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Os bancos centrais estariam lentos demais na adoção de medidas preventivas à 
crise de aquecimento global? Com certeza, sim, se a referência for o primeiro 
quarto de século da Convenção do Clima, período em que se fizeram de rogados, 
até dando de ombros às propostas feitas por Sir Nicholas Stern, em 2005-2006.  
 
Porém, houve uma nítida virada, em 2015-2017, como ressaltou Winston 
Fritsch, ontem, na página ao lado. Foi quando emergiu o ‘Network for Greening 
the Financial System’ (NGFS), com seus inúmeros cenários, modelos de risco e 
aprimoramento dos testes de estresse. 
 
O problema é que, por enquanto, nada disso garante, aos investidores, fontes 
fidedignas a serem consultadas se precisarem saber qual é a atitude de 
determinada empresa frente ao drama climático. Ou, melhor, qual é seu grau 
de compromisso com o esforço descarbonizador.  
 
A mais antiga no ramo é, certamente, o britânico ‘Carbon Disclosure Project’ 
(CDP). Organização sem fins lucrativos, criada em 2000, para incentivar 
empresas, cidades e regiões a, literalmente, abrirem o jogo. Exibe a marca de 
mais de dez mil engajamentos.  
 
Melhor: às vésperas do Acordo de Paris, o CDP se juntou a três parceiros – WWF, 
WRI e Global Compact (ONU) – no lançamento de algo ainda mais ambicioso, 
com fulcro exclusivo em empresas responsáveis: ‘Science Based Targets’ (SBTi). 
De seus primeiros 1.713 aderentes, 858 já têm metas baseadas em ciência. 
 
No entanto, foi quase simultâneo e paralelo o surgimento da iniciativa do 
gênero que mais adquiriu prestígio no setor financeiro global. Também em 
2015, o G20 foi persuadido a criar a ‘Task-force on Climate-Related Financial 
Disclosures’ (TCFD).  
 
Por obra e graça de Mark Carney, então chefe do Banco da Inglaterra e 
presidente do Financial Stability Board, mais o precioso empenho de Michael 
Bloomberg, a TCFD tornou-se a principal referência para quem busca 
informações sobre descarbonização empresarial. 
 
O sucesso desta “força-tarefa” pode ser avaliado pela adesão subsequente à 
publicação de suas quatro graves recomendações, em 2017. Atraiu mais de 
1.400 empresas, com capitais superiores a $12 trilhões. E instituições 
financeiras com ativos de mais de $150 trilhões. 
 
Tudo parecia ir de vento em popa, então, até há seis meses, quando surgiram 
resultados de estudo pioneiro, baseado em inteligência artificial, para 
investigar a confiabilidade das informações prestadas pelas empresas à TCFD.  
 



 

 

O título já diz tudo, perdendo a graça se traduzido: “Cheap Talk and Cherry-
Picking”. 
 
No dia 3 de março, pesquisadores da Suíça e da Alemanha, liderados pela jovem 
economista Julia Anna Bingler, divulgaram os primeiros resultados de suas 
investigações, com um modelo de linguagem neural profunda, batizado 
“ClimateBert”. E emitiram sentença de morte ao relato voluntário. 
 
Avaliaram que a TCFD só está aumentando a propensão à maquiagem do 
desempenho descarbonizador. A pior modalidade de “greenwashing”, como, há 
muito, mostra a “ClientEarth”. Só pareceram transparentes as empresas da 
França, único país com lei sobre a transição energética a obrigar, desde 2015, 
a prática da “disclosure”.  
 
Tal panorama se tornou ainda mais chocante, há duas semanas, com o destaque 
dado pela agência Bloomberg a alguns poucos resultados de outra experiência 
similar com inteligência artificial. Chamada “GreenWatch”, é supervisionada 
por Andreas Hoepner, professor de finanças do University College Dublin. 
 
Segundo Hoepner, os níveis de maquiagem dos dados entregues à TCFD são bem 
mais assustadores do que se poderia supor. Fora da França, o país em que as 
empresas se mostraram menos desonestas, foram os Estados Unidos, onde “só” 
75% delas se arriscam a fraudar. No Japão, chegam a 84%. Globalmente, a 95%! 
 
Diante de tão medonha constatação, impõem-se, ao menos, duas reações 
simultâneas. Por um lado, é urgente que a TCFD passe a ter alguma ferramenta 
semelhante aos ClimateBert e GreenWatch, para que comece a, liminarmente, 
rejeitar relatórios com informações suspeitas. 
 
Ainda mais importante seria que a comunidade internacional não perdesse a 
oportunidade oferecida pela CoP-26, em Glasgow, para gerar pressão favorável 
à exigência pública de algum tipo de pré-auditoria carbônica. Mesmo que não 
seja idêntica ao exemplo de vanguarda já dado pela França. 
 
Todavia, a experiência de trinta anos de negociações internacionais sobre o 
aquecimento global só autoriza ceticismo sobre a possibilidade de que algo 
deste tipo possa ocorrer com tal rapidez. Até em instância de governança bem 
mais ágil, como o G20, é duvidoso que se consiga algo assim. 
 
Basta lembrar da falta que continua a fazer um acordo sobre a tributação do 
consumo de carbono, mesmo que restrito aos 45 países que estão no G20. Tal 
resolução já teria dado impulso decisivo às inovações tecnológicas no âmbito 
das atuais energias alternativas e às pesquisas científicas sobre outras saídas. 
 
Então, já será um ganho não desprezível se, por iniciativa própria, a TCFD fizer 
o possível para impedir que as empresas continuem a fingir que estão no 
caminho de um mítico “net zero”.  
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