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A materialidade das alterações climáticas
Como as principais instituições financeiras enfrentam
o avançar dos ponteiros do relógio

Sumário executivo
I. Um momento crítico na forma como vivemos e trabalhamos
A informação é crítica para dar forma às convicções. Para os investidores, pode
significar a criação de novas tendências de mercado, em antecipação às
mudanças do mundo real. Em 2009, estamos a testemunhar um momento crítico
como prova da relevância da contribuição das alterações climáticas que provêm
de todos os lados. Politicamente, as nações do G8 comprometeram-se com o
objetivo de reduzir em 80% as suas emissões de gases de efeito estufa até
2050, o que significa uma revolução na forma como a economia global futura
funcionará. Grandes volumes de dados estão se materializando sobre como as
alterações climáticas afetarão o mundo dos negócios ! por parte de cientistas
sobre as alterações no meio ambiente natural, dos tecnólogos sobre como
realizar uma "troca de motor" fundamental para garantir que o fluxo de gases de
efeito estufa seja drasticamente reduzido e por parte das entidades reguladoras
de políticas sobre a forma como estas moldarão os comportamentos e os
preços.
Os investidores responsáveis têm integrado as alterações climáticas na sua
gestão de ativos há já algum tempo, mas os investidores de base ainda veem a
questão com algum cepticismo. Este relatório reúne os principais relatórios do
mundo dos investimentos que demonstram as melhores práticas sobre as
alterações climáticas, identificando os riscos e as oportunidades, avaliando
como as empresas estão a lidar com as mesmas, e traduzindo o seu
desempenho e intenções em retornos financeiros futuros. A ênfase é sobre os
ativos do setor empresarial, mas o imobiliário é claramente uma classe de
aditivos sensíveis às alterações climáticas e os principais investidores também
estão ativos nesta frente.
II. Importantes mensagens para os investidores
As principais conclusões deste relatório são:
1. Agora há provas suficientes sobre a materialidade das alterações climáticas e
que todos os investidores deveriam incluir de forma rotineira as alterações
climáticas como um fator na prática de gestão de ativos. Fazer a mudança para
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um crescimento amigo do ambiente exigirá uma injeção de dez bilhões de
dólares de capital do setor privado.
2. Os investidores devem iniciar um diálogo sério com as entidades reguladoras
das políticas para garantir políticas de mitigação fortes, duradouras e claras que
promoverão o poder dos mercados. Além disso, as políticas ecológicas reforçam
a segurança energética que sustentará a estabilidade econômica.
3. Os investidores também querem uma maior intervenção por parte das
entidades reguladoras ! estas podem promover uma maior transparência e
divulgação de informações empresariais para os investidores, apoiar as
tecnologias de mitigação através de práticas de contratação pública, e
estabelecer normas de funcionamento em cada ciclo de vida que aceleram as
tecnologias amigas do ambiente e a resiliência a pressões climáticas.
4. Um entrave significativo à ação é que, em geral, a gestão empresarial ainda
não compreendeu o imediatismo da questão. Como não a planejam, também
não se informam sobre a mesma.
5. Uma minoria de empresas compreendeu a questão, o que melhorará os seus
potenciais naquilo que certamente será um momento de transformação. A
vantagem da marca pode ser enorme para as empresas que não se limitam a
"#$%&'()atividades #*+,-$&*."/, mas que desenvolvem soluções atrativas para o
consumidor e eficazes relativamente às alterações climáticas.
6. Os investidores de vanguarda desenvolveram ferramentas e técnicas para
avaliar os riscos qualitativos, tais como as alterações climáticas. Estas podem
ajudar as empresas e os investidores a gerirem os riscos e a aproveitarem as
oportunidades.
7. As áreas importantes onde há uma maior necessidade de atenção por parte
dos investidores incluem:
Os países do BRIC > Entender

estas economias é crucial, mas os dados relevantes

sobre o clima são escassos
Aqui, os riscos e as oportunidades têm sido ignorados em
comparação com a pesquisa sobre o custo de carbono
Adaptação >

As implicações do carbono incorporado nas matériasprimas, transportes e produtos em uso
Cadeia de abastecimento >

8. É do interesse geral dos investidores que colaborem na pesquisa destas
questões e na recolha de dados não processados. As escassas capacidades
competitivas podem ser mais bem implementadas na análise dos dados, assim
que estes existirem. Igualmente, o envolvimento com outras partes interessadas
é mais eficaz quando feito em conjunto.
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III. Provas suficientes
Observações recentes confirmam que as piores trajetórias científicas
apresentadas pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas estão
se concretizando, ou estão mesmo sendo ultrapassadas, para alguns dos
principais parâmetros, tais como a temperatura global, o nível do mar, o
derretimento da calota polar, a acidificação dos oceanos e os eventos climáticos
extremos. Há um risco significativo de que muitas das tendências irão se
acelerar, levando a um risco crescente de mudanças climáticas abruptas e
irreversíveis.
Os aumentos de temperatura acima de 2º C serão muito difíceis de serem
enfrentados pelas sociedades contemporâneas e aumentarão o nível de
perturbação climática ao longo do resto do século, no entanto, estamos a
caminho de níveis muito mais elevados do que estes.
Não há desculpa para a inércia. O Stern Review on the Economics of Climate
Change (Relatório Stern sobre a Economia das Alterações Climáticas) apontou
que as duas estratégias mais eficazes estão reduzidas ao desmatamento e a
uma melhor eficiência energética. Estas estratégias não exigem avanços
tecnológicos, simplesmente atos de vontade. Haverá muitos benefícios daí
originados, tais como a criação de empregos, ar limpo e ecossistemas vibrantes.
Uma pesquisa preliminar encomendada a peritos independentes pela
Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas indicou que
investimentos na ordem dos 300 a 400 bilhões de dólares por ano serão
necessários até 2030 para financiar os requisitos mínimos para reduzir as
emissões e lidar com os impactos das alterações climáticas. Isto equivale de 1%
a 2% do investimento global previsto para todos os efeitos, ou menos de 1% do
PIB global nessa data. Este nível de compromisso é, portanto, exequível, mas o
papel dos investimentos do setor privado é fundamental na medida em que
compreendem 86% dos futuros investimentos e fluxos financeiros.
IV. Políticas fortes, duradouras e claras sobre o carbono
Dada a incerteza que envolve a governança em torno dos acordos internacionais
e a relutância histórica de algumas administrações para participarem do
Protocolo de Kyoto ou para realizarem ações internas rigorosas, as intenções da
UE e dos EUA são fundamentais para a confiança. A UE tem tomado
consistentemente uma posição de liderança sobre o quão rigoroso devem ser os
objetivos de redução das emissões, tem apoiado esta posição com muitas ações
internas, sendo a mais famosa o seu esquema de comércio de emissões e
também está a ajustar o ritmo para a redução intermédia das emissões de 2020.
O fato de que os EUA estão agora prestes a adotar objetivos significativos de
redução de emissões através da Lei Waxman-Markey, com um regime de
comércio e de limites de emissões semelhante ao da UE, é de enorme
confiança.
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A recente declaração do G8 relativa a um objetivo de redução das emissões em
80% a partir desse bloco até 2050 é encorajador, mas precisa ser definido com
precisão, com objetivos para os anos intermediários.
Os investidores necessitam:
1. Uma estrutura global que evite distorções entre as regiões devido a diferentes
regimes.
2. Alargamento a todos os setores com emissões significativas, incluindo
transportes internacionais e florestas naturais, a chamada redução das emissões
resultantes do desmatamento e degradação das florestas (REDD) nos países
em desenvolvimento.
3. Financiamento do setor público de pesquisa e desenvolvimento básicos nas
principais tecnologias para trazê-las para a comercialização, nomeadamente
com captura e armazenamento de carbono e de energia solar e marítima.
4. Apoio do setor público para a transferência de tecnologia e a adaptação de
projetos nos países em desenvolvimento.
É vital que estas medidas estabeleçam uma trajetória de preços estável para os
preços das emissões de carbono porque isso orientará os investimentos em
direção a atividades e ativos ecológicos. Os investidores devem trabalhar em
conjunto para aconselhar as entidades responsáveis pelas políticas sobre a
melhor forma de atingir este objetivo. Em dois relatórios sobre os EUA, a
Goldman Sachs aponta que existem muitos outros grupos de interesse a
tentarem influenciar a política (Energy carbonomics ! Carboeconomia
energética, 2008) e a UE (2020 vision ! Visão 2020, 2008). A Deutsche Asset
Management observa que para além das alterações climáticas serem uma
enorme tendência que persistirá, a necessidade de um estímulo econômico
deverá ajudar a dar início a novas tecnologias (Investing in climate change !
Investir nas alterações climáticas, 2009).
V. Regulamentos
Um tema recorrente na pesquisa dos investidores atuais sobre as alterações
climáticas é a necessidade de normas operacionais mais elevadas nas principais
áreas como a eficiência energética, resiliência a eventos climáticos e
informações para a gestão do risco. As iniciativas voluntárias como o Projeto
para Divulgação do Carbono (CDP) provocaram um impacto, mas podem levar
muitos anos para se estender e não abrangerão atividades de pequena escala.
Em outros casos, a falta de conscientização (por exemplo, eventos extremos
que ocorrem raramente ou os custos da energia são uma pequena fração dos
custos de produção) e a responsabilidade multiagente (por exemplo, para
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utilização de edifícios) também fazem com que as ações voluntárias sejam
impraticáveis. Uma pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho sobre as
Alterações Climáticas da UNEP FI observou que a eficiência energética não
tinha recebido a mesma atenção que as energias renováveis por parte dos
reguladores e era improvável que acelerasse sem essa atenção (Energy
efficiency and the finance setor - A Eficiência Energética e o Setor Financeiro,
2009).
Finalmente, no caso dos bens públicos, tais como as infraestruturas, estes são
exigências concorrentes de outros orçamentos não climáticos.
É importante que os investidores procurem coletivamente mudanças adequadas
nos regulamentos e orientações através do diálogo com as autoridades
competentes para que as normas mais elevadas sejam introduzidas o mais
rapidamente possível. A nível táctico, os investidores estão cientes do impacto
que a regulamentação pode ter, tal como mostra o relatório de CA Cheuvreux
sobre os ganhos excepcionais para os utilitários devido a emissões não
utilizadas na recessão (Carbon impact ! O impacto do carbono, 2009) e o
trabalho de WestLB sobre os iminentes regulamentos da aviação (More
headwinds through CO2 costs - Mais ventos contrários através dos custos do
CO2, 2009).
VI. A (falta de) conscientização da gestão empresarial relativamente às
alterações climáticas
A maior parte das empresas vê as alterações climáticas como uma parte da
responsabilidade social empresarial, não uma questão empresarial central. As
grandes empresas possuem uma melhor compreensão sobre a sua importância,
mas à medida que o tamanho de uma empresa diminui, a falta de atenção tornase generalizada. A Figura 1 mostra que a maior parte das empresas do Global
500 e FT 350 reconhecem que as alterações climáticas são um risco e uma
oportunidade. No entanto, menos de metade do FT 350 tem planos para lidar
com as suas emissões de gases de efeito estufa e apenas 23% do FT 250
atribui a responsabilidade pelas mesmas ao nível da Administração.
O UBS observa que as restrições de carbono alterarão significativamente as
relatividades entre as atividades, os produtos e as regiões (Reacting to climate
change - Reagindo às alterações climáticas, 2007). Por exemplo, a Carbon Trust
indica que dois terços do carbono envolvido no setor do entretenimento e lazer
são indiretos, os quais levam a impactos surpreendentes quando os preços do
carbono sobem (The carbon emissions generated in all that we consume - As
emissões de carbono geradas em tudo o que consumimos, 2006) A Goldman
Sachs, no seu relatório de 2008, A warming investment climate - Um clima de
investimento em aquecimento, analisou 500 empresas e já tem essa mesma
opinião sobre a indústria pesada - as empresas com maiores níveis de
intensidade de carbono tendem a ser negociadas com múltiplos de avaliação
mais baixos.
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Proporção das empresas que abordam a questão

Especificamente sobre a adaptação, uma análise do FT 350 efetuada pela
Acclimatize classificou empresas em 38 de 100 num índice de adaptação
(Building business resilience to inevitable climate change ! Construir a resiliência
empresarial para as alterações climáticas inevitáveis, 2009). Oitenta e sete por
cento das empresas reconhecem que sua empresa está exposta aos impactos
das alterações climáticas, mas apenas 38% tinham realizado uma análise de
risco quantificado. É notável que alguns setores que estão expostos a impactos
devido aos seus suprimentos (por exemplo, alimentos), vendas (por exemplo,
varejo) ou ativos, (por exemplo, imóveis) não se encontrem bem classificados. A
água está à frente devido a pressões das entidades reguladoras, custos e
principais grupos de intervenientes.
VII. Empresas líderes
Há já seis anos, a pesquisa CDP revelou grandes disparidades na forma como
as empresas individuais abordam ou não as alterações climáticas. Para os
investidores, é notável que haja impulsionadores em todas as áreas, os quais
podem estar bem posicionados para ganhar vantagem competitiva. Num estudo
multissetorial, o UBS concluiu que o que importa não são os riscos reais e as
oportunidades, mas a resposta individual da empresa ! Como as reações às
alterações climáticas conduzem a oportunidades e riscos? Este tema emerge
repetidamente em pesquisas de pesquisadores. Por exemplo, o Citigroup
abrangeu esta situação por duas vezes na Austrália (Carbon pollution reduction
scheme: Impacts reviewed for ASX100 companies and more - Regime de
redução da poluição por carbono: os impactos analisados para as empresas
ASX100 e mais, 2008; Climate change and the ASX100: An assessment of risks
and opportunities ! As alterações climáticas e as ASX100: uma avaliação de
riscos e oportunidades, 2006). Nos países em desenvolvimento, também pode
estar presente ao nível do país - Associação para o Investimento Sustentável e
Responsável na Ásia constatou que as empresas #0( )Outras áreas da Ásia"
estão muito mais conscientes e melhor preparadas para lidar com as questões
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das alterações climáticas do que os seus homólogos, por exemplo, a China
(Projeto para Divulgação do Carbono 2008: Ex-Japão da Ásia, 2008).
VIII. Investidores de vanguarda
Confrontados com o novo fenômeno das alterações climáticas, alguns
investidores têm demonstrado competências inovadoras na identificação dos
aspectos fundamentais. O Lehman Brothers traduziu grande parte das
informações técnicas em linguagem financeira e assinalou que uma vez que
muitas empresas não são financeiramente fortes, as alterações climáticas
poderão ser gota que fará transbordar o copo (The business of climate change,
Parts I and II - O negócio das alterações climáticas, Partes I e II, 2007). A
Deutsche Asset Management afirma que as alterações climáticas são uma
tendência demasiado importante que os investidores poderiam criar um novo
setor de ativos nesta área para garantir que as suas carteiras são muito
diversificadas (Investing in climate change - Investir na mudança climática,
2009). A Goldman Sachs também vê um interesse crescente em questões
ambientais no geral, o qual também vai alimentar as alterações climáticas (A
warming investment climate - Um clima de investimento em aquecimento, 2008).
A Société Générale define uma abordagem tripla para avaliar ações através dos
prismas de custo-benefício financeiro, crescimento a longo prazo e gestão de
risco (Back to basics ! De volta aos aspectos básicos, 2008) e aplicou esta
abordagem ao setor automóvel com alguma profundidade (Auto & pollution: Size
does matter - Os automóveis e a poluição: o tamanho tem importância, 2007;
Auto & pollution: Not that bad after all ! Os automóveis e a poluição: afinal não é
assim tão mau, 2008; CREAM-ing carbon risk ! Neutralizando o risco do
carbono, 2008). Outro estudo aprofundado foi elaborado pela Oddo Securities no
que diz respeito à captura e armazenamento de carbono (Climate change: To
store or not to store? - Alterações climáticas: armazenar ou não armazenar?
2008), o qual enfrenta muitas dificuldades, mas parece um componente
inevitável da mitigação.
IX. As falhas das análises
Enquanto a questão da intensidade de carbono ou a intensidade energética nos
países )Anexo 1/(2#0( '#*#3&4+( .2#567+ considerável por parte da pesquisa dos
investidores, existem outros aspectos das alterações climáticas que ainda não
estão bem explorados.
1. A situação dos países BRIC (Brasil, Rússia, Índia, China)
Estes são mercados cada vez mais importantes, no entanto, ainda há poucos
meios de pesquisa que respondam às necessidades dos investidores, o que é
complicado pela barreira linguística. Levamos a cabo a nossa própria pesquisa
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para fornecer algumas bases para trabalhos futuros, principalmente através de
relatórios de instituições que não se dedicam a investimentos.
Parece claro que a questão da preservação de carbono nas florestas é
importante e poderia ser uma consideração comercial importante. Também
parece provável que a energia renovável seja ainda maior no futuro, com base
na experiência do Brasil com a bioenergia.
Brasil >

>
Não houve tempo para efetuar investigações adequadas.
Potencialmente, as alterações climáticas poderiam ser positivas para a
economia durante as próximas décadas devido a invernos menos severos.
Rússia

Este é o mais fácil dos quatro países BRIC no que diz respeito a
informação. O HSBC elaborou um relatório sobre as boas perspectivas para um
número de empresas indianas, particularmente no setor das energias renováveis
(Wide spectrum of choices: "#$%&'() *+%,&-.) %#/.(-,.#-) 01102-3#%-%.() 2./.&+.$) Um amplo espectro de escolhas: a revelação das oportunidades de investimento
no clima da Índia, 2008). Entre os aspectos negativos está o fato de que a Índia
é bastante vulnerável aos impactos climáticos, tal como a variabilidade das
monções e da cessação dos rios alimentados por águas glaciares. Além disso, o
CDP revelou que a atenção das empresas para com as alterações climáticas foi
baixa, o que não é uma boa indicação de que as empresas estão adotando uma
visão estratégica (Projeto para Divulgação do Carbono 2008: Índia 200, 2008)
Índia >

China > As

informações escassas indicam que a gestão empresarial também não
está atenta a riscos climáticos neste país (Projeto para Divulgação do Carbono
2008: China 100, 2008).
No entanto, os regulamentos restritos que visam melhorar a eficiência energética
e promover as energias renováveis são bem compreendidos e estão a
impulsionar as ações no sentido da mitigação.
2. Adaptação
Lidar com os impactos das alterações climáticas requer uma atenção distinta,
pois os dados são bastante diferentes dos dados das emissões. Os impactos
muitas vezes recaem em diferentes setores e localizações quando comparados
com os afetados em reduções de emissões.
2.1 Setor imobiliário > A Hermes realizou um estudo excepcionalmente detalhado

sobre as repercussões das alterações climáticas no setor imobiliário no Reino
Unido (Climate change: The risks for property in the UK - Alterações climáticas:
Os riscos para as propriedades no Reino Unido, 2009). Define o cenário para os
trabalhos que temos a certeza que se seguirão, uma pesquisa técnica mais
detalhada em respostas físicas e análise de patrimonial. A pesquisa identifica
vários problemas críticos que vão piorar a menos que sejam abordados de uma
determinada forma ! pressão térmica para os ocupantes, excesso de esgotos,
problemas de acesso em condições meteorológicas adversas e falta de água.
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2.2 Gerir a questão > A Acclimatize, em colaboração com a IBM, produziu uma

lista de verificação útil que os diretores (e investidores) podem utilizar para
avaliar a preparação empresarial no que diz respeito a lidar com os impactos
climáticos, agrupados sob títulos de riscos, oportunidades e respostas (Building
business resilience to inevitable climate change - Construir a resiliência
empresarial para as alterações climáticas inevitáveis, 2009).
3. Cadeia de fornecimento
Compreensivelmente, a atenção inicial por parte dos analistas financeiros foi
direcionada para os efeitos diretos sobre as empresas dos eventos climáticos e
das políticas de redução de carbono, ainda mais porque os dados para esta
situação estavam em falta, sendo que são necessários muitos mais dados para
pesquisar os efeitos na cadeia de fornecimento, no sentido descendente e
ascendente. A pesquisa mostra que essa abordagem simplista é susceptível de
conduzir a equívocos por parte das empresas e dos investidores. O assunto está
a ganhar importância rapidamente, sendo que a Iniciativa da Cadeira de
Fornecimento do CDP merece uma menção honrosa. Uma vez mais, a maior
parte da atividade envolve a intensidade do carbono, mas os impactos climáticos
também são um risco significativo.
3.1 China > Há uma confiança crescente na China (e outros países em

desenvolvimento) para o fabrico, bem como no que diz respeito a matériasprimas. Mais de 90% das empresas multinacionais indicam que China é
importante para as suas estratégias globais, com 52% denominando-a de
importância crítica. Há sérias ameaças de riscos naturais e potenciais
engarrafamentos logísticos nos portos, observa o Chartered Insurance Institute
(Instituto de Seguros) (Coping with climate change ! Lidar com as alterações
climáticas, 2009).
3.2 Direitos aduaneiros sobre o carbono > Os países com objetivos de redução das

emissões poderão cobrar direitos aduaneiros de outros locais.
A Trucost nota que tal movimento poderia ter impactos significativos sobre a
linha de base de algumas multinacionais (por exemplo, Alcoa) ou aumentos
significativos dos custos para os seus clientes (Manufaturers: Profits at risk from
carbon costs ! Fabricantes: Os lucros em risco devido ao custo do carbono,
2008).
3.3 Emissões indiretas > Para o setor de entretenimento e lazer, a Carbon Trust

relata que dois terços do carbono estão incorporados em contribuições do setor
(The carbon emissions generated in all that we consume - As emissões de
carbono geradas em tudo o que consumimos, 2006). O confronto com esta
situação necessita de uma abordagem metódica, centrando-se nas áreas de
impacto elevado e nos fornecedores de primeiro nível. O CDP proporciona
orientação e workshops para elevar as normas (Shared value: Managing climate
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change in the supply chain ! Valor partilhado: Gerir as alterações climáticas na
cadeia de fornecimento, 2009).

4. Colaboração
Os investidores precisam trabalhar em conjunto para enfrentarem as questões
envolvidas na adaptação e mitigação por vários motivos:
A informação é extremamente complexa e a sua obtenção ou criação pode
ser cara. Cooperar para estabelecer bases de dados faz sentido - a competência
real vem da capacidade de ser interpretada. O CDP mostra o que pode ser feito:
4.1

O envolvimento das partes interessadas é fundamental, mas seria
impraticável para os investidores individuais realizarem esta situação de forma
individual (e múltiplas abordagens serão indesejáveis).
4.2

Como um setor, os investidores têm feito esforços tardios na comunicação
com as entidades reguladoras das políticas e organismos reguladores sobre as
alterações climáticas. Dadas as implicações financeiras das enormes alterações
que estão agora a ter lugar na utilização da energia e nos padrões climáticos,
esta é certamente a altura para os investidores entrarem neste cenário para que
os fundos possam ser implementados de forma eficiente e eficaz.
4.3
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