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NDCs* do Brasil

Reduzir emissões de GEE em 37% em relação aos níveis de 2005 até 2025 
e em 43% até 2030  

ENERGIA

� Atingir 45% de fontes renováveis 
na matriz energética 

� Aumentar em 23% a 
participação de renováveis 
(excluída fontes hídricas)  na 
matriz elétrica 

� Atingir 18% de participação de 
bioenergias na matriz 
energética  

� Alcançar 10% de ganhos de 
eficiência no setor elétrico 

USO DA TERRA

� Zerar o desmatamento ilegal na 
Amazônia

� Restaurar e reflorestar 12 
milhões de hectares

� Adotar sistemas de integração 
lavoura-pecuária-floresta em 5 
milhões de hectares

� Restaurar 15 milhões de 
hectares de pastagens 
degradadas

� Implementar o Código Florestal 

* NDC – Contribuição Nacionalmente Determinada para Cumprimento das metas do Acordo de Paris
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1. Curto prazo versus longo prazo 

2. Baixo engajamento das altas lideranças

3. Falta de entendimento do conceito da sustentabilidade

4. Distanciamento do dia a dia 

5. Baixa demanda e/ou comprometimento dos clientes

6. Alterações nos modelos de negócios

7. Desenvolvimento de novos produtos 

8. Identificação, mensuração e gestão de riscos socioambientais 

Integração da sustentabilidade no mercado financeiro

Desafios 
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Publicações disponíveis em: www.febraban.org.br

� 52 temas abordados

� Mais de 160 palestrantes e debatedores

� 2.500 participantes

Fórum de debates com stakeholders



Em 2016, 14 bancos com 87% das operações de crédito do setor bancário 

Setores sujeitos à diligência 
especial (CONAMA)

Balanço de 31.12.2015

R$ 316.932 MM

Balanço de 31.12.2015

R$ 617.575 MM

Setores da Economia 
Verde 

Representação no 
total de empréstimos 

PJ do setor
(R$ 2.175 BI)

32,6% 16,7%

Representação no 
total de empréstimos 

PJ realizados  pelos 14 
bancos (R$ 1.893 BI) 

14,5%28,4%

Empréstimos 
PJ dos 14
bancos

Bancos participantes: ABC Brasil,  BASA, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, BTG Pactual, 
CAIXA, Daycoval, HSBC, Itaú Unibanco, Rabobank, Santander,  Triângulo  e   Votorantim
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Mensuração de recursos para a Economia Verde  
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Resultados até 13.06.17 

Fonte: FBDS (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável) 
% em relação ao total das Areas de Preservação Permanente (APPs) identificadas nos estados.

� 3.763 municípios 

� 298 M ha mapeados

� Passivo de APP: 10 M ha 

� 3.763 municípios 

� 298 M ha mapeados

� Passivo de APP: 10 M ha 

Apoio à implantação do CAR

Brasil 

4,2 milhões de 
propriedades 

cadastradas até 
31.05.17 

(Serviço Florestal 
Brasileiro)

Brasil 

4,2 milhões de 
propriedades 

cadastradas até 
31.05.17 

(Serviço Florestal 
Brasileiro)



Publicações disponíveis em: www.febraban.org.br
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Projetos 2016 
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Projetos 2017 

� Uso da Terra 

� Financiamento para a recomposição florestal 

� Gestão do risco de desmatamento 

� Energia Renovável

� Financiamento de projetos de geração distribuída de energia solar 

fotovoltaica

� Impactos da precificação do Carbono em setores econômicos

� Riscos climáticos para as Instituições Financeiras 



� Avaliar e discutir os conceitos e recomendações do relatório final 

� Identificar nos negócios financeiros as práticas existentes relacionadas à gestão do 

risco climático 

� Comparar práticas existentes com as recomendações e identificar as lacunas 

� Definir Plano de Ação de 3-5 anos para eliminar as lacunas

Próximos passos

� Recomendações 

preliminares do Financial 

Stability Board (FSB) 

divulgadas em dezembro 

de 2016

� Versão final: 29.06.2017
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Riscos Climáticos para as IFS



Obrigado!
mario.sergio@febraban.org.br

sustentabilidade@febraban.org.br
www.febraban.org.br 


