
Grupo de Discussão
Finanças e Mudanças
Climáticas
Lauro Marins
12 de dezembro de 2018



2

Organização global que opera o maior sistema de divulgação do mundo que permite a empresas, 
cidades, estados e regiões medir e gerir seus impactos ambientais

Nossa rede de investidores e compradores movimenta mais de $100 trilhões. Conta ainda com 
formuladores de políticas de todo o mundo que usam nossos dados e insights para tomar 
decisões mais informadas. 

Com escritórios e parceiros em mais de 50 países, temos contribuído para mudar a percepção 
sobre gestão ambiental, tradicionalmente vista como geradora de custos, passando a vê-la sob a 
perspectiva de novas oportunidades em eficiência operacional, novos negócios e fortalecimento 
da competitividade

Quem somos
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Empresas reduzem 
suas emissões de 
gases de efeito 
estufa, protegem 
recursos hídricos e 
florestas

MUDANÇA 
CLIMÁTICA

ÁGUA

FLORESTAS

DECISÕES MAIS INFORMADAS

Dão transparência a informação ambiental 
sobre impactos, riscos, oportunidades, 
investimentos e estratégias

Medem  e gerenciam seu  riscos e 
oportunidades relacionados a questões 
ambientais

Como o CDP funciona

INVESTIDORES & 
EMPRESAS

EMPRESAS & 
FORNECEDORES

A informação compilada pelo CDP permite decisões de negócios e políticas mais 
informadas ao considerar riscos e oportunidades financeiros gerados pela 
mudança climática, água e questões relacionados a mudança e uso do solo.

Solicitam 
informação 
ambiental e 
ação

Usam a 
informação 
para 
aprimorar seu 
desempenho
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Over 650 investors with US$87 trillion in assets requested information on climate change, 
water or forests.

Quem o CDP engaja
Em 2017:

99 compradores que representam um poder de compra combinado de mais de US$3 trill, solicitando 
informação aos seus fornecedores sobre mudança climática, segurança climática, uso e mudança do solo

Mais de 6.300 empresas que reportam sobre mudança climática, segurança  hídrica e 
desmatamento em resposta à solicitação de investidores e compradores

Mais de 500 cidades que reportam voluntariamente sua informação ambiental por meio do CDP

Mais de 100 estados e regiões que medem seus impactos ambientais por meio do CDP

Mais de 650 investidores com US$87 trilhões em ativos, solicitando informação às empresas 
sobre mudança climática, segurança climática, uso e mudança do solo



Conselho Técnico-Consultivo CDP Latin America





Mark Carney, presidente do Banco da Inglaterra e do Comitê 
de Política Monetária, do Comitê de Política Financeira e do 
Comitê de Regulamentação Prudencial

Informações inadequadas sobre riscos climáticos podem levar a
uma precificação de ativos equivocada e uma alocação de capital
ruim, assim como dar origem a preocupações com a estabilidade
financeira, uma vez que os mercados podem ser vulneráveis a
correções abruptas



Name | @Twitter7

Damos boas vindas à nova Task
Force on Climate-related
Financial Disclosures no 
Financial Stability Board (FSB), 
a qual tomou como base o 
trabalho do CDP

The reporting framework that the 
CDP has pioneered over the past 
decade has helped us both as 
respondent and signatory to 
improve our understanding of the 
strategic risks and opportunities in 
this area.

Paul Simpson,
CEO CDP

CDP, primeiro framework 100% adaptado a TCFD

A Força-Tarefa sobre Divulgações Relacionadas ao
Clima (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures, TCFD, sob a liderança do Financial
Stability Board – FSB:

Apresentou em junho de 2017 um conjunto de
recomendações para divulgações financeiras
voluntárias relacionadas ao clima que sejam
consistentes, comparáveis, confiáveis, claras,
eficientes e úteis para a tomada de decisão de
bancos, seguradoras e investidores. .

https://www.fsb-tcfd.org/


CDP Environmental Data is the Key
Across the financial markets, policy initiatives and civil society
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STOXX® Global Climate Change Leaders Index
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From 19/12/2011 to 11/8/2017, the STOXX® Global Climate Change Leaders index outperforms the STOXX®

Global 1800 index by 26%
STOXX Global Climate Change Leaders EUR (Gross Return) STOXX Global 1800 EUR (Gross Return)



Projeto visa engajar lideranças empresariais, reguladores do Sistema Financeiro Nacional, associações 
setoriais e do mercado de capitais sobre a necessidade de precificar riscos e oportunidades financeiros 
relacionados ao clima.

Atividades realizadas:

 Elaboração de factsheets com argumentos 
econômicos para precificação de riscos e 
oportunidades relacionados ao clima

 Reuniões com lideranças empresariais e 
reguladores financeiros

 Reuniões com representantes de 
associações do mercado de capitais

 White-paper sobre atual quadro regulatório 
sobre o tema

Projeto de engajamento
Lideranças empresariais e reguladores financeiros
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 Adesão voluntária de instituições financeiras brasileiras às recomendações da TCFD; 
 Integração das mudanças climáticas às decisões de negócios de uma massa crítica de empresas 

brasileiras; 
 Participação e envolvimento da sociedade civil no avanço da agenda e engajamento de agentes públicos 

e privados no assunto; 
 Divulgação do índice CDP com a análise do desempenho financeiro das empresas que reportam 

informações financeiras relacionadas às mudanças climáticas; discussão ampla e transparente sobre as 
ferramentas, 

 Metodologias e critérios adotados para mensurar o risco climático e exposição do sistema financeiro; 
inclusão na pauta do Laboratório de Inovação Financeira (LAB) sobre divulgações financeiras 
relacionadas ao clima; 

 Reuniões periódicas de engajamento com agentes públicos, investidores e lideranças empresariais; 
organização de seminários e audiências públicas para educação continuada

Encaminhamentos para 2019
Pauta para engajamento conjunto
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CDP
Address: Rua Mauricio de Lacerda, 30, São Judas, São Paulo - SP

Tel: +55 11 2305 6996 

www.cdp.net

info.la@cdp.net
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