
FACT SHEET - REGULADORES
O papel das regras na transição à economia de baixo carbono

No Brasil, exercem o papel 
normativo do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) o 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), o Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) e o 
Conselho Nacional de 
Previdência Complementar 
(CNPC).

Supervisionam o SFN o Banco 
Central do Brasil (BCB), a 
Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), a 
Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e a 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
(PREVIC). 

REGULADORES
ZELAM PELA ESTABILIDADE

 DO SISTEMA FINANCEIRO

Embora ainda seja voluntária no Brasil, a inclusão dos riscos e oportunidades relacionados ao clima 
na divulgação financeira de bancos, investidores e seguradoras foi estimulada por quatro resoluções 
do Banco Central que abordam aspectos socioambientais nas políticas dessas instituições: 

Objetivo: Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPCs) 
devem declarar se 
incluem a temática 
socioambiental em suas 
políticas (revogada pela 
CMN n. 4661/2018).

O QUE É PRECISO FAZER PARA 
ENFRENTAR AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS?

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Elaboração: Patrocínio:

Redirecionamento 
de recursos do setor 

financeiro para 
investimentos mais 

sustentáveis.

Reformulação das 
operações de 

captação, estruturação, 
análise de risco e 
monitoramento.

Reguladores cada vez mais reconhecem as mudanças climáticas como 
potencial fator de desestabilização do sistema financeiro. Preocupados com os 
riscos climáticos, eles têm tomado medidas para proteger a economia de crises 

que teriam proporções ainda maiores do que a de 2009.

Mudar o enfoque 
do curto prazo para 

uma perspectiva 
de longo prazo.

Exigindo das 
instituições financeiras a 

divulgação dos riscos 
financeiros e 

oportunidades 
relacionados às 

mudanças climáticas.

Participando da 
regulamentação de 

instrumentos de 
precificação de 

carbono (tributação, 
comércio de emissões 
ou uma combinação 

de ambos).

Estabelecendo regras 
para incentivar bancos, 
gestores e detentores 

de ativos e seguradoras 
a ampliar crédito e 
investimentos em 

atividades de baixo 
carbono.  

E COMO FAZER ISSO?

REGULAÇÃO 
NO BRASIL

3.792/2009
RESOLUÇÃO CMN N. 

Objetivo: apresenta diretrizes 
para as instituições financeiras 
implementarem suas 
Políticas de Responsabilidade 
Socioambiental, que devem 
ser divulgadas interna e 
externamente.

4.327/2014
RESOLUÇÃO CMN N. 

Objetivo: o gerenciamento 
de riscos deve ser integrado, 
possibilitando mensurar,
reportar e mitigar 
efeitos adversos das 
interações entre riscos, 
inclusive o socioambiental. 

4.557/2017
RESOLUÇÃO CMN N. 

Objetivo: Prevê que EFPCs 
considerem na análise de 
riscos aspectos relacionados 
à sustentabilidade 
ambiental, econômica, 
social e de governança dos 
investimentos.

4.661/2018
RESOLUÇÃO CMN N. 



Segundo estudo publicado em 2015 pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o
cumprimento da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil ao Acordo de 
Paris demandará quase R$ 1 trilhão até 2030, equivalente a quase 1% do PIB anualizado 
pelo valor nominal. Parte substancial desse montante terá de vir do setor privado.

US$ 1
 TRILHÃO

A Força-Tarefa sobre Divulgações 
Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) 
publicou relatório em junho de 2017 com  
11 recomendações para o disclosure de 
impactos financeiros associados a riscos e 
oportunidades relacionados ao clima. 
Responsável pela criação da TCFD, o 
Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) 
preferiu ser mais prudente por ora,  
motivando o mercado a implementar a 
divulgação voluntária. 

No entanto, cresce a percepção de que a 
plena implementação das recomendações 
da Força-Tarefa apenas ocorrerá com a 
regulamentação da divulgação financeira 
mandatória por governos nacionais, 
subnacionais e comunidades de países 
(União Europeia, por exemplo).
 

DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA
COMO PREPARAÇÃO PARA
UM MECANISMO MANDATÓRIO

Algumas medidas podem estimular a adoção 
voluntária das recomendações da TCFD e acelerar a 
transição para a divulgação mandatória, como as 
seguintes*: 

1. Adotar a política “cumpra ou explique” (comply or 
explain). Neste caso, as organizações reguladas não 
seriam obrigadas a seguir as recomendações da 
TCFD, mas precisariam explicar publicamente sua 
recusa. 

2. Conceder descontos nas operações financeiras 
com empresas que implementam as recomendações 
da Força-Tarefa, percebidas pelo mercado com risco 
menor do que as que não o fazem.

3. A supervisão de agentes do mercado que 
implementam as recomendações da TCFD pode ser 
menos frequente e menos abrangente, 
economizando recursos empregados na supervisão 
de organizações com risco muito maior à 
estabilidade do sistema financeiro. 

4. Estudar o custo-benefício da imposição 
compulsória das recomendações da TCFD. 

5. Estabelecer regras mandatórias e/ou diretrizes a 
serem seguidas por todos os agentes do mercado 
que representam riscos sistêmicos (potencial de 
causar instabilidade ou colapsar um setor ou a 
economia inteira). 

Exemplo de custo de transição: a evolução 
tecnológica rumo à economia de baixo carbono pode 
inviabilizar no futuro vários modelos de energia e 
produção como os conhecemos hoje (risco 
tecnológico). 

Vigente desde 2016, o artigo 173 
obriga companhias listadas e 
instituições financeiras a divulgar riscos 
financeiros associados ao clima e 
medidas para reduzi-los ou explicar o 
motivo de não o fazer (mecanismo de 
comply or explain). A organização pode 
escolher a metodologia mais adequada 
para o disclosure. 

RESOLVENDO O DILEMA 
DA IMPLEMENTAÇÃO

AGO/2018

O ARTIGO 173 DA LEI DE 
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
DA FRANÇA

A Comissão Europeia (CE) anunciou em 
maio de 2018 propostas para incentivar 
o financiamento climático. Se adotadas 
pela União Europeia (UE), as medidas 
obrigarão investidores a divulgar como 
integram fatores ambientais, 
econômicos e sociais e riscos climáticos 
em suas análises de risco. 

MARCO REGULATÓRIO 
DAS FINANÇAS 
SUSTENTÁVEIS NA UE

Um comitê do Parlamento britânico 
publicou em junho de 2018 relatório 
que pede ao governo a definição de 
prazo para que companhias listadas e 
grandes detentores de ativo reportem a 
partir de 2022 riscos e oportunidades 
associados ao clima em linha com as 
recomendações da TCFD. 

*Adaptadas de ações sugeridas por Claudio Maes, da CVM, no paper Climate-related financial 
disclosures: recommendations from the financial stability board (Columbia University, 2017). 

PARA 
SABER 
MAIS:

Recomendações da TCFD 
http://bit.ly/2Chha8X

Recomendações da TCFD para 
setores específicos
http://bit.ly/2PRW1oe

Propostas para regulamentar o disclosure e 
incentivos ao financiamento climático na UE
http://bit.ly/2NBlKzV

Briefing do PRI sobre o artigo 173 da Lei Francesa 
de Transição Energética
http://bit.ly/2LLASc7

Embora a via mandatória seja um 
mecanismo mais robusto para induzir 
mudanças, a divulgação voluntária tem 
sido o caminho adotado inicialmente por 
diversos países. Ao menos enquanto 
organizações do setor financeiro 
aprofundam seu conhecimento a respeito 
das mudanças climáticas, incluindo riscos, 
potenciais impactos nos negócios, custos 
da transição e oportunidades de 
investimento na economia de baixo 
carbono.


