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Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
• Iniciativa do Financial Stability Board (FSB) e
do G20

Elementos centrais das
recomendações

• Força-tarefa do setor privado, estabelecida em
dezembro de 2015
• Recomendações publicadas em junho de 2017
• Objetivo: divulgação de informações claras,
comparáveis e consistentes sobre os riscos e as
oportunidades apresentados pelas mudanças
climáticas
Fonte: Recomendações TCFD (2020)
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Visão geral das recomendações TCFD

Fonte: Recomendações da TCFD (2020).

Transparência: Relatório GRSAC
Ampliação do escopo

• Riscos social, ambiental e climático, não apenas
a ótica climática da TCFD

Requisitos padronizados, com divulgação
obrigatória, inspirados no Pilar 3
(recomendações do Comitê de Basileia)

• Divulgação de informações por meio de tabelas,
com foco no gerenciamento de riscos social,
ambiental e climático
• Mais transparência
• Disciplina de mercado

Implementação proporcional e gradual,
permitindo adaptação da indústria bancária e
do próprio BCB

• Escopo: S1 a S4, de forma proporcional
• Implementação em duas fases:
 Fase 1: aspectos qualitativos
 Fase 2: aspectos quantitativos

Incorporaçãodas
dasrecomendações*
recomendações*da
daTCFD
TCFD no
noarcabouço
arcabouçoprudencial
prudencial
Incorporação
Foco da TCFD: Riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas
Fase 1

Fase 2

Divulgação relativa a governança,
estratégia e gerenciamento de riscos

Divulgação relativa a métricas e metas, e
mensuração de riscos climáticos

Aspectos qualitativos das
recomendações

Aspectos quantitativos das
recomendações

Consulta pública: Abr/2021
Edição normativa: Jul/2021

Consulta pública: Jun/2022
Edição normativa: Dez/2022

Objetivo: Mais transparência e disciplina de mercado
* Apenas as recomendações consideradas apropriadas ao setor financeiro serão incorporadas no arcabouço prudencial

Estrutura normativa: Incorporação das recomendações da TCFD

Elementos centrais da TCFD (4):
Riscos e oportunidades relacionados às
mudanças climáticas

Aspectos gerais: Resolução BCB
Escopo: S1 a S4, de forma proporcional

Periodicidade: anual, em bases consolidadas
Recomendações (11)

Orientações:
• gerais e
• específicas para o setor bancário

Vigência: Jan/2022 (1º relatório: 2023)

Detalhes: Instrução Normativa BCB
Tabelas: Detalhamento das informações para
divulgação (padrão do Pilar 3)
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Relatório GRSAC
Detalhamento das informações obrigatórias a serem divulgadas
Governança dos riscos social, ambiental e
climático
(Tabela GVR)

Papel das instâncias de governança com
atribuições no gerenciamento do risco social, do
risco ambiental e do risco climático.
Escopo: S1 a S4

Estratégias utilizadas no tratamento do risco
social, do risco ambiental e do risco climático
(Tabela EST)

Descrição dos impactos reais e potenciais,
quando considerados relevantes, do risco social, do
risco ambiental e do risco climático sobre os
negócios, as estratégias e o gerenciamento de
capital da instituição
Escopo: S1 a S3

Gerenciamento dos riscos social, ambiental e
climático
(Tabela GRI)

Descrição da estrutura de gerenciamento do risco
social, do risco ambiental e do risco climático
Escopo: S1 a S3

Relatório GRSAC
Detalhamento das informações facultativas a serem divulgadas

Indicadores utilizados no gerenciamento dos
riscos social, ambiental e climático
(Tabela MEM)

Oportunidades de negócios associadas aos
temas social, ambiental e climático
(Tabela OPO)

Indicadores quantitativos utilizados no
gerenciamento do risco social, do risco ambiental e
do risco climático e metodologias adotadas.
Aprimoramento na Fase 2

Informações sobre governança e estratégia, com
foco nas oportunidades de negócios

Definições associadas às oportunidades de negócios (alinhadas à GIR):
• Sociais: respeito e a proteção dos direitos e garantias fundamentais e dos interesses coletivos
• Ambientais: preservação e reparação do meio ambiente, incluindo sua recuperação, quando possível
• Climáticos: transição para uma economia de baixo carbono (adaptação) e redução dos impactos ocasionados
por intempéries severas (mitigação)
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