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Barreiras para o aumento de fluxos financeiros para investimentos em
setores de baixo carbono no Brasil
Desde o final de 2018, o Imperial College London (Grantham Institute e Centre for Climate Finance and
Investment) e a Fundação Getulio Vargas (Centro de Estudos do Agronegócio-FGVagro e Centro de
Estudos em Sustentabilidade-FGVces) vêm trabalhando em parceria no projeto de pesquisa "Flow of
Capital for Climate Action” (FlowCCA), que busca identificar as barreiras existentes para o aumento de
fluxos financeiros privados para investimentos em setores de baixo carbono em países em
desenvolvimento. A fase I do projeto tem como foco o Brasil. Os resultados da pesquisa buscam contribuir
para uma discussão de política pública, bem como para alimentar uma modelagem sendo feita no Imperial
College sobre os investimentos necessários em setores e tecnologias de baixo carbono em países em
desenvolvimento para alcançar o cenário de 2oC.
Entre abril e junho de 2019, foram entrevistados 21
stakeholders do mercado de capitais brasileiro (Tabela 1),
de forma a identificar e caracterizar essas barreiras. As
conversas tiveram como base um framework (Figura 1),
desenvolvido pela equipe do projeto, que fez um
mapeamento inicial dos desafios relacionados a
investimentos de baixo carbono a partir da literatura
acadêmica e relatórios públicos.
Como mostra a Figura 1, o framework foi revisto a partir
dos resultados das entrevistas:

Tabela 1 - Categorias de entrevistados
Entrevistados
N
Investidores locais e internacionais
4
Associações de investidores
2
Associações voltadas à promoção de
3
investimentos sustentáveis1
Consultorias
Governo
Embaixada Brasileira no Reino Unido
Organizações intergovernamentais
Bancos de desenvolvimento
Empresas de energia renovável
Total

3
4
1
1
2
1
21

Figura 1 – Framework de barreiras, revisto com base nas entrevistas 1

Fonte: Elaboração própria

1

Letras sobrescritas referem-se ao texto abaixo.
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1. Barreiras para o aumento de fluxos financeiros privados para investimentos em setores de
baixo carbono no Brasil
Conforme revisão da literatura e entrevistas com stakeholders do mercado de capitais, há dois tipos de
barreiras para o aumento de fluxos financeiros privados para investimentos em setores de baixo carbono
no Brasil: barreiras estruturais, que impactam o desenvolvimento do mercado de capitais como um todo,
e barreiras específicas, que inibem investimentos em setores e tecnologias de baixo carbono. (As letras
sobrescritas abaixo fazem referência aos itens da Figura 1).
Barreiras estruturais:
●
●

●
●

●

Altas taxas de juros favorecem investimentos em títulos públicos e inibem o aumento de
investimentos para setores produtivos, considerados de maior risco.c
Também foram citadas deficiências no sistema jurídico e legal, como por exemplo, em relação à
proteção dos investidores e execução de garantias, especialmente para o caso do mercado de
dívida corporativa. a
A participação significativa do BNDES no financiamento de projetos de longo prazo tem inibido a
participação do setor financeiro privado em projetos de infraestrutura (crowding-out). h
A cultura de investimento2 dos dirigentes dos fundos de pensão foi citada como conservadora e
de baixo risco. Adicionalmente, afirmaram que há a necessidade de maior diversidade nos
conselhos e maior pluralidade nos investimentos, incluindo a consideração de aspectos ESG. g
Investidores estrangeiros deram maior ênfase a certas barreiras de investimento como o sistema
tributário complexo e onerosoe, risco país e grau especulativo, falta de capacidade técnica e
inovadorai, e cultura de negócios desafiadora.f Também foram citados como entraves a
investimentos estrangeiros: baixa estabilidade do ambiente políticob, a isenção tributária para
investimentos em títulos públicos e a falta de mecanismos de proteção cambial (esta última
especialmente para investimentos de mais longo prazo) d.
○ A carga tributária para investimentos no Brasil é relevante quando comparada a países
vizinhos, sendo um fator significante na hora de tomada de decisão de investimento pelo
investidor estrangeiro. Além disso, o sistema tributário brasileiro é visto como
extremamente complexo, inibindo a entrada de novos investidores. e
○ Considerou-se que corrupção e ética de negócios elevam o risco do investidor estrangeiro
no país. Custos também tornam-se maiores devido à necessidade de um sistema de
compliance anticorrupção rígido e efetivo para evitar riscos reputacionais.f

2

A expressão “cultura de investimento” ao longo desse documento refere-se ao conjunto de ideias, valores, linguagens,
conhecimentos que caracterizam um determinado grupo de investidores (por exemplo, fundos de pensão). A “cultura de
investimento” manifesta-se, concretamente, em preferências por certas classes de ativos em detrimento de outras.
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Gráfico 1 - Barreiras estruturais mais citadas, segundo número de entrevistados

Fonte: Elaboração própria

Barreiras específicas:
●

●

●

Os custos de instalação de projetos de energia renovável não são considerados barreiras
relevantes para investimento, pois demandam volume mais baixo de recursos em comparação a
projetos tradicionais de infraestrutura, como termelétricas e hidrelétricas.j Além disso, a
tecnologia envolvida em instalações solares e eólicas é já conhecida.
Dependendo do caso, investimentos em energias renováveis podem ser considerados mais
arriscados do ponto-de-vista financeiro (baixo retorno em relação ao risco apresentado)m e
tecnológico (previsão de redução de custos dos painéis solares com a evolução tecnológica e
possibilidade de obsolescência das tecnologias atuais em um relativo curto espaço de tempo)n;
porém, os riscos socioambientais são avaliados como baixos (a questão fundiária seria o principal
risco para projetos eólicos).
Os principais entraves para o desenvolvimento do mercado de green bonds no Brasil citados
foram:
○ A baixa oferta de títulos, que dificulta o desenvolvimento de produtos específicos, tais
como fundos de investimento “verdes”; k
○ A baixa demanda por parte dos investidores institucionais locais, o que desincentiva a
emissão de títulos verdes; k
○ O retorno financeiro não superior a uma debênture comum, o que também desincentiva
o desenvolvimento desse mercado nessa etapa em que ele ainda é nascente. O não
diferencial de retorno reduz a demanda do investidor local e desincentiva as emissões por
parte de emissores e underwriters; k
○ A falta de parâmetros de avaliação e categorização de projetos verdes e a potencial
existência de passivo relacionado à comprovação de adicionalidade ambiental nas
emissões de títulos com adicionalidades socioambientais. k
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○

●

O custo direto de second opinion foi considerado um custo marginal. Entretanto, foi
mencionado que representa um custo relevante as horas de trabalho e o custo de
transação envolvidos na mobilização interna por parte do emissor, necessária para
viabilizar uma emissão green. k
Investidores estrangeiros mencionaram como um desafio relevante a falta de coordenação e
apoio político a medidas climáticas, especialmente por parte do novo governo. Mais
especificamente, foi mencionada a falta de uma estratégia climática clara com ministérios,
políticas, regulamentações e mecanismos financeiros dedicados a essa categoria de investimento,
bem como a pouca proatividade do governo em desenvolver um portfólio de projetos com
credenciais verdes para atrair investimento. l

Gráfico 2 - Barreiras específicas mais citadas, segundo número de entrevistados

Fonte: Elaboração própria

2. Alavancadores para o aumento de fluxos financeiros para investimentos em setores de baixo
carbono no Brasil
Além de barreiras, os entrevistados também identificaram a presença de potenciais alavancadores para
os investimentos privados de baixo carbono no Brasil, com destaque para:
●

●

Com a gradual redução das taxas de juros no Brasil, tem crescido o apetite a risco de investidores
individuais e institucionais, que buscam a diversificação de seus portfólios e ativos com maior
potencial de retorno. Esse movimento tem levado a maior interesse por títulos privados.
Com a redução da disponibilidade de recursos públicos e as condições de financiamento menos
atrativas do BNDES, tem crescido a procura do setor produtivo por fontes privadas de recursos.
5

●

●

●

●

●

O BNDES tem incentivado o aumento de investidores privados para setores de baixo carbono
(por exemplo, por meio do desenvolvimento do Fundo Energia Sustentável, que contou com
captação de recursos de investidores privados) e o desenvolvimento do mercado de green bonds
no Brasil, sinalizando a relevância do instrumento ao emitir o seu próprio título verde.
Ao oferecer isenção de Imposto de Renda para investidores Pessoa Física e fundos de
investimento em infraestrutura, a lei 12.431/2011 (emissões de debêntures incentivadas) tem
incentivado o aumento de investimentos para setores de infraestrutura, incluindo projetos de
energia solar e eólica. Investidores institucionais não são beneficiados pela isenção.
Ao exigir que entidades fechadas de previdência privada considerem, sempre que possível, os
aspectos relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança dos
investimentos na análise de riscos, a Resolução 4.661/2018 pode tornar-se um driver para a
inclusão de investimentos de baixo carbono por parte dos fundos de pensão.
Há demanda crescente por green bonds no mercado internacional por parte de investidores
“verdes”, gerando oportunidades para empresas brasileiras e sinalizando que talvez haja um
potencial mercado no Brasil, espelhando o que acontece no mercado internacional.
O ganho reputacional com a emissão de um green bond ou com investimentos em energias
renováveis também foi citado como um alavancador.

Gráfico 3 - Alavancadores mais citados, segundo número de entrevistados

Fonte: Elaboração própria
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3. Propostas e soluções
Os entrevistados levantaram propostas para superar algumas das barreiras identificadas, incluindo:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Criação de incentivo fiscal para investimentos sustentáveis/de baixo carbono.
Maior disseminação de informação sobre os benefícios proporcionados pelos investimentos
sustentáveis/de baixo carbono.
Empreender esforço na mudança da cultura de investimento dos dirigentes de fundos de pensão
em prol de maior pluralidade de investimentos.
Criação de mecanismos alternativos para comprovação de adicionalidade ambiental.
Empreender esforço na mudança da percepção negativa dos fundos de investimento em
participação (FIPs) por parte dos fundos de pensão.
Inclusão nos editais dos projetos de infraestrutura de requisitos voltados à maior resiliência
climática. Esse aspecto poderia gerar maior interesse de investidores estrangeiros acostumados
a investir em infraestrutura e que já consideram mudanças do clima em suas análises e decisões.
Criação de instrumentos de derisking (ex.: hedge cambial de longo prazo e mecanismos de
garantias de títulos verdes por bancos multilaterais de desenvolvimento).
Criação de estruturas agregadoras que permitam o aumento da oferta de green bonds (por
exemplo, união de usinas para emissão de um título verde).
Facilitação de projetos públicos-privados voltados a infraestrutura de baixo carbono pelo
governo, utilizando recursos providos por mecanismos financeiros alternativos como títulos
verdes.

4. Necessidades de investimentos
Existem diversos esforços de projeção do desenvolvimento das economias sob cenários de enfrentamento
dos desafios climáticos, buscando entender como seria o mundo em um cenário de aumento da
temperatura média terrestre de apenas 2oC até o final deste século. Esses exercícios de modelagem
integram diferentes áreas do conhecimento e ferramentas computacionais e permitem um best guess a
respeito das transformações necessárias nos sistemas energéticos e de produção de bens em um contexto
de baixas emissões de gases de efeito estufa.
Considerando alguns desses exercícios, o Gráfico 4 apresenta projeções da necessidade de investimentos
necessários no setor de energia no Brasil até 2050 sob diferentes cenários de combate às mudanças
climáticas, projetadas por diferentes modelos econômicos.
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Gráfico 4 – Projeção de necessidade de investimentos anuais no setor energético em cenários de longo prazo
(2020-2050)

Fonte: Elaboração própria com base em https://www.cd-links.org/ (resultados preliminares)

Os investimentos são similares em 2020 para todos os cenários, porém, no cenário mais restritivo, de
aumento da temperatura média em apenas 1,5oC, a mediana de investimentos em 2050 projetada pelos
modelos alcança US$ 70 bilhões ao ano (em US$ de 2010), bem superior à mediana de US$ 37 bilhões no
cenário de base. Adicionalmente, enquanto no cenário de base o volume de investimentos cresce por
volta de 40%, nos cenários de mitigação eles mais do que dobram, com grande parte destes fluxos
voltados para tecnologias de baixo carbono.
Essas projeções não são diretamente comparáveis com estatísticas observadas atualmente, mas pode-se
colocá-las em perspectiva a partir de algumas medidas observáveis. O maior valor para a formação bruta
de capital fixo (FBKF) na economia brasileira entre 2010 e 2016 atingiu US$ 539 bilhões em 2011, sendo
US$ 162 bilhões em construção não residencial, US$ 76 bilhões em equipamentos de transportes, e US$
101 bilhões em outras máquinas e equipamentos. Nesse mesmo período, os investimentos em energia
associados aos leilões da ANEEL atingiram o valor máximo de R$ 27 bilhões em 2013, enquanto os
investimentos mínimos exigidos nas rodadas de licitação de petróleo alcançaram R$ 6,9 bilhões em 2013.
Em US$, esses valores somam entre US$ 14,5 bilhões e US$ 17 bilhões. Os montantes de FBKF na
economia brasileira são bem superiores às projeções de investimentos em energia dos modelos, uma vez
que consideram investimentos em todos os setores da economia, enquanto os investimentos em energia
nos leilões consideram apenas a geração de eletricidade e petróleo, portanto, são incompletos em
representar investimentos em energia no país. Dessa forma, o volume de investimentos requerido
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pelas projeções do modelo para a transição energética de baixo carbono cabe no volume atual da
formação bruta de capital fixo do país. Contudo, o investimento apenas destinado à energia
aparentemente enfrentará um desafio considerável para acomodar tal transição.
Figura 2 – Recursos financeiros para setores da economia verde no Brasil em 2017 (em R$ bilhões)3

Fonte: Elaboração própria com base em FEBRABAN (2018)

A Figura 2 mostra os recursos financeiros dos mercados de crédito e de capitais para setores da Economia
Verde no Brasil em 2017. Esses recursos, contudo, não têm como serem identificados se contribuem com
redução de emissões de CO2, o que dificulta sua comparação com o Gráfico 4. De qualquer forma,
tomando os valores associados ao setor de energia e considerando de forma simples uma taxa de câmbio
ao redor de R$4 por dólar, os valores atuais no gráfico seriam próximos de US$ 50 bilhões, e portanto,
compatíveis com o projetado na Figura 2 para o período até 2040, se todos os investimentos considerados
“verdes” na Figura 2 fossem associados à redução de emissões de CO2.

5. Financiamento da Agropecuária de Baixa Emissão de Carbono
O financiamento da produção agropecuária no Brasil é realizado a partir de diferentes fontes: crédito
público oficial (que pode embutir taxas de juros subsidiadas); instrumentos privados de financiamento
3 Montantes relativos ao crédito na Figura 2 referem-se a 15 instituições financeiras que representam 86,6% do saldo total de

empréstimos concedidos a empresas. A figura considera operações dos setores associados à Economia Verde e não apenas de
baixo carbono.
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agrícola (Cédula de Produto Rural – CPR, Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário CDCA/WA, Letra de Crédito do Agronegócio - LCA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA, e
Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA); operações de venda antecipada e/ou
operações de troca de produtos e insumos entre produtores rurais e empresas vendedoras de insumos e
compradoras do produto agrícola; e recursos próprios dos produtores rurais. O financiamento de
investimentos (compra de máquinas e equipamentos, mudanças em processos de produção, construção
de benfeitorias, compra de animais, entre outras) é realizado principalmente por meio das linhas de
crédito públicas.
Algumas dessas linhas, como o Programa ABC, incentivam explicitamente práticas e tecnologias que
reduzem as emissões de gases de efeito estufa da agropecuária, como o plantio direto, a recuperação de
pastagens e a integração lavoura-pecuária-floresta. De 2010 a 2019 foram disponibilizados cerca de R$
27,6 bilhões para o Programa ABC, sendo tomado pelos agropecuaristas cerca de R$ 18,8 bilhões nesse
mesmo período. Esses montantes oscilam entre 1% e 2% de todo o crédito público oficial disponível.
Algumas outras linhas e programas do crédito oficial podem ser utilizadas para práticas capazes de
diminuir emissões, mas não são explicitamente destinadas a tal. Já os instrumentos privados de
financiamento não guardam nenhuma relação direta com atividades que mitigam emissões, e a maior
parte desses instrumentos é utilizada para financiamento de uma safra específica (crédito de custeio),
apesar do potencial de serem utilizados para financiamentos de investimentos.
Não existem estatísticas oficiais sobre o montante de investimentos privados captados pelos
agropecuaristas no Brasil. O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária estima que, nas safras
2017/18 e 2018/19 apenas entre 13% e 14% do financiamento de custeio da soja no estado foi realizado
com recursos públicos. Considerando que o volume de crédito público disponibilizado aos agropecuaristas
vem crescendo a taxas menores que o crescimento da agropecuária e que a conjuntura atual é de
endividamento e escassez de recursos públicos, existe um enorme espaço para o crescimento dos
instrumentos privados de financiamento e que instrumentos mais sofisticados sejam elaborados com
base em critérios de sustentabilidade e exigências de práticas mitigadoras de emissões de gases de efeito
estufa.
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Comentários e sugestões do evento FlowCCA de 13/08/2019

Em 13/08/2019, foi realizado, no auditório da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (R. Itapeva,
474 – 6o andar - Bela Vista, São Paulo), evento sobre o projeto, que teve como objetivos: (1) apresentar
os resultados do estudo; (2) receber feedback dos convidados sobre os resultados apresentados e (3)
discutir propostas e soluções para os desafios identificados. Os resultados do estudo foram apresentados
pela equipe do projeto e uma mesa de panelistas, composta por Gabriel Esteca (Santander Asset
Management), Rogério Boueiri (Ministério da Economia), Tatiana Assali (Resultante) e Thatyanne
Gasparotto (Climate Bonds Initiative), participou de uma discussão sobre propostas e soluções para os
desafios identificados.

Comentários

Sobre o estudo:
•

•

O estudo foi elogiado por contribuir para a construção do conhecimento, indo a campo para
dialogar com os stakeholders e refletir sobre preconcepções existentes (por exemplo, sobre a
complexidade dos processos de emissão de títulos de dívida ser uma barreira relevante para o
desenvolvimento do mercado de capitais).
A classificação das barreiras em estruturais e específicas foi considerada útil e pode servir como
um template para o governo sobre como “atacar” o problema.

Sobre as barreiras estruturais e específicas:
•

•

•

As barreiras estruturais foram consideradas os impeditivos mais críticos pelo público do evento,
com destaque para deficiências no sistema legal e jurídico, ambiente macroeconômico instável e
sistema tributário.
O impacto da criação de regulação para geração de energia solar fotovoltaica distribuída e para
debêntures incentivadas de infraestrutura demonstra como regras claras podem contribuir para
o aumento de investimentos a projetos de baixo carbono.
Atualmente, o governo tem priorizado a resolução de barreiras estruturais, como desequilíbrio
fiscal, para reverter o investment grade.

Sobre a disponibilidade de recursos:
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•

A existência de bilhões em recursos financeiros investidos a taxas negativas demonstra que não
há escassez de recursos disponíveis para investimentos em setores de baixo carbono.

Sobre títulos verdes:
•
•
•

O fomento ao mercado de títulos verdes pode contribuir para o maior desenvolvimento do
mercado de capitais brasileiro.
Foi mencionado que os maiores compradores de títulos verdes são investidores tradicionais, não
investidores de nicho.
Em linha com a discussão sobre o impacto de ações voltadas para melhoria de eficiência de
setores considerados ‘não verdes’: A taxonomia do Climate Bonds Initiative é consistente com o
cenário de 2oC e, por esse motivo, o setor de carvão é excluído.

Sobre monitoramento, relato e verificação:
•
•

•

•
•

As exigências de disclosure de títulos verdes oferecem maior transparência a seus investidores.
A capacidade do mercado de se autorregular não deve ser subestimada. Por exemplo, os
investidores têm sido mais críticos de emissões que não consideram verdes (ex: crítica à emissão
de green bond por uma empresa de petróleo para aumento da eficiência energética de refinarias).
Não se pode menosprezar a importância do setor público em oferecer bases de dados de
qualidade para a tomada de decisão mais informada do setor privado. Faltam números e dados
confiáveis e padronizados para tomada de decisão.
Atualmente, há uma discussão no governo sobre a integração de bases de dados oficiais.
As novas tecnologias podem contribuir para monitoramento, relato e verificação (MRV) de
projetos.

Sobre debêntures incentivadas de infraestrutura:
•

•

Em geral, a pessoa física que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura não possui
capacidade para analisar o risco do investimento e, muitas vezes, compra o título apenas pela
motivação da isenção de Imposto de Renda. A economia comportamental foi destacada como um
método útil de avaliação e entendimento do processo decisório de investimento do consumidor.
A criação de novos incentivos para emissores de debêntures de infraestrutura (proposta em
discussão) deve incentivar a captação de recursos de investidores institucionais.

Sugestões
•

O BNDES deveria empreender esforços como garantidor de crédito ao invés de atuar diretamente
como credor, de forma a promover o crowding-in do mercado. Adicionalmente, organizações
intergovernamentais e fundos ‘verdes’ (ex. Fundo Amazônia) poderiam também adotar essa
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•

•
•

posição de garantidores de crédito em projetos de baixo carbono, principalmente em fase inicial
de maior risco. Atualmente, o BNDES está discutindo a estruturação de fundos garantidores para
agricultura e eficiência energética.
A sugestão de criação de incentivos fiscais para investimentos verdes foi criticada, pois existe a
possibilidade de que, uma vez retirado o incentivo, os investimentos sejam descontinuados. A
sugestão também não está alinhada ao atual momento fiscal.
Sugeriu-se a criação de estruturas financeiras inovadoras que também permitam o recebimento
de doações.
Setores estratégicos devem ter sua regulamentação e arcabouço legal modernizado e bem
estruturado para atração de investimento.

Resultados da enquete realizada durante o workshop (Mentimeter)

O público participante do evento era composto majoritariamente por representantes da academia (outros
- 33%) e consultorias (27%).
Gráfico 1 – Perfil do público (n=15)

A maioria (73%) dos entrevistados comentou utilizar relatórios e estudos de projeções de mudança do
clima e de mitigação para tomada de decisão.
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Gráfico 2 – Uso de relatórios e estudos de projeção de mudança do clima (n=15)

As barreiras estruturais foram consideradas os impeditivos mais críticos pelo público, com destaque para
deficiências no sistema legal e jurídico, ambiente macroeconômico instável e sistema tributário.
Gráfico 3 – Foco de priorização para o destravamento de investimentos em setores de baixo
carbono (n=15)
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Gráfico 4 – Barreiras estruturais mais relevantes para o destravamento de investimentos em
setores de baixo carbono (n=10)

As tecnologias consideradas de menor risco pelo público foram agricultura de baixo carbono e eólica. A
considerada de maior risco foi carbon capture and storage.
Gráfico 5 – Percepção de risco de investimentos em tecnologias de baixo carbono (n=8)
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O público considera que a taxa de retorno de projetos de energia de alto risco (nuclear, CCS) deveria ser
superior a 17%.
Gráfico 6 – Taxa de retorno de projetos de energia de alto risco (n = 5)

O público considera uma taxa de retorno de 20% a setores ou projetos de baixo carbono boa, enquanto
30% foi considerada muita boa.
Gráfico 7 – Taxa de retorno de projetos de energia de alto risco (n=5)
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