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resumo executivo
O setor financeiro provê capital para uma ampla gama de atividades econômicas e 
projetos, inclusive aqueles com maior potencial de impacto ambiental, possuindo, 
portanto, influência sobre o desmatamento no bioma Amazônia. A incorporação do 
tema nas políticas e práticas do setor pode ajudar a criar fluxos financeiros livres de 
desmatamento, fomentando uma economia mais sustentável.

O WWF desenvolveu essa visão por meio de diferentes abordagens, que resultaram em 
duas publicações: um guia para o desenvolvimento de políticas e salvaguardas mais 
fortes contra o desmatamento, visando mitigar riscos; e o presente documento, cujo 
objetivo é auxiliar na identificação de oportunidades de negócios ligadas à redução do 
desmatamento no Brasil e na Colômbia.

Já existem, ao redor do mundo, instrumentos e mecanismos financeiros com potencial 
de impacto no desmatamento, em desenvolvimento ou em plena utilização. Entre esses, 
destacamos quatro, dada sua aplicabilidade ao contexto de mercado e regulatório dos 
dois países. 

A abordagem de paisagens (Landscape Approach) tem como principal vantagem a 
identificação de atributos próprios da região, como condições econômicas, serviços 
ambientais, espécies, comunidades e até mesmo recursos de Alto Valor de Conservação 
(HCV). Isso permite um tratamento holístico dessas questões, abarcando os recursos 
naturais que visa proteger, as partes interessadas beneficiadas e quais as melhores 
formas de atuação – inclusive através de instrumentos financeiros.

As Cotas de Reserva Ambiental, por sua vez, são títulos representativos de áreas com 
vegetação nativa, existentes ou em processo de recuperação, em diferentes propriedades. 
Por meio deles, proprietários de imóveis com excedente de Reserva Legal no Brasil podem 
negociar com proprietários deficitários para que esses últimos entrem em conformidade 
com os requerimentos da lei. Desenvolvidos no âmbito do Novo Código Florestal 
brasileiro, possuem aderência significativa com a realidade colombiana. 

Os dois outros instrumentos são adaptações de produtos financeiros conhecidos e 
amplamente usados. Os Forest Bonds não diferem dos títulos de dívida tradicionais, mas 
possuem a peculiaridade de estarem atrelados à conservação ou recuperação de florestas. 
Por serem um instrumento bastante familiar, podem atrair diferentes tipos de investidores 
e, consequentemente, mais capital e de forma mais rápida. Por fim, as Letras de Crédito 
Sustentáveis integram padrões de sustentabilidade, existentes e internacionalmente 
reconhecidos, nas transações de commodity trade finance, importantes para Brasil e 
Colômbia, grandes exportadores de produtos primários, como soja e óleo de palma.

Essas são apenas algumas das possibilidades e vários outros mecanismos e 
instrumentos podem ser moldados ou criados para catalisar recursos para a redução 
do desmatamento. Para isso, é preciso que as instituições financeiras e demais 
stakeholders atuem em conjunto para a definição desses novos produtos e abordagens, 
sua factibilidade e colocação no mercado. Nesse sentido, a sociedade civil precisa 
demandar novas soluções para o problema, enquanto entidades do setor financeiro 
precisam fornecer alternativas, apoiados por estudos e pesquisas da Academia. O 
governo também desempenha papel fundamental, garantindo segurança jurídica para 
esses instrumentos e, possivelmente, recursos para sua viabilidade inicial. 

oPortunidades Financeiras na reduÇÃo do desmatamento 5
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aPresentaÇÃo

contexto
A vasta região da Amazônia, com 6,7 milhões de km2 – dos quais cerca de 80% são 
ocupados pela mais extensa floresta tropical do mundo – é um dos maiores e mais 
importantes biomas do planeta. Contudo, a imensidão do território, que se estende 
por 8 países e um território ultramarino na América do Sul, pode nos enganar em 
relação à sua fragilidade e ao delicado equilíbrio ecológico cada vez mais afetado pelas 
ações humanas.

Suas reservas de recursos naturais, que incluem enormes quantidades de madeira, 
borracha, frutas, peixes, minerais e até mesmo petróleo e gás, tornam a floresta 
e rios da região foco para práticas extrativistas. Além disso, atividades como 
agricultura, de grande ou pequena escala, e a pecuária avançam cada vez mais sobre 
a vegetação nativa.

Fonte: WWF-Brasil

oPortunidades Financeiras na reduÇÃo do desmatamento 7
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Com isso, apenas entre 2001 e 2012, aproximadamente 1,4 milhão de hectares foram 
desmatados por ano, em média – totalizando 17,7 milhões de hectares em 12 anos. O 
Brasil respondeu, sozinho, por 75% desse montante1. 

A preocupação com o desmatamento não se baseia apenas no aumento da escassez 
de recursos naturais que são vitais para diversas comunidades locais e matéria-prima 
de inúmeros produtos utilizados por países dentro e fora da região Pan-Amazônica. 
A Amazônia também provê diversos serviços ambientais que são responsáveis pela 
proteção e suporte de diferentes ecossistemas, como controle do clima, regulação dos 
ciclos hidrológicos, entre outros.

A rediscussão desse tema não poderia ocorrer em momento mais oportuno. Com o 
recente acordo assinado pelas nações na COP-21, em Paris, para a redução das emissões 
de gases do efeito estufa (GEE) e os compromissos próprios assumidos pelos países, 
a diminuição do desmatamento tornou-se não apenas uma condição necessária para 
alcançar suas metas de emissões como também, em alguns casos, um objetivo por si só. 

O governo brasileiro pretende decrescer suas emissões totais, em relação aos números 
de 2005, em 37%, até 2025, e 43% até 2030. Adicionalmente, até esse mesmo ano, 
pretende não apenas zerar o desmatamento ilegal como também restaurar 12 milhões 
de hectares de vegetação nativa. Embora tenha sido reduzida significativamente ao 
longo dos últimos anos, as emissões por mudanças no uso da terra, nas quais se incluem 
as ocasionadas pelo desmatamento, ainda respondem por cerca de um terço do total 
de gases de efeito estufa gerados pelo Brasil. Mais ainda, uma reversão recente desse 
processo, especialmente na Amazônia, tem chamado cada vez mais a atenção2. 

1 WWF Living Forests Report, Chapter 5, Saving Forests at Risk, 2015.
2 Ministério do Meio Ambiente, disponível em <http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/desmatamento>

http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/desmatamento
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A Colômbia também tem planos ambiciosos no âmbito climático. O país pretende minorar 
suas emissões de GEE em 20% até 2030 – comparadas aos níveis de 2010. Para isso, 
desenvolveu um plano de metas para os principais setores emissores, no qual a redução do 
desmatamento desempenha função de alta relevância3. O presidente colombiano expressou, 
inclusive, o objetivo de reduzir o desmatamento na Amazônia a zero até 20204. 

3 Ministério de Ambiente y Desarollo Sostenible, disponível em <https://www.minambiente.gov.co/index.php/
component/content/article?id=1913:colombia-se-compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de-gases-de-e-
fecto-invernadero-para-el-ano-2030>

4 Ministério de Ambiente y Desarollo Sostenible, disponível em <https://www.minambiente.gov.co/index.php/
normativa/2-noticias/1333-reducir-deforestacion-neta-a-cero-en-amazonia-para-2020>

Gráfico 01: emissões totais de GEE Brasil e Colômbia 1990 – 2012 e metas (MtCO2)
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Fonte: Country Greenhouse Gas Emissions Data (WRI)

Gráfico 02: desmatamento na Amazônia brasileira e colombiana 2000 – 2013 (Km2)
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Fonte: Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1913:colombia-se-compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-para-el-ano-2030
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1913:colombia-se-compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-para-el-ano-2030
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1913:colombia-se-compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-para-el-ano-2030
https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/2-noticias/1333-reducir-deforestacion-neta-a-cero-en-amazonia-para-2020
https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/2-noticias/1333-reducir-deforestacion-neta-a-cero-en-amazonia-para-2020
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Papel do setor financeiro
Nesse contexto, as instituições financeiras (IFs) têm um papel importante, pois atuam 
transversalmente às atividades econômicas, financiando muitos dos setores e projetos 
na região amazônica – incluindo aqueles que estão entre os principais responsáveis pelo 
desmatamento em cada nação. Por outro lado, as IFs também são parte da solução, ao 
financiar atividades econômicas que cumprem as leis e ajudam a preservar as florestas. 

objetivo e metodologia
O objetivo deste documento é fomentar a discussão sobre oportunidades financeiras 
derivadas da luta contra o desmatamento – mecanismos financeiros, valores 
mobiliários, produtos e práticas de negócios. O foco é indicar que o setor financeiro 
pode contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia e que já existem meios 
para tal, ainda que sua utilização ainda seja incipiente no Brasil e na Colômbia – ou até 
mesmo a consideração desse tipo de abordagem.

Para tal, foi realizado um mapeamento de mecanismos e instrumentos financeiros ao 
redor do mundo, destacando os fatores que contribuem para sua aplicabilidade no 
Brasil e Colômbia, dada a maturidade das instituições financeiras, o contexto regulatório 
e outras idiossincrasias de cada país. Longe de exaurir todas as possibilidades da 
discussão, este estudo foca em incentivar uma análise mais profunda desses e de outros 
mecanismos e sua articulação com as metas de redução do desmatamento. 

Complementarmente, o WWF também elaborou um documento para fortalecer o 
desenvolvimento, pelas IFs, de políticas e salvaguardas para conter o desmatamento. 
Este documento visa servir como guia para a criação ou fortalecimento de políticas 
e salvaguardas socioambientais para os empréstimos e outras operações dessas 
instituições em países na região amazônica, especialmente no Brasil e Colômbia, 
auxiliando-as a integrarem de maneira efetiva a questão do desmatamento na 
Amazônia, com o intuito de reduzi-lo.

o oBJetivo Desse 
Documento é 

Fomentar a DiscussÃo 
soBre oPortuniDaDes 
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o que sÃo Fluxos Financeiros  
sem Desmatamento?

As instituições financeiras (IFs) têm uma importância fundamental na redução do 
desmatamento. Embora as operações diretas de seus negócios não causem impactos 
significativos, as IFs servem como fontes de financiamento para empresas dos mais 
diversos segmentos, inclusive aqueles mais relacionadas ao desmatamento. Além disso, 
também atuam como emissores, subscritores ou negociadores dos mais diversos tipos 
de instrumentos financeiros – que, por sua vez, também podem ter um papel relevante 
no desafio de conter o desmatamento.    

Nesse sentido, tais instituições possuem grande responsabilidade na criação de fluxos 
financeiros livres de desmatamento: práticas de negócio, produtos, instrumentos e 
mecanismos financeiros, em geral, que podem ajudar a reduzir o desmatamento e/ou 
fomentar negócios mais sustentáveis. 

A abordagem em relação ao tema desmatamento por parte das IFs pode ser dividida em 
duas visões: riscos e oportunidades. A primeira consiste na criação ou fortalecimento 
de políticas para os empréstimos e outras operações dessas instituições, objetivando 
integrar, de maneira efetiva, a questão do desmatamento em seus processos, com o 
intuito de mitiga-lo. 

riscos
O WWF lançou, em conjunto com o presente documento, um Guia de Boas Práticas para 
Instituições Financeiras, com o intuito de ajudar as IFs a elaborarem salvaguardas sociais 
e ambientais voltadas especificamente para o desmatamento. A publicação reforça a 
necessidade de não apenas estar em conformidade com a legislação vigente em cada país, mas 
também participar de iniciativas voluntárias, incluir o desmatamento em todas as políticas 
institucionais e setoriais, possuir uma estrutura de governança para o tema, ser transparente 
em relação aos objetivos e resultados e envolver suas partes interessadas nesse processo.

Caso: Política para produtos florestais HSBC

A Forestry Policy é uma das políticas setoriais de sustentabilidade globais do HSBC, 
que se aplica para as atividades de extração, produção, processamento, manufatura e 
comercialização de madeira e papel e celulose. 

O objetivo dessas diretrizes é estabelecer padrões mínimos para as operações 
com clientes que atuem em algum dos segmentos mencionados. Além de proibir 
qualquer tipo de transação com negócios envolvidos, diretamente ou através de sua 
cadeia de fornecedores, com extração ilegal de madeira ou em áreas de Alto Valor 
de Conservação (HCV), desmatamento acima do permitido por lei e com utilização 
de mão-de-obra irregular, a política também determina que todos os seus clientes 
produtores e/ou compradores de madeira de regiões de alto risco sejam certificados.

De acordo com o HSBC, o setor florestal possui certificações, como o Forest 
Stewardship Council (FSC) e o Programme for the Endorsment of Forest 
Certification (PEFC), que permitem assegurar que o cliente ou potencial cliente do 

as instituiÇões 
Financeiras 
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Brasil e colômBia 
assumiram metas 

signiFicativas Para a 
reDuÇÃo Das emissões De 

gases De eFeito estuFa

banco esteja em conformidade com um número de requerimentos legais e melhores 
práticas sociais e ambientais. 

A aplicação dessa política e, por consequência, a aderência de sua base de clientes a 
essas certificações, é checada periodicamente por uma terceira parte. Adicionalmente, 
para operações de maior porte, o HSBC aplica também os Princípios do Equador, que 
contêm diretrizes específicas para desmatamento.      

Por fim, essa política também se estende para outras atividades florestais não 
especificadas nessa e na Política de Sustentabilidade para commodities Agrícolas da 
mesma instituição, que também visa a redução do desmatamento.

Fonte: HSBC

oportunidades
Por outro lado, os desafios inerentes ao desmatamento também trazem consigo 
novas oportunidades de atuação para as instituições financeiras, desde a criação de 
novos produtos, serviços e instrumentos financeiros até o desenvolvimento de novas 
estratégias e práticas de negócio.

Como veremos nos próximos capítulos, o setor financeiro no mundo já se movimenta para 
aproveitar essas oportunidades. Através, principalmente, de iniciativas voluntárias que 
congregam diferentes partes do ecossistema financeiro, vários mecanismos já foram criados 
ou estão em discussão, ao mesmo tempo que, dia após dia, novos padrões de mercado 
são estabelecidos. Tais iniciativas são protagonizadas tanto pelo próprio segmento de 
finanças, como Banking Environment Initiative (BEI), ou pelos diversos setores produtivos, 
envolvendo também IFs, tais quais Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Global 
Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) e Roundtable for Responsible Soy (RTRS)5.

Outro grande movimento vem das organizações multilaterais, que influenciam tanto a 
atuação das empresas quanto as questões regulatórias e contexto nacionais de cada país. 
Um exemplo é o Programa de Redução das Emissões provenientes do Desmatamento e 
Degradação Florestal (REDD+) das Nações Unidas, que incentiva a adoção de medidas 
nacionais e internacionais contra o desmatamento para conter as emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) e, consequentemente, o aquecimento global. 

Aliados ao momentum global, Brasil e Colômbia possuem um ambiente favorável para 
a criação de novas oportunidades. Ambos os países assumiram metas significativas 
para a redução das emissões de GEE, que são relacionadas, em grande parte, ao 
desmatamento. Até 2030, o Brasil espera reduzir em 43% suas emissões totais de 
GEE (em relação aos níveis de 2005), enquanto que a Colômbia visa diminuir em 20% 
(níveis de 2010). Adicionalmente, ambos os países indicaram o objetivo específico 
de zerar o desmatamento no bioma amazônico. O Brasil, inclusive, ainda pretende 
recuperar, pelo menos, 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2013.

O contexto brasileiro ainda apresenta mais fatores impulsionadores de oportunidades 
financeiras no tema desmatamento. Em 2012, foi aprovado o Novo Código Florestal 
(Lei nº 12.651/12) que, apesar de intensas discussões sobre seu verdadeiro poder de 
impacto no desmatamento, trouxe ferramentas importantes para a causa. A principal 
delas é o Cadastro Ambiental Rural (CAR), um registro informatizado obrigatório para 
todas as propriedades rurais do país, cujo objetivo é fornecer uma base de dados unificada 
sobre indicadores ambientais desses territórios. Através do CAR, poderão ser monitoradas e 
acompanhadas questões como o status das reservas legais em cada imóvel rural, questão que 
incentivou a criação de novas formas de compensação, como veremos no próximo capítulo.

5 Para uma discussão mais aprofundada dessas e outras iniciativas e seu papel na redução do desmatamento, o Guia 
de boas práticas para instituições financeiras.
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Mais ainda, o país já conta com normas específicas para o setor financeiro 
relacionadas ao meio ambiente. O Conselho Monetário Nacional, órgão normativo 
que regulamenta o sistema financeiro brasileiro, já editou diferentes resoluções 
nesse sentido, como a Resolução CMN nº 3.545/08, que estabelece uma política de 
concessão de crédito para a Amazônia, e a nº 4.327/14, que obriga todas as IFs do país 
a possuírem uma Política de Responsabilidade Social e Ambiental (PRSA) e um plano 
de ação para sua implementação. 

A Colômbia, por sua vez, embora ainda não conte com um arcabouço regulatório tão 
amadurecido para o setor financeiro na temática ambiental, já começou a avançar de 
diferentes maneiras. Em 2015, o decreto 1.076 do governo colombiano compilou e atualizou 
todas as regras relacionadas ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável já expedidas 
pela Presidência da República. O objetivo é evitar a fragmentação normativa e interpretativa 
e aumentar a segurança jurídica. Aliado a isso, iniciativas setoriais, especialmente o 
Protocolo Verde, têm apoiado uma atuação mais responsável social e ambientalmente por 
partes das instituições financeiras públicas, privadas e órgãos reguladores6.  

Caso: REDD+ e as legislações nacionais

A criação de fluxos financeiros livres de desmatamento precisa atrair recursos em 
grande escala, tanto públicos quanto privados. Para catalisar esse processo, são 
necessários mecanismos para o desenvolvimento de instrumentos financeiros, 
disseminação de conhecimento, reformas nos aparatos regulatórios e elaboração de 
novas políticas que incentivem o tema. Dessa forma, resumidamente, os recursos 
podem ser investidos de duas formas: (i) em políticas e processos que permitam o 
progresso de fluxos financeiros sem desmatamento; e (ii), diretamente nos ativos, que 
aliam retorno financeiro com impacto positivo ambiental. 

Um dos mecanismos mais conhecidos e disseminados é o REDD+. Trata-se de um sistema 
de incentivos desenvolvido na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC) para recompensar financeiramente os países por seus resultados na 
Redução de Emissões de GEE provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal 
(REDD), levando em conta o papel da conservação de estoques de carbono florestal, 
manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (+).

Em 2013, a arquitetura dos incentivos foi ratificada, tornando os países que alcançarem 
seus objetivos no âmbito do REDD+ elegíveis para receber pagamentos pelos resultados. 
A responsabilidade pela mensuração e relato é de cada país-membro e a verificação é 
feita por especialistas indicados pela UNFCCC. 

Em linhas gerais, os pagamentos são realizados por resultados de mitigação, 
medidos em toneladas de CO2 equivalente, em relação a um nível de referência 
previamente definido e avaliado pela UNFCCC. Esse desempenho deve estar 
diretamente relacionado a ações, voluntárias ou estabelecidas em políticas, para 
reduzir ou reverter o desmatamento. Os pagamentos são efetuados através de fontes 
internacionais, especialmente através do Green Climate Fund (GCF). A distribuição 
de benefícios se dá de acordo com regras definidas nacionalmente e não há critérios 
internacionais quanto ao uso desses recursos.

O REDD+ já influenciou na criação de instrumentos financeiros, normas, leis e 
grupos de trabalho específicos em relação aos temas de emissões e desmatamento 
em vários países em desenvolvimento, além de instrumentos financeiros para a 
consecução de seus objetivos.

Fonte: MMA (Brasil)

6 O Guia de boas práticas para instituições financeiras também fornece uma discussão mais ampla das questões 
regulatórias dos dois países.
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4 Brasil

O país já possui um conjunto de diferentes políticas e estratégias para a redução das 
emissões oriundas do desmatamento, dividido em diferentes categorias: 

• No nível estratégico, documentos que fornecem as diretrizes para as ações do 
REDD+ no Brasil, estão a Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC) e o 
Novo Código Florestal.

• No nível tático-operacional, os instrumentos de integração e articulação das 
iniciativas do REDD+ são, principalmente, os Planos de Ação para Prevenção e 
Controle do Desmatamento para Amazônia (PPCDAm) e Cerrado (PPCerrado). 
Os planos nacionais, estaduais e setoriais para emissões e desmatamento também 
integram essa categoria.

• Por fim, como instrumentos financeiros nacionais para as ações de mitigação do 
REDD+, destacam-se o Fundo Amazônia e outros fundos nacionais, como o Fundo 
Clima, Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e Fundo de Áreas Protegidas do 
Programa ARPA.

Além disso, o país possui uma Estratégia Nacional para o REDD+ (ENREDD+) e um 
grupo de trabalho, que está subordinado ao Ministério do Meio Ambiente.  

4 Colômbia

A Estratégia Nacional REDD+ da Colômbia faz parte de um dos quatro grupos de ação 
do Sistema Nacional de Cambio Climático, que inclui também o Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, Estratégia Colombiana de Desarollo Bajo en Carbono 
e a Estratégia de Protección Financiera Ante Desastres. 

A Colômbia também optou pela construção de uma estratégia faseada. No Sistema 
Nacional de Cambio Climático, há um grupo de trabalho dedicado à preparação e 
implementação das atividades do REDD+, que foi responsável pela elaboração de 
consultas a partes interessadas, políticas públicas e mecanismos de financiamento. O 
Plano de Ação ONU-REDD do país foi lançado em 2015. 

Fonte: MMA (Brasil); Minambiente (Colômbia); UNFCCC; UN-REDD 
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Para saber mais

• N-REDD. Disponível em: <http://www.un-redd.org/> 

• Minambiente. Etapas da estratégia REDD+ Colômbia. Disponível em:  
<https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/
article?id=439:plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-32>

• MMA. O que é o REDD+? Disponível em:  
<http://redd.mma.gov.br/index.php/pt/redd/o-que-e-redd>

• MMA. Estratégia Nacional REDD+ Brasil (ENREDD+). Disponível em:  
<http://redd.mma.gov.br/index.php/pt/enredd/documento-da-enredd>

• WWF. Guia de boas práticas para instituições financeiras.
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novos mecanismos e instrumentos Financeiros 
Para a reDuÇÃo Do Desmatamento

Neste capítulo, realizamos uma revisão de instrumentos financeiros para a redução do 
desmatamento em desenvolvimento ou já utilizados em diferentes partes do mundo. 
Adicionalmente, também buscamos abordagens em relação ao tema e mecanismos 
financeiros que os suportem.

Tabela 1: mecanismos e instrumentos financeiros para a redução do 
desmatamento no mundo

Mecanismo / 
Instrumento

Resumo Para saber mais

Cotas de reserva 
ambiental

Títulos representativos de área com 
vegetação nativa, existente ou em processo de 
recuperação, em diferentes propriedades. São 
emitidos por órgãos públicos, após solicitação 
de proprietários de imóveis com excedente 
de Reserva Legal no Brasil, que podem ser 
negociados com proprietários deficitários.

GVCes

Forest Bonds Títulos de renda fixa que financiam projetos 
de conservação ou recuperação de florestas. 
Têm as mesmas características dos títulos 
convencionais e podem ser emitidos por 
instituições financeiras, empresas ou governos.

Climate Bonds 
Initiative

.Green/Climate Bonds Com escopo mais amplo que os Forest Bonds, 
mas com as mesmas características, são 
títulos de renda fixa que financiam projetos 
que auxiliem na mitigação ou adaptação às 
mudanças climáticas

Climate Bonds 
Initiative

Letras de crédito 
sustentáveis

São letras de crédito para as transações 
de comércio internacional.  Através de tal 
instrumento, as instituições financeiras 
garantem que os produtos ali presentes 
tenham seguido padrões de sustentabilidade 
apropriados.

Banking 
Environmental 
Initiative

Pagamento por 
serviços ambientais

Incentivos para produtores rurais e 
proprietários de terras para o manejo 
sustentável de florestas e serviços ambientais.

Levering Ecosystems

Financiamento 
privado para redução 
do desmatamento

Instituições financeiras podem oferecer 
recursos com condições especiais para 
investimentos dos clientes em equipamentos 
e práticas que reduzam impactos ambientais 
negativos, como o desmatamento.

Levering Ecosystems

Linhas de crédito 
subsidiadas 
para redução do 
desmatamento

Instituições financeiras podem financiar ou 
repassar linhas de crédito subsidiadas por 
políticas públicas para minimizar impactos 
socioambientais, inclusive o desmatamento.

Levering Ecosystems

Crédito de bancos 
multilaterais 
para redução do 
desmatamento

Instituições financeiras podem atuar junto a 
bancos de desenvolvimento multilaterais para 
repassar linhas de crédito ou refinanciamento 
de menor custo para projetos que foquem na 
redução do desmatamento ou manejo florestal 
sustentável.

Levering Ecosystems
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Mecanismo / 
Instrumento

Resumo Para saber mais

Fundos de 
investimento 
sustentável

Fundos formados exclusivamente por 
investimentos considerados sustentáveis pelas 
instituições financeiras e legislação local.

Princípios para 
o Investimento 
Responsável

Parceria Público 
Privada (PPP) 
para redução do 
desmatamento

Investimentos conjuntos de entidades públicas 
e privadas focadas em projetos sustentáveis e 
de conservação ou recuperação de florestas.

Joint Venture 
Agroforestry 
Program (Australia)

Elaboração: SITAWI

Aqui, discutiremos mais a fundo três instrumentos financeiros com considerável 
potencial nas questões do desmatamento no Brasil e Colômbia: as Cotas de Reserva 
Ambiental (CRA), os Forest Bonds (FB) e as Letras de Crédito Sustentáveis (LCS) 
para commodity trade finance. Também entraremos em mais detalhes sobre a 
abordagem de Landscape Approach. 

Além dos efeitos que podem ter sobre o desmatamento, esses quatro instrumentos foram 
selecionados também por serem relativamente novos e sua significativa possibilidade 
de replicação no Brasil e na Colômbia, dado o contexto regulatório, ambiental e 
mercadológico desses países. Em cada uma das seções a seguir, apresentaremos um breve 
resumo e histórico desses instrumentos, o papel dos diferentes agentes de mercado em 
seu desenvolvimento, os fatores-chave que permitiram sua evolução, os pontos críticos 
que possibilitam ou travam sua replicação nos mercados brasileiro e colombiano e, 
sempre que possível, casos de sucesso de sua aplicação. 

É importante frisar que a discussão sobre instrumentos e mecanismos financeiros para 
reduzir o desmatamento não se encerra nesses quatro exemplos – nem mesmo o debate 
sobre como esses três instrumentos específicos e abordagem podem ser utilizados é 
feita de maneira exaustiva nesta publicação. O intuito aqui é estimular o estudo de 
mais formas de financiamento e também novas maneiras de utilizar os mecanismos já 
existentes para mitigar o desmatamento e recuperar a vegetação natural.

landscape approach
Desenvolvida pelo WWF e pela International Union for Conservation of Nature 
(IUCN), a abordagem de paisagem (Landscape Approach) é uma estrutura para tomada 
de decisões relativas à conservação, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. O WWF define “paisagem” como uma área contígua, 
de tamanho intermediário entre “ecorregião” e “localidade” e com características 
ecológicas, culturais e socioeconômicas distintas das regiões vizinhas. Em relação à 
sustentabilidade, uma paisagem sustentável seria aquela que cumpre quatro objetivos:

1) Conservação: a paisagem conserva, mantém e/ou restaura a biodiversidade nativa e 
serviços ambientais;

2) Produção: a paisagem oferece condições para a produção sustentável de gêneros 
agrícolas, pecuária, pesca e outros produtos florestais;

3) Condições de vida: a paisagem sustenta ou melhora as condições de vida e o bem-estar 
das comunidades que ali habitam;

4) Instituições: a paisagem abriga instituições que apoiam o planejamento, negociação, 
implementação, mobilização de recursos e desenvolvimento de capacidades para a 
integração sustentável entre conservação e produção.  

o intuito é estimular o 
estuDo De mais Formas 
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De acordo com o WWF, a atração e alocação eficiente de capital são críticas para 
catalisar a transição para um mundo de paisagens sustentáveis. Landscape Approach, 
portanto, é uma abordagem para a utilização de mecanismos e instrumentos financeiros 
para cobrir os enormes custos para tornar as atividades econômicas desenvolvidas 
nesses territórios mais sustentáveis. 

A utilização da abordagem de paisagens tem como vantagem a identificação de atributos 
próprios da região, como condições econômicas, serviços ambientais, comunidades e 
espécies habitantes específicos e até mesmo recursos de Alto Valor de Conservação (HCV). 
Isso permite um tratamento holístico dessas questões, abarcando os recursos naturais que 
visa proteger, as partes interessadas beneficiadas e quais as melhores formas de atuação.

Nesse sentido, o envolvimento de múltiplos stakeholders é vital para o entendimento 
dos problemas, negociação e a tomada de decisões. Assim, ao longo desse e do próximo 
capítulo, destacaremos o papel que cada agente pode assumir no desenvolvimento de 
fluxos financeiros sem desmatamento. Como também veremos nas próximas seções, 
já existem instrumentos financeiros que podem ser utilizados de maneira efetiva para 
contribuir para o desenvolvimento de paisagens sustentáveis no Brasil e na Colômbia, 
de acordo com as condições que destacaremos de cada país. 

Ressaltamos, mais uma vez, que estes são apenas exemplos e vários outros mecanismos e 
instrumentos podem ser moldados – inclusive os indicados na tabela 1 – ou criados para 
catalisar recursos para a redução do desmatamento, a nível de paisagem ou em outra escala.   

Caso: pagamento por serviços ambientais no estado do Acre (BRA)

O Acre é um estado brasileiro localizado em uma das regiões mais densas da Pan-
Amazônia. O território também é um dos pioneiros na elaboração de um quadro de 
políticas que reconhece o valor dos serviços ambientais do ecossistema local. 

O Sistema Estadual de Incentivo a Serviços Ambientais (Lei nº 2.308/10) permite que o 
estado participe do mercado internacional de carbono e serviços ambientais e inclui uma 
agência reguladora e uma entidade de parceria público-privada, cujo objetivo é atrair 
investimentos para atividades sustentáveis e facilitar a compra dos créditos emitidos pelo 
órgão regulador. 

Um aspecto importante da regulação do Acre é que esta reconhece não somente a 
capacidade de sequestro de carbono da floresta, mas também os múltiplos serviços 
ambientais que esta oferece a nível local. Embora o carbono tenha o foco inicial, dada 
sua maior capacidade de monetização e mercado mais desenvolvido, o papel da floresta 
na regulação dos recursos hídricos, conservação da biodiversidade e regulação climática, 
além da importância na vida das comunidades tradicionais, também é ressaltada.

Assim, a política do estado foi desenhada para atrair recursos de diferentes fontes, 
como fundos nacionais e estaduais, filantropia, investimento privado e do sistema de 
créditos de carbono – que já possui até demanda através de um acordo com o estado 
norte-americano da Califórnia. 

Outro fator que coloca o Sistema Estadual como modelo a ser replicado é o alto nível 
de engajamento dos diferentes atores: governo, setor privado, comunidades e sociedade 
civil organizada, o que permitiu maior entendimento das necessidades locais e a 
elaboração de políticas públicas mais assertivas, necessárias para o desenvolvimento de 
instrumentos financeiros adjacentes, como os Forest Bonds.

Em 2012, o Acre também se tornou o primeiro estado brasileiro a realizar transações 
financeiras relacionados ao REDD+. Na época, o estado assinou acordo com o banco de 
desenvolvimento alemão KfW para receber 16 milhões de euros, ao longo de quatro anos, 
por ter deixado de emitir mais de 4 milhões de toneladas de CO2 nos anos anteriores7. 

Fonte: Unlocking forest finance (CBI, GCP, WWF)

7 Disponível em: <http://www.wwf.org.br/?33524/Acre--primeiro-estado-a-realizar-transaes-com-REDD>
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Para saber mais

• GCP, EcoAgriculture Partners, IDH, TNC, WWF. The little sustainable landscapes book. 
Disponível em: <http://globalcanopy.org/sites/default/files/documents/resources/GCP_
LSLB_English.pdf>

• WWF. The landscape approach. Disponível em: <http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.
net/downloads/po11landscapeapproach.pdf>  

cota de reserva ambiental (cra)
o que é? 
O lançamento do Novo Código Florestal (NCF) brasileiro, em 2012, foi um marco nas 
quase cinco décadas de discussão entre a sociedade civil, o agronegócio, pequenos 
agricultores e governo acerca da proteção das florestas, vegetação e recursos naturais. 
Embora o texto final seja alvo de controvérsias, a Lei nº 12.651/12 trouxe importantes 
mudanças no combate ao desmatamento, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 8.

O Novo Código manteve a prática de determinação de percentuais de Reserva Legal 
(RL) nas propriedades agrícolas privadas – ou seja, o quanto da vegetação natural do 
local deve ser preservada. Os valores variam de 20% nos chamados “campos gerais” até 
80% em áreas florestais.

Percentuais de reserva legal no Novo Código Florestal

Como determinado pelo artigo 12 do NCF:

• 80% da propriedade em áreas florestadas;

• 35% da propriedade no bioma do Cerrado;

• 20% nas demais regiões.

Fonte: Lei nº 12.651/12

De acordo com a nova legislação, o proprietário da terra que, até 22 de julho de 2008, 
possuía um coeficiente de RL inferior ao determinado por lei, pode regulariza-lo de três 
maneiras: recompor, regenerar ou compensar a reserva.

É nesse contexto de discussão regulatória entre diferentes stakeholders que surgiram 
as Cotas de Reserva Ambiental (CRA). As CRAs são uma das quatro possibilidades 
de compensação da RL, junto ao arrendamento da terra em regime de servidão 
ambiental, doação ao poder público de área no interior de Unidade de Conservação ou 
cadastramento de área em outra propriedade de mesma titularidade com excedente de 
RL, desde que localizada no mesmo estado e bioma. 

8  Registro eletrônico obrigatório para as propriedades rurais brasileiras, cujo objetivo é servir como base de dados 
integrada de informações ambientais para controle e monitoramento pelo poder público. 
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Figura 1: compensação de Reserva Legal através de Cotas de Reserva Ambiental

Elaboração: SITAWI

De maneira resumida, as Cotas de Reserva Ambiental são títulos nominativos 
representativos de área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação 
em diferentes propriedades. Proprietários de imóveis com excedente de RL podem 
negociar esse saldo positivo com os proprietários deficitários na forma de títulos, se 
comprometendo a manter o superávit de Reserva Legal em suas terras para compensar 
o balanço negativo de RL do comprador do papel.

A princípio, a CRA foi pensada como instrumento bilateral entre quem possui superávit 
e déficit de Reserva Legal, conforme indicado pelo artigo 66 do NCF e regulado pelos 
parágrafos dos artigos 44 a 50 da mesma lei. 

O CRA deve ser emitido por órgão pertencente ao Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(SISNAMA) após solicitação do proprietário, tendo como condições precedentes 
a inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão 
ambiental ou por entidade credenciada. Em seguida, toda CRA deve obrigatoriamente 
ser registrada pelo órgão emitente, em até 30 dias, em bolsas de mercadorias de âmbito 
nacional ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados 
pelo Banco Central do Brasil. No país, já existe um sistema piloto: a Bolsa de Valores 
Ambientais BVRio opera uma plataforma de Cotas de Reserva Ambiental. E já é possível 
encontrar oferta de CRAs em sites de compra e venda de mercadorias novas e usadas. 

Características obrigatórias de uma CRA

Artigos 44 a 50 do NCF

• A emissão de CRA é precedida do CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio 
órgão ambiental ou por entidade credenciada;

• A CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa localizada em área de 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) instituída em sobreposição à 
Reserva Legal do imóvel;

• A CRA será emitida pelo órgão competente do SISNAMA;
• Cada CRA corresponderá a 1 hectare;
• A CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente quando a 

regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis;
• É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado da data da sua emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou 
em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco 
Central do Brasil;

• A CRA pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a pessoa física ou a pessoa 
jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da 
CRA e pelo adquirente;

• A CRA pode ser cancelada. 

Fonte: Lei nº 12.651/12
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Através da plataforma BVTrade, da BVRio, proprietários com déficit de RL podem 
encontrar os títulos de compensação para seu bioma, permitindo, assim, a continuidade 
de suas atividades produtivas. Em linhas gerais, o desafio das CRAs é exatamente esse: 
unir o desenvolvimento da produção agropecuária à proteção das florestas nacionais.

Figura 2: transação de CRA de acordo com NCF brasileiro

Elaboração: SITAWI

aplicação aos contextos brasileiro e colombiano
A criação das CRAs no Brasil só foi possível em um ambiente regulatório mais 
maduro, com mecanismos de compensação da vegetação nativa bem definidos, assim 
como o papel de cada uma das partes interessadas. Essa legislação ambiental mais 
desenvolvida, combinada a um território densamente coberto pela Amazônia, permite, 
a princípio, que existam reservas legais consideráveis e, consequentemente, um 
mecanismo de cotas adjacente. 

A legislação colombiana também é compatível com o racional das CRAs. O Manual 
para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad9, do Ministério 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do país, indica que uma das formas 
de compensação ambiental é através do estabelecimento de acordos de conservação 
voluntários ou incentivo à manutenção de áreas de vegetação nativa. 

Dessa forma, os desenvolvedores de projetos ou possuidores de terras em condição 
irregular ofereceriam incentivos econômicos aqueles proprietários de áreas de bioma 
equivalente para conservar ou restaurar a área necessária para sua conformidade 
com os requerimentos ambientais. Esse modo compensatório pode ser moldado para 
estabelecer contratos padronizados e definir as responsabilidades dos agentes, inclusive 
em relação ao monitoramento. 

Contudo, ainda existem muitos desafios. As CRAs são muito recentes e sua utilização 
não apenas como instrumento financeiro, mas também como mecanismo de 
compensação, está em estágio embrionário. 

Ainda assim, embora primariamente idealizados como títulos para transação bilateral 
entre deficitários e superavitários de RL, a capacidade das CRAs em se transformarem 
em ativos mobiliários para negociação entre investidores interessados na redução 
do desmatamento e recuperação da vegetação não é negligenciada pelos diferentes 
agentes do mercado.

9 Disponível em: <http://www.tremarctoscolombia.org/pdf/MANUAL_compensaciones%20Final.pdf>.
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Por um lado, os formuladores da legislação brasileira possivelmente já observavam 
esse potencial ao determinar que as CRAs fossem registradas em bolsa ou sistema 
de registro e liquidação regulado pelo BCB. De outro, a BVRio, além da plataforma 
de negociação das Cotas, também criou um mercado futuro para estas (CRAFs), 
com a expectativa de que as CRAs se tornem altamente negociáveis. Esse tipo 
de padronização de contratos, como mencionado anteriormente, é vital para a 
disseminação do instrumento. Contudo, outras variáveis ainda precisam ser mais 
profundamente analisadas, inclusive questões básicas.

Em primeiro lugar, as CRAs precisam da garantia de que o NCF seja devidamente 
implementado e monitorado. Sem acompanhamento e mecanismos de penalização 
para os proprietários que não respeitem os percentuais de RL, as Cotas podem vir a ser 
canceladas, além de não contribuírem com seu objetivo de conservação. Dessa forma, 
a finalização da inscrição no CAR e a elaboração de um sistema de supervisão robusto, 
com expectativa de punição para infratores da legislação ambiental, conferem segurança 
jurídica para as CRAs.

Em outras palavras, apenas com as RLs (o ativo subjacente) efetivamente 
reguladas e monitoradas, conferindo o “lastro” necessário para as Cotas de 
Reserva Ambiental, o esquema de compensações e qualquer outro ativo adjacente 
pode ser desenvolvido.

O segundo ponto crucial é em relação à transformação das CRAs em valores mobiliários. 
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador brasileiro, 
os ativos mobiliários possuem algumas características obrigatórias, especialmente: (i) 
ser um contrato de investimento coletivo, ou seja, estabelecendo uma relação entre o 
investidor, que fornece recursos, e o empreendedor que gerencia o ativo subjacente; 
e (ii) gerar expectativas de ganho para o investidor. As CRAs, da maneira que se 
configuram hoje, dificilmente poderiam ser caracterizadas, no Brasil, como contrato de 
investimento coletivo e, consequentemente, valores mobiliários – embora os critérios 
sejam diferentes de um país para outro.

Por fim, mesmo que sejam formatadas de forma a serem aceitas como valores 
mobiliários, ainda existem potenciais problemas para as CRAs, tais como oferta 
e demanda dos títulos, que podem ser excessiva e insuficiente, respectivamente, 
em um país com grande cobertura vegetal e requerimentos de RL diminutos, e 
fatores que influenciam o preço dos papéis, como os custos de transação e custo de 
oportunidade e gastos para manutenção das reservas por parte dos superavitários 
de RL. 

Um exemplo de como as CRAs poderiam funcionar, no Brasil ou Colômbia, é 
correlacionando as metas de redução de desmatamento dos países e/ou do REDD+ 
a esses papéis, criando um título com retorno fixo de acordo com o desempenho na 
criação de superávits de RL, que seriam indicados pelas CRAs. As metas também 
poderiam diferentes para cada região, dependendo da equivalência dos biomas e 
das condições sociais, ambientais e econômicas locais, alinhadas ao conceito de 
paisagem sustentável. 

Os governos podem ajudar a colocar esses novos instrumentos de pé provendo, além 
das garantias legais, recursos que permitam escalar as Cotas e ativos derivados. 
Essa e outras possibilidades devem estar na pauta dos governos estaduais e federal e 
envolver todos os outros agentes do mercado, como veremos a seguir.

os governos PoDem 
aJuDar a colocar esses 
novos instrumentos De 

Pé ProvenDo, além
Das garantias legais, 

recursos que Permitam 
escalar as cotas e 

ativos DerivaDos



oPortunidades Financeiras na reduÇÃo do desmatamento 23

oportunidades e desafios para os agentes do mercado
Figura 3: análise SWOT das CRAs
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Elaboração: SITAWI

governo, órgãos reguladores e proprietários de terras
• Possuem função primordial para as Cotas, já que são os maiores responsáveis pela 

segurança jurídica dos papéis;

• Primeiramente, devem criar e garantir a aplicação da legislação, penalizando aqueles 
proprietários que não cumpram os requerimentos da lei – no caso brasileiro, os percentuais 
de reserva legal. Esse fator é fundamental para estabelecer a necessidade de CRAs;

• Os órgãos ambientais locais possuem o papel fundamental de monitoramento, 
garantindo que as reservas subjacentes das CRAs estejam efetivamente de acordo com 
os parâmetros legais;

• Mais ainda, é função desses atores certificar que as exigências legais sejam razoáveis 
para os possuidores de imóveis rurais e efetivamente colaborem para a redução do 
desmatamento e não criem entraves adicionais;  

• As entidades reguladoras do mercado de valores mobiliários não devem se restringir a 
avaliar os instrumentos desenvolvidos pela legislação ou outros agentes, mas também 
participar de sua formulação, indicando possíveis caminhos para viabiliza-los;

• Esses fatores combinados também possuem o efeito de diminuir algumas barreiras 
do mercado, como custos de transação e incertezas relacionadas à rentabilidade e 
liquidez. Adicionalmente, a comunicação e promoção de informação desses órgãos 
com as partes interessadas, desde proprietários de terras a investidores, é crucial.

investidores, bolsa de mercadorias e instituições financeiras em geral
• Um dos grandes pontos positivos do estabelecimento de um mercado robusto de CRAs 

e outros valores mobiliários correlacionados seria a atração de recursos privados para a 
redução do desmatamento;

• Nesse sentido, é vital que os investidores, de um lado, cobrem mais alternativas de 
investimentos com o propósito de diminuição do desmatamento e/ou recuperação de 
áreas degradadas;

• Do outro, instituições financeiras têm a capacidade técnica, capilaridade e outros 
recursos para elaborar e viabilizar tais opções de investimento. Novamente, frisamos 
que a interação com as outras partes do mercado e da sociedade é necessária para 
auferir desde a viabilidade por questões legais até a existência de condições de oferta e 
demanda, passando pelas questões de custos de transação e incerteza.
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sociedade civil organizada e academia
• A atuação da sociedade civil organizada pode ser de grande uso para a criação de um 

mercado de CRAs. Organizações, como a WWF, possuem não somente o conhecimento 
técnico em relação ao desmatamento e o mercado financeiro, mas também a capacidade 
institucional para facilitar a comunicação entre as diferentes partes interessadas e 
mobiliza-las. Tais entidades podem, por exemplo, criar grupos de trabalho sobre o tema;

• Os profissionais acadêmicos, por sua vez, podem prover uma base teórica firme para 
a atuação prática, ajudando a responder questionamentos tais como “os custos de 
manutenção e oportunidade para os proprietários superavitários são impeditivos?”, 
“existe demanda/oferta compatíveis?” ou até mesmo se a utilização de instrumentos 
financeiros é a melhor alternativa para o tema;

• Conjuntamente, esses atores podem modelar tanto os instrumentos em si, quanto as 
ferramentas operacionais necessárias para sua implementação.

Caso: a Bolsa Verde do Rio

O Instituto BVRio é uma organização com a missão de promover o uso de mecanismos 
de mercado para facilitar o cumprimento de leis ambientais e apoiar a economia 
verde no Brasil.

A missão do i-BVRio inclui, além de promover e divulgar conceitos e instrumentos de 
mercado para objetivos ambientais, demonstrar a viabilidade desses mecanismos de 
forma concreta (proof of concept). A partir desse propósito, surgiu a Bolsa de Valores 
Ambientais BVRio, com o objetivo alavancar capital do setor privado para implementar 
e dar escala às atividades pré-operacionais desenvolvidas pelo Instituto BVRio.

Um dos ativos negociados na BVRio é a CRA. Atualmente, já são mais de 3000 
participantes e 3 milhões de hectares de imóveis rurais com Cotas de Reserva 
Ambiental. Contudo, o volume atual ainda não permite um mercado spot, ou seja, de 
pronta entrega. Por isso, a BVRio criou um Mercado de Contratos Futuros (CRAF). 
Esses contratos estabelecem obrigações entre os proprietários superavitários e 
deficitários de RL. Com o uso de contratos-padrão, a BVRio espera dar mais liquidez 
e facilitar a criação de um mercado secundário.

Fonte: BVRio

Perguntas-chave

• Há arcabouço legal que permita a criação de Cotas de Reserva Ambiental e valores 
mobiliários adjacentes? 

• Existem condições de monitoramento dessas reservas?

• De que forma as CRAs podem servir como ativo subjacente a valores mobiliários?

• Quais são as principais partes envolvidas? Quais são as necessidades e entraves/
facilitadores para cada uma?  

• Existem dados/pesquisas disponíveis sobre as principais questões de mercado: oferta, 
demanda e custos envolvidos?

• Há literatura/informação sobre o impacto prático no desmatamento do país através do 
desenvolvimento de tais instrumentos financeiros?

Para saber mais

• FEBRABAN/GVCes – Cotas de Reserva Ambintal (CRA). Disponível em:  
<http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/original/3_febraban_portugues_cra.pdf> 

• Lei nº 12.651/12. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm> 

• Site institucional da BVRio. Disponível em:  
<http://bvrio.org/setores/florestal/cotas-de-reserva-ambiental/> 

http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/original/3_febraban_portugues_cra.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://bvrio.org/setores/florestal/cotas-de-reserva-ambiental/
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Forest Bond (FB)
o que é? 
Os Forest Bonds são títulos de dívida focados em dar escala e velocidade aos 
investimentos para redução das emissões de GEE e manejo sustentável de florestas. 
Os FBs não diferem dos títulos de dívida tradicionais: são instrumentos financeiros de 
renda fixa, podendo ser emitidos por governos, instituições financeiras ou empresas, com 
a peculiaridade de estarem atrelados à conservação ou recuperação de florestas. Essa 
relação pode ser estabelecida através do financiamento a um projeto específico ou ligada 
aos fluxos de caixa de diferentes ativos florestais securitizados.  

Em 2011, uma iniciativa conjunta da Climate Bonds Initiative (CBI), Global Cannopy 
Programme (GCP) e WWF gerou uma das publicações mais importantes nesse tema, que 
destaca a possibilidade desse tipo de instrumento para alavancar recursos para diminuir 
o desmatamento e auxiliar a conservação de florestas. O incentivo ao uso de títulos vem 
principalmente da percepção de que ainda existe um gap significativo de investimentos 
para a redução do desmatamento e recuperação de vegetação nativa. Para se ter uma 
ideia, estimativas indicam que aproximadamente US$30 bilhões por ano são necessários 
para reduzir o desmatamento apenas pela metade10. O REDD+, por exemplo, embora seja 
uma grande oportunidade, ainda possui uma demanda baixa e volátil – e um fluxo de 
capitais constante e significativo é necessário para garantir a proteção das florestas. 

Nesse sentido, a utilização de títulos traz algumas vantagens. Por ser um instrumento 
bem conhecido, pode atrair diferentes tipos de investidores e, consequentemente, mais 
capital e de forma mais rápida, além de poder ser desenhado de forma a garantir um 
fluxo de caixa mais consistente através da diversificação das receitas – não dependendo 
apenas do potencial de sequestro de GEE das florestas, mas também de outros serviços 
ambientais, que podem possuir características locais específicas, e torna-los mais 
atraentes para diferentes tipos de agentes. 

No que tange sua viabilidade, dois pontos de vista, em especial, devem ser adotados 
para a análise: a perspectiva dos compradores desses títulos (buy side) e dos 
responsáveis por sua formatação e oferta (sell side). 

Em relação ao primeiro enfoque, algumas características básicas são necessárias para 
atrair o capital de diferentes investidores: os FBs precisam ser simples, transparentes, 
comparáveis, líquidos e confiáveis em relação às opções do mercado. Embora sejam 
atributos um tanto quanto óbvios, a montagem de um instrumento que possua todas 
essas qualidades não é tarefa fácil.

Para atrair os mais diversos tipos de investidores, o ideal é que o título seja mais voltado 
ao conceito de “investimento responsável”, ou seja, que não abra mão do retorno 
financeiro, mas assegure salvaguardas sociais e ambientais. Contudo, as primeiras 
emissões podem ter um foco diferente, mais voltadas para o “investimento de impacto”, 
que aceite um retorno financeiro menor para gerar um efeito socioambiental mais 
significativo. Assim, em um primeiro momento, atrair investidores mais preocupados 
com a questão do desmatamento do que o retorno financeiro, como governos, doadores 
e instituições multilaterais, pode ajudar a criar e amadurecer o mercado, eventualmente 
evoluindo para o primeiro modelo. Essa abordagem segmentada, focando em diferentes 
nichos de mercado, é fundamental para a estruturação do mercado de FB.

Em relação ao sell side, também existe um bom número de preocupações. O mercado de 
dívida global possui emissões na casa de centenas de trilhões e os green bonds, títulos 
ligados a soluções para questões climáticas, como projetos de eficiência energética, 
crescem a cada ano de maneira significativa. Porém, o percentual desses instrumentos 
relacionados a florestas ainda é muito baixo, exatamente porque focam somente na 

10  Commission on Climate and Tropical Forests. Disponível em <http://www.climateforestscommission.org/>.
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capacidade de mitigação das mudanças climáticas dessas regiões. Assim, um FB deveria 
focar nos benefícios múltiplos das florestas: além do clima, sua capacidade de garantir 
alimento, água, energia, saúde e habitação. 

Essa questão tem um efeito prático: não se basear somente na relação entre carbono e 
floresta, mas também em todos os serviços ambientais que esses ecossistemas podem 
oferecer, gera uma multiplicidade de fluxos de caixas que podem ser utilizados para 
estruturar o título e atrair investidores. 

Adicionalmente, apoiar iniciativas de proteção de florestas e políticas públicas é 
fundamental para esses títulos, pois estes criam sinais de preço para esses mecanismos 
financeiros. Um título pode ser, assim, estruturado de diferentes formas: 

• Baseado no fluxo de caixa de um ou mais projetos de preservação ambiental;

• Utilizado para o financiamento ou refinanciamento de empréstimos de reflorestamento, 
com o retorno ligado ao pagamento desses empréstimos; 

• No caso de emissão pelo poder público, fundamentado no fluxo de caixa da legislação 
criada, como taxas e impostos florestais;

• Modelos híbridos.

Como ainda é muito difícil encontrar fluxos de caixa viáveis e não destrutivos nesse 
caso, a participação do setor público é essencial para o desenvolvimento dos FBs. 
Nesse contexto, mais uma vez, há possibilidades para os governos incentivarem os 
seus objetivos nacionais e ligados ao REDD+ através do estímulo a projetos privados: 
estabelecendo contratos de performance, garantindo a compra de créditos REDD+; 
elevando a certeza quanto ao preço desses créditos, através de opções de compra; 
subsidiando tais créditos. 

aplicação aos contextos brasileiro e colombiano
Um dos principais pontos da discussão sobre o desmatamento é em relação a 
origem dos recursos para endereça-lo: devem estes vir do setor privado (empresas, 
investidores) ou do público (nacional, supranacional)? Mais ainda, como garantir 
que os financiadores recebam sua parcela justa frente aos benefícios gerados – e, 
de forma análoga, que os que contribuem para o desmatamento paguem pelos 
danos causados?

Embora não haja uma resposta definitiva para essas perguntas, a melhor possibilidade 
é aquela que permite o desenvolvimento de um quadro de políticas para as diferentes 
partes interessadas. Aqui, os títulos podem servir como ferramenta de alavancagem de 
recursos para o desenvolvimento e implementação de tais políticas, como a criação de 
uma estrutura de governança para o tema e financiamento de empreendimentos com 
impacto positivo em florestas.

Já existem algumas experiências na utilização desse tipo de instrumento para acelerar a 
criação de políticas para o desenvolvimento econômico sem desmatamento em diversas 
regiões com condições geográficas e regulatórias similares à Brasil e Colômbia (ver caso 
nessa seção). 

No caso específico desses países, o enorme mercado de títulos tradicionais e o 
crescimento consistente de instrumentos de princípios semelhantes, como os green 
bonds, cuja primeira emissão no Brasil ocorreu em 2015, pavimentam o caminho para a 
criação dos FBs. Aliado a esse fato, o contexto regulatório de Brasil e Colômbia também 
facilita, pois a maturidade de suas legislações ambientais permite a criação de políticas 
públicas essenciais para a decolagem desse mercado, inclusive através da utilização das 
estratégias nacionais do REDD+. 
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Dada sua maior capilaridade e interesse direto nos territórios, governos estaduais surgem 
como candidatos na emissão de títulos e montagem de um quadro de políticas efetivo. 
Outro fator a favor da emissão de títulos a nível estadual é a melhor gestão e identificação 
das necessidades de biomas locais, como ressaltamos anteriormente na abordagem de 
landscape financing. Contudo, o interesse dos governos em se utilizar desse mecanismo 
ainda precisa ser avaliado, assim como a demanda por parte dos investidores.

oportunidades e desafios para os agentes do mercado
Figura 4: análise SWOT dos FBs
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Elaboração: SITAWI

governo, órgãos reguladores e empresas
• Os governos surgem como os principais atores para o desenvolvimento do mercado 

de Forest Bonds. Com a dificuldade inicial de encontrar diferentes fluxos de caixa 
viáveis e não destrutivos, a participação do setor público torna-se fundamental nesse 
estágio embrionário;

• Políticas públicas e financiamentos de empreendimentos florestais criam sinais de preço 
para os mecanismos financeiros e servem como fatores subjacentes aos títulos;

• Adicionalmente, a emissão por parte dos governos pode trazer maiores garantias em 
relação em relação à rentabilidade e liquidez dos títulos;

• Órgãos reguladores estaduais e nacionais possuem papel importante na verificação 
dos compromissos públicos e monitoramento dos ativos subjacentes dos títulos – no 
caso, as florestas;

• A entidade reguladora de valores mobiliários deve atuar próxima ao governo, demais 
órgãos reguladores e investidores para garantir a viabilidade desse instrumento, criação de 
um mercado e de regras específicas, especialmente se utilizada uma abordagem regional, 
que exigirá maior maturidade dos mercados locais e mais garantias;

• Os títulos também podem ser emitidos por empresas que possuam projetos que 
beneficiem as florestas. Portanto, é uma oportunidade que deve ser estudada junto a 
investidores, iniciativas setoriais, governo e sociedade civil organizada.
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 investidores e mercado financeiro em geral
• Assim como no caso das Cotas de Reserva Ambiental, os FBs poderiam atrair um volume 

significativo de recursos privados para a redução do desmatamento;

• É importante que os investidores demandem mais alternativas de investimentos para 
a preservação florestal e atuem junto a outras partes interessadas do mercado para 
fomentar as ideias existentes;

• Instituições financeiras também podem se envolver nesse processo, subscrevendo papéis e 
idealizando novas maneiras de formatação desses títulos;

• Um ponto de suma importância é quanto à padronização desses títulos. Aqui, a 
participação dos agentes de mercado é necessária não apenas para o estabelecimento de 
critérios de classificação dos ativos subjacentes aos Forest Bonds como adequados (similar 
aos critérios adotados para green bonds), como também para sua verificação (auditoria 
denominada “segunda-opinião”).  

sociedade civil organizada e academia
• A sociedade civil organizada tem uma responsabilidade importante no apoio ao 

desenvolvimento de políticas públicas e leis que podem embasar os FBs. Além disso, sua 
atuação na articulação das diversas partes interessadas, e disseminação de conhecimento 
sobre florestas e suas necessidades e instrumentos financeiros relacionados é fundamental;

• A Academia pode atuar de maneira similar ao grupo anterior, mas possui uma 
responsabilidade ainda maior na formatação desses instrumentos, avaliação de 
viabilidade e como estes podem se articular com o quadro regulatório atual e futuro.

Caso: Integrated Forestry Development Project (China)

Desde 2008, o Banco Mundial obtém recursos de investidores de renda fixa através 
da emissão de green bonds, nos quais a remuneração é baseada no desempenho 
de projetos de sua carteira que visam mitigar as mudanças climáticas ou ajudar as 
pessoas afetadas a se adaptarem a estas. Já foram feitas 115 emissões, envolvendo 
aproximadamente US$9 bilhões. 

Um desses projetos, realizado em parceria com o governo chinês, é voltado 
especificamente para a melhora das condições ecológicas de florestas desmatadas 
no país através do plantio de espécies nativas e aumento da capacidade das 
instituições locais para o manejo florestal. Entre os indicadores para mensuração 
de desempenho, estão o número de hectares de florestas com manejo sustentável e 
a quantidade de produtores rurais treinados no tema. 

O custo total do projeto, que começou em 2010 e se encerra no fim de 2016, é de 
US$200 milhões, divididos igualmente entre o Governo da China e o Banco Mundial, 
que gerou 96% desses recursos através de Green Bonds. 

A emissão desse título, baseado em um projeto voltado para a preservação e 
recuperação de florestas desmatadas, demonstra que a colaboração entre governos 
e instituições financeiras, especialmente bancos de desenvolvimento, é uma das 
melhores alternativas para apoiar projetos de conservação de grande escala. Além 
da capacidade de mobilizar recursos, governos também podem prover maior 
segurança jurídica, especialmente em terras sob domínio público. 

Fonte: Banco Mundial11, Harvard University

11 Disponível em: <http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/WorldBankGreenBondImpactReport.pdf> e  
<http://www.worldbank.org/projects/P105872/integrated-forestry-development-project?lang=pt>
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Perguntas-chave

• Quais são as principais fontes de recursos possíveis para os títulos: taxas e impostos 
previstos em lei, empreendimentos públicos ou privados, créditos de carbono, etc.?

• Existem critérios estabelecidos para a criação de Forest Bonds?

• Há verificadores desses padrões (emissores de segunda-opinião)?

• Quais são as principais partes envolvidas? Quais são as necessidades e entraves/
facilitadores para cada uma?  

• Existem dados/pesquisas disponíveis sobre as principais questões de mercado: oferta, 
demanda e custos envolvidos?

• Há literatura/informação sobre o impacto prático no desmatamento do país através do 
desenvolvimento de tais instrumentos financeiros?

Para saber mais

• CBI, GCP e WWF – Unlocking Forest Bonds. Disponível em:  
<https://www.climatebonds.net/files/uploads/2011/10/FBWorkshop_report_web_A.pdf> 

• IFC – Forest-backed bonds proof of concept study. Disponível em:  
<http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4957218048855503b524f76a6515bb18/IFC_Breif_
Forest_web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4957218048855503b524f76a6515bb18>

• Harvard Kennedy School – Green Bonds and land conservation: the evolution of a new 
financing tool. Disponível em:  
<https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=1288> 

letra de crédito sustentável (lcs)
o que é?
As transações de comércio internacional são financiadas, basicamente, de duas formas: 
através de operações denominadas open account, nas quais o envio e recebimento das 
mercadorias antecedem seu pagamento; ou, quando há a exigência ou necessidade 
de mais garantias por parte do exportador ou até mesmo do importador, através da 
escrituração de mecanismos de trade finance.

Esse segundo processo é esquematizado de maneira simples na figura a seguir. 
De modo geral, após estabelecer um contrato de compra com um exportador, o 
importador solicita ao seu banco a emissão de uma Letra de Crédito (LC), um 
documento padronizado e amplamente utilizado no comércio internacional que 
garante o pagamento ao vendedor, reduzindo seu risco. Com esse papel em mãos, o 
exportador pode enviar sua mercadoria tendo a segurança do recebimento do valor 
devido, o que não ocorre nas transações do tipo open account. De maneira análoga, 
a LC também pode ser utilizada para garantir que todas as exigências do comprador 
sejam efetivadas pelo vendedor.

https://www.climatebonds.net/files/uploads/2011/10/FBWorkshop_report_web_A.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4957218048855503b524f76a6515bb18/IFC_Breif_Forest_web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4957218048855503b524f76a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4957218048855503b524f76a6515bb18/IFC_Breif_Forest_web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4957218048855503b524f76a6515bb18
https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=1288
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O mercado internacional de commodities usa esses instrumentos em larga escala e, 
como veremos a seguir, é possível, incluir questões relacionadas ao desmatamento e à 
sustentabilidade em geral nesse processo.

Figura 5: Commodity Trade Finance (CTF)

Fonte: BEI; elaboração: SITAWI

Para compreender como esse instrumento evoluiu para integrar critérios 
socioambientais, é necessário também analisar o desenvolvimento de algumas 
iniciativas dos setores financeiro e produtivo. Criado em 2010, o BEI – Banking 
Environment Initiative reúne a diretoria executiva de alguns dos maiores bancos do 
mundo com o intuito de direcionar capital para o desenvolvimento econômico mais 
ambientalmente sustentável e socialmente inclusivo. 

No mesmo ano, o Consumer Goods Forum (CGF), entidade que congrega grandes 
compradores de commodities, divulgou um compromisso público, envolvendo os 50 
membros de seu Conselho de Administração, visando alcançar o desmatamento zero 
em seus negócios até 2020. Com esse objetivo, o CGF iniciou um trabalho de integração 
de padrões de sustentabilidade em suas políticas e, com apoio de ONGs internacionais, 
inclusive o WWF, atuam junto a fornecedores para auxiliar na transição para esses 
novos modelos e metas, focando em commodities agrícolas, tais como óleo de palma, 
soja, carne e papel e celulose.

Em 2011, as duas iniciativas se juntaram para entender e indicar como o setor financeiro 
poderia colaborar na meta de redução do desmatamento. Dessa parceria, nasceu o 
Soft Commodities Compact, de 2013, que estabelece uma série de compromissos para 
os bancos signatários no contexto de transformação das cadeias de fornecimento das 
commodities para um setor mais sustentável.

O foco principal do Soft Commodities Compact é financiar os produtores que, embora 
representem uma pequena parcela dos financiamentos para a cadeia como um todo, 
têm enorme impacto nas práticas de produção. Dessa forma, as instituições financeiras 
garantem que, ao financiar o comércio internacional de commodities, os produtos ali 
presentes tenham seguido padrões de sustentabilidade apropriados. 

A LCS – Letra de Crédito Sustentável surge exatamente com esse objetivo. O conceito 
pode ser explicado da seguinte maneira: se o importador exige que as commodities 
que deseja comprar sigam determinados padrões de sustentabilidade, existentes e 
internacionalmente reconhecidos, pode demandar de seu banco que a LC emitida inclua 
essas condições. 
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Caso esse pedido não adicione significativa complexidade ao processo escritural e seja 
possível incentivar importadores, exportadores e instituições financeiras a priorizar 
commodities sustentáveis, o setor financeiro e as LCSs podem ter papel importante na 
concretização de padrões de sustentabilidade na cadeia de produção de commodities e 
redução do desmatamento. 

Embora, em um primeiro momento, esse instrumento tenha sido pensado para 
commodities agrícolas, nada impede que seus princípios sejam aplicados para outros 
tipos de commodities e até mesmo para transações do tipo open acount. 

aplicação aos contextos brasileiro e colombiano
A principal vantagem da LCS é de que se trata de uma adaptação relativamente simples 
de um instrumento financeiro já conhecido e utilizado em larga escala no mercado. Para 
países cujas commodities possuem uma importante participação em produto nacional, 
como no Brasil (6,8%) e Colômbia (13,2%12), pode-se tornar, portanto, uma relevante 
ferramenta no combate ao desmatamento.

Dessa forma, os governos podem desenvolver políticas e regulações para os 
exportadores nacionais, estabelecendo normas, critérios, reduções de encargos ou 
subsídios para uso da terra, mão de obra e técnicas de produção com menor impacto 
sobre o desmatamento, gerando produtos que devem ganhar cada vez mais espaço 
no mercado internacional. Também pode encorajar os importadores domésticos a 
comprarem essas commodities, elaborando incentivos econômicos para commodities 
com certificação “verde”. Mais ainda, o próprio governo pode atuar como um 
importador responsável, exigindo produtos de origem comprovadamente sustentável, 
ajudando a fomentar esse mercado.

Ambos os países ainda carecem de leis e políticas fortes voltadas para as transações 
internacionais com critérios sustentáveis. Contudo, há grande abertura para esse tipo 
de abordagem, dada a parcela importante que produtos como óleo de palma e soja, que 
possuem certificações setoriais fortes, têm em suas exportações. Regras específicas para 
diferentes regiões (paisagens) também podem ser interessantes, pois cada commodity 
envolve a produção em locais com características próprias, assim como as partes 
interessadas envolvidas. 

Os incentivos para as LCS e padrões de sustentabilidade em commodities também 
podem vir de outros agentes do mercado. Instituições financeiras podem adotar o 
incentivo a essas práticas como estratégia de negócios. Dessa forma, reduziriam sua 
exposição a riscos legais e de reputação derivados de transações com importadores e/ou 
exportadores que transacionem commodities irregulares ou de origem questionável. 

Além disso, abririam caminho para novos mercados, advindos de uma pressão cada vez 
maior de investidores e da sociedade civil organizada pela inclusão de critérios sociais e 
ambientais em suas práticas. 

Nesse sentido, é vital a interação do setor produtivo com o segmento financeiro para 
a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento de práticas de produção sem 
desmatamento e a disseminação dos instrumentos financeiros correlatos. Iniciativas 
voltadas tanto para o setor primário quanto para o de serviços financeiros – e seu 
trabalho conjunto, como no caso do BEI e do CGF, têm um papel crítico nesse ponto, 
podendo atuar inclusive como certificadoras para os produtos gerados (ver caso ao final 
dessa seção). Bancos membros do BEI, como Santander e BNP Paribas, têm atuação no 
Brasil e Colômbia e podem catalisar esse processo.

12 Participação da exportação de commodities no PIB. UNCTAD (2014).
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Por fim, ONGs e associações setoriais têm uma função fundamental na educação sobre 
o tema, realização de exigências e articulação entre os diferentes componentes do 
mercado e atuação junto à cadeia para incorporação de novos critérios e padrões de 
sustentabilidade pelos produtores e compradores. 

Contudo, para todos os casos citados, é necessário um amplo esforço não somente 
de criação de critérios para essas Letras de Crédito, que podem ser derivados de 
leis, políticas públicas ou exigências do mercado e da sociedade civil, como também 
o trabalho de certificação e monitoramento do cumprimento desses padrões e, 
adicionalmente, de incorporação dessas novas práticas pelos produtores.

oportunidades e desafios para os agentes do mercado
Figura 6: análise SWOT das LCSs
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Elaboração: SITAWI

governo, órgãos reguladores e produtores
• Tendo em vista os compromissos nacionais dos países em relação à redução das 

emissões de GEE e do desmatamento e recuperação de vegetação nativa, a criação de 
incentivos para o setor privado para a produção mais sustentável de commodities, que 
são de grande importância para o comércio internacional de Brasil e Colômbia, pode 
catalisar resultados; 

• Nesse sentido, os governos são os agentes com maior capacidade para gerar tais incentivos 
para a criação de padrões de sustentabilidade para as commodities, através de regulações, 
políticas públicas ou incentivos econômicos;

• Adicionalmente, o governo pode atuar como fomentador desse mercado, com ele próprio 
incorporando exigências de origem livre de desmatamento dos produtos em suas compras 
e empreendimentos;

• Órgãos reguladores tem a função fundamental de enforcement das políticas e leis criadas, 
especialmente na questão do desmatamento, já que conta com mais recursos para 
monitoramento e penalização. A atuação desses agentes é necessária para respaldar e 
embasar certificações;

• Produtores, por sua vez, devem atuar em conjunto com outras partes do mercado – governo, 
instituições financeiras, sociedade civil organizada e iniciativas setoriais – para demandar 
recursos para a incorporação de princípios de sustentabilidade e alcance de metas. 
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investidores e instituições financeiras
• Por se tratar de um instrumento familiar e largamente utilizado, as LCs têm bom potencial 

para incorporar os critérios de redução do desmatamento. Porém, isso deve ser feito de 
maneira a não aumentar a complexidade e os custos de um processo já significativamente 
intrincado, o que desincentivaria sua utilização por exportadores e importadores;

• Dessa forma, é importante que as instituições financeiras trabalhem para encontrar 
soluções viáveis, já que a LCS pode não somente reduzir riscos legais e reputacionais, 
como também criar acesso a novos negócios; 

• Mais ainda, instituições financeiras devem atuar junto a iniciativas setoriais, governos 
e outros agentes de mercado para viabilizar e garantir que os produtos efetivamente 
integrem os princípios da sustentabilidade em sua produção;

• Do lado dos investidores, é importante pressionar pela criação de novas legislações, 
políticas públicas, certificações e instrumentos para commodity trade finance, dada sua 
possibilidade objetiva de redução de desmatamento e também de ganhos financeiros. 
Além disso, a maturidade desses instrumentos pode facilitar a criação de novos ou a 
replicação de seus princípios em outros, como os contratos em mercado secundário.

sociedade civil organizada e academia
• A atuação da sociedade civil organizada, como a WWF, é de absoluta importância nesse 

caso. O ponto principal é atuar, em conjunto com iniciativas setoriais, associações 
produtivas e governos, diretamente com o produtor para a incorporação das questões 
ambientais demandadas por instituições financeiras, importadores e exportadores;

• Em adição, essas organizações têm uma grande responsabilidade de disseminação desses 
conceitos e articulação com as diferentes partes interessadas;

• A Academia deve auxiliar na pesquisa do potencial de mercado desses novos 
instrumentos, a aderência aos princípios e padrões de sustentabilidade pelos diferentes 
agentes de mercado, como viabilizar sua adoção por produtores e instituições financeiras 
sem gerar processos ainda mais complexos e custos, entre outras questões. 

Caso: cadeia do óleo de palma e o Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO)

O RSPO é uma iniciativa criada em 2004 para a produção e uso sustentável do óleo 
de palma, reunindo diferentes partes interessadas do mercado, tais como produtores, 
processadores, traders, ONGs e instituições financeiras. Os signatários adotam uma 
série de princípios para considerar o óleo de palma como sustentável e identificar 
produtores que operam de acordo com eles. A produção de óleo de palma certificada 
recebe o carimbo de Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). 

A existência de tal certificação, com processos bem definidos e reconhecimento 
internacional, permite que os agentes de mercado ofereçam ou exijam óleo de palma 
livre de desmatamento. 

O vendedor mantém seus produtos certificados armazenados separadamente e, 
durante o processo de trade finance escritural, anexa a documentação relativa ao 
CSPO ao restante dos papéis exigidos. Como mencionado anteriormente, a certificação 
pode ser exigência do comprador ou um diferencial apresentado pelo exportador.

Para as instituições financeiras, é de suma importância compreender como se 
dá o processo de verificação da certificação. No caso do RSPO, essa atividade 
é realizada anualmente através de método próprio, corroborada através de 
auditoria externa independente. 

De forma geral, a utilização de padrões e certificações internacionais com processos 
reconhecidos internacionalmente é a maneira mais fácil de transformar LC em LCS, 
dado que não cria muitos passos e custos adicionais. 

Fonte: BEI
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Perguntas-chave

• Quais são os principais critérios a serem incluídos nas Letras de Crédito?

• Há certificações disponíveis e reconhecidas para as commodities? 

• Os custos e processos relacionados à obtenção dessas certificações, inclusão dos princípios 
nos contratos e monitoramento dessas cláusulas são viáveis? 

• A quais instrumentos essas condições são aplicáveis: apenas LCs para commodities 
agrícolas, demais commodities, transações do tipo open account, contratos de compra/
venda de commodities em mercado secundário?

• Quais são as principais partes envolvidas? Quais são as necessidades e entraves/
facilitadores para cada uma?  

• Existem dados/pesquisas disponíveis sobre as principais questões de mercado: oferta, 
demanda e custos envolvidos?

• Há literatura/informação sobre o impacto prático no desmatamento do país através do 
desenvolvimento de tais instrumentos financeiros?

Para saber mais

• BEI – Sustainable Shipment Letter of Credit. Disponível em: <http://www.cisl.cam.ac.uk/
publications/publication-pdfs/the-banking-environment-initiative-sustainable-shi.pdf> 

• IMUG – SOS in the high seas. Disponível em: <http://www.imug-research.de/imug_
nachhaltigkeit/imug_study_sustainability_of_financial_institutions_in_the_ship_
financing_business_2016.pdf>  

• Site institucional do BEI. Disponível em: <http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/
sustainable-finance/banking-environment-initiative>

• Site institucional do CGF. Disponível em: <http://www.theconsumergoodsforum.com/> 

• Site institucional do RPSO. Disponível em: <http://www.rspo.org/about>

http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/the-banking-environment-initiative-sustainable-shi.pdf
http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/the-banking-environment-initiative-sustainable-shi.pdf
http://www.imug-research.de/imug_nachhaltigkeit/imug_study_sustainability_of_financial_institutions_in_the_ship_financing_business_2016.pdf
http://www.imug-research.de/imug_nachhaltigkeit/imug_study_sustainability_of_financial_institutions_in_the_ship_financing_business_2016.pdf
http://www.imug-research.de/imug_nachhaltigkeit/imug_study_sustainability_of_financial_institutions_in_the_ship_financing_business_2016.pdf
http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative
http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative
http://www.theconsumergoodsforum.com/
http://www.rspo.org/about
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DesenvolvenDo Fluxos Financeiros  
sem Desmatamento

Conforme visto ao longo desse relatório, o setor financeiro possui grande potencial 
de impacto nas questões relacionadas ao desmatamento. Contudo, os exemplos 
aqui citados não são as únicas possibilidades de mecanismos de finanças capazes 
de tangenciar o tema – nem mesmo a maneira como foram retratados são as únicas 
formas possíveis de utilizá-los. Portanto, para catalisar recursos para ações contra o 
desmatamento, um trabalho de exploração dos instrumentos financeiros existentes, 
novas maneiras de usá-los e até mesmo a criação de novos é necessário.

Como também sublinhado nos outros capítulos, esse esforço exige atuação conjunta 
dos diferentes agentes de mercado. Embora cada um possua atribuições distintas, o 
engajamento é fundamental para a viabilidade de fluxos financeiros sem desmatamento. 

Para auxiliar esse processo, listamos alguns passos e perguntas norteadoras para que as 
diferentes partes interessadas possam se guiar, resumidos na tabela a seguir:

Tabela 2: passo-a-passo para a criação de fluxos financeiros sem desmatamento

Governo 
e órgãos 
reguladores

Investidores 
e mercado 
financeiro

Sociedade civil 
e Academia

Outros

Definição 
de escopo e 
instrumentos

• Como os 
instrumentos 
financeiros podem 
articular com 
metas nacionais 
de redução 
de emissões e 
desmatamento?

• Que políticas 
públicas podem 
fomentar fluxos 
financeiros sem 
desmatamento?

• Existem opções 
de instrumentos 
para redução do 
desmatamento?

• Como a questão 
do desmatamento 
pode ser integrada 
aos negócios 
das instituições 
financeiras em 
geral?

• Quais são as 
principais 
necessidades 
relacionadas ao 
desmatamento 
e como o setor 
financeiro pode 
auxiliar?

• Quais são as 
demandas por 
parte da sociedade?

• Quais são as 
principais questões 
relacionadas ao 
desmatamento 
para empresas, 
proprietários 
de terra e 
comunidades em 
geral? 

• Como os 
instrumentos 
financeiros podem 
abordá-las?

Análise de 
viabilidade

• O instrumento 
desenhado é 
respaldado pela 
legislação / 
normas? 

• O governo possui 
recursos / interesse 
em viabilizar tal 
instrumento?

• O instrumento 
é efetivamente 
uma alternativa 
para investidores 
responsáveis?

• Os custos 
relacionados ao 
desenvolvimento 
e oferta do 
instrumento são 
viáveis? 

• O instrumento 
pode realmente 
impactar o 
desmatamento?

• A formatação do 
instrumento é a 
mais adequada?

• Há informação 
sobre demanda, 
oferta e custos 
relacionados ao 
instrumento?

• Há a necessidade 
de envolvimento 
de auditorias, 
verificadoras, 
certificações para o 
instrumento? Elas 
existem?

• A relação entre 
o investidor e o 
empreendedor é 
viável? 

Articulação 
entre partes 
interessadas

• Quais são as principais partes envolvidas? 

• Quais são as necessidades e entraves/facilitadores para cada uma? 

• Existem mecanismos de engajamento para essas diferentes partes? 
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Governo 
e órgãos 
reguladores

Investidores 
e mercado 
financeiro

Sociedade civil 
e Academia

Outros

Projeto piloto • O governo 
pode ajudar 
em aumentar a 
escala, velocidade, 
transparência e/
ou segurança do 
instrumento?

• Quais são os grupos 
de investidores 
foco? 

• Como acessar os 
instrumentos?

• Quais as rotinas 
e processos 
necessários 
para sua 
implementação?

• Qual deve ser 
a estratégia de 
comunicação sobre 
o instrumento?

• Quais as 
necessidades 
de educação/
informação 
das partes 
interessadas?

• Qual o papel de 
empresários, 
proprietários 
de terras, 
comunidades e 
outras partes nesse 
processo?

• Como acessar os 
instrumentos?

Monitora-
mento de 
impacto

• Qual foi o impacto 
do instrumento 
nas metas e 
questões sob 
responsabilidade 
pública?

• Houve interesse 
do mercado no 
instrumento?

• Qual o impacto 
efetivo nas 
operações da IF?

• O instrumento 
é viável a longo 
prazo?

• Qual foi o 
impacto real no 
desmatamento?

• Quais os pontos de 
aprimoramento?

• Quais as 
perspectivas para o 
mercado?

• O instrumento 
realmente 
impactou nas 
questões críticas 
para as empresas, 
proprietários 
de terras e 
comunidades? 
Como?

Elaboração: SITAWI

Passo 1: definição do escopo e seleção de instrumento mais adequado
Embora soe objetivo, a criação de fluxos financeiros sem desmatamento é um campo 
bastante amplo, dada a grande quantidade de possíveis abordagens para a problemática 
do desmatamento e a variedade de instrumentos financeiros – e, mais ainda, a 
possibilidade de criar novos.

Dessa forma, o pontapé inicial deve ser a definição do escopo dentro do tema 
desmatamento: mecanismos para a compensação ou recuperação da vegetação nativa, 
criação de mercados baseados em serviços ambientais para a atração de recursos 
privados, incentivos econômicos a práticas de negócios e atividades sustentáveis, 
elaboração de esquemas de “premiação” para empreendimentos que tenham impacto 
positivo sobre o desmatamento, etc. 

Para cada uma dessas abordagens, há instrumentos financeiros mais ou menos 
apropriados ou até mesmo a possibilidade ou necessidade de criação de um novo. De 
modo geral, a adaptação de ferramentas já existentes torna o trabalho mais fácil tanto 
para os oferecedores do produto quanto para os seus compradores, já que há melhor 
entendimento sobre seu funcionamento e sinalização de oferta, demanda, retorno e 
liquidez. Novos instrumentos demandam um nível de recursos e de disseminação de 
informação bem maiores e estão, geralmente, mais associados a uma atuação do governo.  

As ideias de novos instrumentos podem surgir de qualquer parte do mercado, o que 
influenciará diretamente em suas responsabilidades e nas de outras partes interessadas. 
Indiferentemente de onde nasça o possível novo produto, os agentes devem se 
perguntar quais são suas principais questões relacionadas ao desmatamento e como tal 
mecanismo pode tangibiliza-las.

Passo 2: análise de viabilidade
Com uma visão inicial do instrumento, os agentes podem começar a verificar se eles 
são viáveis para o mercado. Em primeiro lugar, governos e órgãos reguladores devem 
indicar se estes são respaldados pela legislação e normas vigentes e, caso contrário, se 
há maneiras e interesse de torná-lo, oferecendo segurança jurídica.    

a criaÇÃo De Fluxos 
Financeiros sem 

Desmatamento é um 
camPo Bastante amPlo
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Os investidores, por sua vez, devem avaliar se o instrumento em desenvolvimento 
realmente se coloca como alternativa de investimento para outros existentes, de acordo 
com seus interesses de impacto socioambiental e expectativas de retorno financeiro. 
Instituições financeiras, em geral, precisam verificar se todos os custos envolvidos e 
processos necessários são praticáveis. 

É importante também entender o papel de outros grupos nesses instrumentos. 
No caso das CRAs, por exemplo, uma questão preeminente é como se estabelecem 
as relações entre os proprietários de terra e os investidores. Colocada de forma 
genérica, a questão é entender a relação entre o instrumento e o ativo subjacente. 
Outros pontos podem surgir aqui, tal qual a necessidade de outras partes, como 
auditorias e certificações.

A sociedade civil organizada e a Academia, através de seu conhecimento técnico e 
capacidade de articulação, podem ajudar bastante esses grupos, respondendo a perguntas 
como “o instrumento pode realmente impactar o desmatamento?”, “a formatação do 
instrumento é a mais adequada para o seu objetivo e os agentes?”, “quais as informações 
sobre demanda, oferta e custos relacionados ao instrumento disponíveis?”. 

Passo 3: articulação entre partes interessadas
O engajamento entre as diferentes partes é absolutamente necessário para o 
desenvolvimento de fluxos financeiros livres de desmatamento. Nessa etapa, o 
objetivo é entender quais são os stakeholders envolvidos, suas responsabilidades, as 
questões críticas para cada um deles – relativas tanto ao desmatamento quanto ao 
efeito esperado dos mecanismos financeiros – e também identificar ou estabelecer 
plataformas de comunicação para a discussão desses pontos.

Nessa fase, a atuação da sociedade civil organizada é uma das mais importantes, pois 
tais entidades contam com o conhecimento específico necessário, sobre desmatamento e 
finanças, e possuem acesso aos diferentes atores envolvidos nesse contexto.

Passo 4: projeto piloto
Após o entendimento das questões críticas, identificação de oportunidades, definição 
de escopo e mecanismos, análise de viabilidade e atribuição de responsabilidades, o 
instrumento deve ser testado no mercado. 

Aqui, os agentes têm uma prévia de como o instrumento funcionará na prática: 
instituições financeiras verificarão rotinas e práticas necessárias; investidores 
terão maior compreensão de como acessá-lo e quais as ferramentas relacionadas; 
sociedade civil e Academia identificarão os principais gaps de informação para as 
diferentes partes interessadas e os demais poderão compreender melhor seu papel 
em todo esse processo.

Passo 5: monitoramento de impacto
Por fim, com o instrumento já sendo utilizado no mercado, os agentes podem medir 
seu desempenho e sua viabilidade no longo prazo. A questão primordial, contudo, deve 
ser: “o mecanismo teve impacto real na redução do desmatamento e/ou recuperação 
da vegetação nativa?”. Em paralelo, é necessário também entender o contexto 
mercadológico, como demanda, oferta, preço e liquidez; e operacional, custos e 
impactos para os diferentes stakeholders. 

Deve-se ressaltar que, bem-sucedido ou não, o instrumento deve ser profundamente 
analisado para identificação de pontos de melhora, possibilidades de replicação e as 
perspectivas para o mercado.

o engaJamento entre 
as DiFerentes Partes 

é aBsolutamente 
necessário Para o 

Desenvolvimento De 
Fluxos Financeiros 

livres  De 
Desmatamento
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AMAZÔNIA
Pelo menos 2.200 novas
espécies foram descritas
na região da Amazônia
desde 1999. 

ESPÉCIES 
Pelo menos 2.200 novas espécies
foram descritas na região 
da Amazônia desde 1999. ÁGUA DOCE

A maior bacia hidrográfica 
do planeta, com mais de
100.000 km de cursos d'água.

PESSOAS
A Amazônia é o lar de 34 milhões 
de pessoas, incluindo mais de 350
grupos indígenas, alguns dos quais
vivem em isolamento voluntário.  

WWW.PANDA.ORG/AMAZON

Por que estamos aqui?

www.panda.org/amazon

Para frear a degradação do meio ambiente 
e para construir um futuro no qual os seres humanos 
vivam em harmonia com a natureza.
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