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Vamos reduzir as
emissões totais
em 50% até 2030
e nos tornar
carbono neutro
até 2050
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Nossa jornada_
Desde 2008 o Itaú mensura e compensa suas emissões de gases de efeito estufa de escopos 1 e 2.
O Itaú foi uma das empresas fundadoras da plataforma Compromisso com o Clima, para seleção
de créditos de carbono de alta qualidade. O banco recentemente também recebeu, pela 10ª vez
consecutiva, o selo ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol, que certifica organizações pelo alto
nível de qualificação dos inventários de emissões.

Ainda na agenda de mudanças climáticas, desde 2019 o banco apoia a Task Force on Climaterelated Financial Disclosure (TCFD), incorporando desde 2021 a totalidade as recomendações do
TCFD sobre governança, estratégia, gestão de risco, metas e métricas climáticas.

Desafio global_
Em linha com a emergência global de combate às mudanças climáticas,
movimentos internacionais e nacionais têm ganhado força e pressionado o
setor privado. Como signatários dos Princípios de Responsabilidade Bancária
(PRB), estamos comprometidos com o alinhamento de nossos esforços ao
Acordo de Paris, que tem como objetivo limitar a elevação da temperatura
média global abaixo de 1.5ºC. Para limitar o aquecimento a 1,5ºC o mundo
precisa reduzir as emissões pela metade até 2030 (ano base 2010) e se tornar
Net zero até 2050.

Ainda na esfera do Acordo de Paris, cada país signatário apresentou a sua
Contribuição Nacional Determinada (NDC), na qual o Brasil se comprometeu a
zerar suas emissões.
Nesse contexto, muitas empresas já se comprometeram a ser Net Zero entre
2030 e 2050. Para o setor bancário, existe um compromisso específico o Net
Zero Bank Commitment convocado pelas Nações Unidas (UNEP FI), para que
os signatários apresentem portfólios de crédito com emissões líquidas zero até
2050.
O tema também tem sido discutido e incorporado em novas regulações
prudenciais do sistema financeiro, já que fatores como risco climático são
reconhecidos como ameaças à estabilidade financeira global.
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O que significa ser um
banco Net Zero?
Quando uma empresa se compromete com o Net Zero significa
que ela irá reduzir as suas emissões de CO2 equivalente a zero.
Para isso, a empresa deverá considerar medidas de redução e
remoção de carbono de seus processos, como adoção de novas
tecnologias mais eficientes, captura de carbono, uso de fontes
de energia renovável dentre tantas outras possibilidades.
Ao longo desse caminho, é possível contar com a possibilidade
de compensação de emissões por meio da aquisição de créditos
de carbono. Existem três tipos de emissões, aquelas que
consideramos diretas (que chamamos de escopo 1) e as indiretas
que podem ser tanto ocasionadas pelo consumo de energia das
operações diretas (escopo 2) ou decorrentes de fontes que não
são controladas e/ou pertencem a empresa mas estão incluídas
em sua atividade de forma ampla (escopo 3).
No caso de um banco, as emissões mais relevantes são aquelas
que financiamos, ou seja, a nossa participação nas emissões do
cliente, definida pela representatividade do nosso crédito nas
finanças daquela empresa.

Nossa meta é baseada na ciência
A meta para nos tornar Net Zero em 2050 foi baseada na melhor ciência disponível. O
Relatório Especial do IPCC sobre 1.5ºC indica que, para manter a elevação da
temperatura global em 1.5ºC até o final do século, é necessário alcançar o Net Zero,
isto é, um ponto em que as emissões de CO2 igualam as remoções, até 2050 e, para
atingir esta marca é necessário reduzir as emissões em pelo menos 45% até 2030.
Baseados numa ampla revisão bibliográfica e benchmark das melhores práticas
internacionais, observamos que 50% de redução até 2030 é uma marca ambiciosa,
como toda meta climática deveria ser.
A construção do nosso roadmap para chegar até lá também conta com alto nível de
embasamento científico: conforme sinalizado pela International Energy Agency em
seu roadmap para um mundo net zero em 2050, estabelecemos metas específicas
para o carvão.
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Emissões financiadas
emissões
diretas

escopos 1 e 2
já somos
carbono neutro

emissões
indiretas (financiadas)

escopo 3
representa 99% do total de emissões

mensuração

pela metodologia PCAF¹

R$ 349 bi

carteira de crédito
PJ² em 31/12/2021

9,3 MM ton CO2e
financiadas, de acordo com a

carteira de crédito PJ² em 31/12/2021

Continuamos trabalhando na expansão da cobertura do portfólio considerado na linha de base,
para contemplar os diferentes ativos com metodologia disponível para o cálculo. Faremos os
ajustes retroativos necessários nas apurações subsequentes para garantir transparência e
comparabilidade.

¹ Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
² O cálculo considera a participação proporcional do Itaú nas emissões dos clientes
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estratégia de implementação
Até

2021

incentivar o mercado voluntário de compensação
Seguir incentivando mercados voluntários
de compensação de emissões, por meio de
nossas plataformas e compromissos.

status:
Lançamos a plataforma de Compromisso com
o Clima, com o objetivo de estimular novos
parceiros e fornecedores a neutralizar suas
emissões de gases de efeito estufa para combater
o aquecimento global. Veja os principais impactos
socioambientais dos projetos apoiados:
• mais de mil hectares de floresta protegida;
• mais de 15 projetos apoiados;

Até

2022

restrições a setores
intensivos a carbono
Restringir operações em ativos de carvão
térmico e em clientes com a maior parte de
suas receitas provenientes de termelétrica,
mineração ou infraestrutura dedicados a
carvão térmico.

apoiar os clientes na transição
Apoiar o desenvolvimento e estimular plano
de transição climática para clientes de setores
intensivos em carbono, como Óleo e Gás,
Transporte, Mineração e Siderurgia, além
de clientes que tenham receitas relevantes
oriundas de mineração ou térmicas à carvão.

Evoluir em estratégia para fomentar a transição
energética dos nossos clientes do setor de óleo
e gás. Não financiar projetos relacionados a
óleo e gás no Ártico ou em areias betuminosas.

disponibilizar instrumentos
financeiros para transição
Criar produtos de apoio à transição de clientes
para descarbonização da economia, como
“Climate bonds” e linhas específicas de crédito.

Até

2025

•mais de 1 milhão em energia renovável gerada(MWh);

• redução de 1,4 milhão de emissões verificadas (tCO2e); e

promover campanhas de conscientização

• mais de 1,6 mil pessoas capacitadas.

Promover campanhas de conscientização e incentivo,
além de produtos específicos para clientes de varejo.

Em parceria com o CIBC, NAB e Grupo NatWest,
lançamos também a plataforma de compensação de
carbono para alavancar a transparência no Mercado
de Carbono Voluntário. O projeto irá proporcionar:
• maior entrega de projetos de compensação
de carbono de alta qualidade;
• um “marketplace” para negociação de créditos
de carbono, com transparência, quanto aos
preços e maior liquidez de mercado;
• a criação de um forte ecossistema em respaldo
ao mercado de compensações; e
• o desenvolvimento de ferramentas para ajudar
os clientes a gerenciar o risco climático.

gerar oportunidades no agronegócio
Por meio de recuperação de pastagens, restauração
ecológica e produtos de biocombustíveis.

Até

2030

incentivar o empreendedorismo
Apoio a tecnologia e startups de redução eremoção
de CO2 por meio de uma frente de trabalho“NetZero”.

Até

2050

reduzir emissões próprias
Seguir reduzindo efetivamente
nossas emissões de
operações próprias por meio
da implantação de projetos
de geração de energia
renovável para suprimento
de nossas agências.
investir em projetos de
conservação e restauração
florestal, em linha com
o Plano Amazônia

“Net Zero Bank Commitment”
Nos tornar carbono neutrona
carteira de crédito até 2050.

Carvão Térmico | Restrições para fomento à transição para uma economia verde
Restrições Diretas nos seguintes ativos de carvão:
i) Mina de carvão e infraestrutura dedicada
ii) Termelétrica a carvão

Restrições Indiretas
Grupos econômicos que tenham, em 2022, acima de 50% de suas receitas (30%
em 2030*) provenientes de:

•

Vedação à oferta de linhas de crédito, financiamento ou refinanciamento direto
(Project Finance) e serviços de Renda Fixa ou Variável

•

Vedação a investimentos (via tesouraria proprietária ou quasi equity)

•

Exceções: (i) financiamento de contratos de carvão para siderúrgicas; (ii)
investimento dos recursos em operações verdes ou de transição ou ainda para
promoção do descomissionamento antecipado (managed phaseout) de ativos de

i) Mina de Carvão e/ou Infraestrutura dedicada

carvão, com comprometimento contratual pelo cliente e comprovação do uso dos

ii) Ativo Termelétrico a carvão

recursos para esta finalidade.

(*) percentuais a serem revisados periodicamente

•
•

As restrições entram em vigor a partir de 31/Dez/2022 e têm alcance global, ressalvadas imposições legais que existam ou venham a existir em cada jurisdição.
Operações vigentes podem ser carregadas até seu vencimento.
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Emissões próprias e dos nossos Clientes

Incentivamos a inovação e
empreendedorismo
Lançamento do CUBO ESG | Apoio a tecnologias e
startups de redução e remoção de CO2 .

▪ A missão do HUB é transformar o Brasil através do fomento ao
empreendedorismo tecnológico para resolver os desafios da agenda ESG
primordialmente focando na descarbonização em setores prioritários.
▪ Os setores prioritários foram eleitos de acordo com a maior representatividade
relativa a emissões financiadas de gases de efeito estufa da carteira Itaú em 2021.
São eles: Agropecuária; Construção Civil; Petróleo & Gás; Siderurgia.
▪ Os objetivos do HUB podem ser segmentado em 3 grandes pilares:
o Conhecimento e inovação em Net Zero, com uma plataforma digital que servirá
como HUB de conteúdo em inovação em Net Zero, além de eventos periódicos
para aprofundamento em conteúdos técnicos que também alimentam esse
hub.
o Conexões para soluções em Net Zero; com empresas clientes do Itaú, startups,
aceleradores, fundos e pessoas. O ecossistema oferece networking constante
com diversos agentes ESG com foco em soluções Net Zero Carbon.
o Posicionamento e comunicação Apresentação das iniciativas pra mercado,
eventos de fomento e comunicações e produção de conteúdos.
▪ Startups que geram impacto climático podem fazer parte do CUBO que oferece
vários benefícios, como acesso à plataforma digital; acesso à comunidade e
ecossistema; eventos exclusivos; espaço flexível de trabalho e salas de reunião e
selo Cubo.

Estratégia Climática

Iniciativas alinhadas
Plano

Amazônia
Plano Amazônia

Compensação das emissões

Project Carbon

TCFD

Lançado em junho de 2020, com outros
dois grandes bancos privados, Bradesco e
Santander, o Plano Amazônia visa
promover o desenvolvimento sustentável
da Amazônia, com três focos estratégicos:

Além disso, desde 2008 o Itaú mensura
e compensa suas emissões de gases de
efeito estufa de escopos 1 e 2 e em
2017, o Itaú foi uma das empresas
fundadoras da plataforma
Compromisso com o Clima, para
seleção de créditos de carbono de alta
qualidade. O banco recentemente
também recebeu, pela 10ª vez
consecutiva, o selo ouro no Programa
Brasileiro GHG Protocol. A plataforma
certifica organizações que atingem
nível alto de qualificação dos
inventários de emissões de gases de
efeito estufa.

Como primeiro passo para auxiliar os
clientes nesse processo, o Itaú anunciou
recentemente o lançamento de uma
plataforma global para compra e venda de
crédito de carbono no mercado voluntário.
O projeto está sendo desenvolvido com
outros três bancos internacionais – CIBC,
NAB e NatWest Group – e busca
estabelecer um preço global para o crédito,
parâmetros de verificação, transparência,
além de inovação ao mercado. O
marketplace incentivará o acesso dos
interessados à infraestrutura de mercado
existente, permitindo que cresça de uma
maneira que atenda aos desafios globais
de emergência climática.

Ainda na agenda de mudanças
climáticas, desde 2019 o banco apoia a
Task Force on Climate-related
Financial Disclosure (TCFD),
incorporando desde 2021 a totalidade
as recomendações do TCFD sobre
governança, estratégia, gestão de
risco, metas e métricas climáticas.

1. Apoio à conservação ambiental e
desenvolvimento da bioeconomia;
2. Investimento em infraestrutura
sustentável; e
3. Contribuição para a garantia dos direitos
básicos da população
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ESG no Itaú

Nossos
compromissos
A responsabilidade e comprometimento do setor privado com
um futuro melhor é essencial e urgente. Os temas sociais,
ambientais e de governança devem integrar a estratégia dos
negócios para o desenvolvimento sustentável

Com nossa adesão ao Net Zero, estabelecemos uma estratégia
de descarbonização que permeia nossos Compromissos de
Impacto Positivo, de modo a garantir uma governança única
dos temas ESG.
Os Compromissos refletem a estratégia de sustentabilidade e
compõem um conjunto de metas públicas para dar
transparência para clientes, colaboradores, investidores,
fornecedores e sociedade em geral sobre nossa atuação ESG
de forma transversal em nossos negócios.

As metas ficam disponíveis no site de sustentabilidade:

www.itau.com.br/sustentabilidade
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Estratégia
para sustentabilidade
nos negócios
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Para mais informações:
itau-sustentabilidade@itau-unibanco.com.br
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