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Um Convite  
 
Este documento foi elaborado pela Secretaria de Pesquisa como um convite para participar de 
suas atividades.  Ele resume o tema para associar o desenvolvimento do sistema financeiro 
aos objetivos da política verde e inclusiva, destaca a inovação emergente no mundo inteiro, e 
oferece uma série de questões e temas para enquadrar inputs e feedback no trabalho da 
Pesquisa.  
 
Este artigo se baseia em um mapeamento inicial dos esforços existentes para alinhar as regras 
que regem o sistema financeiro com uma economia verde e inclusiva, assim como inputs do 
Conselho Consultivo de Pesquisa e diálogo com formuladores de políticas, instituições 
financeiras e organizações da sociedade civil.  É complementado por um resumo de 
informações mais extenso que apresenta a abordagem e as reflexões da Pesquisa mais 
detalhadamente.  
 
Comentários ou perguntas sobre o documento, ou indagações gerais, podem ser enviados 
para:  
 
Simon Zadek, Codiretor, simon.zadek@unep.org  
 
Nick Robins, Codiretor, nick.robins@unep.org  
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Gestão de Frankfurt, a Fundação Nova Economia e a Faculdade Smith de Negócios e Meio 
Ambiente.  A Pesquisa também agradece a nossos Consultores Especiais e Observadores do 
Conselho, e a nossa crescente rede de parceiros no país, incluindo o Banco Central de 
Bangladesh, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Conselho de Estado da China, a 
Federação Brasileira de Bancos, e o Instituto Global para o Crescimento Verde na África do 
Sul.  
 
Erros e omissões neste documento são de responsabilidade da Pesquisa.  
 
A Pesquisa  
 
A Pesquisa sobre o Desenho de um Sistema Financeiro Sustentável foi iniciada pelo Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente para sugerir opções de desenho que entregassem 
uma mudança de passo na eficácia do sistema financeiro ao mobilizar capital rumo a uma 
economia verde e inclusiva. 
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Criada em janeiro de 2014, a Pesquisa publicará seu relatório final no segundo semestre de 
2015.  
 
Informações adicionais sobre a Pesquisa podem ser obtidas em:  
http://www.unep.org/greeneconomy/financialinquiry ou com:  
 
Mahenau Agha, Diretora de Divulgação, mahenau.agha@unep.org  
 
......................................................................................................................................................... 
 
Copyright © Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2014 
 
 
Termo de Responsabilidade 
 
As designações empregadas e a apresentação do material nesta publicação não implicam a 
expressão de qualquer opinião por parte do Programa das Nações Unidas para o Ambiente no 
que concerne à situação legal de qualquer país, território, cidade ou área ou de suas 
autoridades, ou no que diz respeito à delimitação de suas fronteiras ou limites.  Ademais, as 
opiniões expressas não representam necessariamente a decisão ou a política do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, nem a citação de nomes ou processos comerciais 
constitui seu endosso. 
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Para proteger de maneira efetiva o meio ambiente, devemos buscar a economia correta.  No 
UNEP, estamos há muitos anos trabalhando na economia com governos, empresas e 
sociedade civil.  Nosso relatório pioneiro, Rumo a uma Economia Verde, lançado em 2011, 
defendia a tese de aceleração da transição para uma economia verde, inclusiva, desde quando 
trabalhamos com muitos governos para traduzir potencial em prática.  
 
Financiamento continua sendo um dos maiores desafios para avançar no desenvolvimento 
sustentável.  Há muito o UNEP reconheceu a necessidade de atrair capital privado, bem como 
finanças públicas para o desafio de criar economias verdes e inclusivas.  A Iniciativa Financeira 
do UNEP foi criada em 1992 como uma forma de engajar bancos, investidores institucionais e 
companhias de seguros e, desde então, os tem ajudado a incorporar questões ambientais, 
sociais e de governança em sua gestão.  
 
Hoje, tem havido muito progresso, mas não o suficiente para evitar o crescimento de pressões 
ambientais locais e globais.  O financiamento para a economia verde continua insuficiente, e os 
recursos naturais e a intensidade de carbono da maioria dos mercados de capitais privados 
continuam a aumentar.  É claro que grandes investidores individuais podem fazer muito 
somente ao se oporem  a essa tendência.  Decisivamente, a recente crise econômica realçou a 
importância do funcionamento global do sistema financeiro ao determinar no que investir e no 
que não investir.  
 
O UNEP deu um passo adiante ao apoiar a transição para uma economia verde.  Em janeiro de 
2014, realizamos uma Pesquisa para explorar e desenvolver opções de política para melhor 
alinhar o sistema financeiro às necessidades de desenvolvimento sustentável, enfocando 
políticas, regulamentos, padrões e normas financeiras e monetárias, e medidas fiscais.  Esta 
Pesquisa realizará seu trabalho ao longo dos próximos 18 meses, apresentando seus relatórios 
no segundo semestre de 2015.  
 
A abordagem da Pesquisa é se concentrar em inovações políticas existentes, participando 
amplamente em nível de país e internacional, bem como fazer análise política e pesquisa 
técnica.  Durante sua realização, a Pesquisa solicitará, amplamente, opiniões e propostas, bem 
como fará largo uso de um Conselho Consultivo de alto nível constituído para orientar seu 
trabalho.  Com este espírito, esta publicação inicial tem a proposta de ser um convite àqueles 
que detêm experiência, conhecimento e interesse, que se apresentem e se comprometam com 
a Secretaria da Pesquisa e iniciem o processo de oferta de conhecimento, ideias e propostas.  
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Trata-se de um momento em que é necessário ambição e foco para levar a economia verde ao 
próximo nível de escala e relevância.  No UNEP, esperamos que a Pesquisa possa ser uma 
contribuição para esse fim. 
 
 

 
Subsecretário-Geral 

Diretor Executivo, PNUMA 
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Destaques  
 
 
 
É necessário financiamento substancial para conduzir a transição para uma economia 
verde e inclusiva.  Um “trilhão limpo” em mais investimentos é necessário anualmente até 
2030 para permitir que a nova infraestrutura se torne verde.  Em termos mais amplos é a 
necessidade de reformular o sistema financeiro para ampliar seus horizontes temporais, reduzir 
seu apetite de investir em recursos naturais e ativos intensivos em carbono, e fazer 
investimentos que gerem meios de subsistência e empregos para todos.  
 
É necessário capital privado para financiar essa transição, complementado por despesa 
pública, porém, está atualmente sendo canalizado para uma economia não-sustentável.  
O capital financeiro negociado em termos globais monta em US$225 trilhões, mas pouco 
desses recursos está sendo utilizado para alimentar a transição para uma economia verde e 
inclusiva.  Alinhar o sistema financeiro para possibilitar a saúde de longo prazo da economia 
real pode exigir mudanças em sua arquitetura, nas “regras” que regem a forma como ele opera.  
 
Nunca em tempos modernos houve um consenso tão grande de que o sistema financeiro 
não está adequado ao seu propósito.  A recente crise financeira, reforçada pelo fracasso da 
economia global no momento atual em entregar os empregos necessários e proteger o meio 
ambiente natural, corroeu a confiança na capacidade do sistema financeiro de atender seus 
beneficiários e interesses de longo prazo programados da economia real.  Alinhar o sistema 
financeiro às necessidades de uma economia verde e inclusiva é uma pré-condição para 
alcançar o desenvolvimento sustentável, complementando a ação política e privada na 
economia real.  
 
O UNEP criou a “Pesquisa para o Desenho de um Sistema Financeiro Sustentável” para 
tratar desta plataforma política de alto potencial.  Com base na iniciativa economia verde do 
UNEP e em duas décadas de trabalho da Iniciativa Financeira do UNEP, a Pesquisa está 
sendo orientada por um Conselho Consultivo de alto nível, e envolve ampla participação e 
pesquisa em nível nacional e internacional.  
  
A Pesquisa tem como objetivo acelerar e dimensionar as inovações políticas emergentes 
que melhor alinham o sistema financeiro ao desenvolvimento sustentável.  Um número 
crescente de bancos centrais, agências de regulação financeira e órgãos privados de 
normalização, em particular de economias emergentes, estão promovendo medidas 
explicitamente concentradas em objetivos ecológicos e de equidade.  Debates políticos mais 
amplos, a partir de preocupações sobre soluções de curto prazo e remuneração do setor 
financeiro para financiamento habitacional têm implicações para alinhar a alocação de capital a 
resultados verdes e inclusivos. 
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O sucesso da Pesquisa estabelecerá a centralidade de criar um sistema financeiro 
sustentável como um facilitador da transição para uma economia verde e inclusiva, e 
opções políticas para alcançá-lo.  O principal é incluir sustentabilidade na agenda daqueles 
que modelam o sistema financeiro.  Isso requer uma carteira de opções políticas concretas, 
que podem incluir novos padrões contábeis, formas de tratar soluções de curto prazo, 
integrando fatores verdes no risco de crédito, novas abordagens em relação a 
responsabilidades fiduciárias e poderes mais amplos para bancos centrais e agências de 
regulação financeira.  
 
A abordagem da Pesquisa para desenvolvimento do conhecimento é se inspirar na 
prática atual, em métodos e análises existentes, na opinião da liderança e em cenários e 
propostas políticas inovadores.  Com base no mapeamento inicial e em análises e efeitos 
associados, a Pesquisa propõe sugerir três fluxos de trabalho concentrados em experiência do 
país, aspectos transversais do sistema financeiro, e uma estrutura facilitadora de ambientes, 
princípios e métodos de avaliação.  
 
A Pesquisa adotará uma abordagem aberta que permite a qualquer interessado 
apresentar conhecimento, ideias e opiniões relevantes.   Isto será viabilizado por meio de 
sua participação em uma série de países, reuniões com especialistas e público estratégico, 
pesquisa conjunta e publicações.  Este documento é um convite aberto àqueles que detêm 
experiência, interesses e ideias para contribuir com o trabalho e os resultados da Pesquisa.  
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Economia Verde Inclusiva  
 

❝ ... melhorar o bem-estar humano e equidade 
social, enquanto reduz significativamente riscos 

ambientais e escassez ecológica.❞  
 

 
 
 

MISSÃO DA PESQUISA  
  
 
 
 
É necessário financiamento substancial para conduzir a transição para uma economia 
verde e inclusiva.  Estimativas indicam que cerca de US$1 trilhão em mais investimentos é 
necessário anualmente até 2030 para a nova infraestrutura verde em energia, transportes, 
construções e indústria.1 Esta quantia, razoavelmente modesta que representa 
aproximadamente 1,5% do PIB global de hoje, está lado a lado da necessidade subjacente de 
mobilizar US$5 trilhões por ano para o investimento subjacente.  Isso exclui, ainda, o 
financiamento necessário para os investimentos “mais leves” em saúde e educação, e superar 
os desafios das comunidades vulneráveis de adaptação à mudança climática, assegurar que 
todos os cidadãos possam participar plenamente e se beneficiar da economia de amanhã.2  
 
Governos desempenharão um papel fundamental ao garantir que tais investimentos 
sejam feitos.  O gasto público desempenhará um papel decisivo, como desempenha 
historicamente, ao garantir investimento de longo prazo para construir as nações desenvolvidas 
no momento atual.  O capital financeiro privado, da mesma forma, precisará de ser uma peça 
importante da solução, exigindo que a lógica de investimento desse capital possa estar 
alinhada às necessidades da economia real.3  
 
 

ALINHAR O SISTEMA FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 
Pouco das centenas de trilhões de dólares do sistema financeiro global tem sido 
aproveitado até hoje para a transição para uma economia verde e inclusiva.  
 
Alinhar o sistema financeiro à saúde de longo prazo da economia real, requer um enfoque 
nas “regras” que regem o próprio sistema financeiro – políticas, regulamentos, normas e 
padrões que orientam a tomada de decisão financeira.  
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O sistema financeiro é o meio pelo qual podemos canalizar ativos financeiros coletivos 
da sociedade para uso produtivo.  Os ativos financeiros negociados estão avaliados em 
US$225 trilhões com outros ativos não negociados, como por exemplo mercado imobiliário e 
empresas de propriedade de pessoas físicas, comunidades e nações influenciados pelo 
sistema financeiro.   Este capital, embora em grande parte de propriedade privada, representa 
todo o recurso da sociedade para investir em desenvolvimento e bem-estar de longo prazo.  
Agora está claro que a saúde de longo prazo da economia depende de sistemas sociais e 
ambientais subjacentes, enquanto a “pegada” da economia nessas áreas é, por sua vez, 
modelada pela dinâmica do sistema financeiro.4  
 
Grande parte desse capital é hoje investido na entrega da produção anual de US$70 
trilhões de uma economia global que é intensiva em recurso, carbono e poluição.  O 
investimento em energia limpa em 2012 foi cerca de US$ 250 bilhões, um aumento de quatro 
vezes desde 20045, porém, quase um terço dos US$674 bilhões investidos em exploração de 
combustíveis fósseis.  A intensidade de carbono das principais bolsas de valores do mundo 
continua a aumentar, no caso das bolsas de valores de Londres e Nova York em 7 e 37 por 
cento, respectivamente, nos últimos 2 anos.6  
 
Pessoas físicas e instituições financeiras enfrentam uma gama de oportunidades 
possíveis para alocar capital – e preferem comprar ativos que conhecem, e que podem 
vender facilmente.  Os investimentos de longo prazo em infraestrutura, em particular quando 
envolve novas tecnologias ou se localiza em locais tidos como tendo política ou outras 
instabilidades, mostram os investidores que tendem a ser cautelosos sobre a questão.  Um 
papel fundamental de instituições financeiras e instrumentos financeiros, como por exemplo 
títulos e ações, é transformar o vencimento de tais investimentos de longo prazo e torná-los 
uma proposta de investimento.  No entanto, incentivos desalinhados podem levar o 
investimento a buscar movimentos de mercado de curto prazo e não a geração de valor de 
longo prazo.7  
 
As ações para construir uma economia verde e inclusiva estão crescendo no mundo 
inteiro, mas estas em geral não incluem as regras que regem o sistema financeiro que 
impactam tais decisões de investimento.  Tais regras incluem políticas financeiras e 
monetárias, regulamentos financeiros, padrões e normas, e também medidas fiscais que 
influenciam a alocação de capital.  Tais regras modelam profundamente a análise de retorno de 
risco.  As exigências de capital para bancos criados nos termos do Basileia III, por exemplo, 
podem limitar o apetite por infraestrutura8 de longo prazo.  Da mesma forma, os benchmarks 
intensivos de combustível fóssil desestimulam investidores de irem adiante com as carteiras de 
lâmpadas com filamento de carbono.9  
 
A pesquisa sobre Desenho de um Sistema Financeiro Sustentável tem como objetivo 
sugerir opções políticas que entreguem uma mudança de passo na eficiência do sistema 
financeiro ao mobilizar capital rumo a uma economia verde e inclusiva.   Lançado em 
janeiro de 2014, a Pesquisa de dois anos é orientada por um Conselho Consultivo de alto nível 
composto por formuladores de políticas e reguladores financeiros, formuladores de normas 
privadas e executivos das principais instituições financeiras.  Sua filosofia e abordagem prática 
é  se  reunir  exaustivamente  com  as  partes  envolvidas,  e  aqueles  impactados pelo sistema 
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financeiro, incluindo sociedade civil, instituições financeiras, governos e organizações 
internacionais, bem como aprender com as importantes iniciativas das Nações Unidas e 
agências, e contribuir com estas. 
 

 
 

 

PARTICIPAR DAS PRINCIPAIS INICIATIVAS DAS NAÇÕES UNIDAS  
 
• Comitê Intergovernamental de Especialistas em Financiamento do Desenvolvimento 

Sustentável:  associado à agenda de desenvolvimento pós-2015, copresidido pelos 
Governos da Finlândia e Nigéria.  

 
•  Cúpula Principal do Clima da Secretaria Geral das Nações Unidas:  no dia 23 de 

setembro de 2014, em Nova York, com especial ênfase na mobilização de recursos 
financeiros para baixa emissão de carbono e desenvolvimento de resiliência ao clima. 

  
•  Iniciativa Financeira do PNUMA:  orientado pela adesão de 200 principais instituições 

financeiras, incluindo bancos, companhias de seguros e investidores. 
 

 
 
Por que e sob que circunstâncias as regras que governam o 
sistema financeiro devem ser implementadas na busca de resultados 

verdes e inclusivos? 
 

Quais as regras que regem o sistema financeiro que foram, ou 
podem ser, implementadas para alcançar resultados verdes e 

inclusão? 
 

Como as regras podem ser implantadas com mais eficiência 
para se obter resultados verdes e inclusão, tendo em vista as questões 

de complexidade e competitividade dos atores financeiros? 
 

A abordagem da Pesquisa 
tratará de três questões 
principais:  
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UM MOMENTO  
  
  
 
 
 
A Pesquisa trabalha no nexo de três agendas em grande parte desvinculadas até agora:  
a agenda imperativa de desenvolvimento ambiental e de equidade, a agenda de 
necessidades financeiras da economia verde, inclusiva, e a agenda de desenvolvimento 
do mercado financeiro.  
 
1  Pressões ambientais e sociais estão aumentando por quase todas as medidas, com 

estimativas mais amplas de externalidades ambientais negativas de mais de US$7 trilhões 
por ano, e aumentando desigualdades e insatisfação social.10  

 
2  Finanças verdes foi uma questão que cresceu na última década, em particular em países 

que não são membros da OCDE, e ainda permanece muito abaixo daquilo que é 
necessário.11  

 
3  Esforços em reforma do mercado financeiro pós-crise se concentraram, acertadamente, 

na restauração da estabilidade e integridade, porém, não incorporaram questões verdes e 
de equidade, enquanto condutores subjacentes de estabilidade de longo prazo ou objetivos 
políticos em seu próprio direito.12  

  
O objetivo do sistema financeiro é investir na saúde de longo prazo da economia real.  
Conforme Christine Lagarde, Diretora-Gerente do Fundo Monetário Internacional argumentou 
recentemente,  
 
 

❝Podemos identificar o verdadeiro propósito do financiamento.  Seu 
objetivo é injetar fundos no uso produtivo, para mudar a maturidade, 
contribuindo assim para o bem da estabilidade econômica e do pleno 
emprego – e, em última análise, para o bem-estar das pessoas.  Em outras 

palavras, enriquecer a sociedade❞.13  
 
 
Nunca, em tempos modernos, houve um consenso tão grande de que o sistema 
financeiro precisa de uma grande reforma, que ele já não cumpre mais seu propósito  
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Agora, emergindo da crise financeira e econômica, é um momento em que a mudança é 
possível.  Antes da crise, a necessidade era menos evidente, e durante a crise, houve 
justamente um foco em se restabelecer o sistema financeiro para evitar mais dano imediato à 
economia real.19   Agora, por outro lado, é um momento da história em que está evidente para 
todos que o sistema financeiro não está cumprindo sua principal proposta, e que há um apetite 
popular e político, assim como a voz de liderança dos mercados financeiros, para uma reflexão 
e mudança mais profundas.  
  
Economias emergentes influenciam cada vez mais o futuro do sistema financeiro global, 
e têm uma oportunidade de liderar ao alinhá-lo ao seu propósito subjacente.  Economias 
emergentes exercerão maior influência sobre a próxima geração de regras que regem o 
sistema financeiro, tanto devido ao aumento em escala e profundidade de seus mercados 
financeiros nacionais quanto ao seu crescente papel em importantes processos, plataformas e 
instituições internacionais.  As economias emergentes também serão uma fonte de inovações 
políticas. 
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A definição do sistema financeiro da Pesquisa considera como seu ponto de partida, a 
descrição do FMI como incluindo “... bancos, mercados de valores mobiliários, fundos de 
pensão e fundos mútuos, seguradores, infraestruturas de mercado, banco central, bem 
como autoridades reguladoras e supervisoras.”  Para a Pesquisa20, isto inclui:  
 
1  Provedores de fundos, famílias, governos, empresas e bancos, em seu papel de 

geração de crédito.  
 
2  Intermediários financeiros, incluindo bancos, bancos-sombra e plataformas                 

não-tradicionais, como por exemplo empréstimos entre pares, seguros e res 
s, gestores de ativo institucional, incluindo fundos de pensão e fundos mútuos, capital 

privado alternativo e outros instrumentos de investimentos especializados e estatais ou 
política econômica dirigida a investidores, como por exemplo fundos soberanos e 
outros estatais ou política econômica direcionada a instrumentos de investimentos. 

 
3  Garantias cobrindo infraestruturas e regulamentos do mercado de capitais, títulos, 

derivativos e outras classes de ativos financeiros, atores dos mercados de negociação, 
incluindo formadores de mercado e negociantes de informações e profissionais que 
lidam com informações e análises sólidas desses mercados, incluindo empresas de 
contabilidade e auditoria, analistas de capital e crédito, consultores de investimento, 
serviços profissionais jurídicos e outros serviços profissionais.  

 

4  Políticas, regulamentos e normas, incluindo regulamentos e diretrizes estaduais 
compulsórios, fixação de norma não-pública, como por exemplo normas contábeis, de 
auditoria e de relatórios e códigos da indústria, instituições e plataformas de interesse 
público e público internacional, como por exemplo o G20 o Conselho de Estabilidade 
Financeira e do Banco de Compensações Internacionais, medidas fiscais com o 
objetivo de influenciar o sistema financeiro e a política monetária, e o papel dos bancos 
centrais.  

 
Essa definição ampla do sistema financeiro não exige, é claro, que toda análise considere 
cada aspecto do sistema.  O enfoque médio da Pesquisa está em alavancar pontos que 
ofereçam o potencial para inovação no sistema. 

O que é o 
Sistema Financeiro? 
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O SISTEMA FINANCEIRO:  UMA VISÃO BÁSICA 
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POR QUE MUDAR AS REGRAS  
QUE REGEM OS MERCADOS 
FINANCEIROS? 
 
 
 
 
Avançar na transição para uma economia verde e inclusiva requer mudanças profundas 
na economia real.  As principais mudanças são necessárias nas áreas política, institucional e 
de governança, e no comportamento de mercado e individual para realizar as mudanças 
essenciais em tudo, desde sistemas de energia e transportes até práticas agrícolas e padrões 
de consumo, conforme ressaltado pelo UNEP em seu recente relatório Rumo a uma Economia 
Verde, de 2011, que tem desde então operacionalizado com governos em mais de 30 países.  
 
Governos, atuando no interesse público em termos gerais, têm, historicamente, 
interferido no sistema financeiro.  Periodicamente, como demonstram as últimas décadas, 
os governos têm reformulado aspectos centrais do sistema, seja para permitir ganhos privados, 
seja na busca do interesse público, como por exemplo em resposta às grandes crises.  O 
Federal Reserve dos Estados Unidos por exemplo, tem um poder duplo com um objetivo claro 
de estimular o emprego doméstico, assim como outros bancos centrais e reguladores têm 
perseguido objetivos tão diversos quanto garantir serviços financeiros para comunidades de 
baixa renda e pequenas empresas, promover aquisição da casa própria e empoderamento 
econômico da população negra.  
 
Nem todo problema ou oportunidade pode ou deve ser abordado por meio de 
intervenções no sistema financeiro.  Normas de construção mais rigorosas e aplicadas de 
forma efetiva, por exemplo, são uma prioridade para enfrentar a contínua falta de investimento 
em edificações eficientes em termos de energia.  Do mesmo modo, ter um preço aceitável do 
carbono na economia real e erradicar subsídios perversos para combustível fóssil, são medidas 
importantes para canalizar o capital para ativos de baixo carbono.21  Entretanto, isoladas, estas 
medidas não podem ser suficientes.  
  
Três circunstâncias principais podem justificar intervenções no sistema financeiro para 
complementar opções políticas clássicas para avançar na realocação de capital para 
economia verde.  
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⊗⊗⊗⊗ Ineficiências do mercado financeiro podem produzir desvios sistemáticos na avaliação de 

risco que resulta na má alocação de capital distante de investimentos verdes de longo 
prazo.  

 
⊗⊗⊗⊗ Regras do sistema financeiro podem criar barreiras involuntárias para o investimento 

verde, indicando uma falta de coerência política em termos gerais.  
 
⊗⊗⊗⊗ Objetivos da economia real podem ser abordados de forma mais eficiente, pelo menos 

em parte, por intermédio de intervenções no sistema financeiro.  
 
 

 
 

 
CUIDADO AO INTERVIR NO SISTEMA FINANCEIRO 
  
1. Impactos desproporcionais:  regulamentação pode ser um ônus excepcional para 

instituições financeiras menores e sufocar, potencialmente, a diversidade e inovação de 
mercado desejadas para a economia verde.  

 
2. Consequências inesperadas:  a própria inovação política na economia verde pode ter 

consequências inesperadas, por exemplo, na qualidade do crédito.  
 
3.  Precaução contra impacto:  o dinamismo e a complexidade do sistema significam que 

uma rede de interesses pode evitar o impacto pretendido de qualquer intervenção, 
incluindo por intermédio de arbitragem regulatória. 
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DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA À 
MUDANÇA DO SISTEMA 
  
   
 
 
O financiamento do desenvolvimento sustentável é frequentemente expresso em termos 
de bilhões de dólares – por exemplo, os US$100 bilhões por ano até 2020 que os países ricos 
se comprometeram a mobilizar para adaptação e atenuação da mudança climática em países 
em desenvolvimento, ou os US$190 bilhões por ano que foram estimados como necessários 
para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.  
 
No entanto, cada vez mais se reconhece que a escala real da transição envolve trilhões 
de dólares de novos investimentos anuais, e a realocação de muitas dezenas de trilhões 
de dólares de ativos existentes que sustentam a economia não-sustentável de hoje.  O 
Fórum Econômico Mundial, com base nos trabalhos da Agência Internacional de Energia, da 
OCDE e de muitas outras entidades, estima que até US$6 trilhões em investimentos sejam 
necessários a cada um ano, até 2030, para desenvolver uma nova infraestrutura de 
transportes, energia e construções que seja mais limpa e mais resistente.  Desse total, US$0,7 
trilhão refere-se a custos de ampliação da “ecologização” dos investimentos, em especial 
porque tecnologias verdes se caracterizam por uma elevada intensidade de capital (e custos 
operacionais mais baixo).  Isto foi posteriormente chamado de o “trilhão limpo”.22  
 
É provável que a abordagem de mais investimento verde não será eficaz sem que haja 
grandes mudanças no sistema financeiro em termos gerais.  Há uma necessidade de 
redirecionar a maior parte dos US$225 trilhões em ativos financeiros que atualmente continuam 
a ser alocados para atividades econômicas não-sustentáveis.  Alguns desses ativos podem ser 
abandonados como indicadores de política e mercado inferiores ao valor econômico do recurso 
natural e dos investimentos intensivos em carbono.  Acelerar este processo de forma ordenada 
é um aspecto importante de qualquer realocação séria de capital financeiro em prol do 
desenvolvimento sustentável.  
 
Além disso, resta a dinâmica de mercados financeiros importantes, com volumes 
negociados que somam muitos trilhões de dólares diariamente.  Para ser sustentável, o 
sistema financeiro não apenas precisará ser mais limpo, mas também precisará ampliar seus 
horizontes temporais.  O fundamental para a Pesquisa é associar as agendas em torno da 
visão de curto prazo do mercado, financiamento de longo prazo e desenvolvimento sustentável.  
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INOVAÇÕES EMERGENTES  

 
 
 
 
É necessária uma estrutura de desempenho, e não um modelo, para promover um 
sistema financeiro sustentável.  Esta estrutura permitirá que o sistema evolua por meio de 
inovação e resposta a diversos interesses e necessidades, porém, seja guiado por uma 
avaliação mais clara e aceita em termos mais amplos daquilo que ele tem para entregar.  
Embora as funções clássicas do sistema permaneçam, como por exemplo intermediação 
eficaz, mudança de maturidade e compartilhamento de riscos, sustentabilidade implica a 
necessidade de um gerenciamento mais amplo por meio de desenho.  A recente evolução do 
pensamento de papéis macroprudenciais rouba parte desse caminho, entretanto, pode precisar 
ser ampliado para entregar a resiliência de recursos e realocação de capital.  
 
A Pesquisa tem como objetivo identificar, analisar, cristalizar e comunicar inovações 
emergentes nas regras que modelam o comportamento do sistema.  Opções eficazes de 
desenho de um sistema financeiro sustentável se basearão na prática emergente, sem serem 
formuladas como um modelo estático e padrão. Há um crescente número de práticas sendo 
desenvolvidas por atores do setor financeiro e por formuladores de políticas, incluindo diretrizes 
de créditos verdes na China, novas regras para pensões na África do Sul, e exigências de 
divulgação sobre clima para o setor de seguros nos EUA.  Essa prática é relativamente nova – 
mas a trajetória aponta claramente para mais ação.  Para a Pesquisa, três dimensões do 
sistema financeiro são de particular interesse:  
 
1  Inovações políticas verdes:  inovações de mercado ou baseadas na política objetivando, 

especificamente, alcançar resultados ligados a questões verdes ou de capital, que resultem 
em novas regras que regem os aspectos do sistema financeiro para garantir a integridade e 
permitir escala.  

 
2  Reforma do sistema:  Iniciativas políticas, regulatórias e normativas desenvolvidas para 

impactar outros aspectos de desempenho do sistema financeiro que indiretamente podem 
impactar os resultados para meio ambiente e inclusão, como por exemplo medidas sobre 
remuneração, visão de curto prazo ou pensamento novo em torno de supervisão 
macroprudencial.  

 
3 Aspectos incorporados em políticas:  aspectos incorporados em políticas do sistema 

financeiro a partir dos quais possa se obter conhecimento, como por exemplo iniciativas 
estratégicas para incorporar empoderamento econômico de negros no sistema financeiro da 
África do Sul, ou casa própria como um aspecto de política principal do sistema financeiro 
do Reino Unido. 
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Positivamente, há uma onda de inovações nas regras que regem o sistema financeiro 
baseadas no mercado para alinhar a alocação de capital a resultados verdes e 
inclusivos.   A emissão de título verdes está aumentando drasticamente, uma estimativa de 
US$11 bilhões em 2013, subindo para, possivelmente, US$40 bilhões em 2014.23   A Standard 
& Poor’s Ratings Services publicou a primeira análise sistemática do risco de crédito soberano 
relacionado ao clima, e está desenvolvendo bases de dados e analíticas que permitam uma 
avaliação mais eficaz do risco climático em termos corporativos.24  Nos mercados de ações, o 
principal gestor do fundo, Black-Rock, se uniu ao FTSE para lançar um indicador indexado livre 
de combustível fóssil.  Passar desses exemplos individuais de inovação para mudança do 
sistema envolve, provavelmente, novas normas, novos padrões e regulamentos de mercado.  
Na verdade, um novo conjunto de Princípios de Título Verde foi lançado em janeiro de 2014.25  
 
O mapeamento inicial da pesquisa revelou também uma nova geração de inovação em política 
financeira, que tem como objetivo aliar prática financeira à economia verde.36  Considerando 
bancos, mercados de capitais, investimento e seguros, há uma variedade crescente de 
abordagens para melhorar transparência, fortalecer gestão de risco, promover integridade do 
mercado e direcionar capital para a economia verde.  Somente em 2014, houve um grande 
espectro de novas medidas, assim como indicadores políticos que ressaltam a importância da 
convergência de política financeira e da economia verde.  
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PRINCIPAIS DIMENSÕES DE INOVAÇÃO EM SISTEMA 
 
 
 
Sistema financeiro de amanhã:  A Pesquisa precisa fortalecer seu foco baseado no futuro, 
compreendendo as principais tendências que modelam a economia global e seu sistema 
financeiro de amanhã.  Isto precisa incluir desestabilizadores do sistema financeiro orientados à 
tecnologia, como por exemplo serviços de desintermediação e financeiros par-a-par, a 
importância crescente de financiamento destinado às finanças e economias emergentes.  Na 
economia real, isto também precisa considerar as tendências em tecnologia com poder de 
transformar, como por exemplo automação, desigualdade dentro do país e as implicações da 
mudança climática e degradação ambiental.  
 
Governança do sistema:   A  Pesquisa  precisa  conhecer  as  implicações  de  promover  um 
sistema financeiro sustentável para arquitetura política nacional e internacional.  Os princípios 
atuais que norteiam o modelo de política e regulação financeira não incluem, normalmente, 
taxa ambiental e fatores sociais.  Nem norteiam os poderes das instituições que fiscalizam o 
sistema financeiro (embora muitas já tenham um objetivo mais amplo em relação à economia 
real, como por exemplo crescimento, emprego e inclusão) e nem norteiam as estruturas de 
avaliação do desempenho da política financeira e garantia do dever de prestar contas.  Tais 
princípios, procedimentos e estruturas podem precisar mudar e evoluir para entregar uma 
governança conjunta que faça a conexão entre instituições políticas que fiscalizam o sistema 
financeiro e aquelas que conduzem a transição para uma economia verde.  
 
Horizontes e riscos do sistema:  Descontar valor futuro é uma característica clássica em 
tomada de decisão financeira, mas é aquela que pode excluir resiliência de longo prazo, bem 
como fatores ambientais e sociais que não são capturados nos preços.  A Pesquisa precisa 
conhecer a dinâmica entre visão de curto prazo, a mobilização de capital para infraestrutura 
verde de longo prazo e os imperativos de sustentabilidade.  Como a gestão de risco financeiro 
precisará ser repensada para atender uma economia verde com prudência é uma outra 
dimensão crítica para maior exploração da Pesquisa.  
 
Gerir instituições financeiras:   A Pesquisa precisa explorar como estas estruturas de alto nível 
podem ser traduzidas em medidas práticas que modelem as ações das principais instituições 
financeiras.  Isto inclui como fatores de sustentabilidade se relacionam com responsabilidades 
fundamentais de instituições financeiras privadas, expressos por exemplo no conceito de 
obrigação fiduciária, assim como incentivos que norteiam o comportamento do mercado, 
incluindo remuneração de atores do mercado e incentivos fiscais que sustentam poupança, 
investimentos e previdência.  Mercados dependem de informação.  Houve um progresso 
constante nos últimos anos para aumentar quantidade e qualidade no que diz respeito a 
relatório de sustentabilidade corporativa.  Nosso interesse reside nas condições do mercado, 
nos termos das quais estes dados orientam as decisões. 
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ABORDAGEM DA PESQUISA 
 
 
  
 
A abordagem da Pesquisa em relação a desenvolvimento do conhecimento é se inspirar 
na prática atual, em métodos e análises existentes, opinião da liderança e cenários e 
propostas políticas inovadores.   Esta abordagem de conhecimento de rede incluirá pesquisa 
encomendada, pesquisa colaborativa e acesso aos resultados de pesquisas de terceiros, bem 
como divulgação, convocatórias e pesquisa gerada internacionalmente.  
 
Com base no mapeamento inicial e análises e efeitos associados, a pesquisa se propõe 
a concentrar seus esforços em três vertentes de trabalho – participação do país, 
fundamentos do projeto e temas críticos: 
 
1 Participação do país:  Inovação política para um sistema financeiro sustentável ocorre 

primeiramente em nível de país, e a Pesquisa quer conhecer a fundo os imperativos 
propulsores por trás das inovações em locais específicos, as lições emergentes e o 
potencial para futuros desenvolvimentos.  A pesquisa planeja trabalhar com instituições e 
parceiros nacionais, se concentrando inicialmente nos seguintes locais:  Bangladesh, Brasil, 
China, UE, Índia, Indonésia, África do Sul, Uganda, Reino Unido e EUA.   Este trabalho é 
essencial para fundamentar o pensamento da Pesquisa na diversidade das realidades e 
necessidades do país.  

 
2 Fundamentos do projeto:  Junto com a participação do país e baseada nesta, a Pesquisa 

planeja entregar três peças essenciais para uma abordagem disciplinada em relação a um 
sistema financeiro sustentável.  

 
⊗⊗⊗⊗ Cenários do sistema financeiro para mercados futuros, apresentados com base em 

projeções inovadoras que sejam desenvolvidas para revelar pontos cegos no 
pensamento convencional e incentivar uma abertura da mentalidade para possíveis 
evoluções.  
 

⊗⊗⊗⊗ Princípios que possam informar e guiar o alinhamento e a coerência da política financeira 
e da economia verde. 

 
⊗⊗⊗⊗ Estrutura de avaliação para avaliar os impactos bilaterais de estruturas financeiras 

convencionais sobre a economia verde.  
 
3 Temas transversais:  o trabalho sobre país e a análise de fundamentação serão 

comparados por pesquisa e participação colaborativa sobre temas críticos que atravessam 
fronteiras nacionais.  Isto inclui um enfoque sobre as regras específicas do jogo que 
determinam o desempenho de setores principais, como por exemplo bancos, mercado de 
capitais, investimento e seguros.  Ademais, será dada atenção a questões que transcendem 
aos próprios setores, como por exemplo as responsabilidades de instituições financeiras, 
informações e incentivos.  
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FOCO DO INSTRUMENTO POLÍTICO DA PESQUISA  
 
1. Política Financeira, criada principalmente pelos Ministérios de Finanças ou equivalente.  
 
2.  Regulamento financeiro, utilizado principalmente por reguladores financeiros e agências 

de fiscalização.  
 
3.  Política monetária, pelos Bancos Centrais para administrar geração de crédito e 

estabilidade de preço.  
 
4.  Política fiscal, a qual influencia o comportamento do mercado financeiro, como por 

exemplo subsídios para poupança e investimento.  
 
5.  Padrões privados, incluindo padrões contábeis e de relatório, exigências para 

companhias listadas em bolsa de valores, classificações de crédito, e acordos da 
indústria.  

 
6.  Política direcionada a empréstimos – incluindo por fundos soberanos, bancos de 

desenvolvimento e agências de crédito à exportação.  
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SINAIS DE SUCESSO 
 
 
 
 
A Pesquisa tem como objetivo catalisar a mudança rumo a um sistema financeiro 
sustentável.  Como estima-se que uma iniciativa de prazo fixo dure até dois anos, seu enfoque 
é estabelecer os fundamentos para tal mudança, o que se espera ocorrerá posteriormente 
durante um período prolongado.  Tais fundamentos devem incluir o seguinte:  
  

1  Estabelecer uma visão confiável que combine ambição inovadora com análises 

robustas.  Isto sustentará opções políticas confiáveis que, por sua vez, possam garantir 
que a sustentabilidade deixe de ser uma justificativa de medidas ad hoc para se tornar 
um recurso incorporado de qualquer trabalho de projeto futuro sobre o sistema financeiro.  

 

2 Colocar sustentabilidade na pauta das principais instituições. Isto inclui 

formuladores de política, reguladores e organismos de normatização nacionais e 
internacionais, mas também atores financeiros e outros públicos estratégicos que possam 
modelar o sistema financeiro de amanhã. 

 

3 Desenvolver um conjunto confiável e prático de opções políticas com base na 

prática emergente.   Isto pode incluir novas normas contábeis, formas de lidar com visão 
de curto prazo, integração de fatores verdes no risco de crédito, novas abordagens de 
responsabilidades fiduciárias e poderes maiores para bancos centrais e reguladores 
financeiros.  

 

4 Apoiar o surgimento de liderança individual e coletiva.  Tal liderança, presente em 
determinadas instituições e países de ambos os setores, público e privado,  é uma       
pré-condição para promover uma mudança ambiciosa.  

 
A Pesquisa elaborará um fluxo de resultados.  Alguns resultados serão de autoria exclusiva 
da Pesquisa, como por exemplo este documento e o relatório final previsto para o segundo 
semestre de 2015.  A maioria, no entanto, será em coautoria com outras instituições e 
iniciativas, resultantes de colaborações lideradas pela Pesquisa, assim como de muitas outras 
envolvendo a Pesquisa como uma das muitas parcerias.  
 
Espera-se que a Pesquisa catalize muitos outros resultados além daqueles nos quais ela está 
diretamente envolvida;  um número crescente de publicações, eventos e debates que ampliem 
e aprofundem nosso conhecimento coletivo sobre o tema central, e assim avançar no objetivo 
da mensagem para além do seu próprio trabalho e vida útil.  
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O sucesso da Pesquisa depende da participação de especialistas, atores e públicos 
estratégicos em todos os aspectos de seu trabalho e uma agenda mais ampla.  A 
mensagem é, portanto, fazer um convite aberto a todos aqueles com experiência, ideias e 
interesses relevantes, para participarem por intermédio de um ou mais grupos de trabalho em 
andamento, quer em nível de país, com foco em temas específicos e estruturas identificadas na 
Pesquisa, quer no que eles próprios tenham interesse de iniciar.  
  



31 

 

UM CONVITE 
 
 
 

  
 
 
POSSÍVEIS PERGUNTAS  
 
 
 
1.  Fatores negativos:  quais são os principais fatores negativos que podem moldar as 

perspectivas de um sistema financeiro sustentável de 2020 em diante?  
 
2. Definições:  quais são os elementos críticos que necessitam de esclarecimento e 

comunicação para facilitar a convergência do sistema financeiro e uma economia 
verde e inclusiva?  

 
3.  Horizontes:  como a dinâmica do sistema financeiro pode, a curto e longo prazo, ser 

conciliada com uma economia verde e inclusiva?  
 
4.  Princípios:  quais são os princípios fundamentais que devem nortear as opções 

estratégicas para um sistema financeiro sustentável?  
 
5.  Arquiteturas:  quais são as experiências principais – e possíveis inovações – nas 

formas que diferentes setores do governo podem trabalhar juntos para entregar um 
sistema financeiro sustentável?  

 
6.  Responsabilidades:  quais são os diferentes modelos de negócios e mecanismos de 

governança que melhor incorporam fatores ambientais, sociais e de governança nas 
operações de rotina de instituições financeiras, grandes e pequenas, públicas e 
privadas?  

 
7.  Incentivos:  quais são os incentivos principais que atualmente permitem ou não a 

efetiva participação de atores financeiros na transição para uma economia verde e 
inclusiva?  

 
8. Transparência:  como a prática de divulgação de empresas, instituições financeiras e 

reguladores pode evoluir para fortalecer a regulação do mercado para um sistema 
financeiro sustentável?  

 
9. Competitividade:  como futuros movimentos para um sistema financeiro sustentável 

impactarão a competitividade de nações e o desenvolvimento de centros financeiros 
do mundo?  

 
 
 

CONVITE 
para Contribuir 
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10. Prestação de contas:  quais são os fatores e mecanismos que garantirão a 

prestação de contas necessária para o desempenho de sustentabilidade do sistema 
financeiro para seus beneficiários finais? 

 
11.  Mudar caminhos:  qual a melhor forma das políticas financeira e regulatória, que têm 

como objetivo resultados sociais e ambientais, poderem ser sequenciadas, como os 
trade-offs podem ser compreendidos e como os principais públicos estratégicos de 
suporte podem ser mobilizados?  

 
 
 
 

      
Contato da Pesquisa:  
 
Mahenau Agha, Diretora de Divulgação, mahenau.agha@une.org 

Nick Robins, Codiretor, nick.robins@unep.org  

Simon Zadek, Codiretor, simon.zadek@unep.org 
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