
Bancos e sustentabilidade: 
É hora de repensar
Como enfrentar os desafios e 
agarrar as oportunidades



Na verdade, os 
financiamentos 
a empresas de 
combustíveis 
fósseis tem 
crescido 
ano após 
ano desde 
o Acordo de 
Paris.

60 dos maiores bancos do mundo já concederam recursos na ordem de US$ 3,8 
trilhões para empresas de combustíveis fósseis desde que o Acordo de Paris sobre 
mudanças climáticas foi adotado em 2015. Na verdade, os financiamentos a empresas 
de combustíveis fósseis tem crescido  ano após ano desde o acordo de Paris
Em maio de 2021, o jornal The Economist analisou os 20 
maiores fundos ambientais, sociais e de governança (ESG) do 
mundo. Cada um tinha investimentos em 17 produtores de 
combustíveis fósseis.
Seis fizeram investimentos na ExxonMobil, a maior empresa 
petrolífera americana, e dois detinham participação na Saudi 
Aramco, a maior produtora de petróleo do mundo. Esses 
fundos também investem em jogos de azar, álcool e tabaco.

Não é de admirar que a Securities and Exchange Commission, 
órgão regulador da Wall Street, esteja preocupada com o fato 

de os fundos ESG estarem passando uma imagem errada aos 
investidores. O “Greenwashing” (“mascarar de verde”) está por 
toda parte, afirma o banco espanhol BBVA em seu relatório de 
2020:

“De acordo com o relatório Emissions Gap do 
Programa Ambiental da ONU (2019), a continuidade 

das políticas atuais poderia levar a um aumento 
médio de 3,5ºC até 2100, tendo por base os 

níveis pré-industriais, triplicando o nível atual de 
aquecimento. Por outro lado, os compromissos de 
redução de emissões assumidos pelos países nos 
termos do Acordo de Paris são insuficientes, pois 
levariam a um aquecimento de 3ºC até o final do 

século”.
Para se ter uma ideia da dimensão dessa tarefa, para que 
o governo britânico alcance o zero líquido até 2050, será 
necessário garantir que 95% da eletricidade seja de baixo 
carbono, 70% dos carros sejam elétricos (atualmente 
representam 1%) e reduzir em 80% as emissões de carbono do 
setor industrial.

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

Os bancos com frequência são acusados  – o 
que é compreensível  –  de não se importarem 
com o meio ambiente.environment.
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https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/05/17/green-assets-are-on-a-wild-ride


Esses desafios são complexos e exigem habilidades e recursos que muitos 
bancos não têm. Mas os bancos estão enfrentando os problemas (outros podem 
argumentar que estão sendo pressionados a fazê-lo por ativistas climáticos). 
Seguem alguns exemplos:

• A estratégia corporativa do Grupo NatWest, com sede no Reino Unido, está focada em “operações bancárias 
motivadas por propósitos”, um termo que descreve os bancos que são movidos por missões sociais ou ambientais 
positivas, deixando de maximizar o retorno aos acionistas para oferecer benefícios para todos os stakeholders. A 
nova CEO, Alison Rose, conseguiu que suas operações alcançassem carbono zero líquido até 2020 e pretende ser 
uma empresa carbono positiva até 2025. Isso é parte de uma iniciativa mais ampla para se tornar uma empresa 
mais sustentável, uma estrutura criada com a organização sem fins lucrativos  A Blueprint for Better Business, que 
estabelece o compromisso do NatWest de ser um “empregador responsável e responsivo”.

• Stripe, uma grande fintech cujo software ajuda empresas e startups a aceitar pagamentos e gerenciar negócios 
on-line, está oferecendo aos seus clientes a Stripe Climate, uma estratégia permanente de remoção de carbono, em 
vez de compensações de carbono.

• Halotrade é outro exemplo de fintech que utiliza blockchain para melhorar a transparência, mostrando casos de 
corrupção, abusos dos direitos humanos ou escravidão moderna ao longo de toda a cadeia de suprimentos. (A 
propósito, esta é uma área na qual a Avanade também já atuou.) 

O interesse em investimentos sustentáveis está aumentando rapidamente, mesmo com os casos mencionadas acima. 
Um recorde de US$ 21 bilhões foi aplicado em fundos sustentáveis nos EUA em 2019, quase quatro vezes mais do que 
o recorde anterior, registrado em 2018. Em média, dois novos fundos ESG são lançados todos os dias, deixando claro 
que também existem oportunidades.

Neste guia, veremos o que os órgãos reguladores e os bancos estão fazendo, os desafios e as 
oportunidades que enfrentam na transição para uma posição de baixo carbono e sugerimos ações 
específicas que poderão ser adotadas para ajudar na transição para um futuro mais sustentável.

Os bancos estão enfrentando  
desafios de sustentabilidade

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.
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https://www.blueprintforbusiness.org/
https://stripe.com/en-ca/climate
https://halotrade.io/
https://www.sustainablerescue.com/creating-digital-awareness-in-human-trafficking-en/


Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

Órgãos reguladores: Maior 
pressão sobre os bancos

‘A Task Force on 
Climate-related 
Financial Disclosures 
(TCFD) está se 
tornando o padrão 
global para divulgações 
de informações 
relacionadas ao clima.’ 

Os órgãos reguladores do setor bancário vêm demonstrando interesse nas questões das 
mudanças climáticas desde a “One Planet Summit” de Paris, em dezembro de 2017. Isso levou à 
criação da Network for Greening the Financial System (NGFS - Rede para um Sistema Financeiro 
Mais Verde), um grupo de bancos centrais que compilou cenários para que os bancos possam 
utilizar e comparar resultados. Embora essas recomendações não sejam obrigatórias, elas 
acabarão sendo traduzidas em ações para os órgãos reguladores e bancos centrais locais. 

A Prudential Regulation Authority (PRA) do Reino Unido foi pioneira em abordar os riscos 
financeiros das mudanças climáticas. Ela quer que todos os bancos (e seguradoras) do Reino 
Unido incorporem plenamente, até o final de 2021, suas abordagens para gerenciar os riscos 
financeiros relacionados ao clima. Vemos que jurisdições como Cingapura e a UE estão se 
baseando na estrutura regulatória do Reino Unido para riscos climáticos. O Monetary Authority 
of Singapore (MAS), que é o banco central e autoridade reguladora do setor financeiro de 
Cingapura, está trabalhando para homologar oficialmente um grupo de provedores de SPO 
(Opinião de Segunda Parte) para definir critérios rigorosos sobre os dados e a abordagem 
utilizados para realizar uma avaliação ESG. A Autoridade Federal de Supervisão Financeira 
da Alemanha examinou testes de estresse e análise de cenários – uma área crítica para os 
bancos. Em 2020, a Nova Zelândia tornou-se o primeiro país a instituir uma lei que exige que as 
empresas de serviços financeiros comuniquem os impactos das mudanças climáticas em seus 
negócios.

A Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) está se tornando o padrão global 
para divulgações de informações relacionadas ao clima. Criada em 2016 pelo Conselho de 
Estabilidade Financeira (FSB), a TCFD desenvolveu uma estrutura para divulgação de informações 
relacionadas ao clima com foco em governança, estratégia, gestão de riscos e divulgação. 
Em novembro de 2020, o Reino Unido anunciou que todas as empresas britânicas de capital 
aberto com classificação premium (premium listing) serão obrigadas a “cumprir ou explicar” as 
exigências da TCFD até 2023, com divulgações obrigatórias e alinhadas à TCFD nos setores não 
financeiros e financeiros até 2025.
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https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.risk.net/risk-management/7503001/the-impact-of-climate-change-on-banks
https://www.fsb-tcfd.org/
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‘A área mais 
desafiadora é a de 
análise de cenários. 
Faltam dados de 
qualidade em 
nível setorial e de 
mutuário’.

Bancos: Indo além da RSC 
Historicamente, as questões relacionadas ao clima 
têm sido atribuídas a funções de responsabilidade 
social corporativa (RSC). A RSC é considerada por 
muitos stakeholders como sinônimo da marca ou 
reputação de uma organização, tendo pouco impacto 
sobre sua estratégia ou atividade principal. Com 
interesses financeiros cada vez mais elevados, aumento 
das pressões externas e novas regulamentações, 
a abordagem RSC por si só já não é suficiente. As 
mudanças climáticas passaram a representar um 
risco financeiro para os bancos e devem ser tratadas 
como tal. Hoje, os programas de sustentabilidade com 
credibilidade são mais ambiciosos e focam na mitigação 
de riscos e em explorar as oportunidades. Além de 
ser boa para o planeta, a sustentabilidade também é 
boa para os negócios: ela é capaz de estimular novos 
e inovadores modelos de negócios, reduzir os custos 
operacionais e melhorar a reputação da marca.Tudo 
isso foi confirmado numa pesquisa realizada com 
os 30 maiores bancos globais em 2020. A pesquisa 
constatou que a função de RSC é responsável por gerir 
as questões de sustentabilidade em 30% dos casos ao 
passo que a função de risco é responsável por apenas 
17%. Os bancos estão capacitando seus profissionais 
para melhorar seus conhecimentos e experiência em 
mudanças climáticas, especialmente nas divisões de 
risco. 

A área mais desafiadora é a de análise de cenários. 
Faltam dados de qualidade em nível setorial e de 
mutuário. Além disso, é difícil modelar o impacto 
financeiro das mudanças climáticas. Com os órgãos 
reguladores trabalhando em cenários para testes 
de estresse relacionados ao clima tanto em nível 
internacional (NGFS, ECB) quanto nacional (PRA, 
Banque de France, Deutsche Bundesbank), os bancos 
precisam reforçar suas capacidades de análise de 
cenários, sobretudo porque este é um aspecto 
importante da estrutura de divulgação da TCFD.

Praticamente todos os bancos pesquisados 
reconheceram a materialidade dos riscos relacionados 
ao clima - tanto físicos (aumento da gravidade e 
frequência dos eventos climáticos e das condições 
meteorológicas) quanto de transição (para uma 
economia de baixo carbono). O foco principal era medir 
qual impacto os riscos de transição teriam sobre o risco 
de crédito. Para a maioria dos bancos, a avaliação dos 
riscos financeiros relacionados ao clima visa identificar 
setores de alto risco (mineração de carvão, petróleo e 
gás do Ártico, areias betuminosas, etc.) e desenvolver 
políticas de exclusão de setores.

Isso nos leva aos principais desafios - e oportunidades - 
que os bancos estão enfrentando para atender às novas 
exigências regulatórias e desenvolver uma estratégia de 
sustentabilidade.



Os desafios são enormes – 
assim como as oportunidades
De acordo com as divulgações sobre 
o clima de 45 instituições financeiras 
globais, estima-se que o impacto financeiro 
de oportunidades e riscos relacionados 
ao clima seja de cerca de US$ 2 trilhões 
para serviços financeiros: US$ 1,3 trilhão de 
oportunidades potenciais e US$ 0,7 trilhão 
de potenciais riscos.

O Bank of England resumiu isso bem: “A análise de riscos climáticos 
para investimentos financeiros ainda está engatinhando”. Há limitações 
quanto aos dados, especialmente na análise de cenários, o que significa 
ter que depender muito da opinião de especialistas devido à falta de 
informações abrangentes. Existem diferenças entre as metodologias 
alternativas de modelagem, e a extensão e robustez desses modelos 
não são testadas. Há muitas classificações climáticas e as diferentes 
metodologias podem levar a variações significativas nas classificações 
das contrapartes. As métricas de pegada de carbono dependem 
da precisão e integralidade dos dados de emissões divulgados por 
empresas não financeiras - mas estes não são auditados.

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.
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Os bancos 
precisam proteger 
seus balanços 
contra os setores 
que serão mais 
atingidos pelos 
riscos climáticos
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Gestão de riscos financeiros 

A PRA observou: “Os riscos financeiros dos fatores de 
risco físicos e de transição são relevantes para várias 
linhas de negócios, setores e geografias. Seu impacto 
total sobre o sistema financeiro pode, portanto, ser 
maior do que outros tipos de riscos e potencialmente 
não linear, correlacionado e irreversível”.

Além de calcular suas próprias emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) - conhecidas como Escopo 1 e 2, 
representando apenas a ponta do iceberg - os bancos 
também precisam calcular as emissões de seus clientes 
como parte da cadeia de valor dos bancos. Este é o 
Escopo 3, um desafio muito maior que está abaixo da 
superfície. A maior parte das emissões de Escopo 3 é 
muito mais complexa de medir e gerenciar. Os bancos 
que afirmam ser “neutros em carbono” geralmente se 
referem apenas às emissões de GEE das suas próprias 
operações (emissões de Escopo 1 e 2 e algumas 
emissões de Escopo 3, como viagens de negócios).

Além disso, os bancos precisam proteger seus balanços 
contra os setores que serão mais atingidos pelos 
riscos climáticos. Ativos como termoelétricas a carvão 
precisarão ser fechados antes de atingir o fim da sua 
vida econômica - o problema do “ativo encalhado” 
(“stranded asset”). Por exemplo, os mercados imobiliário 
e de construção serão atingidos de forma muito mais 
agressiva pelas enchentes em áreas baixas. O risco de 
quebra de safra e o consequente impacto sobre os 
produtores de carne e laticínios mais adiante na cadeia 
de suprimentos será maior.

Os investimentos sustentáveis estão aumentando

Em termos de oportunidades, os fluxos globais para 
os fundos ESG foram avaliados em US$ 178 bilhões 
no primeiro trimestre deste ano, em comparação 
com os US$38 bilhões no ano passado, de acordo 
com a Morningstar, uma empresa de pesquisa de 
investimentos. Os fundos ESG representaram pouco 
menos de um quarto dos fluxos totais de fundos até o 
momento (24%), em comparação com 11% em 2018. 
Os gestores de fundos tradicionais também estão 
focando os investimentos sustentáveis. A Morningstar 
analisou investidores em 30 empresas de energia limpa. 
No final de 2020, cada empresa era mantida por uma 
média de 138 fundos sustentáveis, em comparação com 
81 no ano anterior.

Isso reflete duas tendências. A primeira é porque os 
preços de algumas tecnologias caíram significativamente. 
Muitas dessas empresas hoje competem com empresas 
de combustíveis fósseis. A segunda tendência é que os 
investidores sentem que os investimentos sustentáveis 
- e a regulamentação associada - serão um aspecto 
permanente tanto para os investidores institucionais 
quanto para os de varejo. Os fundos de pensão, que 
detêm muitas ações de combustíveis fósseis, passaram a 
investir em ações de energia renovável.

Existem oportunidades para os bancos financiarem uma 
agenda mais verde. A conversão de residências para 
ambientes de baixo carbono e baixa energia, o aumento 
do número de veículos elétricos, a transição para energia 
renovável e a remodelação de fábricas para evitar ou 
capturar e armazenar emissões de carbono são apenas 
alguns exemplos para os quais bancos podem financiar 
capital para ajudar a atingir metas sustentáveis.

https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2019/enhancing-banks-and-insurers-approaches-to-managing-the-financial-risks-from-climate-change-ss


Dado o cenário atual, existem três maneiras pelas quais bancos e órgãos reguladores podem aproveitar 
ao máximo as oportunidades e ao mesmo tempo resolver algumas das questões mais complexas.

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

Três caminhos a seguir

1.
Foco nos negócios 
São quatro áreas fundamentais: 
governança e estratégia, gestão de riscos, 
análise de cenários e divulgação.

2. 

Melhores normas e 
produtos mais verdes
Juntos, bancos e órgãos reguladores 
devem incentivar a convergência de 
normas financeiras verdes, melhores 
classificações ESG e a aceleração dos 
produtos e serviços bancários verdes.

3.
Objetivos motivados 
por propósitos
É preciso analisar como a 
sustentabilidade se enquadra num 
ethos mais voltado para um propósito 
e o que isso significa para as operações 
e crescimento num mundo pós-
pandemia.

8



9

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

A Accenture ajudou um banco de investimento global a integrar dados e análises de 
riscos climáticos à sua estrutura de gestão de riscos financeiros. Também desenvolveu 
uma estratégia de dados climáticos, uma estrutura de governança e implantou um 
programa para ajudar o banco a oferecer uma abordagem abrangente de ponta a ponta 
para análises climáticas.

Análise de cenários
É uma ferramenta essencial para entender a exposição aos riscos climáticos. No entanto, 
é aqui que está a maior parte do trabalho. É preciso testar sua resiliência simulando 
o desempenho da carteira nas mais diversas condições (emissões, preço do carbono, 
temperatura), pelo menos até 2050. Os cenários desenvolvidos pela NGFS em 2020 
são uma boa referência. As carteiras financeiras devem estar em linha com os objetivos 
do Acordo de Paris usando metodologias já estabelecidas, como a PACTA. Isso ajudará 
a direcionar a sua carteira para a descarbonização, reduzir os riscos de transição e 
identificar novas oportunidades de negócios.

Divulgação
É necessário que haja uma grande melhoria na divulgação corporativa. O sistema 
atual - principalmente de divulgação voluntária - não mostra o que é importante. É 
preciso divulgar toda a sua pegada de carbono, incluindo as emissões dos produtos 
que você vende e dos bens e serviços que você compra. Os grandes poluidores devem 
demonstrar como esperam que sua pegada de carbono mude e o montante dos gastos 
de capital destinados a investimentos com baixo carbono. Assim, um investidor poderia 
calcular o nível de poluição pelo qual sua carteira é responsável hoje e como será 
amanhã.

É preciso estar totalmente alinhado com a estrutura da TCFD. Um bom ponto de partida 
é adotar as recomendações da TCFD e incorporar essas divulgações nos relatórios anuais 
para melhorar a transparência. Isso levará tempo, portanto, informe detalhadamente 
sobre o cronograma de implantação e os avanços feitos para estar totalmente alinhado 
com a estrutura da TCFD. Considere a possibilidade de divulgar suas emissões de gases 
de efeito estufa (Escopos 1, 2 e 3) de acordo com a estrutura do CDP.

Governança e estratégia
Alguns bancos designaram um Diretor de Riscos para comandar essa iniciativa, enquanto 
outros distribuíram a responsabilidade entre o conselho de administração e as linhas 
de negócios. Alguns criaram novos grupos de trabalho, enquanto outros aumentaram 
as equipes existentes. Seja qual for a forma, deve haver funções e objetivos claros que 
integrem considerações relacionadas ao clima na estratégia corporativa, incluindo a 
remuneração dos executivos e a estratégia de produtos. Se feita com seriedade, a 
sustentabilidade pode ser um claro diferencial de mercado.

Como a maioria dos setores, os bancos ainda não têm os recursos de que precisam. Eles 
devem aumentar os investimentos em tecnologia, dados e profissionais. Particularmente, 
este é o caso para o desenvolvimento de modelos climáticos em nível de contraparte 
ou carteira. Os membros do conselho terão que entender melhor as questões climáticas 
e precisão ser atualizados regularmente sobre os principais indicadores de riscos 
climáticos e mudanças regulatórias. Isso inclui decisões sobre quais empresas ou setores 
foram excluídos dos negócios, assim como a imposição de limites de emissões para 
financiamento em alguns setores.

Gestão de riscos
Os riscos climáticos devem ser totalmente integrados à estrutura de gestão de riscos, 
incluindo apetite, identificação e mitigação de riscos. Os gestores de risco devem 
passar a considerar os riscos climáticos em todos os processos de gestão de riscos, 
tais como monitoramento de carteira, aprovações de empréstimos e alocações de 
capital. Identificar a exposição atual e, sempre que possível, estabelecer processos para 
detectar o surgimento de novos riscos. Devem ser criados cenários para testar o impacto 
das mudanças climáticas nos clientes, especialmente no longo prazo. Um aspecto 
interessante é que os cronogramas de riscos climáticos estão razoavelmente alinhados 
com os perfis de risco dos bancos. Um horizonte de 10 anos não é muito maior do 
que o prazo médio da maioria das carteiras de empréstimos. Métricas climáticas, tais 
como Pontuação de Temperatura ou Pontuação do Pacto Global (baseada em direitos 
humanos, direitos trabalhistas, meio ambiente e anticorrupção) devem ser desenvolvidas 
para monitorar os riscos materiais.

Três caminhos a seguir

1. Foco nos negócios

https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/820184_ngfs_scenarios_final_version_v6.pdf
https://2degrees-investing.org/resource/pacta/
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies


Normas financeiras verdes
Parte do desafio é a variedade de normas. Por exemplo, algumas se concentram nos 
riscos climáticos, enquanto outras buscam incentivar o crescimento das finanças verdes 
ou de empresas de tecnologia verde. Isso dificulta fazer uma comparação entre bancos 
e essas complexidades podem acabar desencorajando potenciais investidores.

A utilização de um sistema de normas por níveis resultaria numa abordagem mais local 
e personalizada. Uma norma global pode ser definida pela ONU ou por uma entidade 
global (como a TCFD). As normas nacionais são então alinhadas com a norma global. 
Assim, se houver 50 métricas globais, um país pode optar por implantar as 20 mais 
relevantes para a sua realidade (como emissões de dióxido de carbono ou qualidade 
da água), enquanto um outro país poderia optar pelas 25 que melhor atendam às suas 
necessidades (como qualidade do ar). Embora cada país tenha suas próprias regras, eles 
teriam como base um catálogo de normas.

Melhores classificações ESG
No futuro, os bancos “mais verdes” poderão ter os mesmos benefícios que as empresas 
com melhores classificações de crédito têm hoje - com melhores taxas e prazos. No 
entanto, isso torna o “greenwashing” um grande desafio. Em 2020, pesquisadores do 
MIT compararam a diferença de correlação entre as classificações ESG dos principais 
players do setor de SPO (second party opinion) e suas classificações de crédito. 

Mais de 900 empresas foram avaliadas por seis importantes agências de classificação 
ESG. A correlação média das classificações ESG foi de 0,54 (1,0 significa correlação 
perfeita; zero significa nenhuma correlação), variando entre 0,38 e 0,71. A título de 
comparação, a correlação média nas classificações de crédito corporativo, conforme 
pontuação dada pela Moody’s e S&P Global Ratings, foi de 0,99.

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

Três caminhos a seguir

2. Melhores normas e 
produtos mais verdes
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Portanto, é pouco provável que o desempenho ESG tenha reflexos nos preços das ações 
e títulos das empresas. Os bancos podem receber sinais conflitantes das agências de 
classificação ESG sobre o que vale a pena ser feito, o que lhes dá menos incentivo para 
melhorar. Dito isto, os órgãos reguladores poderiam endossar oficialmente um grupo 
de fornecedores de SPO - a exemplo do que o MAS está fazendo - definindo critérios 
rigorosos sobre dados e abordagem utilizados para preencher uma avaliação ESG. 
Isso traria transparência à forma como as classificações ESG são definidas. Os órgãos 
reguladores também poderiam desenvolver um “rótulo ecológico” (semelhante ao da 
UE) com uma escala de classificação verde padronizada para produtos financeiros como 
títulos, fundos mútuos e Exchange Traded Funds (fundos de investimentos negociados 
em bolsa).

Por fim, a regulamentação para os fornecedores de SPO poderia ser igual à das agências 
de classificação de crédito, garantindo que esses fornecedores atuem de forma justa e 
transparente e exigindo responsabilização.

Produtos e serviços verdes
Você será cada vez mais avaliado com base em suas credenciais verdes, portanto, é 
essencial criar uma carteira de investimentos verdes. Alguns bancos já tomaram decisões 
importantes, aumentando o financiamento sustentável, oferecendo descontos para 
empréstimos verdes e direcionando novo capital para iniciativas ambientais.

Os títulos cresceram rapidamente desde que o mercado de títulos verdes foi criado há 
10 anos e podem valer US$ 2,4 trilhões até 2023. Os três principais emissores de títulos 
verdes são EUA, China e França. Devido à natureza ambiental da emissão de dívida 
sustentável, os títulos verdes são de certa forma segregados dos setores mais afetados 
pela guerra do fornecimento de petróleo que fez com que os preços de referência 
do petróleo bruto nos EUA ficassem negativos pela primeira vez. Portanto, os títulos 
verdes, altamente concentrados nos setores de serviços públicos (39%) e bancário 
(33%), são efetivamente uma oportunidade defensiva. 

Os Sustainability Linked Loans, (empréstimos vinculados à sustentabilidade), 
ao contrário dos empréstimos verdes, não são restritos quanto ao seu propósito. 
Entretanto, os juros pagos pelo mutuário estão ligados a determinados KPIs de 
sustentabilidade, que podem incluir metas sobre emissões de carbono e critérios 
gerais de ESG. O ING Group concedeu um empréstimo de € 1 bilhão para a Philips em 
2017, cujo custo de contratação foi determinado com base na classificação ESG dada 
pela Sustainalytics à Philips. Da mesma forma, a Iberdrola recebeu um Sustainability 
Linked Loan de € 5,3 bilhões concedido pelo BBVA e utilizado para financiar projetos 
vinculados à eficiência energética e energia renovável.

Os financiamentos imobiliários verdes estão cada vez mais comuns devido à busca 
por moradias mais eficientes do ponto de vista energético. No Reino Unido, os imóveis 
residenciais são responsáveis por 15% das emissões de carbono, de modo que os 
proprietários recebem taxas de juros diferenciadas se suas casas forem eficientes em 
termos energéticos. O Barclays Green Home Mortgage, por exemplo, está disponível 
para clientes que querem comprar imóveis novos e eficientes em termos energéticos 
das construtoras parceiras do Barclays (Berkeley Group e Taylor Wimpey).

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

Os bancos podem receber sinais conflitantes 
das agências de classificação ESG sobre o que 
vale a pena ser feito, o que lhes dá menos 
incentivo para melhorar.

https://www.reuters.com/article/us-iberdrola-loans/iberdrola-raising-record-5-3-billion-green-loan-idUSKBN1FE2LM
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Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

O Morgan Stanley descobriu que 84% dos investidores 
optam por produtos que estejam mais alinhados 
com seus interesses pessoais de sustentabilidade, 
como combater as mudanças climáticas, apoiar o 
desenvolvimento comunitário ou promover a diversidade 
de gênero.

Isto é importante porque a Geração Y (millennials) - que 
constitui 25% da população dos EUA - está prestes a 
herdar grandes riquezas. Uma estimativa sugere que 
US$ 30 trilhões serão transferidos da geração dos baby 
boomers para seus filhos. O interesse em investimentos 
sustentáveis  entre a população geral de investidores 
saltou de 71% em 2015 para 85% em 2019, ao passo que 
dentre os investidores da Geração Y, o interesse passou 
de 84% para 95% no mesmo período. As empresas 
normalmente perdem de 70% a 80% dos ativos quando 
estes são transferidos de uma geração para outra. 
Os gestores de patrimônio e ativos que fornecerem 
opções de investimento verde à Geração Y estarão bem 
posicionados para atrair novos ativos para a empresa e 
para reter clientes ricos da Geração Y.

Pesquisas revelaram que bancos tradicionais com um 
propósito claro e altos níveis de confiança dos clientes 
poderiam aumentar suas receitas de varejo em 9% ao ano. 
Nos quatro anos anteriores a junho de 2020, o retorno 
médio do patrimônio líquido desses bancos foi três pontos 
percentuais maior do que o dos demais bancos.

O mercado espera que, no futuro, esse grupo tenha um 
desempenho superior ao de outros bancos. Esse grupo 
manteve uma razão preço/valor patrimonial (price-to-
book ratio) duas vezes maior que a dos demais. O melhor 
desempenho está entre os bancos que estão adotando 
estratégias mais voltadas para um propósito, juntamente 
com níveis mais altos de maturidade digital.

Entretanto, apenas 29% dos consumidores confiam 
em seu banco habitual para cuidar de seu bem-estar 
financeiro, em comparação com 40% em 2018. A pesquisa 
Empathetic Banking sda Accenture descobriu que apenas 
três em cada 10 bancos acreditam que podem perceber 
a perspectiva emocional dos clientes sobre sua situação 
financeira sem perguntar diretamente a eles.

O problema de analisar os bancos que estão 
atuando ativamente nessa área é que há uma 
verdadeira desconfiança em relação aos dados que 
compartilham ou às iniciativas das quais participam. 
Essas iniciativas são vistas como táticas de relações 
públicas para assegurar a acionistas e clientes que seu 
banco está completamente engajado na atividade 
de investimentos sustentáveis, embora continuem 
a investir em combustíveis fósseis, por exemplo. 
Portanto, qualquer envolvimento em áreas como 
software verde ou na forma como seus portfolios 
impactam a biodiversidade é tido como atividade 
de greenwashing, quando pode muito bem ser um 
movimento genuíno para se engajar na questão. A 
realidade é que os grandes bancos são instituições 
essencialmente conservadoras que trabalham em 
modo de transição para ver onde podem avançar 
rumo a uma economia de baixo carbono – e levar 
seus clientes com eles nessa jornada.

Mas isso envolverá fazer algumas escolhas difíceis ao 
longo do caminho.

As “operações bancárias motivadas por propósitos” geralmente incluem assumir um papel de liderança com 
relação às mudanças climáticas, além de áreas como diversidade e inclusão e bem-estar e educação financeira”.

Três caminhos a seguir

3. Objetivos motivados por propósitos

https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/infographics/sustainable-investing/Sustainable_Signals_Individual_Investor_White_Paper_Final.pdf
https://www.msci.com/documents/10199/07e7a7d3-59c3-4d0b-b0b5-029e8fd3974b
https://investmentsandwealth.org/getattachment/bbdef004-2fe8-4e71-a445-918a270b5ff7/IWM19MarApr-TheMillennialInvestor.pdf
https://www.accenture.com/be-en/insights/banking/prioritizing-customer-empathy
https://www.finextra.com/newsarticle/38129/goldman-sachs-joins-green-software-foundation
https://www.finextra.com/newsarticle/38132/banks-back-tool-to-help-portfolios-correct-extinction-risk


13

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

O roteiro de sustentabilidade
Para desenvolver um roteiro para a sustentabilidade é preciso superar uma série de obstáculos:

Transparência

Conforme definido pela TCFD, 
mostre suas operações, 
investimentos e cadeias de valor 
com total transparência e 
informe seu avanço 
regularmente. Hoje, muitos 
grandes bancos estão cumprindo 
os requisitos de divulgação da 
TCFD. Todavia, os órgãos 
reguladores precisarão exigir do 
setor bancário uma divulgação 
completa, em especial àquelas 
referentes as emissões produzidas 
pelos clientes dos bancos nos 
setores de petróleo, mineração, 
cimento, e concessionárias de 
serviços públicos. O The 
Economist estima que cerca de 
5% dessas empresas respondem 
por 80% do total de emissões.

Incline-se para o verde

Mude seu modelo de 
negócios e “incline-se para o 
verde” através do seu portfólio 
de produtos. Isso é fundamental 
para atrair grupos emergentes 
de clientes mais jovens, como a 
Geração Y, com valores 
diferentes daqueles das 
gerações anteriores. Essa 
mudança terá grande 
repercussão para as futuras 
estratégias de investimento, 
especialmente no que diz 
respeito a gestão de patrimônio 
e consultoria financeira 
(pensões, poupança, etc.).

Testes de estresse robustos

Crie testes de estresse e análise 
de cenários robustos para riscos 
climáticos. É preciso dar visibilidade 
quanto a novos riscos físicos e de 
transição para poder gerenciar 
seus negócios com eficiência, 
incluindo análises de cima para 
baixo e de baixo para cima para 
classes de ativos específicas. Isso 
exigirá habilidades sofisticadas de 
desenvolvimento de modelos que 
deverão ser trazidas rapidamente. 
Os bancos já estão enfrentando a 
força dos choques climáticos em 
seus balanços, principalmente no 
que diz respeito à perda de imóveis 
em áreas de inundação, bem como 
o impacto crescente de incêndios 
florestais e tufões ou furacões.

Migração para a nuvem

Reduzir as emissões diretas e 
financiadas de acordo com o 
objetivo do Acordo de Paris de 
limitar o aquecimento global para 
menos de 1,5°C. A Accenture 
calcula que somente com a 
migração para a nuvem pública é 
possível reduzir as emissões globais 
de carbono em 59 milhões de 
toneladas de dióxido de carbono 
por ano – uma redução de 5,9% no 
total de emissões de TI e 
equivalente a tirar 22 milhões de 
carros das ruas. Sua análise dos 
maiores provedores de serviços de 
nuvem pública mostra que as 
migrações médias da empresa para 
a nuvem podem reduzir o consumo 
de energia em 65% e a emissão de 
carbono em 84% (98% se os 
aplicativos forem desenvolvidos 
especificamente para a nuvem).

Faça escolhas difíceis

Apresente um programa claro de 
transição de uma carteira de 
investimentos de alto para baixo 
carbono. Isso significará fazer escolhas 
difíceis sobre como reduzir 
investimentos ou desinvestir 
completamente em determinados 
setores. Após uma análise de clientes 
feita em 2020, o Standard Chartered 
identificou quatro clientes como sendo 
100% dependentes do carvão térmico. 
A empresa encerrou novos negócios 
com esses quatro clientes e está se 
afastando desses relacionamentos , 
observando os acordos contratuais 
vigentes. Os riscos climáticos são uma 
questão tão importante que nenhum 
banco poderá ignorar tais decisões. 
Essas escolhas terão impactos sobre o 
risco à reputação – positiva ou 
negativamente, dependendo das 
decisões tomadas.

https://www.economist.com/leaders/2021/05/22/sustainable-finance-is-rife-with-greenwash-time-for-more-disclosure
https://www.economist.com/leaders/2021/05/22/sustainable-finance-is-rife-with-greenwash-time-for-more-disclosure
https://newsroom.accenture.com/news/cloud-migrations-can-reduce-co2-emissions-by-nearly-60-million-tons-a-year-according-to-new-research-from-accenture.htm
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Nossa experiência no setor bancário
Podemos ajudá-lo a considerar alguns dos desafios e oportunidades e desenvolver um 
roteiro de sustentabilidade para sua organização.

1. Menor pegada de carbono ao migrar para a nuvem

Estabelecemos parcerias com clientes através de nossos serviços de consultoria para desenvolver um caso para migração 
para a nuvem e o impacto na pegada de carbono dessa mudança. A Microsoft está mudando o consumo de energia de 
seus data centers para energia 100% renovável até 2025 por meio de contratos de compra de energia. A Microsoft se 
comprometeu a usar 100% de energia renovável até 2025 e ter uma pegada de carbono negativa até 2030, e, até 2050, 
remover todo carbono proveniente de seus negócios desde que foi fundada. A Microsoft Cloud for Sustainability ajudará 
seus clientes a consolidar dados sobre sustentabilidade e melhorar os relatórios de emissões de carbono.

2. Gestão de desempenho sustentável e relatórios

Fornecemos soluções integradas de plataforma de dados digitais capazes de monitorar tendências de desempenho dos 
KPIs de sustentabilidade. Isso abrange áreas como gestão de energia e resíduos, redução nas emissões de GEE, uso do solo, 
proteção de habitats e impacto na biodiversidade. Analisamos inúmeras fontes de dados amplamente disponíveis, refletindo 
as várias dimensões dos stakeholders. Os dados são coletados e harmonizados seguindo uma estrutura centralizada comum 
que permite o monitoramento de informações interdisciplinares para dar suporte ao crescimento sustentável. 

3.Teste de estresse e análise de cenário

Temos um histórico de modelagem de diversos cenários de negócios para nossos clientes usando nossos recursos de 
dados e IA, incluindo ambientes de gêmeos digitais. Por exemplo, criamos modelos de algoritmos para previsão de 
fluxo de caixa, já desenvolvemos uma plataforma de consultoria robótica, previmos padrões de rotatividade de clientes 
(e atividades para reduzi-la), melhoramos a detecção de fraude e identificamos e priorizamos clientes com “maior 
probabilidade de pagar” em processos de cobrança.

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.
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Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.

Advisory

Criamos uma parceria com nossos clientes para 
desenvolver inovação e transformação digital, 
acelerando os resultados de negócios e criando 
estratégias pragmáticas viáveis.

Automação e IA 

Ajudamos bancos a digitalizar processos para melhorar 
a jornada do cliente. Aplicamos automação inteligente e 
IA para garantir eficiência e insights profundos sobre os 
clientes. Podemos ajudar na área de gestão de dados, 
desenvolvimento de chatbots e modelagem de negócios.

Nuvem e transformação de TI

Aceleramos o desenvolvimento de aplicativos usando 
uma abordagem agile, reduzimos a dependência dos 
sistemas legados e ajudamos a escalar com flexibilidade 
para atender à crescente demanda.

Trabalhamos com 13 dos 20 maiores 
bancos globaias e mais de 60% dos  
100 maiores bancos

Marketing digital, vendas e atendimento

Usando nossos aceleradores para operações bancárias, já 
criamos uma visão 360° do cliente, melhoramos os índices 
de vendas cruzadas e identificamos as próximas melhores 
ações. Melhoramos a pontuação e a qualificação de 
leads, o rastreamento de oportunidades, planejamento e 
automação de campanhas, personalização e integração.

Segurança

Trabalhando com bancos nacionais, regionais e 
multinacionais, já desenvolvemos experiência numa série 
de áreas, incluindo identidade e autenticação digital, 
proteção de dados, criptografia, colaboração segura, 
resposta a incidentes e defesa cibernética.

Transformação do local de trabalho

Adotamos uma abordagem holística, envolvendo chefes 
de divisão de TI, RH e negócios, que chamamos de WX 
(Workplace Experience), especificamente para bancos. 
Caso necessite, também reunimos as melhores práticas 
em termos de trabalho remoto.

Visite www.avanade.com/pt-br/industry/banking 
para mais detalhes.
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https://www.avanade.com/en/thinking/research-and-insights/avanade-presents/innovation-made-real
https://www.avanade.com/en/industry/banking/banking-accelerator
https://www.avanade.com/en/solutions/security-service-solutions
https://www.avanade.com/en/industry/banking
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Torne suas operações mais resilientes e seus produtos e serviços 
mais desejáveis para os clientes. Combinamos estratégia de 
negócios, inovação agile e a profunda experiência em tecnologia da 
Microsoft para ajudá-lo a resolver seus desafios prementes.

Recentemente, fizemos a migração para nossos clientes de mais de 
1 milhão de contas de trabalho remoto. Agora estamos ajudando 
a levar essas organizações a um novo modelo operacional seguro, 
desenvolvido para adaptá-las e protegê-las no futuro.

Entre em contato hoje.

Por que a Avanade? 

Sobre a Avanade

A Avanade é a líder em serviços digitais inovadores, de nuvem e de consultoria, soluções para indústrias e experiências lideradas por design em todo o ecossistema da Micro-
soft. Todos os dias, nossos 56.000 profissionais em 26 países causam um impacto humano genuíno para nossos clientes, seus funcionários e seus clientes. A Avanade foi fundada 
em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com

© 2021 Avanade Inc. Todos os direitos reservados. O nome e o logo da Avanade são marcas comerciais nos EUA e em outros países. Outras marcas e nomes de produtos são 
marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

América do Norte 
Seattle 
Telefone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

América do Sul 
São Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Ásia-Pacífico 
Austrália 
Telefone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europa 
Londres 
Telefone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Bancos e sustentabilidade: É hora de repensar.




	7
	10

