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2050 Criteria
Guia para investimento responsável em commodities
agrícolas, florestais e marinhas

 > 50 parcerias industriais
 Parcerias com instituições
financeiras

Visite

www.panda.org/2050criteria

WWF Guia ESG para bancos: uma abordagem prática

Integração ESG no modelo de negócio dos bancos:
• Abordagem estruturada e sistemática (lógica e
seqüêncial)
• Processo contínuo, em evolução, que exige tempo e
ajustes
Guia WWF ESG: orientações práticas para os bancos
• Como entender e avaliar a exposição do seu banco
para riscos ESG
• Que medidas por em prática para gerenciar e
monitorar riscos
• Como aproveitar as questões de ESG para a criação
de valor e de crescimento estratégico?

Water Risk Filter - Ferramenta de Risco Hídrico
 Ferramenta on line, navegação intuitiva, visual e
gratuita
• Monitoramento de risco e estratégia de
mitigação
• 193 países mapeados para análise local
• >200 opções de mitigação e 85 estudos de caso
• 140+ commodities agrícolas: avaliação de risco
hídrico
• Forte conexão com Hub AWS e Water Action Hub
 Percebida como a ferramenta de referência para
avaliar risco hídrico
• > 35.000 instalações avaliadas
• > 30.000 visitantes únicos de > 130 países
• A maioria dos usuários não têm relação com o
WWF

The Water Risk Filter cobre todos os aspectos relevantes
de risco hídrico que pode ter um impacto financeiro
~30 risk indicators

Basin related risk

Physical risk
Scarcity (quantity)

•
•
•
•
•

Pollution (quality)

• 9 pollution indicators

Impact on Ecosystem

•
•
•
•

(Monthly) scarcity
Groundwater
Climate change
Floods
Droughts

~60 risk indicators

Company related risk
• Importance of and problems with
water availability
• Water withdrawals (not consumption!)
• Water reuse/recycling
• Pollution by facility (incl. industry
averages)
• Treatment requirements
• Quality measurements

Threat to freshwater biodiversity
Vulnerability of water ecosystems
Access to safe drinking water
Access to improved sanitation

• Dependence on hydropower

Supplier’s risks

• Water intensity of suppliers
• Water pollution by suppliers

Regulatory risk

• Local / national water strategy
• Sophistication of water regulation
• Enforcement of regulation

• Legal compliance
• Incidents / penalties

Reputational risk

• Local and global media coverage
• Cultural/religious value of water

• Local and global media coverage
• Stakeholder engagement
• Internal governance and monitoring

Basta fornecer a localização para obter resultados para
todos os indicadores de risco da bacia relacionada
Risco: Bacia
Eisco Físico
• (Monthly) scarcity
• Groundwater
‘Automático’!
• Climate change
Floods informar
• •Basta
• Droughts

Escassez (quantidade)

Poluição (qualidade)

Risco:
Commodity/Empresa
• Importance of and problems with
water availability
• Water withdrawals (not consumption!)
• Water reuse/recycling

localização
• Upload de vários locais ao mesmo tempo
• 9 pollution indicators

• Pollution by facility (incl. industry
averages)
• Treatment requirements
• Quality measurements

Impacto em Ecossisema •

Threat to freshwater biodiversity
• Vulnerability of water ecosystems
• Access to safe drinking water
• Access to improved sanitation
• Dependence on hydropower

Risco de Fornecedor

• Water intensity of suppliers
• Water pollution by suppliers

Risco Regulatório

• Local / national water strategy
• Sophistication of water regulation
• Enforcement of regulation

• Legal compliance
• Incidents / penalties

Risco Reputacional

• Local and global media coverage
• Cultural/religious value of water

• Local and global media coverage
• Stakeholder engagement
• Internal governance and monitoring

Preencha questionário para obter Risco: Commodity /
Empresa
Risco: Bacia
Risco Físico
Escassez (quantidade)

•
•
•
•
•

Poluição (qualidade)

• 9 pollution indicators

Impacto em
Ecossistema

•
•
•
•

(Monthly) scarcity
Groundwater
Climate change
Floods
Droughts

Risco: Commodity /
Empresa
• Importance of and problems with
water availability
• Water withdrawals (not consumption!)
• Water reuse/recycling
• Pollution by facility (incl. industry
averages)
• Treatment requirements
• Quality measurements

Threat to freshwater biodiversity
Vulnerability of water ecosystems
Access to safe drinking water
Access to improved sanitation

• Dependence on hydropower

Risco do Fornecedor

• Water intensity of suppliers
• Water pollution by suppliers

Risco Regulatório

• Local / national water strategy
• Sophistication of water regulation
• Enforcement of regulation

• Legal compliance
• Incidents / penalties

Risco Reputacional

• Local and global media coverage
• Cultural/religious value of water

• Local and global media coverage
• Stakeholder engagement
• Internal governance and monitoring

Mapa de Aquecimento por commodity / planta industrial
Risco: Bacia Risco: Commodity /
Empresa
Risco Físico
Escassez (quantidade)
Poluição (qualidade)
Impacto em Ecossistema
Risco do Fornecedor

Risco Regulatório

Risco Reputacional
Risco Total
Scores variam de 1
(baixo risco) a 5 (alto
risco)

Matriz de Portfólios: usuário visualiza indicadores,
fontes e explicações
Commodity / Company
related risk

Explicações e
link para a fonte

Estes scores têm pesos
específicos do setor produtivo /
commodity, mas podem ser
calibrados

Três Relatórios Automáticos
Três relatórios podem ser obtidos (Word e PDF)
1. Relatório de “Nível Portfolio”, com visão geral de todas as
instalações avaliadas da empresa, incluindo mapas
2. Relatório de “Nível commodity / Empresa”, com descrição detalhada
de todas as informações disponíveis de água da instalação, incluindo
mapas e respostas fundamentais de mitigação
3. CDP Report - WWF trabalhou com CDP para produzir
automaticamente um relatório no mesmo formato que o Carbon
Disclosure Project Água Questionnaire.

As informações disponíveis no Water Risk Filter preenche>
80% do questionário CDP.

Insira sua localização em uma infinidade de sobreposição de

mapas temáticos (escassez, inundações, matérias primas)

Algodão: Pegada hídrica e dependência

>200 respostas de mitigação e 80 estudos de caso –
unindo GAP de risco à ação!

Each response contains:
Why, How, References, Related
case studies

Por que não ?
 Resolução CMN 4.327
 Crise Hídrica

Próximos Passos
• Tradução ferramenta para português

• Contínua atualização de base de dados
Visite

www.waterriskfilter.org
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