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INTRODUÇÃO

A NDC
atualizada da
Colômbia saltou de

20%
50%

para

de redução de
emissões até 2030,
com esforços
para atingir o
desmatamento
líquido zero até
o mesmo ano e
a neutralidade
climática até 2050.

Com base no PIB, a Colômbia tem a quarta maior economia da
América do Sul. Embora represente apenas cerca de 0,4% das
emissões globais, suas metas climáticas estão entre as mais
ambiciosas da região. A Contribuição Nacionalmente Determinada
(NDC) atualizada da Colômbia salta de 20% para 50% de redução
de emissões até 2030, com esforços para atingir o desmatamento
líquido zero até o mesmo ano e a neutralidade climática até 2050.
Além disso, a NDC 2020 reconhece a importância das soluções
baseadas na natureza (NbS), considerando clima, florestas e água
de forma ampla1.
As metas relacionadas às florestas
são especialmente importantes porque
a Colômbia tem a segunda maior
biodiversidade do mundo – somente
sua Amazônia compreende mais de
40% do território2 – e o desmatamento
vem crescendo nos últimos anos. Após
a conclusão do processo de paz, as
áreas florestais antes controladas pela
guerrilha foram substituídas por atividades
devastadoras, o que estimulou a definição
de uma ampla estratégia de combate
desmatamento3. Estudos mostram que até
33% das emissões de gases de efeito estufa
(GEE) na Colômbia ainda estão relacionadas
ao desmatamento 4.

Outro grande desafio desse país de renda
média-alta é reduzir a importância dos
setores intensivos em carbono em relação
ao tamanho da economia. Entre as 1.000
maiores empresas em receita da Colômbia,
26,3% da receita vem de 141 empresas do
setor de petróleo, gás e carvão. Em 2020,
a bolsa de valores colombiana tinha uma
capitalização de mercado total de US $86,65
bilhões, com 45% da participação de mercado
proveniente de ações listadas de empresas de
petróleo e gás5.
Apenas para mitigar os efeitos das mudanças
climáticas, estima-se que o país deva
aumentar seu investimento em COP 2,3
trilhões por ano para, pelo menos, COP 3,1
trilhões. Nesse cenário, o setor privado teria
que contribuir com mais de 60% do total6.
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Governo da Colômbia. Colombia’s Updated Nationally Determined Contribution.
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Governo da Colômbia. Colombia, second-greatest biodiversity in the world.
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). OECD Economic Surveys: Colombia.
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Governo da Colômbia. Colombia Le Presenta Al Mundo Su Reporte De Actualización En Cambio Climático Ante La Convención De Naciones Unidas.
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ODI & Transforma. Consistency case study: actions supporting Article 2.1c of the Paris Agreement in Colombia.
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La República. La inversión para mitigar el cambio climático debe subir a $3,1 billones anuales.

PRINCIPAIS ATORES DA POLÍTICA DE FINANÇAS

Ator

Responsabilidades e ações tomadas

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEJAMENTO DA COLÔMBIA (DNP)

O DNP está desenvolvendo metodologias para rastrear o financiamento privado sustentável.
Junto com outros formuladores de políticas e reguladores, está trabalhando para proteger
os recursos naturais, criando diretrizes e políticas para o uso sustentável dos recursos
naturais7.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (MADS)

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E CRÉDITO
PÚBLICO (MHCP)

Uma iniciativa interministerial do SFC, do DNP, do MHCP e deste Ministério vem discutindo
os critérios e a elegibilidade para a taxonomia verde do país. Em setembro de 2021, foi
anunciada uma consulta pública da versão preliminar, setorizada e alinhada às taxonomias
internacionais (ex. EU).

O MHCP está trabalhando com o SFC e o Banco Central para estimular os atores financeiros
a adotarem a gestão de risco, incluindo os riscos ambientais e climáticos8.

SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA
DA COLÔMBIA (SFC)

A SFC supervisiona a regulamentação financeira e os sistemas de mercado e associou-se
ao NGFS em 2019. A SFC publicou um guia voluntário de boas práticas para a emissão de
títulos verdes, em consonância com a Associação Internacional de Mercados de Capitais
(ICMA), que permitiu ao setor financeiro liderar a emissão de títulos temáticos9. Também
publicou um guia sobre informações de relatórios ESG por empresas privadas, destacando
como o setor financeiro deve adaptar sua divulgação aos requisitos futuros10.

BANCO CENTRAL DA COLÔMBIA
(BANCO DE LA REPÚBLICA)

O Banco ingressou no NGFS em 2019 e está trabalhando em uma estrutura
analítica para avaliar os riscos climáticos e incorporá-los à análise do cenário
macroeconômico11.

FORÇA-TAREFA PARA INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

Este fórum multistakeholder tem como objetivo promover uma agenda de investimento
responsável e sustentável no país, por meio do intercâmbio de experiências, colaboração
e produção de conhecimento. Seus membros assinaram uma declaração a favor do
investimento responsável no país.
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Departamento Nacional de Planeación (DNP) et al. Guía Metodológica Para Clasificar Y Medir El Financiamiento Asociado Con Acciones De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climatico en
Colombia.
8 Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia (CCADI). Informe de Política nº 1.
9 Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia (CCADI). Informe de Política nº 1.
10 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Divulgación de información de sostenibilidad o ESG en Colombia.
11 RAMIREZ et al. Finanzas sostenibles: cambio climático y estabilidade financiera.
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POLÍTICAS E REGULAMENTOS FINANCEIROS SUSTENTÁVEIS CHAVE

Ator

Política

Supervisão /
Implementação

Aborda a
mudança climática?

Aborda a
Salvaguarda dos
Recursos Hídricos?

Aborda a
Proteção de
Florestas?

Essa estrutura de governança corporativa resultou em uma política de comply or explain.
Ele menciona as melhores práticas de divulgação não financeira sem maiores detalhes
sobre ESG.

2007

-

-

Os países da OCDE se comprometem com o crescimento e investimentos verdes.

2012

-

-

-

1

Country Code

2

Declaração da OCDE sobre crescimento verde

Nível executivo

3

Plano de Desenvolvimento Nacional
2018-2022 ('Pacto pela Colômbia, Pacto pela
Equidade')

DNP, Multissetor

Além de outros objetivos, o Plano de Desenvolvimento Nacional promove negócios verdes
e sistemas financeiros, além do uso de fontes alternativas de energia.

2018-2022

Devem definir metas setoriais de redução de GEE

X

X

DNP, Multissetor

Este conjunto de estratégias para envolver o setor financeiro e fornece uma ampla análise
do financiamento do clima em seus subsetores.

2018

X

X

X

2018-2030

X

X

X

2016

X

-

-

4

5

Estratégia Nacional de Financiamento do
Clima

Plano Nacional de Negócios Verde (NGBP)
(2018-2030)

SFC

Ano de
Implementação

Posicionamento de finanças sustentáveis

MDAS,
Multissetor

O NGBP também se concentra no capital natural, abrangendo o setor privado como um
todo e estabelecendo metas para 2030. É inovador em sua abordagem intersetorial.

Multissetor/
DIAN (Dirección
de Impuestos Deduções fiscais para energias renováveis e imposto sobre carbono.
y Aduanas
Nacionales

6

Lei no. 1819

7

Lei no. 1931

Multissetor/
DIAN

Diretrizes para a gestão do meio ambiente nas decisões de todos os particulares.

2018

As mudanças climáticas devem ser levadas em consideração
nos diferentes mecanismos de planejamento setorial e
territorial, com planejamento orçamentário e financeiro.

-

-
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Lei no. 1943

Multissetor/
DIAN

Essa lei contém uma cláusula que favorece as entidades privadas que empreendam
esforços e projetos de adaptação nas áreas de água e florestas.

2018

X

X

X

2021

O roteiro de quatro pilares inclui:
1) Taxonomia Verde;
2) Transparência;
3) Adoção de critérios ESG;
4) Capacitação.

-

-

9

Circulares regulatórias externas 007 e 008

SFC

A SFC considerou que os fundos de pensão e as seguradoras estavam preparadas para as
minutas de 007 e 008, que consideram a natureza obrigatória dos riscos ASG e climáticos
e incluem esses fatores na gestão de risco e nas decisões de investimento. O processo
está sendo conduzido de forma a considerar as recomendações do TCFD e as melhores
práticas internacionais.

Iniciativas público-privadas estão ajudando a direcionar mais fundos para investimentos verdes. Um exemplo é o Comitê Colombiano de
Finanças Climáticas (SISCLIMA), órgão consultivo que mobiliza recursos para adaptação e mitigação da mudança climática.

Observação: Esta não é uma lista exaustiva de atores, mas as principais iniciativas regulatórias e políticas na Colômbia
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ANÁLISE (INCLUINDO DESAFIOS DE
GOVERNANÇA)
A Colômbia foi um dos primeiros países da América Latina a estabelecer políticas como a
gestão ambiental ao longo das fronteiras das bacias hidrográficas, definir taxas de poluição
(por exemplo, imposto de carbono) e regular as atividades dos poluidores. O país também
se destaca por suas políticas de inovação verde, que contribuíram para tornar Bogotá uma
das poucas capitais do subcontinente com potencial para se tornar uma cidade verde e
inteligente. No entanto, pesquisas realizadas pela SFC em 2018 e 2019 mostraram que os
reguladores financeiros não estavam integrando bem os riscos ambientais12.
A política deve levar as instituições financeiras à ação, mas as
melhores práticas ambientais, gestão de risco e divulgação são
esparsas em regulamentações generalistas. Alguns requisitos
concretos para o setor incluem a menção aos impactos ambientais
positivos dos projetos e o relato ESG nos relatórios anuais13. É por
isso que a Colômbia lançou seu roteiro abrangente para tornar o
sistema financeiro mais verde, que está sendo atualizado em 202114.
Para que os atores financeiros avancem em direção às finanças
verdes, a Colômbia deve simplificar seu arcabouço legal, bem como
diminuir a lentidão de processos como licenças ambientais. A
estrutura corporativa e a governança continuam sendo um fator de

preocupação para o setor. Além disso, questões estruturais, como
baixa capitalização de mercado, comprometem a atratividade e
escalabilidade dos investimentos verdes.
Os atores financeiros mencionam que o governo deve liderar os sinais
do mercado e financiar o financiamento verde. Isso é especialmente
importante considerando que há uma falta de consciência sobre seu
desempenho financeiro e uma mentalidade de curto prazo no setor.
Na Colômbia, o mercado financeiro responde aos sinais do setor real,
no qual o governo pode ter um papel ativo. É necessário desenvolver
um pipeline robusto de investimentos verdes no país e demonstrar
a competitividade e lucratividade de produtos e projetos verdes, que
podem atingir escala comparável a projetos tradicionais15.

Caminho a segui
{ Conscientizar sobre os frameworks de mudança climática, como
a TCFD, para melhorar os relatórios. Uma pesquisa recente com
empresas listadas na Bolsa de Valores da Colômbia mostrou que a
análise de cenários climáticos não era amplamente considerada e
não havia evidências de que as instituições estivessem dispostas
a se alinhar a estruturas internacionais como a Força-tarefa para
Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD)16. Portanto,
a conscientização sobre as melhores práticas internacionais é
necessária para a Colômbia e é provável que esclareça sobre as
melhores práticas internacionais disponíveis.

{ Defender a transparência como meio de resolver a disparidade
de dados. Promover a transparência no setor financeiro
colombiano é uma prioridade. As pesquisas da SFC demonstraram
como lacunas técnicas, a exemplo de falta de transparência,
foram correlacionadas a desafios como falta de comparabilidade
e padronização de dados, bem como preparação para análise de
materialidade e definição de métricas. Porque os requisitos de
transparência não são ambiciosos o suficiente, as abordagens
adotadas pelas instituições diferem muito umas das outras.

Menos de

10%

das das instituições financeiras da
Colômbia adotam as recomendações
da TCFD.

12
13
14
15

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Divulgación de información de sostenibilidad o ESG en Colombia.
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Sistemas financieros y riesgo climático en América Latina.
Inter-American Development Bank (BID). Sistemas financieros y riesgo climático en América Latina.
Corporação Financeira Internacional (IFC). Aligning Colombia’s Financial System with Sustainable Development.
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{ Promover a capacitação de todas as partes interessadas em

finanças sustentáveis. Além das empresas do setor financeiro,
o regulador colombiano está apenas iniciando o processo de
supervisão após a publicação do primeiro regulamento em 2021.
Isso significa que a equipe encarregada de avaliar se os fundos de
pensão e seguradoras estão implementando riscos climáticos em
seus processos de investimento precisam de fortes capacidades
nas atuais metodologias de gestão de risco, métricas e metas.
Portanto, a capacitação para cada subsetor é a chave para abordar
os diferentes níveis de avanço.

{ Integrar o capital natural ao Green Finance Roadpmap da

Colômbia. Embora o NDC da Colômbia dê um passo à frente ao
considerar as NbS, há um longo caminho para incorporar clima,
florestas e água de modo equivalente nas finanças. Há um banco
colombiano no grupo informal do TNFD17, mas, da mesma forma
que outros países latino-americanos, ainda não há uma ampla
discussão sobre divulgação financeira relacionada à natureza.
Considerar o capital natural em um estágio inicial do Roteiro
permitirá a harmonização com as estruturas internacionais
emergentes, posicionando a Colômbia como um país em
desenvolvimento importante em finanças sustentáveis.

{ Envolver setores-chave para fortalecer a transição para uma

economia de baixo carbono. Muitas das políticas nacionais em
torno do financiamento do clima na Colômbia se concentram
na mobilização de capital privado para soluções de adaptação e
mitigação. No entanto, carece-se de uma perspectiva sobre como
ajudar a transição do setor financeiro para uma economia de baixo
carbono. É necessário um processo que não se concentre apenas
nas oportunidades, mas também na avaliação de riscos e no
desinvestimento de empresas intensivas em carbono.

{ Fortalecer e diversificar incentivos verdes. Semelhantemente
à Índia, os instrumentos de financiamento verde da Colômbia
têm um forte foco em incentivos fiscais. No entanto, no contexto
da recuperação pós-Covid, os países em desenvolvimento estão
vendo um aumento em suas dívidas públicas18. A Colômbia
precisa não apenas diversificar e aprimorar os instrumentos de
mercado em ritmo acelerado, mas também definir estratégias para
a participação privada. O crédito, por exemplo, desempenha um
papel importante nos países latino-americanos, especialmente
no financiamento de atividades econômicas de desmatamento
zero, mas apenas 5% das carteiras dos bancos colombianos são
‘verdes'19 .

{ Maximizar sua posição de liderança na América Latina para

adotar uma taxonomia. Os compromissos climáticos da Colômbia
compreendem uma meta específica para a taxonomia. Em
2030, o país deve ter desenvolvido e implementado sua própria
taxonomia verde. No entanto, há espaço para definir os princípios,
metodologias e governança antes, elevando o padrão da ambição.
O país possui um sistema de MRV bem estabelecido e está
melhorando o monitoramento; os títulos são emitidos alinhados
a princípios como os da ICMA; o alinhamento com taxonomias
internacionais está sendo considerado; e um piloto de uma
taxonomia verde será realizado ainda em 2021 . Portanto, este
piloto dará a palavra final na adoção definitiva de uma taxonomia.
Demorar muito para fazer isso pode deixar o mercado isolado, já
que outras jurisdições estão bem avançadas na agenda.

78%

dos bancos reportaram que a ausência de
uma taxonomia como a maior barreira para
oportunidades verdes

16 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Divulgación de información de sostenibilidad o ESG en Colombia.
17 Força-Tarefa sobre a Divulgação das Informações Financeiras relacionadas à Natureza (TNFD). Financial institutions and
private firms.
18 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Public finances and the Covid-19 crisis in the Andean countries.
19 Corporação Financeira Internacional (IFC). Aligning Colombia’s Financial System with Sustainable Development.
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20 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Green taxonomy for the environmental goal of climate change.
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Sobre o CDP
O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos que mede o impacto Ambiental de empresas e governos de todo o mundo,
colocando essas informações no centro das decisões de negócios, investimentos e políticas. Em um trabalho conjunto com investidores
institucionais com ativos de US $ 87 trilhões, alavancamos o poder do investidor e do comprador para motivar as empresas a divulgar e
gerenciar seus impactos ambientais. Mais de 9.600 empresas com mais de 50% da capitalização de mercado global divulgaram dados
ambientais por meio do CDP em 2020. Além das mais de 900 cidades, Estados e regiões que também divulgaram suas ações de mitigação
e adaptação climática, a plataforma do CDP é uma das fontes de informações mais ricas do mundo sobre como empresas e governos estão
promovendo mudanças ambientais. Ao impulsionar forças de mercado, incluindo acionistas, clientes e governos, o CDP incentiva milhares de
empresas e cidades das maiores economias do mundo a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, preservar recursos hídricos e proteger
florestas. O CDP, anteriormente Carbon Disclosure Project, é um membro fundador da We Mean Business Coalition.
Visite https://cdp.net/ ou siga-nos no @CDP-LA para saber mais.
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