussão aberta

Segundo encontro do IPC



Perguntas guias sobre ferramentas

As ferramentas apresentadas (não só as testadas) atendem sua principal 
necessidade?

Quais ferramentas ainda precisam ser desenvolvidas?

Você tem interesse em testar alguma dessas ferramentas em todo ou em 
parte do seu portfólio? Qual? Precisa de ajuda?

1

2

3



Perguntas guias sobre estratégias

Sobre as estratégias listadas no guia, você tem maior interesse em se 
aprofundar em alguma?

Você tem interesse especial em algum palestrante internacional para falar 
sobre suas estratégias? Quem?

1

2

Gestão de portfólios

Filtro Negativo

Overweight/
Underweight

Investimento 
temático

Integração ASG 
(Best in transition)



Feedback

Como você avalia o segundo encontro? 

Qual conteúdo sobre ferramentas você ainda sente necessidade de 
aprofundamento?

1

2



Carla Schuchmann

Gerente de Finanças Sustentáveis

cschuchmann@sitawi.net

Rafael Gersely
Consultor Sênior de Finanças Sustentáveis

rgersely@sitawi.net



- R E S P O N S I B L E I N V E S T M E N T   -

An investor initiative 

in partnership with 

MONTREAL CARBON PLEDGE
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This presentation is being provided to you by PRI Association (“the PRI”) and its subsidiaries for information purposes only. The presentation is incomplete without 
reference to, and should be viewed solely in conjunction with, the oral briefing provided by the PRI.  No reliance may be placed on its accuracy or completeness.  Neither 
the presentation, nor any of its contents, may be reproduced, or used for any other purpose, without the prior written consent of the PRI. PRI Association is incorporated 
in England & Wales, registered number 7207947 and registered at 25 Camperdown Street, London E1 8DZ.
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O que é o Compromisso de Montreal?

• Iniciativa lançada em setembro de 2014 
pela UNEP FI e o PRI

• Objetivo: obter o compromisso dos 
investidores de medir e divulgar 
anualmente a pegada de carbono de seus 
portfolios

• Foco: renda variável e private equity

• Target inicial: redução de $ 100 bi  em
emissões até dezembro de 2015 (COP21, 
Paris)
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Compromisso de Montreal: os 5 passos 

1: Obter suporte interno e externo

2: Definir a extensão da medição e disclosure

3: Definir quem vai efetuar a medição

4: Revisar os achados e informações

5: Comunicar de forma transparente
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O Compromisso de Montreal em números

• Alcance estimado no lançamento em AUM:  $ 3 tri 

• Alcance em dezembro de 2015 em AUM: $ 10 tri

• Número de signatários em 2016: 120

• Número de signatários em 2018:  2.200

• Avaliação independente em junho de 2016:

• 80% dos signatários já divulgavam suas pegadas de carbono

• Somente 16% dos signatários haviam estabelecido targets de redução de 
emissões

• Desafios: diferentes indicadores e metodologias de reporting diicultavam 
comparação; baixa qualidade da informação especialmente em ativos não 
listados
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Importância do Compromisso de Montreal

• Aumentou a conscientização sobre a importância do engajamento com as investidas 

• Fomentou a interlocução com os policy makers e reguladores sobre o tema

• Ajudou a definir as prioridades para aprimorar a medição e disclosure da pegada de 
carbono 

• Impulsionou outras iniciativas como Corporate Carbon Footprint Disclosure (PRI),  
Climate Acton 100+, TCFD, PCAF, etc.
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PCAF – Partnership for Carbon Accounting Financials

• “An industry-led partnership to facilitate transparency and accountability of the 
financial sector to the Paris Agreement”

• Coordenada por bancos europeus e norte-americanos

• Abrange tanto operações de crédito como investimentos

• Science based, open source methodology

• Times de implementação nos quatro continentes

• Metodologia atribui scores de 1 a 5, de acordo com a precisão do dado sobre 
estimativa de emissões

• Utiliza um banco de dados de fatores de emissão para cálculo da pegada de carbono 
(2020) .
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PCAF – Partnership for Carbon Accounting Financials - Exemplo

• Carteira de financiamento imobiliário que atende 10.000 famílias

• Um único banco financiador

Banco de dados de fatores de conversão:   6.232 tCO2e  por família

Pegada de carbono da carteira: : 62.232 tCO2e 



MONTREAL PLEDGE
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“In God we trust, all 
others bring data.”

Edwards Deming



Obrigado!
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