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É cada vez mais comum notícias sobre os impactos negativos 
da mudança mundial do clima. Atualmente, já sentimos sérias 
repercussões físicas, como a escassez hídrica e a ameaça  
de apagão elétrico, além dos impactos econômicos que  
se tornaram consenso. As projeções indicam que a mudança 
climática poderá gerar perdas ao redor do mundo de até  
US$ 1,7 trilhão por ano até 2025, o que prejudicará não 
apenas a produção econômica mas também a taxa de 
crescimento global.

Em 2020, o Fórum Econômico Mundial em Davos apontou a 
questão ambiental como o maior foco de atenção para 
governos e mercados, incluindo pela primeira vez a mudança 
climática em todos os cinco pontos dos maiores riscos globais. 
Desta forma, o risco climático está posicionado como  
tão importante quanto os já tradicionais riscos corporativos.

 
Sistema financeiro e regulação pelo Banco Central

O sistema financeiro como um todo está em posição 
privilegiada para ser um motor para as mudanças necessárias. 
As instituições financeiras têm em mãos a possibilidade de 
direcionar recursos para a descarbonização e ainda incentivar 

este movimento, evitando as chamadas “emissões 
financiadas”, que são aquelas relacionadas aos ativos que são 
financiados por essas organizações.

No ambiente nacional, em 2014 o BACEN colocou pela 
primeira vez este tema na pauta das instituições financeiras 
por meio da Resolução CMN nº 4.237, que estabeleceu 
diretrizes para a implementação da Política de 
Responsabilidade Socioambiental das instituições financeiras.

Desta forma, na esteira das transformações necessárias e do 
reconhecimento dos temas climáticos, ambientais e sociais 
como algo prioritário no mundo, o BACEN divulgou, em 
setembro de 2021, novas regulamentações que colocaram de 
vez o ESG e a mudança do clima na agenda de todas as 
instituições reguladas por esta entidade no Brasil. Uma das 
regulamentações refere-se ainda a questões socioambientais 
para a concessão de crédito rural. O objetivo é estimular 
práticas mais sustentáveis na agropecuária, setor que tem ao 
mesmo tempo grandes impactos, mas também grandes 
oportunidades na área climática no Brasil.   
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Para facilitar, trazemos a seguir um compilado destas regulamentações e informações relevantes sobre cada uma:

mero missão escrição assa a igorar

Res. BCB 139 15/9/2021
Dispõe sobre a divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades 
Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC).

01/12/2022

Res. BCB 139 15/9/2021
Estabelece as tabelas padronizadas para fins da divulgação do 
Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais 
e Climáticas (Relatório GRSAC)

01/12/2022

Res. CMN 4.943 15/9/2021
Altera a Resolução nº 4.557/2017, que dispõe sobre a estrutura 
de gerenciamento de riscos, a estrutura de gerenciamento de 
capital e a política de divulgação de informações.

01/7/2022

Res. CMN 4.945 15/9/2021
Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e 
Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas à sua efetividade.

01/7/2022

Res. BCB 140 15/9/2021
Dispõe sobre a criação da Seção 9 (Impedimentos Sociais, 
Ambientais e Climáticos) no Capítulo 2 (Condições Básicas) 
do Manual de Crédito Rural (MCR)

01/10/2021

eso ução   
ispõe so re a di u gação 

do e at rio de iscos 
e portunidades ociais  

m ientais e im ticas 
e at rio 

• Apresenta requisitos de divulgação de informações relativas ao risco 
climático alinhadas às recomendações da Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD)*, com escopo ampliado para também abarcar 
a divulgação de informações sobre o risco social e o risco ambiental.

• A divulgação será feita por meio do Relatório de Riscos e Oportunidades 
Sociais, Ambientais e Climáticas, denominado Relatório GRSAC, 
compreendendo: 

i. O gerenciamento do risco social, do risco ambiental e do risco 
climático, considerando aspectos como a governança e as estratégias 
adotadas pelas instituições em diferentes horizontes de tempo. 

ii. Os indicadores utilizados no gerenciamento do risco social, do risco 
ambiental e do risco climático. 

iii. As oportunidades de negócios associadas aos temas sociais, 
ambientais e climáticos.

• As informações requeridas no Relatório GRSAC devem estar disponíveis 
também em forma de dados abertos (a partir de 2023), segundo 
especificações estabelecidas pelo BACEN.

*Para maior detalhamento sobre a TCFD, visite nosso playbook: https://www.ey.com/en_gl/financial-services-technical-resources/task-force-on-climate-related-
financial-disclosures-report-playbook
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Tabelas obrigatórias (Art. 3º)

Tabelas facultativas (Art. 4º)

• Altera a norma que trata da estrutura de gerenciamento de riscos incluindo 
seção específica e aprimoramento de definições e de requisitos aplicáveis  
ao gerenciamento do risco social, do risco ambiental e do risco  
climático, compreendendo:

i. Aprimoramento da definição do risco social e do risco ambiental  
e inclusão do conceito de risco climático no arcabouço prudencial, 
com o estabelecimento, para cada um desses riscos, de exemplos  
de “eventos de risco”. 

ii. Aperfeiçoamento das regras a serem observadas no gerenciamento 
desses riscos, incluindo requisitos gerais (aplicáveis também aos 
demais riscos incorridos) e, sobretudo, requisitos específicos 
(aplicáveis exclusivamente aos riscos social, ambiental e climático). 

iii. No âmbito do gerenciamento integrado, inclusão de requisitos 
objetivos para o tratamento das interações entre os riscos social, 
ambiental e climático e entre eles os demais riscos incorridos pela 
instituição, como risco de crédito, risco operacional, risco de 
mercado, risco de variação das taxas de juros para os instrumentos 
classificados na carteira bancária (IRRBB) e risco de liquidez.

Resolução CMN 4.943/21: 
Altera a Resolução nº 
4.557/17, que dispõe sobre  
a estrutura de gerenciamento 
de riscos, a estrutura de 
gerenciamento de capital  
e a política de divulgação  
de informações.

IN BCB 153: Estabelece as tabelas padronizadas para fins da divulgação do Relatório  
de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC)

Tabela EST

Tabela OPOTabela MEM

Tabela GVR

Governança do gerenciamento  
do risco social, do risco ambiental  
e do risco climático (Governança 
do gerenciamento dos riscos).

Indicadores utilizados no gerenciamento do risco  
social, do risco ambiental e do risco climático 
(indicadores quantitativos).

Estratégias utilizadas no 
tratamento do risco social, do risco 
ambiental e do risco climático 
(impactos reais e potenciais).

Oportunidades de negócios associadas aos temas 
social, ambiental e climático (oportunidades  
de negócio).

Tabela GER

Processos de gerenciamento do 
risco social, do risco ambiental  
e do risco climático (processos  
de gerenciamento dos riscos).



5Instituições fi nanceiras são engrenagens importantes para infl uenciar a corrida contra mudança climática

•  A PRSAC é um conjunto de princípios e diretrizes de natureza social, de 
natureza ambiental e de natureza climática a ser observados pela instituição 
na condução dos seus negócios, das suas atividades e dos seus processos 
bem como na sua relação com as partes interessadas. Passa a ser requerido 
que tais princípios e diretrizes sejam acompanhados da implementação de 
ações com vistas à sua efetividade. 

• A norma faz atualizações com relação à política (PRSAC), compreendendo: 

i. Aprimoramento de defi nições e inclusão da ótica climática 
no arcabouço prudencial, substituindo a atual Política de 
Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pela Política 
de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC). 

ii. Aperfeiçoamento dos requisitos a ser observados no 
estabelecimento da PRSAC e na implementação das ações 
com vistas à sua efetividade. 

iii. Fortalecimento dos requisitos de governança e de transparência 
em relação à PRSAC e às ações implementadas. 

•  Inclui seção no Manual de Crédito Rural (MCR) que dispõe sobre a 
caracterização de empreendimentos com restrições de acesso ao crédito 
rural em razão de dispositivos legais ou infralegais atinentes a questões 
sociais, ambientais e climáticas.

•  Esta seção inclui restrições ao acesso a crédito rural para propriedades 
que apresentem, por exemplo:

a. Empreendimento total ou parcialmente inserido em Unidade 
de Conservação.

b. Empreendimento cuja área esteja total ou parcialmente inserida 
em terra indígena.

c. Empreendimento cuja área esteja total ou parcialmente inserida 
em terras ocupadas e tituladas por remanescentes das 
comunidades de quilombos.

d. Empreendimento situado no Bioma Amazônia.

e. Pessoa física ou jurídica inscrita no cadastro de empregadores 
que mantiveram trabalhadores em condições análogas 
à de escravo.

Resolução CMN 4.945/21: 
Dispõe sobre a Política de 
Responsabilidade Social, 
Ambiental e Climática 
(PRSAC) e sobre as ações 
com vistas à sua efetividade.

Res. BCB 140: Dispõe sobre 
a criação da Seção 9 
(Impedimentos Sociais, 
Ambientais e Climáticos) 
no Capítulo 2 (Condições 
Básicas) do Manual 
de Crédito
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Principais desafi os
As novas regras somam à questão socioambiental o custo das consequências da mudança do clima e obrigam as instituições 
fi nanceiras a ter um olhar mais global de suas carteiras de investimento e de seus ativos, entendendo o impacto do clima 
e as emissões de GEE que estão fi nanciando. 

Apesar de as obrigações só entrarem em vigor em 2022, o prazo pode ser curto para aquelas instituições que não se planejarem 
adequadamente a, por exemplo, ter mecanismos para identifi car e monitorar o risco climático, como prevê a Resolução 4.943; 
ou ainda a criar um comitê de responsabilidade social, ambiental e climática, vinculado ao conselho de administração, como 
indica a Resolução 4.945.

Os principais bancos brasileiros já reportam as suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) – primeiro passo no caminho 
da descarbonização – em seus inventários. Além disso, muitas dessas organizações também seguem as recomendações do TCFD 
– Task Force on Climate Related Financial Disclosures, o padrão global de divulgações de riscos fi nanceiros relacionados ao clima. 
De acordo com o Manual para relatórios do TCFD da EY (https://www.ey.com/en_gl/fi nancial-services-technical-resources/
task-force-on-climate-related-fi nancial-disclosures-report-playbook), aumentar a consistência 
das informações associadas à mudança climática é um imperativo crítico de curto prazo.

Contudo, apesar de o setor fi nanceiro considerar que as ameaças das alterações climáticas – físicas ou de transição – 
representam um risco fi nanceiro sistêmico para a economia (Estudo anual da EY sobre investidores – https://www.ey.com/pt_br/
news/2021-press-releases/02/estudo-esg-ey), ainda há um grande desafi o de metrifi cações e de transparência. A busca por 
informações fi nanceiras compreensíveis e comparáveis é cada vez mais notória e será cada vez mais regulamentada.  

Adicionalmente, a difi culdade no acesso a dados, padrões geralmente aceites pelo mercado e metodologias geram desafi os 
relevantes para as áreas de gestão de riscos, conforme identifi cado no nosso 11º Estudo sobre Gestão de Risco EY/IIF (https://
www.ey.com/en_gl/news/2021/06/ey-and-iif-risk-management-survey-shows-climate-change-now-a-top-concern-for-banks).
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Por que EY
Para todos esses desafi os, a EY oferece soluções robustas e adequadas a cada organização de acordo com o grau de 
maturidade e necessidade. Nosso objetivo é ajudar as empresas na geração de valor, implementando um resultado 
mensurável e acelerando a transição para um futuro justo e sustentável.

1 Identifi cando 
e criando valor

• Realização de diagnóstico 
da estrutura atual e orientações 
da governança ideal para cada 
organização alinhado as 
melhores praticas internacionais 

• Identifi car principais riscos 
climáticos analisando a própria 
operação da instituição 
e abarcando fornecedores 
e clientes

2 Demonstrando resultados 
mensuraveis

• Apoio para criar estrutura 
de dados (base de dados 
climáticas com informações que 
formam séries históricas); 
trabalhando com as empresas, 
ajudando a identifi car e gerenciar 
riscos em novos formatos 
e encontrando novas 
oportunidades para melhores 
tomada de decisão com maior 
agilidade

3 Fazendo a mudança 
acontecer mais rapido

• Preparo para a comunicação 
e divulgação de dados 
consistentes seguindo 
as principais recomendações 
globais como o TCFD. Apoiando 
na avaliação de iniciativas de 
longo prazo para que possam 
investir em projetos relevantes 
que cooperem para uma historia 
coerente fazendo a diferença 
e atuando para um mundo melhor 
e mais sustentável
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EY | Building a better working world

Sobre a EY 

A EY existe para construir um mundo de negócios melhor, ajudando  
a criar valor no longo prazo para seus clientes, pessoas e sociedade  
e gerando confiança nos mercados de capitais.

Tendo dados e tecnologia como viabilizadores, equipes diversas da EY 
em mais de 150 países oferecem confiança por meio da garantia da 
qualidade e contribuem para o crescimento, transformação e operação 
de seus clientes.

Com atuação em assurance, consulting, strategy, tax e transactions, 
as equipes da EY fazem perguntas melhores a fim de encontrarem 
novas respostas para as questões complexas do mundo atual.

EY se refere à organização global e pode se referir a uma ou mais 
afiliadas da Ernst & Young Global Limited, cada uma delas uma 
pessoa jurídica independente. A Ernst & Young Global Limited, 
companhia britânica limitada por garantia, não presta serviços a 
clientes. Informações sobre como a EY coleta e utiliza dados pessoais, 
bem como uma descrição dos direitos individuais de acordo com a 
legislação de proteção de dados, estão disponíveis em ey.com/privacy. 
As afiliadas da EY não exercem o direito se essa prática for proibida 
pelas leis locais. Para mais informações sobre a nossa organização, 
visite ey.com.

Este comunicado foi emitido pela EYGM Limited, integrante da 
organização global da EY que também não presta serviços a clientes. 

©2021 EYGM Limited.  
Todos os direitos reservados.
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