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a a motivação para escrever este paper tem origem na 

oportunidade de compilar um conhecimento adquirido sobre o 

tema de mudanças climáticas e seus impactos nos negócios ao 

longo dos últimos anos. Mais recentemente, o esforço capitane-

ado por Mark carney, presidente do Bank of England consolidou 

de maneira definitiva o engajamento da comunidade financeira 

internacional, estimulando esforços de transparência com relação 

ao disclosure de riscos climáticos. ainda que o caminho a percor-

rer por empresas e instituições financeiras seja longo e requeira 

aprendizado, o tema de mudanças climáticas deve ser objeto de 

interesse dos tomadores de decisão. neste contexto, o presente 

paper propõe uma reflexão sobre o tema, dada sua relevância 

para o ambiente de negócios. após uma introdução sobre origem 

e causas das mudanças climáticas, procura-se atentar para a rele-

vância do setor de energia neste debate. cerca de dois terços das 

emissões de gases de efeito estufa têm origem na forma como a 

sociedade produz e consome energia, fazendo deste setor o ponto 

fulcral dos desafios gerados pelas mudanças no clima. 

*.  Clarissa Lins  /  Economista, sócia fundadora da Catavento Consultoria. O trabalho reflete a opinião da autora, que agradece o valioso apoio de Bruna Mascotte, sócia da Catavento,  
na compilação final deste paper, bem como os comentários de Raoni Morais, sócio da Catavento no período de junho/2015 a setembro/2016. O conteúdo do mesmo beneficia-se de apresentações 
feitas pela Catavento desde 2015 a diferentes clientes e parceiros, aos quais também agradeço.
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o segundo capítulo evidencia que as consequências das mudanças 

em curso são de tal ordem que a comunidade internacional já 

colocou o tema no centro de suas atenções e prioridades, tendo os 

compromissos climáticos assumido posição de destaque ao redor 

do mundo. atenta ao potencial risco sistêmico que isto representa, 

a comunidade financeira internacional tem tido participação de 

destaque no intuito de ampliar a transparência com relação aos 

riscos climáticos e seus possíveis impactos.

Por estar na origem de parte relevante das emissões, a indústria 

de óleo e gás tem seus desafios particulares evidenciados no ter-

ceiro capítulo. o dilema de fornecer energia a um contingente 

crescente de pessoas sem levar a um aumento de emissões de 

carbono é o novo nome do jogo para esta indústria. 

Por fim, a conclusão traça reflexões sobre a importância da 

transparência neste novo contexto: não há como manter a legi-

timidade para operar no longo prazo sem aumentar o nível de 

transparência com relação à resiliência da estratégia de negócios 

e do portfólio de ativos aos riscos climáticos. É um convite para 

as empresas de energia e demais atores relevantes na transição 

da sociedade contemporânea rumo a uma economia menos 

intensiva em carbono.

P a P e r  09        riscos climáticos nos negócios



4

P a P e r  09        riscos climáticos nos negócios

•   Mudanças climáticas estão no centro das agendas globais, tendo 

ganhado evidência ímpar a partir da coP21, encontro realizado no 

âmbito das nações Unidas em dezembro de 2015, em Paris. Governos 

assumiram o compromisso de limitar o aumento da temperatura 

a 2°c até 2100, em comparação com níveis pré-industriais, sendo 

rapidamente acompanhados por cidades e empresas.   

•   Uma questão de energia - Por ser hoje o maior responsável pelas 

emissões de gases de efeito estufa e, portanto, a principal fonte 

de contribuição para as mudanças do clima, o setor de energia 

está no centro dos debates. lidar com mudanças climáticas remete 

necessariamente a uma reflexão sobre a forma como a sociedade 

gera e consome energia.

•   relevância dos riscos climáticos – Estimativas mostram que as 

consequências financeiras de disrupções causadas por mudanças 

climáticas podem levar a perdas no sistema econômico de UsD 2 a 

14 trilhões, caso o aumento da temperatura chegue a 6°c. a dimensão 

de tal custo, somada aos fenômenos associados em termos de 

riscos físicos, regulatórios e de reputação, explica a relevância dada 

ao tema. riscos climáticos atingiram o topo da lista de riscos globais 

realizada anualmente no Fórum Econômico Mundial, em Davos, 

tendo sido alçados à categoria de risco sistêmico à estabilidade 

financeira global pelo presidente do Banco da inglaterra.

sumáRio executivo 



5

P a P e r  09        riscos climáticos nos negócios

•   a reação da comunidade financeira internacional – Mobilizados 

pela potencial dimensão dos fatores em curso, atores importantes da 

comunidade financeira internacional optaram por propor diretrizes 

de reporte dos riscos climáticos, buscando dar o mesmo rigor apli-

cado a outros fatores considerados materiais. a falta de abordagem 

clara, associada a uma miríade de parâmetros utilizados de maneira 

diferente por empresas de capital aberto, foi considerada como um 

fator até então inibidor de transparência no tema das mudanças 

climáticas. o trabalho da força tarefa relacionada ao disclosure de 

riscos climáticos, no âmbito do Financial stability Board, procura 

lidar com essa lacuna de orientação e propõe uma governança para 

o tema, além de metas e métricas.

•   Pelo fato de sua atividade fim contribuir de maneira relevante para 

o padrão de emissões de gases de efeito estufa, a indústria de óleo 

e gás tem desafios adicionais, relacionados à continuidade de seu 

modelo de negócios. agências de rating e investidores institucionais 

de peso demonstram atribuir riscos crescentes à necessária transição 

para uma economia de baixo carbono, exigindo em contrapartida 

maior transparência quanto à estratégia futura das empresas em um 

mundo com menor intensidade de carbono.

•   Transparência com relação aos impactos dos fatores climáticos 

no seu portfólio de ativos e no modelo de negócios é a resposta 

mais eficiente que uma empresa pode dar, não apenas aos investidores 

e acionistas, mas à sociedade como um todo. não há como pensar 

na perenidade de uma organização que não leve em conta fator de 

tamanha relevância e impacto.
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o tema de mudanças climáticas vem ganhando destaque crescente na agenda das principais 

lideranças globais desde a Eco 92, conferência da onU sobre o clima realizada no rio de Janeiro 

em 1992. o ápice das discussões internacionais em busca de um compromisso global de limitar o 

aumento da temperatura em até 2°c em relação aos níveis pré-industriais deu-se por ocasião da 

coP21, realizada em Paris em dezembro de 2015. 

mudanças 
climáticas:

P a P e r  09        riscos climáticos nos negócios

oRigem, causas e a impoRtância 
do setoR de eneRgia
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1. US Climate Alliance foi criada em 01/06/2017 com a liderança dos governadores dos estados de Washington, Nova Iorque e California.

Desde então, cerca de 150 nações já ratificaram o acordo de Paris 

em seus próprios países, criando um ambiente de conscientização e 

responsabilização que também atingiu cidades, governos locais e até 

mesmo corporações. apesar do aparente revés sofrido recentemente 

em função da retirada dos Estados Unidos, segundo maior emissor 

global, os especialistas apontam que a direção dada por Paris não 

deve ser alterada, ainda que o ritmo possa sofrer algum impacto. o 

próprio processo formal de saída do acordo pode levar cerca de 

quatro anos, se respeitados os trâmites das nações Unidas. ademais, 

houve, imediatamente após o anúncio de trump, uma forte reação de 

cidades, estados e empresas nos Estados Unidos reafirmando sua in-

tenção de cumprir as metas acordadas na coP21 e criando uma alian-

ça pelo clima1 que congrega cerca de um terço da população e do PiB 

norte-americano.

a emissão de gases de efeito estufa tem sua origem bem conhecida 

por parte da comunidade científica, sendo proveniente em grande par-

te do dióxido de carbono emitido na queima de combustíveis fósseis 

para geração de energia. o dióxido de carbono é um gás naturalmen-

te abundante na atmosfera, mas cuja concentração vem crescendo 

pelo aumento das emissões líquidas, correspondentes ao somatório 

das emissões menos a absorção natural propiciada, por exemplo, pe-

las florestas ou pelos oceanos. 

a influência de um fator na alteração do equilíbrio da energia que 

entra e sai do sistema terra-atmosfera, por sua vez, é medida pelo 

forçamento radioativo. assim, se este for positivo, tende a aquecer 

a superfície e, se for negativo, tende a esfriá-la. o que se verifica nos 

anos pós revolução industrial é um aumento consistente da tempe-

ratura, possível de ser previsto e calculado por meio de modelos que 

levam em consideração o total de emissões de gases de efeito estufa, 

a partir de fatores humanos e naturais.

cento e noventa e cinco países aderiram 

ao acordo de paris, construído a partir 

de intenções de contribuições nacionais 

determinadas (indc), tornando-se um marco 

na forma como o consenso foi obtido – a 

partir das indicações de cada país, e não 

mais da imposição de uma meta global.
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FigUra 1  – eMissões de gases de eFeiTo esTUFa:  resUlTado de ações anTróPicas

Fonte: Bloomberg, “What’s really warming the world”, 2015

(a) Fatores naturais: mudanças na órbita da terra, temperatura do sol e atividades vulcânicas.  |  (B) Fatores humanos: uso da terra, emissões de ozônio, aerossóis e gases de efeito estufa.
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FigUra 2 – MUdanças cliMáTicas:  Provável decorrência das eMissões hUManas de gee

Fonte: iPcc “climate change 2007: synthesis report”; nasa, “Global climate change, vital signs of the Planet”.

Por sua vez, o aumento da temperatura leva ao fenômeno de mudança 

do clima, cujos efeitos ainda não são totalmente compreendidos nem 

previsíveis. não há, ainda, consenso no meio científico sobre quais os 

efeitos do aumento de temperatura no clima das diferentes regiões 

(ex: desertificação, eventos extremos). todavia, não resta dúvida que 

o encadeamento de todos os fatores acima citados coloca a ação 

antrópica como principal responsável pelas mudanças climáticas.

Segundo o IPCC*, há uma 

probabilidade maior que 90% de 

as atividades humanas ao longo 

dos últimos 50 anos terem 

aquecido o nosso planeta.

*.   Painel Intergovernamental sobre 
Mudança Climática é um grupo de 1.300 
cientistas independentes de países de 
todo o mundo que atua sob o amparo das 
Nações Unidas.
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FigUra 3  – eMissões de carBono: PrinciPais FonTes

* - Uso indireto pelos setores industrial (18%), residencial (11%) , serviços (8%) e outros (5%)

Fontes: IEA, “World Energy Outlook 2015 Special Report”, “CO2 emissions from fuel combustion” 2016; 
Banco Mundial – “CO2 emissions”, 2017
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2. IEA – “World Energy Outlook – Energy-related GHG emissions in 2014”, 2016.  /  3. IEA – “World Energy Outlook Special Briefing for COP21”, 2015.

4. The Economist Intelligence Unit “The cost of inaction”, 2015.

Uma breve análise do perfil das emissões de carbono por atividade 

ilustra que a geração de energia responde por cerca de 70% das emis-

sões, referendando a máxima segundo a qual a mudança do clima é 

uma questão de energia.

isso explica o fato do modo de gerar e consumir energia estar hoje no 

centro das atenções globais quando se trata de negociações climáticas.  

Embora não haja uma solução única para todos os países, o debate 

acerca do futuro da matriz energética global é chave. Mais especi-

ficamente, dado que china, Índia e EUa respondem por cerca de 55% 

das emissões totais de carbono2, torna-se imprescindível monitorar e 

entender os caminhos a serem trilhados por esses países em particular.  

Embora os compromissos assumidos pelos países em Paris sejam 

considerados históricos, eles ainda não são suficientes para chegar 

à meta almejada de limite de aumento da temperatura em 2°c, com 

ambição de se chegar a um aumento de 1,5°c, em relação aos níveis 

pré-industriais. com efeito, quando colocado em um modelo de 

avaliação global, o somatório das intenções declaradas leva a um 

aumento da temperatura de pelo menos 2,7°c no horizonte de 2100.3

as consequências econômicas de tal trajetória são drásticas. De acordo 

com estudo da Economist intelligence Unit4, as perdas podem variar 

de UsD 2 a 14 trilhões, caso o aumento da temperatura varie de 3°c 

a 6°c, uma vez que ativos podem sofrer danos diretos oriundos de 

enchentes, secas e eventos climáticos extremos, bem como perdas 

indiretas em função de crescimento mais modesto e menor retorno. 



1 3

P a P e r  09        riscos climáticos nos negócios

FigUra 4 – cenários de eMissões e  PoTenciais Perdas econôMicas

* - Estoque global de ativos gerenciáveis.
Fontes: The Economist Intelligence Unit “The cost of inaction”, 2015; IEA “World Energy Outlook”, 2015.
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Dadas a magnitude e a escala de potenciais danos causados pelos impactos das mudanças 

climáticas, compreende-se que a atenção ao tema tenha se deslocado para o centro das atenções 

dos tomadores de decisão, seja na esfera política, seja no âmbito empresarial. não se trata mais 

de uma questão ambiental, relegada aos debates dos ambientalistas, mas sim de um tema da 

maior relevância para a perenidade de qualquer organização.

Riscos 
climáticos:

P a P e r  09        riscos climáticos nos negócios

contexto global e iniciativas da  
comunidade financeiRa inteRnacional
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5. Exemplos desses fatores são: falha na mitigação das mudanças climáticas, crise hídrica, eventos climáticos extremos, choque no preço da energia. Para maiores detalhes, ver World Economic Forum, 

“The Global Risks Report”, 2017.  /  6. Tal avaliação de riscos globais é realizada desde 2006.  /  7. A questão específica de riscos climáticos extremos foi classificada em 2° lugar em termos de probabi-

lidade, atrás de armas de destruição de massa. Ver WEF, “The Global Risks Report”, 2017.  /  8. Bank of England – “Breaking the tragedy of the horizon - climate change and financial stability - speech by 

Mark Carney”, 2015.  /  9. WEF – “The Global Risks Report”, 2017.

a cada ano, o Fórum Econômico Mundial reúne em Davos, na suíça, 

a nata dos tomadores de decisão de diversas regiões do mundo. Este 

encontro produz uma rica avaliação dos principais riscos globais, 

na percepção dos presentes ao fórum. não por acaso, fatores relacio-

nados às mudanças climáticas5 são apontados como riscos dos mais 

relevantes desde 20116, sendo classificados como o principal risco na 

edição de 2017, notadamente em termos de potencial impacto7.

o alerta dado pelo Fórum Econômico Global teve impacto significativo 

em diferentes centros de decisão. Em setembro de 2015, o presidente 

do Bank of England – Banco central britânico -, Mark carney também 

coloca as mudanças climáticas no centro das preocupações finan-

ceiras, elevando o risco climático à categoria de risco sistêmico para o 

setor financeiro global.8 seu discurso faz alusão à mudança climática 

representar a “tragédia do horizonte”. Em suas palavras, os impactos 

das mudanças climáticas serão sentidos para além do horizonte 

tradicional dos principais atores, impondo um custo às gerações 

futuras. neste caso, o horizonte temporal refere-se ao ciclo dos 

negócios, da política e dos tecnocratas.

FigUra 5  – iMPorTância crescenTe de TeMas relacionados 
às MUdanças cliMáTicas eM MaPeaMenTo de riscos gloBais9

Fonte: WEF – “The Global Risks Report”, 2017.
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10. Em 2016, por exemplo, levantamento da Munich Re aponta para perdas oriundas de desastres naturais da  ordem de USD 175 bilhões, maior nível nos últimos 4 anos. Ver maiores detalhes em “Munich Re, 
Natural catastrophes 2016, analyses, assessments, positions”, 2017  /  11. Para maiores informações sobre o RE100, criado em setembro de 2014, veja em http://there100.org/re100 - consulta em 15/06/17

De acordo com carney, há três maneiras pelas quais as mudanças climá-

ticas podem afetar a estabilidade do sistema financeiro, quais sejam:

•   riscos físicos: impactos em passivos assegurados e no valor 
de ativos sujeitos a eventos climáticos extremos, tais como 
enchentes ou tempestades que danifiquem propriedades ou 
paralisem mercados10;

•   riscos de responsabilidade (liability): impactos potenciais 
futuros no caso de setores e indivíduos afetados pelas mudanças 
climáticas buscarem compensações financeiras daqueles tidos 
como responsáveis, por exemplo grandes emissores de carbono 
e seus seguradores;

•   riscos de transição: riscos financeiros que resultam do processo 
de ajuste para uma economia de baixo carbono. Mudanças em 
políticas públicas e tecnologias podem vir a alterar significa-
tivamente o valor de ativos diante de novas abordagens de 
custos e oportunidades.

os riscos para a estabilidade do sistema financeiro podem ser mini-
mizados caso a transição para uma economia de baixo carbono seja 
implantada rapidamente e de maneira previsível, no intuito de ajudar 
o mercado a antecipar as condições de funcionamento compatíveis 
com um mundo que limite o aumento da temperatura de 2°c. 

De maneira geral, a percepção ampliada de riscos associados às 
mudanças climáticas é parte de uma tendência mais abrangente que 
diz respeito às mudanças das expectativas da sociedade. hoje, qualquer 
empresa bem-sucedida deve prestar contas dos impactos das mu-
danças climáticas em suas operações e em seus modelos de negócios. 
investidores precisam entender as consequências de tais impactos 
nos fluxos de caixa e no valor dos ativos, colaboradores sentem-se 
mais atraídos por uma empresa considerada responsável e entidades 
não governamentais confiam mais em quem é mais transparente – 
para citar apenas alguns stakeholders.

no tocante aos compromissos assumidos de modo voluntário por 
diversas empresas, pode-se dizer que vêm ganhando corpo e consis-
tência, impulsionados por iniciativas colaborativas. atualmente, cerca 
de 580 empresas - com faturamento total de mais UsD 8 trilhões - e 
180 investidores, com ativos sob gestão que superam UsD 20 trilhões, 
atuam conjuntamente na plataforma proporcionada pela coalizão 
We Mean Business, demonstrando ações relacionadas às mudanças 
climáticas. Mais recentemente, corporações também assumiram o 
compromisso de ter 100% da energia elétrica gerada a partir de fontes 
renováveis em um horizonte temporal definido. nesta categoria, 
encontram-se Google, apple e GM, por exemplo, sendo parte de uma 
iniciativa voluntária intitulada rE100 que atraiu, até agora, cerca de 
100 empresas de grande porte.11
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De acordo com um levantamento do sustainability accounting 
standards Board (sasB), entidade criada para propor diretrizes de 
relato em conformidade com o rigor do mercado financeiro, mudan-
ças climáticas têm o potencial de afetar de maneira relevante 72 das 
79 indústrias classificadas nos EUa, representando UsD 27,5 trilhões, 
ou 93% do mercado acionário norte-americano na data da pesquisa13.  
Embora o tema seja material, a falta de métrica única, aplicável a 
qualquer indústria, dificulta a transparência das empresas em suas 

prestações de conta. ainda de acordo com o sasB em levanta-
mento feito com empresas listadas no mercado norte-americano 
em 201414, 27% das companhias não identificavam risco climático. 
Das cerca de 70% que o faziam, apenas 15% usavam métricas, ao 
passo que 40% usavam uma linguagem qualitativa genérica para se 
referir a aspectos climáticos. tais práticas podem ser entendidas 
tendo em vista haver cerca de 400 referências disponíveis para algum 
tipo de reporte relacionado a mudanças climáticas15.

“mercados financeiros têm o potencial de nos ajudar a lidar com as mudanças climáticas, mas 
apenas se dermos mais transparência aos riscos e oportunidades climáticos. (...). ter informações 
a respeito de tais riscos permitiria que investidores usassem suas convicções em sua alocação 
de capital, sejam eles otimistas ou pessimistas em relação ao clima. também permitiria 
que empresas respondessem à demanda de investidores por mais informação, bem como 
posicionassem seus negócios de maneira a ganhar com a transição para uma economia de baixo 
carbono, ao invés de serem deixados para trás.” mark carney, em artigo publicado no financial times12

12.  Mark Carney, Financial Times, “Better market information can help combat climate change”, 2017.  /  13. Ver em “SASB, Climate Risk Technical Bulletin”, 2016.

14. Ver em “SASB, Climate Risk Technical Bulletin”, 2016 e “FSB, Task Force on climate related financial disclosure, Phase I Report”, 2016.  /  15. Para maiores detalhes, ver “FSB, Task Force on climate rela-

ted financial disclosure, Phase I Report”, 2016.
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FigUra 6 – nível de PresTação de conTas dos relaTórios anUais Para a Us secUriTies and exchange coMMission 18

Fontes: FSB, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

16. Mais especificamente seus ministros da Fazenda e presidentes do Banco central.  /  17. o Financial stability Board (FsB), por sua vez, foi criado pelo G20 em abril de 2009 como sucessor do Financial sta-

bility Forum. seu mandato é o de melhorar a estabilidade financeira global.  /  18. FsB – “task Force on climate related financial disclosure, Phase i report”, 2016. ver em http://www.fsb.org/about/history/, 

acessado em 16/06/17.

Frente a tal lacuna de parâmetros claros e confiáveis que possam 
identificar quais setores estão mais vulneráveis ou quais empresas 
estão monitorando e tomando providências para mitigar suas 
vulnerabilidades, as lideranças do G2016 resolveram somar esforços 
e desenvolver uma plataforma voluntária de diretrizes. assim, em 
dezembro de 2015, criou-se uma força tarefa no âmbito do Financial 
stability Board17 - conhecida como tFcD - com o objetivo de dar 

diretrizes para o disclosure financeiro de fatores climáticos, liderada  
pelo ex-prefeito de nova iorque Michael Bloomberg. a lógica 
permeando tal iniciativa é de que riscos materiais são reportados 
de acordo com normas conhecidas na maior parte dos países que 
compõem o G20 havendo necessidade, portanto, de estabelecer 
diretrizes para o reporte dos efeitos das mudanças climáticas. 
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19. Para maiores detalhes, ver “FSB, Task Force on climate related financial disclosure, Phase I Report”, 2016.  /  20. Em “FSB, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, 2016.

21. Ver “FSB, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, 2016.  /  22. EM “ FSB, Final Report, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, 2017.

a tFcD tem dois objetivos claramente estabelecidos, quais sejam:  
(1) apoiar decisões de investimento, crédito e seguro no tocante às 
emissões de empresas que relatam riscos climáticos; e (2) permitir que 
um conjunto de stakeholders entenda a concentração de ativos 
intensivos em carbono no setor financeiro, bem como a exposição do 
setor financeiro aos riscos climáticos19. Desta forma, acredita-se que o 
ambiente de negócios deve beneficiar-se de maior nível de compreensão 
acerca das potenciais consequências dos riscos climáticos, de modo 
a evitar choques repentinos ou perda inesperada no valor dos ativos.

“Aumentar a transparência torna os mercados
mais eficientes e as economias mais estáveis e 
resilientes.” Michael r .  BlooMBerg 20

Em seus relatórios intermediário21 e final22, a força tarefa elabora um 
conjunto de recomendações, sempre no intuito de aumentar o grau 
de transparência relativo aos riscos climáticos. Mais especificamente, 
recomenda-se que as informações relevantes constem dos informes 
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financeiros das companhias, engajando de maneira inequívoca o diretor 
financeiro e o comitê de auditoria. há também uma preocupação para 
que as diretrizes possam ser aplicadas a qualquer organização, privile-
giando informações que possam influenciar a tomada de decisão, ainda 
que o foco seja nos riscos e oportunidades que podem apresentar-se 
na transição para uma economia de baixo carbono. 

o trabalho da tFcD beneficiou-se de amplo período de consulta  
pública a diversos stakeholders. após ter recebido mais de 300 
contribuições ao entre abril de 2016 e junho de 2017, a força tarefa 
incorporou algumas sugestões dadas, mas explicitou aquelas reco-
mendações que ainda ensejam melhorias necessárias.

a partir da definição de riscos climáticos dada pelo presidente do 
Bank of England, a força tarefa aprofundou a abordagem e classificou 
tais riscos em duas macro categorias: (1) riscos de transição e (2) riscos 
físicos. a primeira categoria contempla riscos associados à mudança 
legal / regulatória, tecnológica, de mercado e reputação – todos 
podendo ser entendidos como riscos advindos de mudanças de regras 
e comportamento ao longo do período de transição para uma eco-
nomia de baixo carbono. na segunda categoria, juntam-se os riscos 
agudos ou crônicos oriundos de eventos climáticos, com perda 
financeira no valor dos ativos ou disrupção na cadeia de suprimentos23.  

a cada risco pode corresponder um impacto nas linhas de receitas e 

custos da empresa, ou ainda no valor de seus ativos e passivos, algo 

bem ilustrado pela força tarefa dado que seu público alvo é com-

posto de investidores, financiadores e seguradores. Dessa forma, 

propõe-se entender a correlação de fatores climáticos com o fluxo 

de caixa da companhia e seu balanço patrimonial. 

23. “FSB, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, 2016.

há também uma preocupação para 

que as diretrizes possam ser aplicadas 

a qualquer organização, privilegiando 

informações que possam influenciar a 

tomada de decisão, ainda que o foco 

seja nos riscos e oportunidades que 

podem apresentar-se na transição 

para uma economia de baixo carbono. 
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24. FSB, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, 2016.

TaBela 1  – exeMPlos de riscos cliMáTicos e  seUs PoTenciais iMPacTos Financeiros 24

conTinUa

TiPo riscos cliMáTicos PoTenciais iMPacTos Financeiros

TRANSIçãO

REGULATóRIO E DE POLíTICAS PúBLICAS

aumento da precificação de emissões de GEE aumento dos custos operacionais (ex.: custos de compliance, prêmios de seguros)

obrigações de reporte de emissões Baixas, impairments e desmobilização de ativos por conta de políticas públicas

Mandatos ou regulações para produtos ou serviços existentes aumento de custos ou redução da demanda por conta de multas e processos judiciais

Exposição a litígio

TECNOLóGICO

substituição de produtos e serviços existentes por opções com menores emissões Baixa e desmobilização de ativos

investimentos perdidos em novas tecnologias redução da demanda por produtos e serviços

custos no curto prazo da transição para tecnologias de baixas emissões custo de investimentos em novas tecnologias

investimento em P&D de tecnologias alternativas

custos de adaptação de novos processos e práticas

MERCADO

Mudanças no comportamento do consumidor
redução da demanda por produtos e serviços por conta de mudanças nas  
preferências do consumidor

incertezas dos sinais de mercado
aumento dos custos de produção por alteração nos preços dos insumos  
(ex.: água, energia) e requerimentos do produto (ex.: tratamento de água)

aumento dos custos de matérias primas Mudanças no mix de receitas e fontes 

“reprecificação” de ativos (ex.: reservas)
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conTinUação      TaBela 1  – exeMPlos de riscos cliMáTicos e  seUs PoTenciais iMPacTos Financeiros

TiPo riscos cliMáTicos PoTenciais iMPacTos Financeiros

TRANSIçãO

REPUTAçãO

Mudanças nas preferências do consumidor redução da receita por queda na demanda por produtos e serviços

Estigmatização do setor redução da receita por queda na capacidade produtiva (ex.: cadeia de fornecimento)

aumento das preocupações dos stakeholders ou feedbacks negativos redução de receita por impactos negativos na gestão do capital humano

redução do capital disponível

FíSICOS

AGUDOS

aumento da severidade de eventos climáticos extremos (ex.: ciclones) redução da receita por queda na capacidade produtiva (ex.: cadeia de fornecimento)

CRôNICOS aumento de custos por impactos na força de trabalho (ex.: saúde, segurança, absenteísmo)

Mudanças no perfil de precipitação e variabilidade extrema de padrões climáticos Baixa e desmobilização de ativos (ex.: dano a instalações em áreas de risco)

aumento das temperaturas médias aumento dos custos operacionais (ex.: risco hídrico para geração de eletricidade)

Elevação do nível do mar aumento de custos de capital

Queda de receita por vendas

aumento dos prêmios de seguro

De maneira a garantir que o tema lastreie o processo de tomada de 
decisão da empresa, a força tarefa do FsB sugere que o disclosure 
financeiro dos riscos climáticos permeie a governança, a estratégia 
corporativa, o sistema de gestão de risco da companhia e, por fim, 

esteja lastreado em métricas e metas claras. tal sistemática tem como 
objetivo garantir compromisso e comprometimento das diversas 
áreas da organização, bem como envolvimento dos principais admi-
nistradores, com claras atribuições fiduciárias.
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FigUra 7 – recoMendações gerais e  rePorTes sUgeridos 25

25. FSB, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, 2016.
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indo além da identificação dos impactos financeiros correntes, há 

também uma recomendação quanto ao uso de cenários, no intuito 

de mostrar rotas de negócios compatíveis com o cenário de +2°c. 

Esta visão de longo prazo teria o benefício de testar a resiliência do 

portfólio de ativos e do modelo de negócios a uma transição para 

uma economia de baixo carbono, bem como o de identificar possíveis 

novos negócios. 

algumas indústrias trabalham de maneira natural com longos hori-

zontes temporais, inclusive em função do período de maturação de 

seus investimentos. nesta categoria, cabe destacar as empresas da 

indústria de óleo e gás. shell e statoil são exemplos de empresas com 

tradição na elaboração e publicação de cenários de longo prazo. Mais 

recentemente, seus cenários passaram a levar em conta as políticas 

climáticas, em função da relevância do tema para o futuro dos negócios. 

a statoil trabalha com três cenários relacionados ao futuro da energia, 

tendo 2040 como horizonte temporal26. De maneira complementar, 

também publicou um relatório detalhando sua estratégia para mu-

danças climáticas, estabelecendo metas de eficiência e gestão de 

emissões, além de investimentos em novas energias e colaboração 

com stakeholders. a empresa usa a técnica de cenários para evidenciar 

a resiliência de seus ativos aos riscos climáticos, ilustrando o impacto 

no valor presente líquido do portfólio caso o aumento da temperatura 

fique limitado a 2°c27. 

Por sua vez, a shell tem reconhecida tradição – mais de quarenta anos – 

na elaboração e publicação de cenários de longo prazo.  tal ferramenta 

é vista como essencial para identificar desafios globais emergentes 

e guiar a companhia nas mudanças necessárias28. Embora tenha 

26. Ver Statoil, “A look into the Crystal ball”, 2017. Disponível em: https://www.statoil.com/en/magazine/energy-perspectives-2016.html, acessado em 08/07/2017.  /  27. No cenário 450ppm do IEA, haveria 
aumento de 6% no VPL ao longo do ciclo de vida do portfólio dos projetos da Statoil. Para maiores detalhes, ver Statoil, “Statoil’s Climate Roadmap”, 2017.  /  28. Informações disponíveis em Shell plc: Energy 
and Innovation, “Earlier Scenarios”, 2017 http://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/new-lenses-on-the-future/earlier-scenarios.html, acessado em 08/07/2017.
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publicado seus últimos cenários em 2013, intitulados New Lens Sce-

narios, complementou-os em 2016, com uma visão específica quanto 

aos impactos do acordo de Paris. a publicação A better life with a 

healthy planet: Pathways to net-zero emissions ilustra os desafios a 

serem superados para atingir um mundo com emissões líquidas zero 

em 2100, tais como ampla adoção de mecanismos de precificação de 

carbono, investimentos vultosos em gás, biocombustíveis e técnicas 

de captura e armazenamento de carbono (ccs).29  

29. Shell, “A Better Life With a Healthy Planet”, 2016.  /  30. Para maiores informações, ver em https://www.blackrock.com/corporate/en-us/about-us - acessado em 24/06/17.  /  31. O primeiro paper publi-
cado pelo BlackRock Investment Institute sobre o tema data de setembro de 2016, “Adapting portfolios to climate change: Implications and strategies for all investors”, 2016.  /  32. Ceres, https://www.ceres.
org/news-center/press-releases/exxonmobil-investors-make-history-majority-vote-climate-risk-disclosure.  /  33. A política de engajamento do BlackRock consta do documento “How BlackRock Investment 
Stewardship engages on climate risk”, 2017.

a Pressão de invesTidores:  o exeMPlo da Blackrock

O fundo de investimentos BlackRock gerencia USD 5 trilhões de ativos, sendo considerado o maior do mundo30. Desde 2016, vem sendo um 

investidor vocal quanto à necessidade de se compreender melhor os riscos e oportunidades que as mudanças climáticas podem gerar no valor 

de longo prazo das empresas31. Na ocasião, conseguiu demonstrar a importância de se levar em conta o risco climático em qualquer avaliação de 

investimento, ainda mais em uma visão de longo prazo. Quanto maior o horizonte temporal do ciclo de investimento, maior deve ser o peso do 

risco climático.

Desde então, o BlackRock intensificou sua atuação junto a empresas investidas, tendo sido parte fundamental para fazer valer a resolução 

dos acionistas na última assembleia da ExxonMobil, realizada em 31 de maio de 2017, no tocante à transparência da empresa com relação às 

consequências dos fenômenos climáticos em seus negócios32. Tal atitude responde à prioridade dada ao tema de mudanças climáticas na política 

de engajamento da gestora junto ao seu universo de mais de 1.500 empresas investidas.33
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Por estar no centro do debate das mudanças climáticas, a indústria de óleo e gás (o&G) 

merece uma análise mais aprofundada. Embora sua contribuição para o padrão de vida de 

qualquer sociedade seja inegável, sua atuação encontra-se hoje sob escrutínio crescente 

por parte da sociedade. 

o caso da 
indústRia de 
óleo e gás 

P a P e r  09        riscos climáticos nos negócios
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sendo essencial para prover energia que gera eletricidade, move pessoas 

e cargas e aquece ou resfria residências, o setor de óleo e gás também é 

visto como principal contribuidor para as mudanças climáticas, além 

de causador de impacto ambiental, quando não envolvido em casos 

de corrupção34.  neste contexto, vê-se obrigado a legitimar sua atuação, 

buscando estabelecer novas parcerias com a sociedade em prol de 

soluções energéticas mais eficientes, menos danosas ao meio ambiente 

e ao clima. também compõem esse movimento de reconstrução 

de confiança o compromisso com a excelência operacional em 

todas suas dimensões – econômica, ambiental e social – bem como 

a adoção de práticas de governança corporativa que valorizem a 

ética, a transparência e a prestação de contas.35 

FigUra 8 – coMo ForTalecer a conFiança na indúsTria de o&g 36

34. Para uma discussão sobre a confiança na indústria, ver WEF, “Trust Challenge Facing the Global Oil & Gas Industry”, 2016.  /  35. Catavento, “A competitividade do setor de O&G em um contexto de transição 
para uma economia de baixo carbono”, 2017 – estudo feito a pedido do Instituto Clima e Sociedade.  /  36. Elaboração Catavento a partir de WEF, “Trust Challenges Facing the O&G Industry”, 2016; “The Future 
of Oil and Gas”, 2016.

a indústria de o&G deve 
trabalhar para ser vista 
como uma parceira da 

sociedade para encontrar 
soluções energéticas 
e atingir prosperidade 

econômica, e não como 
uma fonte de prejuízos 

ambientais e instigadora 
de corrupção.

Para endereçar esse 
desafio, as empresas 
devem concentrar 
seus esforços na 

excelência operacional 
e nos mecanismos de 

transparência, renovando 
sua legitimidade para atuar 

a cada momento.

a geração de empregos 
e a promoção de 

investimentos privados 
não são mais suficientes 
para garantir a satisfação 

de stakeholders  à luz 
da queda na confiança 
nas capabilities e no 

propósito das empresas 
de o&G.

TransParência

•  Planejamentos claros para criação de valor 

•  Potenciais impactos negativos e medidas de mitigação

•  Prestação de contas, abordando sucessos e falhas

excelência oPeracional

•  Desempenho operacional, ambiental e em segurança 

•  Mecanismos de compliance  e ética

•  Engajamento de comunidades

•  Legitimidade perante a sociedade
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ao analisar as reações das grandes empresas a este contexto mais 

adverso, pode-se identificar claramente visões diferentes: de uma 
lado, as majors europeias comprometidas em evidenciar que en-
tenderam o novo desafio posto – fornecer energia sem aumentar as 
emissões –  e querem contribuir engajando-se na discussão da tran-
sição energética para uma economia de baixo carbono; de outro, as 
norte-americanas depositando na tecnologia a grande aposta por trazer 
soluções compatíveis com o menor nível de emissões. 

independente de crenças e convicções, todas as empresas de o&G 
listadas em bolsas de valores são hoje instadas a divulgarem suas 
emissões e implantarem programas de gerenciamento que busquem 
mitigá-las. Mais recentemente, como mencionado anteriormente, 
investidores e financiadores também buscam entender os impactos 

das mudanças climáticas na capacidade de geração de valor ao longo 

dos próximos anos. há dúvidas quanto a possíveis mudanças de 

legislação que venham a limitar o uso de combustíveis fósseis, ou até 

mesmo a mudanças de comportamento em sociedades menos tole-

rantes com indústrias que contribuam para as mudanças climáticas. 

neste âmbito, o conceito de stranded assets faz referência à perda de 

valor de ativos da indústria e de países produtores, tais como reservas 

não exploradas, em função da impossibilidade de serem desenvolvidos 

dadas as restrições crescentes no ambiente de negócios37. o contra

-argumento da indústria, todavia, baseia-se no horizonte temporal 

no qual tais restrições seriam impostas, ponderando que isto não se 

daria nos próximos dez a quinze anos, período considerado chave 

em projeções de fluxo de caixa.

37. Para uma ampla discussão sobre o tema, ver OECD, Richard Baron and David Fischer, “Divestment and Stranded Assets in the Low-carbon Transition” 2015.

todas as empresas de o&g listadas em bolsas de valores são hoje instadas 

a divulgarem suas emissões e implantarem programas de gerenciamento 

que busquem mitigá-las.
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Dito isto, impõe-se uma reflexão quando o horizonte temporal se 

estende para além de dez a quinze anos. neste contexto, as agências 

de classificação de risco têm alertado para a percepção de risco cres-

cente da indústria de o&G. Em abril de 2017, por exemplo, a Moody’s38 

explicitou sua preocupação quanto aos riscos de crédito das empresas 

de o&G em função da transição para uma economia de baixo carbono.  

tais riscos advêm dos efeitos imediatos de regulações e políticas  

ambientais mais rigorosas no tocante às emissões de gases de efeito  

estufa e poluição do ar, por exemplo, com potencial de reduzir a 

demanda por combustíveis fósseis, embora haja incerteza quanto 

ao timing e ao grau de adoção de tais imposições. 

assim, faz-se mister entender e avaliar os riscos associados, exigindo 

das empresas de o&G maior nível de transparência e disclosure com 

relação à sua base de ativos, estratégia e governança para lidar com o 

risco de transição para uma economia de baixo carbono. a avaliação de 

impacto financeiro dos riscos da transição leva em conta, a partir deste 

novo ambiente de negócios, o impacto potencial de menor crescimento 

da demanda por combustível fóssil nas margens e nos fluxos de caixa 

das companhias. tanto a estrutura de custo quanto a base de reservas 

das empresas têm papel fundamental na determinação da longevidade 

de suas margens e capacidade de geração de caixa. 

38. Moody’s Investors Service, “Oil and Gas Industry Faces Significant Credit Risks from Carbon Transition”, 2017.  /  39. Moody’s Investors Service, “Oil and Gas Industry Faces Significant Credit Risks 
from Carbon Transition”, 2017.

FigUra 9 – desaFios MaTeriais Para a indúsTria de o&g 
dianTe de qUaTro canais de TransForMação 39

incerTeza regUlaTória – Aumento a pressão política diante de metas 
regulatórias de redução de emissões, com potencial impacto na demanda 
por petróleo e arrefecimento da demanda por gás natural.  Por outro lado, 
ainda há muita incerteza quanto à implementação de tais políticas.

choqUes Tecnológicos disrUPTivos – Riscos de disrupção tec-
nológico ligados à escalabilidade e competitividade de fontes de energia 
renováveis e combustíveis alternativos. Grande incerteza tendo em vista 
alto custo na maioria dos segmentos.

iMPacTos Financeiros direTos – Crescente pressão nas margens e 
geração de fluxo de caixa das companhias de O&G diante de redução ou 
menor crescimento da demanda por tais commodities. Sustentabilidade 
das empresas varia de acordo com estrutura de capital, de ativos e reservas.

sUBsTiTUição da deManda e PreFerências do consUMidor – 
Mudanças nas preferências dos consumidores, com aumento da demanda 
por veículos elétricos e redução da demanda por derivados de petróleo. 
Apesar de incerteza quanto ao ritmo de inserção, o perfil de reservas  
(óleo x gás) também impactará a exposição da empresa a tais riscos.
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o conceiTo de peAk demAnd

“na Shell, sabemos que o sistema energético está em transição na direção de menor 
dependência de hidrocarbonetos, embora de maneira lenta. enxergamos novas formas de 
produzir, distribuir e consumir energia como oportunidades e não ameaças.”  

– Ben van Beurden, cEo da royal Dutch shell, 201540

o conteúdo simbólico desta declaração ilustra bem o 

dilema com o qual se deparam as empresas de o&G: atender 

à demanda atual por energia, embora preparando-se para 

um mundo que limita seu escopo de atuação no futuro, em 

função de restrições climáticas. Mais especificamente, o 

conceito de peak demand leva a crer que a demanda por 

combustível fóssil pode ter seu crescimento limitado em um 

horizonte temporal cada vez mais próximo – meados da 

década de 2020 ou 2030.  Embora não haja consenso em 

relação a esta data, importantes formadores de opinião da 

indústria de o&G admitem lidar com o fim do ciclo de 

demanda crescente por seus produtos, dentre os quais o 

cEo da shell41 e o economista chefe da BP42, ao passo que 

a arábia saudita43 prepara-se claramente para reduzir sua 

dependência do petróleo. alguns fatores explicam tal 

fenômeno, tais como:

40. Shell plc, Speeches and articles, “Ben van Beurden: Innovating our way to a sustainable future”, 2015 disponível em http://www.shell.com/media/speeches-and-articles/2015/innovating-our-way-to-a-sus-
tainable-future.html.  /  41. Shell plc, “Earnings Call Q3 2016 transcript”, 2016; Bloomberg, “Energy Giant Shell Says Oil Demand Could Peak in Just Five Years”, 2016.  /  42. BP, “Beyond 2035: When will oil demand 
peak?”; Bloomberg – “BP Sees a Future of Slowing Oil Demand Growth, Abundant Supplies”, 2017.  /  43 The Washington Post, “Saudi Arabia, a kingdom built on oil, plans a future beyond it”, 2017.

conTinUa
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MUdanças no aMBienTe regUlaTório

número crescente de países e/ou jurisdições com 
incentivos monetários para compra de veículos elétricos, 
liberação de estacionamentos gratuitos para esse tipo 
de tecnologia, restrições à circulação de automóveis à 
combustão interna em perímetros urbanos, elevação das 
exigências de especificação de eficiência de motores ou 
monitoramento da qualidade do ar44;

MUdanças no coMPorTaMenTo do consUMidor

a conectividade tende a viabilizar modelos de negócios diferentes do business-as-usual, notadamente no setor de 
mobilidade urbana. Modelos que privilegiem uso compartilhado de veículos e serviços de carona são um exemplo claro 
disso, bem como o avanço de carros autônomos. De acordo com publicação recente da BP46, a combinação de fatores como 
novas tecnologias e compartilhamento tem um potencial disruptivo até maior do que apenas a penetração de veículos 
elétricos, podendo ter um impacto líquido de 13,5 milhões de barris de óleo equivalente sobre a demanda por combustíveis 
líquidos de veículos leves, comparando-se os níveis de 2015 e 2035.

MecanisMos de PreciFicação de carBono

no âmbito das intenções apresentadas no acordo de 
Paris, o Banco Mundial estima que 58% das emissões 
globais de gases de efeito estufa estejam cobertas por tais 
mecanismos, estabelecidos em âmbito federal ou local, 
seja por meio de imposto de carbono ou pela adoção de 
mercados de cap and trade45;

44. Accenture, “Electric vehicle market attractiveness”, 2016; ICCT, “State EV Incentives”, 2014; ICCT, “Principles for effective electric vehicle incentive design”, 2016; Catavento, ”Perspectivas de Inserção de veícu-
los elétricos”, 2016; FGV –”Carros elétricos”, 2017.  /  45. World Bank, “State and Trends of Carbon Pricing”, 2016.  /  46. BP, “World Energy Outlook”, 2017.

conTinUa

o conceiTo de peAk demAnd



3 4

o conceiTo de peAk demAnd

P a P e r  09        riscos climáticos nos negócios

PeneTração de FonTes 
renováveis de energia

investimentos da ordem de UsD 
300 bilhões, na média, desde 201048  
explicam grande parte do ganho de 
competitividade de algumas fontes 
renováveis, com destaque para a 
geração solar fotovoltaica e a energia 
eólica. além disso, alguns países 
estabeleceram metas de participação 
de fontes renováveis em sua matriz 
energética, até como forma de ganhar 
escala e viabilizar os compromissos de 
Paris. É o caso, por exemplo, da china, 
maior investidor global em fontes 
renováveis – UsD 88 bilhões em 
2016 -, e da Índia, com meta de gerar 
100GW de energia solar até 2022.49

47. BP, “World Energy Outlook”, 2017.  /  48. Bloomberg New Energy Finance, “Global Trends in Renewable Energy Investment”, 2017.  /  49. BNEF, “Record $30bn year for offshore wind but overall investment 
down”; NITI, India Government, “Report of the Expert Group on 175 GW RE by 2022”, 2015.

Fontes: BP – “World Energy Outlook”, 2017.

FigUra 10 – a revolUção da MoBilidade e seUs PoTencias iMPacTos47
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levando-se em conta o grau de incerteza quanto ao ritmo das mudanças  

em curso, não há como traçar um cenário inequívoco de declínio 

de demanda por combustível fóssil. isto não significa, todavia, que 

empresas do setor, países com largas reservas, financiadores e investi-

dores não devam preparar-se, desde já, para um cenário de demanda 

crescendo a taxas inferiores àquelas encontradas no passado recente. 

o impacto financeiro direto oriundo desta nova realidade poderia 

tornar-se material a partir dos anos 2020, de acordo com avaliação 

da Moody’s50, caso os preços de petróleo permaneçam em patamares 

mais baixos pressionados pelo excesso de oferta e demanda reduzida.  

a lucratividade da indústria também seria negativamente afetada, 

colocando sob risco projetos de elevado custo e longa maturação. 

a atividade ainda seria preservada, respondendo à necessidade de 

manutenção dos níveis de produção em função da depleção natural 

dos reservatórios, estimada em cerca de 6% ao ano. Dessa forma, a 

lógica da indústria estaria mais voltada para o desenvolvimento da 

produção do que para a busca de novas fronteiras exploratórias, eli-

minando de seu portfólio ativos mais complexos e de estrutura de 

capital mais cara. neste contexto, são percebidos como ativos e 

regiões de maior risco aqueles com altos custos operacionais, elevada 

intensidade de carbono, investimentos com alto comprometimento 

de capital e de longo tempo de maturação.

50. Moody’s Investors Service, “Oil and Gas Industry Faces Significant Credit Risks from Carbon Transition”, 2017.

FigUra 11 – arreFeciMenTo da deManda gloBal Por PeTróleo 
eM diFerenTes cenários

Fontes: IEA – “World Energy Outlook”, 2016; IEA, IRENA – “Perspectives for the Energy 
Transition - Investment needs for a low-carbon energy system”, 2017.
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oUTra visão de Mercado coM relação ao diScloSure oU dos riscos cliMáTicos nos inForMes 
Financeiros eM eMPresas de o&g51

Em maio de 2017, ainda durante o processo de consulta pública 

lançado pela força tarefa do FsB, a consultoria especializada ihs 

Markit publicou uma avaliação com relação às recomendações pre-

liminares de disclosure dos riscos climáticos, com foco nas empresas 

de o&G. o documento, assinado por especialistas respeitados do 

mercado de petróleo, foi resultado de análise própria, embora tenha 

sido financiado por empresas do setor52.

as principais restrições apontadas pelos especialistas dizem respeito 

ao disclosure de métricas e metas, bem como à utilização da visão 

prospectiva por meio de cenários. Por um lado, argumenta-se que a 

conexão entre indicadores climáticos e seus impactos financeiros é 

ainda complexa e contem elevado grau de incerteza. neste sentido, 

usuários de tais informações poderiam equivocar-se com relação à 

escala, ao timing ou até mesmo à direção esperada. Por outro lado, 

dada a dificuldade de isolar o impacto dos eventos climáticos dos 

demais riscos relevantes para a estratégia e o desempenho das 

empresas de o&G, a ihs Markit alega não ser recomendável propor 

tal segregação pois ela não estaria contribuindo para melhorar o 

entendimento de investidores e financiadores.

a recomendação da consultoria é que cada investidor conduza 

sua própria avaliação quanto aos impactos financeiros dos riscos 

climáticos, com base nas informações fornecidas pelas empresas, 

nas tendências do ambiente de negócios e no seu próprio apetite a 

risco. Em princípio, haveria disclosure nos informes financeiros - de 

maneira qualitativa e sem conter informações sensíveis à competiti-

vidade da empresa - apenas quando o risco relacionado às mudanças 

climáticas for considerado material. adicionalmente, a empresa poderia 

fornecer informações complementares em outros canais, tais como 

apresentações da estratégia e relatórios de sustentabilidade.

51. Baseado em IHS Markit, “Climate-Related Financial Risk and the Oil and Gas Sector”, 2017.  /  52. As empresas que apoiaram a publicação foram BP, Chevron, ConocoPhillips e Total.

conTinUa
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oUTra visão de Mercado coM relação ao diScloSure oU dos riscos cliMáTicos nos inForMes 
Financeiros eM eMPresas de o&g

neste contexto, o relatório traça seis recomendações no intuito de 

facilitar a avaliação dos impactos financeiros dos riscos climáticos, 

listadas de maneira resumida abaixo:

1.   resPeiTo ao conceiTo de MaTerialidade – Partindo do 

pressuposto de que a materialidade é definida pelo conselho de 

administração e diretoria executiva, recomenda-se que o impacto 

financeiro potencial das mudanças climáticas seja tratado nos 

informes financeiros da mesma forma que o impacto de outros 

fatores incertos. assim, apenas as informações consideradas 

materiais com relação aos riscos climáticos deveriam ser repor-

tadas nos relatórios financeiros, deixando aquelas avaliadas não 

materiais serem relatadas em outros documentos da companhia. 

2.   deFinição de MéTricas53 – investidores não esperam que as 

empresas quantifiquem as implicações financeiras de todos os 

riscos aos quais estão expostas. Dado que ainda há algum grau de 

incerteza com relação ao impacto financeiro direto de algumas 

métricas propostas pela força tarefa, recomenda-se que cada 

investidor ou financiador faça sua avaliação própria, baseando-se 

em informações públicas.

3.   Uso dos cenários – sabe-se que empresas utilizam cená-
rios como uma forma de gerenciar riscos e criar valor em um 
ambiente de incerteza. Em grande parte dos casos, tal exercício  
estratégico é feito em termos qualitativo, sendo usado para  
reforçar confiança com diversos públicos. Embora a força tarefa 
recomende que haja um esforço de quantificação, por parte das 
empresas, dos impactos de um cenário compatível com o aumento 
da temperatura de 2°c, este relatório argui que tal exercício não 
fornece informação objetiva e substantiva necessária para avaliar 

o risco financeiro. 

53. Embora o documento também faça referência às oportunidades, optou-se por enfatizar apenas os aspectos relacionados aos riscos climáticos.

conTinUa
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oUTra visão de Mercado coM relação ao diScloSure oU dos riscos cliMáTicos nos inForMes 
Financeiros eM eMPresas de o&g

4.   diScloSure de inForMação conFidencial – os especia-

listas da ihs Markit entendem que fornecer informações prospec-

tivas não deveria compreender informações sensíveis com relação 

a custos, estratégias e hipóteses de cenários. assim, recomenda-se  

dar transparência apenas a informações que não ameacem a 

competitividade da empresa. 

5.   deliMiTação de escoPo – argumenta-se que a implementação  

da política climática é papel dos governos e não dos regu-

ladores financeiros. neste sentido, o disclosure financeiro não 

deveria ser utilizado para atingir objetivos que vão além das 

obrigações dos reguladores. 

6.   deFinição de aTivos e Medidas de risco relacionados 
ao cliMa – na avaliação da ihs Markit, seria importante incluir 

demais setores na avaliação de ativos intensivos em carbono, tais 

como transporte, agricultura, materiais e edificações54.

54. Especificamente no caso da inclusão de demais setores, já haviam sido contemplados os setores de transporte, alimentação e produtos florestais. Ver FSB,  “Implementing the Recommendations of the Task 
Force  on Climate-related Financial Disclosures”, 2017.
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Entender todos os contornos das mudanças climáticas tem sido um dos principais desafios dos 

tomadores de decisão nos últimos anos. lidar com seus possíveis impactos, por sua vez, significa 

responder com responsabilidade e visão de longo prazo. 

conclusão
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É neste contexto que se insere a reflexão proposta neste paper: 
entender os desafios impostos pelas mudanças climáticas em curso, 
aceitando as mensagens emanadas pela comunidade científica, bem 
como identificar as principais causas por trás do fenômeno e, neste 
sentido, focar os esforços na área energética.

tendo ganhado visibilidade a partir do sucesso do acordo de Paris, 
o tema é destaque em todas os encontros de lideranças globais, 
por tratar-se de uma questão fundamental para o bem-estar da  
humanidade. há muito deixou de ser privilégio dos ambientalistas 
para frequentar as salas de qualquer conselho de administração com 
responsabilidade fiduciária pela perenidade da organização.

há diversos atores com capacidade de atuação, de governos federais 
a poderes locais. a reação imediata ao anúncio da saída do acordo 
por parte do governo trump ilustra bem o quanto instâncias subna-
cionais têm poder de mobilização e atuação. 

Dentre os diversos atores envolvidos, a comunidade financeira 
internacional vem demonstrando apetite para aumentar seu nível de 
entendimento e influência, notadamente com relação aos impactos 
financeiros dos riscos climáticos. tais riscos podem ser materiais e 
devem ser mapeados a partir de ferramentas que melhorem a capacidade 
de avaliação. neste âmbito, o trabalho capitaneado pelo presidente 
do Banco da inglaterra, Mark carney, em parceria com o ex-prefeito de 
nova iorque, Michael Bloomberg, é de extrema relevância ao propor 
diretrizes claras para dar mais transparência ao tema.

ser mais transparente em relação aos impactos das mudanças climáticas 
não deveria ser visto como uma barreira, mas sim como um exercício 
necessário para orientar estratégias em um ambiente de elevada incer-
teza e mudanças. olhar para o futuro a partir de um entendimento mais 
claro das mudanças em curso e de suas consequências contribui para 
um ambiente saudável de negócios. É neste sentido que a catavento 
propõe esta reflexão sobre os impactos dos riscos climáticos.

ser mais transparente em relação aos impactos das mudanças climáticas não 
deveria ser visto como uma barreira, mas sim como um exercício necessário 
para orientar estratégias em um ambiente de elevada incerteza e mudanças.
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