Consulta sobre a Elaboração de um Sistema Financeiro
Sustentável
UM CONVITE

O PNUMA criou a 'Consulta sobre a Elaboração de um Sistema Financeiro Sustentável' para catalisar inovações
nas políticas que permitam alinhar o sistema financeiro às necessidades de longo prazo da saúde financeira da
economia real, a fim de acelerar a transição para uma economia verde e inclusiva.
Este é um convite aberto a todos aqueles que detêm conhecimentos especializados, interesses e ideias para
contribuírem para o trabalho e resultados da Consulta.

ANTECEDENTES
O capital privado, complementado por gastos públicos, é necessário para financiar a transição para uma
economia verde inclusiva, mas, atualmente, este capital está sendo canalizado para uma economia
insustentável. O volume do capital financeiro negociado no mundo soma US$225 trilhões, mas muito pouco desta
quantia está sendo usada para fomentar a transição para uma economia verde e inclusiva. Será necessário um
"trilhão limpo" de investimentos adicionais a cada ano até 2030 para que novas infraestruturas possam se tornar
verdes. Em linhas gerais, o sistema financeiro deve ser remodelado para ampliar seus horizontes temporais,
reduzir seu apetite de investir em ativos de uso intensivo de recursos naturais e de carbono e realizar
investimentos que criem meios de sustento e empregos para todos.
Nunca em tempos modernos houve um consenso tão amplo sobre a falta de adequação do sistema financeiro
para esse fim. A recente crise financeira, reforçada pela incapacidade da atual economia mundial de prover
empregos e de gerir o ambiente natural, diminuiu a confiança na capacidade do sistema financeiro de poder
atender os seus beneficiários e os interesses de longo prazo da economia real. O alinhamento do sistema
financeiro para permitir a saúde de longo prazo da economia real poderá exigir mudanças na sua arquitetura, as
"regras" que governam seu funcionamento. Este alinhamento é condição prévia para alcançar o desenvolvimento
sustentável, complementando políticas e ações privadas na economia real.
A CONSULTA
A Consulta visa acelerar e dar escala a inovações emergentes de políticas que melhor alinhem o sistema
financeiro ao desenvolvimento sustentável. Um número crescente de bancos centrais, reguladores financeiros e
agências privadas de normalização, especialmente das economias emergentes, estão propondo medidas que
focam explicitamente em metas verdes e de equidade. Debates mais amplos sobre políticas, desde a preocupação
com a visão de curto prazo e com a remuneração do setor financeiro até o financiamento de moradias, têm
implicações para o alinhamento da alocação do capital para obter resultados verdes e inclusivos.
O sucesso da Consulta teria como elemento central a criação de um sistema financeiro que fosse um facilitador
da transição para uma economia verde e inclusiva, bem como para as opções de políticas para alcançá-lo. A
chave é colocar a sustentabilidade na agenda daqueles que moldam o sistema financeiro. Isso exige um leque de
opções práticas de políticas, que poderiam incluir novas normas contábeis, maneiras de abordar a visão de curto
prazo, a integração de fatores verdes no risco de crédito, novas abordagens às responsabilidades fiduciárias e
mandatos mais amplos para os bancos centrais e reguladores financeiros.
A Consulta se dará por meio de ampla participação e pesquisa em 2014 e no primeiro semestre de 2015. A
Consulta dá continuidade à iniciativa do PNUMA sobre economia verde e a duas décadas de trabalho da Iniciativa
Financeira do PNUMA (UNEPFI) e está sendo dirigida por um Painel Consultivo de alto nível. Serão desenvolvidas
três linhas de trabalho dedicadas à experiência nacional, aos aspectos transversais do sistema financeiro e a um
marco de cenários, princípios e métodos de avaliação. Isso será realizado por meio de atividades em diversos
países, reuniões de especialistas e partes interessadas e de desenvolvimento de pesquisas e publicações conjuntas.

Convite a Contribuir
O êxito da Consulta depende da participação de especialistas, atores e partes interessadas em todos os aspectos
de seu trabalho. A Consulta está, portanto, fazendo um convite aberto a todos aqueles que possuem experiência
relevante, ideias e interesse para participar de uma ou mais linhas de trabalho, quer focando em temas e marcos
específicos identificados pela Consulta no país, quer em outras que desejem iniciar. Questões a considerar:
Fatores Adversos: quais são os principais fatores adversos que podem moldar as perspectivas de um sistema
financeiro sustentável para 2020 e depois?

1.

Definições: quais são os elementos cruciais que precisam ser esclarecidos e comunicados para facilitar a
convergência do sistema financeiro e de uma economia verde e inclusiva?

2.

Horizontes: como podem ser conciliadas as dinâmicas de curto e longo prazo do sistema financeiro com uma
economia verde e inclusiva?

3.

Princípios: quais são os princípios essenciais que deveriam nortear as opções de políticas para um sistema
financeiro sustentável?

4.

Estruturas: quais as experiências mais importantes - e possíveis inovações - nas formas em que diferentes
áreas do governo possam colaborar para alcançar um sistema financeiro sustentável?

5.

Responsabilidades: quais os diferentes modelos de negócios e arranjos de governança que melhor integram
fatores ambientais, sociais e de governança nas operações de rotina de instituições financeiras, tanto públicas
quanto privadas, de pequeno ou grande porte?

6.

Incentivos: quais os incentivos críticos que atualmente favorecem ou prejudicam a participação eficaz dos
agentes financeiros na transição para uma economia verde e inclusiva?

7.

Transparência: como a prática de transparência pelas empresas, instituições e reguladores financeiros pode
evoluir a fim de fortalecer a disciplina dos mercados em prol de um sistema financeiro sustentável?

8.

9. Competitividade: como será o impacto de novos passos rumo a um sistema financeiro sustentável na
competitividade das nações e no desenvolvimento dos centros financeiros do mundo?
10. Prestação de Contas: quais são os fatores e mecanismos que irão levar à necessária prestação de contas do

desempenho de sustentabilidade do sistema financeiro para seus beneficiários finais?

Para obter mais informações e para contribuir:
Estão disponíveis um resumo executivo de alto nível, 'Alinhamento do Sistema Financeiro ao
Desenvolvimento Sustentável' e um documento de base mais extenso que apresenta a abordagem e
considerações da Consulta com maiores detalhes (ambos em inglês):
www.unep.org/greeneconomy/financialinquiry
Comentários, perguntas e contribuições podem ser enviadas para:
Mahenau Agha, Diretora de Divulgação, mahenau.agha@unep.org
Simon Zadek, Co-diretor, simon.zadek@unep.org

