Análise geral de resultados
do Questionário Piloto de Mudanças
Climáticas e Florestas de 2021 do CDP
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Instituições Financeiras Latino-americanas

44%
5 instituições financeiras
latino-americanas, que
representam 44% dos
empréstimos para
commodities com risco
florestal na região¹,
divulgaram informações
relacionadas a florestas.

A agropecuária é essencial para a
economia latino-americana. Todavia, as
atividades do setor compreendem o uso
da terra estão ligadas à mudanças no
uso da terra, maior fonte de emissão de
gases de efeito estufa da região.
Os resultados-chave do questionário
piloto mostram que as empresas estão
em um estágio inicial na compreensão
de seus impactos de portfólio no clima
e florestas.
¹Financiamento entre 2013-2021 a empresas diretamente
envolvidas nas cadeias de fornecimento de carne bovina,
azeite de dendê, celulose e papel, borracha e madeira.
Fonte: Forest and Finance, 2021.

Das instituições financeiras que
divulgaram, apenas 1 em cada 5:

relatou riscos e
oportunidades financeiras
ligados a florestas;

pôde estimar as emissões
de seu portfólio;

tem uma política de
desmatamento zero.

Nenhuma instituição financeira relatou incluir consentimento livre, prévio e
informado sobre políticas de proteção dos direitos de povos indígenas.

Entretanto...

60%
possuem supervisão em nível de conselho,
abordando questões relacionadas a florestas

todas as cinco instituições têm
engajamento com as partes interessadas
sobre mudanças climáticas

Volumes financeiros
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Volumes financiados relatados por
commodity com risco florestal
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As instituições financeiras têm
grande exposição a gado e
madeira. Surpreendentemente,
nenhuma instituição financeira
relatou os valores financiados
para soja, apesar de esta ser a
commodity mais comercializada.
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O aumento da conscientização sobre o impacto de serviços financeiros nas florestas está
fomentando práticas sustentáveis tanto para clientes quanto para investidores.
A divulgação pelo questionário do CDP tem um papel fundamental nessa tendência.
Divulgue você também.
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