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Introdução
Este relatório foi elaborado após uma revisão e análise da regulamentação e
práticas de mercado para mitigar o desmatamento no Brasil e o papel do setor
financeiro na integração da questão na análise de risco e no processo de tomada
de decisão financeira.
Embora o marco regulatório no Brasil seja avançado em comparação com outros
mercados emergentes quando se considera a legislação, as regulamentações
setoriais e as iniciativas voluntárias, há alguns desafios importantes no avanço da
agenda nas empresas e no setor financeiro. Neste estudo, concluímos que não há
apenas riscos significativos – em relação aos aspectos físicos e de mercado – mas
que as ações nacionais de capital natural (por exemplo: silvicultura e biodiversidade)
geram oportunidades de negócios únicas que podem impulsionar o crescimento
e desenvolvimento econômico, e oferecer soluções inovadoras para os desafios
ambientais através do diálogo entre as diferentes partes interessadas nos setores
público e privado.1
A análise e as recomendações apresentadas neste documento se baseiam na
revisão de estudos acadêmicos e de mercado sobre desmatamento e financiamento
sustentável, incluindo uma consulta virtual com instituições financeiras e especialistas
para identificar desafios e oportunidades para aprimorar o diálogo e a implementação
das melhores práticas no mercado financeiro brasileiro.

https://www.globalcanopy.org/publications/exploring-natural-capital-opportunities-risks-and-exposurepractical-guide-financial (em inglês)
1
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Metodologia
Duas atividades foram conduzidas para identificar práticas de mercado, lacunas
e percepções do setor financeiro em considerar o desmatamento e questões
relacionadas em seu processo de decisão financeira:

Revisão de documentos

Análise de estudos acadêmicos e de mercado que abordam as questões de
desmatamento e seu potencial impacto em operações e serviços financeiros.
Nesta revisão, o foco de análise foi:

»» Identificação de questões relevantes para o mercado financeiro, lacunas nas

práticas de mercado e regulamentação
»» Revisão das recomendações feitas a ambos agentes privados, como companhias,
bancos, acionistas, agências de desenvolvimento, associações e federações e
agentes públicos
Os estudos analisados neste relato foram:

»» Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)
»» Instituições financeiras e a gestão do risco de desmatamento, 2018
»» Financiamento da recuperação florestal com exploração econômica

de reservas legais, 2018
»» Gestão de riscos de desmatamento, 2017
»» Fundação Getúlio Vargas (FGV)
»» Desmatamento é assunto de finanças, 2018
»» Forest Trends
»» Crédito Rural no Brasil: desafios e oportunidades para a promoção da
agropecuária sustentável
»» Grupo de trabalho pelo desmatamento zero
»» Desmatamento zero na Amazônia: como e por que chegar lá
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Consulta virtual
Foi realizada uma consulta virtual com instituições financeiras e especialistas de
mercado para identificar questões-chave na abordagem do desmatamento no
mercado financeiro brasileiro. As principais questões abrangidas incluíram:

»» Aspectos institucionais (bancos e especialistas)
»» Relevância do desmatamento para o mercado financeiro brasileiro
»» Oportunidades para integrar o desmatamento no processo de tomada de

decisão financeira e desenvolvimento de produtos
»» Desafios na consideração dessas questões na agenda do setor financeiro
»» Produtos financeiros e processo de gestão de riscos (apenas para bancos)
»» Políticas corporativas e processo de gestão de riscos
em relação ao desmatamento
»» Ferramentas e tecnologias de gestão de riscos
»» Critérios e questões consideradas no desenvolvimento de produtos
»» Cláusulas contratuais relativas a questões de desmatamento em
operações financeiras com clientes
»» Lacunas para implementar a análise de risco que consideram
o desmatamento no setor financeiro
A consulta virtual baseou-se nas entradas de 8 instituições financeiras- 5 bancos
comerciais; 2 dos maiores de propriedade pública, 1 do maior banco privado e 2
bancos comerciais de médio porte -e duas instituições consideradas principais partes
interessadas para o cenário brasileiro de finanças verdes – FEBRABAN e WWF.
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Impactos do desmatamento
no setor financeiro
A relevância da silvicultura e da biodiversidade no Brasil é um debate internacional,
em particular devido aos habitats em risco que são pontos críticos de biodiversidade,
como a floresta amazônica, o Cerrado e outros biomas únicos. As áreas onde
estes hotspots estão localizados são muito importantes para o desenvolvimento
econômico do país, uma vez que são os maiores produtores de commodities
agrícolas como soja, trigo e gado, tanto para consumo doméstico quanto para
exportação, em muitos casos, o lado da demanda não está ciente dos impactos
causados pela produção. É importante ter em consideração que o desenvolvimento
social destas regiões é baseado na agricultura, o que torna necessário equilibrar o
desenvolvimento social, as atividades econômicas e a proteção do meio ambiente.

Amazônia
Floresta Atlântica
Caatinga
Pampa
Pantanal
Savana

Fonte: IBGE

Os desafios ambientais enfrentados globalmente são especialmente agudos em países
como o Brasil devido ao aumento da conscientização do público que se manifestou
em vários movimentos globais e o envolvimento e a responsabilização de outras
partes interessadas na cadeia de valor do desmatamento através de várias iniciativas
de transparência. Para o setor financeiro que investe e empresta às empresas,
os impactos podem incluir riscos operacionais, jurídicos, reputacionais e, claro,
financeiros. A agricultura sustentável também está no centro do debate por causa da
importância da produção de commodities na economia brasileira e no uso da terra.
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Fonte: Climate Policy Initiative, Desafios financeiros e propostas para produção sustentável no Brasil

As consequências do desmatamento ilegal já estão no radar das instituições
financeiras brasileiras e de seus reguladores. Há demandas regulatórias e iniciativas
voluntárias que são bem estabelecidas e implementadas no setor financeiro, algumas
muito específicas para atividades de negócios e biomas. O que levou a várias
instituições já terem realizado estudos específicos sobre os impactos do capital natural
e do desmatamento ilegal para o setor financeiro, incluindo a Federação Brasileira
de Bancos – FEBRABAN. Entre 2017 e 2018, a FEBRABAN elaborou relatórios que
abordaram o desmatamento ilegal em diferentes estudos, analisando ferramentas,
processos e a governança do risco de desmatamento no setor financeiro, inclusive
fornecendo recomendações para bancos, empresas e setor público.2
Entre os bancos brasileiros que participaram da consulta para este relatório, os
impactos do desmatamento ilegal são incorporados ao processo de análise de risco
socioambiental, uma vez que o desmatamento ilegal tem um impacto significativo
sobre os riscos que a instituições estão expostas, tais como riscos jurídicos,
reputacionais e de crédito. É também comum que as grandes instituições financeiras
se posicionem contra o desmatamento ilegal, principalmente por meio de iniciativas
e acordos voluntários, considerando que compreendem seu papel na promoção das
melhores práticas ambientais e, portanto, são considerados critérios na avaliação e
gestão de diferentes modalidades de risco. A partir de uma perspectiva de gestão
de risco, alguns setores são considerados mais propensos a implicar bancos em
riscos legais e reputacionais, como agronegócio, madeira, construção e projetos de
infraestrutura, que, devido à sua natureza, possuem riscos adicionais, especialmente
Os estudos da FEBRABAN são mencionados na introdução desse relatório. Outros estudos e podem
ser acessados em https://portal.febraban.org.br/pagina/3114/43/en-us/financial-system-green-economy
2
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relacionados aos direitos humanos e trabalhistas e impactos ambientais. Para as
instituições financeiras que têm operações de crédito e investimento nesses setores,
os riscos e impactos associados são diretos e indiretos e podem afetar suas carteiras
de maneiras diferentes, devido à exposição a multas ambientais, garantias de
crédito, exposição reputacional, entre outros. As instituições financeiras também
mencionam a relação entre desmatamento e escassez de recursos naturais, aumento
dos custos operacionais e probabilidade de desastres naturais.
As iniciativas voluntárias de sustentabilidade, os compromissos nacionais e a pressão
das partes interessadas são também condutores para levar o assunto à agenda do
sistema financeiro. O Brasil está geralmente no centro do debate ambiental, devido
à importância do país e de seus recursos naturais, e as instituições financeiras estão
chamados a agir, como o Manifesto do Cerrado3, Moratória da Soja4 e campanhas do
Greenpeace, como Comendo a Amazônia e A Farra do Boi na Amazônia5, entre outros
Além do acordo de Paris, quando o Brasil assinou o compromisso de recuperar
12MM hectares de florestas, as demandas ambientais são cada vez mais relevantes
para o financiamento e a estruturação de operações financeiras em mercados
emergentes, especialmente dos investidores internacionais, agências multilaterais
e de desenvolvimento. Isso não só cria um senso de urgência no avanço da agenda,
mas também traz importantes oportunidades para financiar a recuperação florestal,
a mitigação do desmatamento e práticas sustentáveis em diferentes setores
econômicos. O estudo da FEBRABAN6 sobre recuperação florestal relaciona algumas
linhas existentes para financiar a restauração florestal, a maioria das linhas de crédito
é disponibilizada pelo Banco Nacional de desenvolvimento econômico e social (BNDES),
como o programa ABC (agricultura de baixo carbono), BNDES Ambiente, o Climate
Fund e Iniciativa BNDES Mata Atlântica (IBMA) -, mas os pedidos foram baixos ainda
em 2016, uma vez que a obrigação para o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi estendida
para 2019. Recentemente o CAR tornou-se obrigatório, mas o PRA - Programa de
Regularização Ambiental que os proprietários devem apresentar, teve uma extensão
para 2020. Há também outras linhas de financiamento, que não se concentram
na restauração, mas que também podem ser utilizadas para tal atividade, como o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); o Programa
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp); o BNDES Finame; linhas de
apoio de bancos públicos- Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste;
e linhas de crédito disponibilizadas por bancos privados.
O desafio de abordar o desmatamento ilegal na tomada de decisões financeiras é
que as questões precisam transcender uma mudança de paradigma cultural, para

Manifesto do Cerrado
Moratória da soja
5
Greenpeace, Greenpeace A Farra do Boi na Amazônia
6
FEBRABAN, Financiamento da recuperação florestal, 2017
3
4
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o desenvolvimento de ferramentas adequadas e mais detalhadas para identificar,
medir e integrar as informações de desmatamento nas métricas de risco.
No capítulo seguinte, uma revisão das práticas do mercado financeiro no Brasil
definirá o cenário para análise de lacunas e recomendações para melhorar a
qualidade e a profundidade da análise e gestão dos riscos de desmatamento.

Práticas do mercado financeiro
Em nossa consulta, descobrimos que a maioria dos bancos menciona os riscos de
desmatamento nas políticas corporativas e tem procedimentos e instrumentos
específicos para avaliar esses riscos se os clientes estiverem envolvidos no
desmatamento ilegal. As instituições consultadas levantaram a necessidade de
definições claras para o desmatamento legal e ilegal, uma vez que o desmatamento é
frequentemente mencionado de forma ampla, mas na prática, o que implica um risco
direto para as instituições são práticas ilegais entre clientes. As políticas corporativas
mencionam restrições ao financiamento de clientes envolvidos no desmatamento
ilegal ou critérios específicos para análise de risco ambiental para setores com alta
exposição a tais questões, em suas operações ou cadeia de valor.
Em relação aos processos de gestão de riscos, as abordagens dos bancos variam
significativamente. A maioria das instituições financeiras adotam um questionário
para avaliar os riscos socioambientais nas operações de crédito e, em alguns casos,
o questionário inclui questões sobre desmatamento, mas geralmente depende
do volume de empréstimos ou do setor econômico do cliente – classificadas de
acordo com a sua exposição a tais questões. O questionário é uma fonte primária
de informações para análise de dados e comportamentos, e esta triagem é definida
por cada banco, considerando os requisitos de regulamentação do Banco Central e
das políticas internas. Ou seja, nem todas as operações e clientes passam por análise
de risco socioambiental e, consequentemente, análise de risco de desmatamento.
Os bancos também dependem de consultas públicas e ferramentas de mercado,
algumas das quais estão listadas abaixo, para avaliar a conformidade ambiental
de seus clientes – também dependendo de alguns filtros de exposição e setor de
atividade econômica. De acordo com a nossa consulta e relatório7 da FEBRABAN,
os procedimentos mais comuns envolvem:

7

FEBRABAN, Instituições financeiras e a gestão do risco de desmatamento, 2018
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»» Consulta ao banco de dados do IBAMA - Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos

recursos naturais renováveis sobre embargos ambientais e desmatamento ilegal
»» Consulta ao Cadastro Ambiental Rural, base de dados pública que inclui informações
georreferenciadas sobre cada propriedade, sobre reservas legais, áreas de proteção
permanente e outras questões relacionadas à sua conformidade com o Código
Florestal brasileiro
»» Análise do posicionamento geográfico de um cliente em relação às unidades de
conservação e territórios indígenas, utilizando bases de dados fornecidas pelo
governo brasileiro
»» Análise de licenciamento ambiental e de autorizações ambientais, através de
pesquisa em órgãos ambientais federais e estaduais
A maioria das ferramentas disponíveis são baseadas em informações geoespaciais,
tanto gratuitas quanto pagas. As tabelas abaixo, extraídas do estudo -, possui uma
análise mais detalhada de cada ferramenta e sua aplicabilidade:

10
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Banco de dados oficial e ferramentas
Base de dados ou ferramenta

Objetivo

Áreas embargadas
Ibama

Lista de Áreas Embargadas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
é um banco de dados que aponta áreas que não podem
ser utilizadas por apresentarem atividades ilegais como o
desmatamento sem autorização. A consulta no banco de
dados pode ser realizada por município de interesse, nome ou
sobrenome da pessoa física ou jurídica-alvo do embargo, além
de ser possível fazer o download da lista completa atualizada.

Áreas embargadas
ICMBio

A lista de áreas embargadas referente às Unidades de
Conservação são áreas que receberam sanção administrativa
cautelar, impedindo o seu uso com o objetivo de propiciar
a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à sua
recuperação. Esta lista é publicada no website do ICMBio em
arquivo no formato PDF e também em arquivo no formato KMZ.

Portal Nacional de
Licenciamento Ambiental
(PNLA)

Banco de dados com informações de licenciamento ambiental
de forma unificada nas esferas estadual, federal e distrital.

Sistema Nacional de Cadastro
Ambiental Rural (Sicar)

O Sicar é uma base de dados que contém informações
ambientais dos imóveis rurais do país com seus respectivos
Cadastros Ambientais Rurais (CAR), um dos instrumentos para
a implantação do Código Florestal (lei 12.651/2012).

Amazônia Protege

Projeto idealizado pelo MPF que pretende combater o
desmatamento ilegal na Floresta Amazônica brasileira.
É possível pesquisar sobreposição de município com
terras indígenas, CAR, embargos e UCs. Também é possível
verificar a existência de ação civíl pública por CPF/CNPJ ou
coordenada geográfica.

Fonte: elaboração própria com base em dados secundários
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Ferramentas gratuitas
Ferramenta

Objetivo

Google Earth
Engine

Plataforma mundial desenvolvida pelo Google para realizar
análises de dados ambientais, como detectar desmatamento,
classificar e analisar a cobertura da terra e suas alterações.

Gobal Forest
Watch

Sistema online de monitoramento e alerta dinâmico de
florestas desenvolvido pelo World Institute (WRI), Google
e parceiros que permite monitorar o desmatamento
praticamente em tempo real por país, Estado e área de
interesse do usuário (possibilidade de desenhar ou fazer
upload do shape da área).

Trase

Agroideal

Risco Socioambiental
(WWF)

A plataforma permite o rastreamento do fluxo de comércio
global de commodities desde as regiões de produção
(segundo bioma, estado, município ou hub logístico) até
os países consumidores. Também permite analisar o perfil
socioambiental de Estados e municípios, como taxa de
desmatamento, número de embargos ambientais, tamanho
do rebanho bovino, produção de soja e conflitos de terra.

Plataforma interativa de análise, que abriga dados de
diferentes fontes, permitindo ao usuário avaliar quais as
oportunidades econômicas existentes em um território e
seus riscos socioambientais associados. O usuário pode, por
exemplo, verificar dados econômicos e socioambientais de
municípios e polígonos na região do Cerrado, como áreas com
aptidão para a produção de soja, número de embargos do
Ibama, índice de conflitos agrários e localização de Unidades
de Conservação e terras indígenas.

Plataforma atualmente em versão “beta”, criada a partir
da parceria entre o WWF e o Laboratório de Imagens e
Processamento (Lapig) da Universidade Federal de Goiás.
Visa facilitar o cruzamento de informações que permitam
identificar potenciais impactos ambientais e sociais ligados
à produção agrícola no país. O usuário pode, por exemplo,
verificar dados socioambientais de estados, municípios,
biomas e determinadas regiões (Arco do Desmatamento
e Matopiba), como déficit de APP e RL, Unidades de
Conservação e cobertura vegetal remanescente.

Fonte: elaboração própria com base em dados secundários
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Ferramentas pagas
Consultoria

Agrotools

Agrosatélite

Objetivo e ferramentas
Empresa especializada em soluções tecnológicas geoespaciais e entrega
de insights para o setor do agronegócio. Possui três principais ferramentas
e serviços, dentre as quais a Terrasafe, solução tecnológica acoplada a
um banco de dados geográfico de propriedades rurais para realização de
consultas socioambientais das operações de fornecimento de commodities
e/ou concessão de crédito.

Consultoria que possui o SIMFAZ (Sistema de Monitoramento de Fazendas),
que visa avaliar e monitorar imóveis e glebas rurais com uma série de
funcionalidades. Uma delas é a socioambiental: ferramenta interativa
para a avaliação de uma série de itens de conformidade socioambiental
de proprietários/fazendas. Possui ferramentas de busca inteligente a
portais como Sicar e Ibama e fornece resultados instantâneos em ambiente
de mapas, permitindo uma visão completa acerca dos riscos de não
atendimento às políticas de compliance das instituições.

Oferecem três ferramentas: Geo Crédito Agrícola, ferramenta que
proporciona a mitigação, gestão e monitoramento dos riscos da operação,
exposição e compliance ambiental em operações de financiamento rural,
além do compliance a normas jurídicas e regulatórias como o Normativo
BACEN 4.427;

Audsat

Sistema de informação para Gestão do CAR (SIG-CAR), que realiza uma série
de análises automáticas que visam diminuir possíveis erros no processo de
cadastro, apontando eventuais ajustes para que técnicos possam criar e
emitir relatórios com a transparência necessária para essa finalidade;
Landscope, que permite a rastreabilidade da cadeia de valor de empresas
por meio da análise e monitoramento contínuo das áreas de produção
agrícolas e de riscos socioambientais, como histórico de desmatamento
a partir de 2008 (Código Florestal), cruzamento com Cadastro Ambiental
Rural, áreas embargadas, emissões além do desenvolvimento de planos de
regularização ambiental.
Fonte: elaboração própria com base em dados secundários

Embora alguns bancos tenham desenvolvido suas próprias ferramentas para avaliar
os riscos de desmatamento, a coleta de dados ainda é um grande desafio para o
setor financeiro. As bases de dados públicas são frequentemente ultrapassadas,
especialmente quando se trata de agências ambientais estaduais e processos de
licenciamento ambiental. A infraestrutura tecnológica do setor público limita o
acesso a informações e restrições confiáveis e atualizadas sobre o monitoramento
e o poder de execução das agências ambientais – devido ao pessoal e às limitações
financeiras – aumentam o risco de Instituições. Cláusulas contratuais específicas são
uma prática comum entre os bancos brasileiros, geralmente com uma abordagem
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geral do cumprimento da legislação ambiental e, em alguns casos, incluindo
questões de desmatamento. Estas cláusulas contratuais para acordos de empréstimo
impedem determinadas condições obrigatórias que, em caso de incumprimento,
podem gerar consequências como maturidade precoce do contrato de empréstimo.
As cláusulas mais comuns referem-se às obrigações do mutuário de observar e
monitorar: a legislação ambiental aplicável, a legislação trabalhista, especialmente
as normas relacionadas à saúde e à segurança ocupacional e à ausência de trabalho
escravo ou infantil, suas atividades a fim de identificar e mitigar impactos ambientais
não previstos, seus fornecedores diretos e relevantes no que diz respeito aos
impactos ambientais, trabalhistas e práticas de direitos humanos. Em operações de
empréstimos, ferramentas do setor privado ou ONGs que monitoram as práticas
de desmatamento em propriedades agrícolas são frequentemente utilizadas pelos
bancos brasileiros, mas toda a coleta de dados refere-se à conformidade ambiental e
há poucas informações sobre as abordagens dos riscos de desmatamento.
O CDP e a FEBRABAN8 realizaram um estudo sobre empresas brasileiras que utilizam
o banco de dados da CDP Forest que chama a atenção para as implicações financeiras
para as empresas da cadeia de valor do desmatamento, desde o aumento dos custos
operacionais até o término das operações.

34%

5%

20%

4%

13%

1%

8%

4%

6%

1%

Maiores
custos operacionais
Danos
de imagem
Interrupção
da cadeia de valor
Perda da licença
social para operar
Redução do
retorno para acionista

Interrupção
da distribuição
Encerramento
de operações
Atrasos
na operações

Multas/
penalidades
Litígio
Fonte: FEBRABAN e CDP, 2017
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Outros estudos demonstram um baixo nível de engajamento do setor financeiro
brasileiro em debates de desmatamento, entre bancos em operações de crédito ou,
em uma indústria separada, investidores institucionais brasileiros. Em 2017, a PRI e
a Resultante realizaram pesquisas sobre as práticas de risco de desmatamento das
empresas brasileiras, como parte de um engajamento global com a colaboração de
vários investidores globais, porém não contou com a participação de instituições
locais. Tanto a pesquisa realizada entre os bancos para este estudo, quanto as
conclusões das atividades de engajamento com investidores institucionais, apontam
que o desmatamento é um dos itens observados em uma análise socioambiental
mais ampla, mas não de forma específica e separadamente.
A geração de conhecimento e o aumento do engajamento são fundamentais para
aumentar o número de instituições envolvidas e facilitar a discussão neste debate.
Há importantes iniciativas atualmente no Brasil, como o Laboratório de Inovação
Financeira9, coordenado pela Associação Brasileira de bancos de desenvolvimento
– ABDE, BID e Comissão de Valores Mobiliários – CVM. O grupo multissetorial tem
trabalhado em novas soluções financeiras, tecnologias e até mesmo mudanças na
regulação para avançar a agenda social e ambiental no setor financeiro.
Nas próximas sessões, discutimos desafios e oportunidades para que o sistema
financeiro brasileiro integre o desmatamento como parte de seu modelo de negócios.

O CAMINHO A FRENTE: DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Uma mudança de paradigma cultural para considerar o desmatamento como
uma questão fundamental e material para o sistema financeiro envolve uma
série de desafios a serem enfrentados e as partes interessadas a se engajarem
no desenvolvimento de produtos e serviços financeiros, otimizando processos e
melhorar a regulação e a supervisão pelo setor público. Neste relatório, utilizamos
estudos de mercado e a visão do próprio setor financeiro para identificar desafios,
oportunidades e possíveis iniciativas que possam colaborar com os mercados locais
e internacionais para apoiar essa agenda no Brasil.

9

http://www.labinovacaofinanceira.com/
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Engajamento de lideranças e trabalho colaborativo
Embora os profissionais de risco já compreendam a importância do desmatamento
na análise de risco ambiental, é preciso haver um engajamento mais profundo com
os líderes do sistema financeiro sobre o assunto. O trabalho de associações como
a FEBRABAN (setor bancário), ANBIMA (gestores de ativos) e ABRAPP (fundos de
pensão) e iniciativas voluntárias como o PRI e o Laboratório de Inovação Financeira
são essenciais para este debate.
De acordo com estudos de mercado e a percepção das instituições consultadas
para este relatório, o desmatamento – como questões socioambientais em geral –
deve ser abordado como parte da agenda de risco e pelo seu potencial de geração
de oportunidades para novos produtos e serviços financeiros. Para a maioria das
instituições financeiras no Brasil, como bancos, investidores e e na indústria de
seguros, as questões ambientais são vistas essencialmente como uma questão
institucional, com potencial impacto para a reputação das empresas. A ligação entre
os riscos de desmatamento e os impactos financeiros ainda é subestimada pelo setor
financeiro em geral, especialmente fora das equipes técnicas especializadas.
Engajar líderes envolve demonstrar impactos, gerar conhecimento e informação
e estruturar produtos e serviços que podem gerar impacto positivo em ambos os
resultados ambientais e financeiros, que serão abordados nas seguintes sessões
deste relatório. Mas, além do suporte técnico e do esforço comercial, o engajamento
de empresas, instituições financeiras, setor público e sociedade civil envolve trabalho
colaborativo. As recomendações sobre este assunto abordam as recomendações sobre
esse assunto envolvem o papel das organizações locais e internacionais em influenciar
o setor financeiro, bem como as associações e as próprias instituições financeiras.

»» Trabalhar em conjunto com associações e colaborações internacionais
A maioria das associações do setor financeiro brasileiro tem um grupo de trabalho
responsável por abordar questões de sustentabilidade em suas operações e relações
com stakeholders. Uma colaboração com esses grupos de trabalho para promover
estudos que vinculem o desmatamento com desafios estratégicos e oportunidades
para instituições financeiras poderia aumentar a conscientização e ajudar a trazer
diferentes e complementares departamentos e profissionais ao debate.
A FEBRABAN coordena a Comissão Intrasetorial de Sustentabilidade, que inclui
associações de bancos, investimentos (gestores de ativos e fundos de pensão) e
setores de seguros, a Bolsa de Valores e outros players relevantes para o cenário
de finanças verdes.
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No Brasil, há também colaborações internacionais, com países desenvolvidos, para
apoiar a agenda de finanças verdes em nível nacional. O Ministério da Economia
publicou recentemente um relatório sobre o mercado de finanças verdes no Brasil
que menciona acordos de cooperação com os governos alemão e britânico sobre
finanças verdes. O objetivo desta colaboração é avaliar o mercado de finanças verdes
no Brasil, promover a agenda entre os reguladores e o setor privado e aumentar a
oferta de produtos e serviços financeiros que apoiam os compromissos ambientais
e o desenvolvimento sustentável. Unir forças por meio de acordos internacionais e
associações locais é importante para levar o desmatamento ao debate atual sobre
finanças verdes e evitar agendas paralelas.10

»» Participação em iniciativas voluntárias
O laboratório de inovação financeira é uma iniciativa particularmente importante
no mercado financeiro brasileiro não só para a geração de conhecimento e o
desenvolvimento de produtos e serviços, mas por causa de sua abordagem
multissetorial. O fórum inclui todos os reguladores do setor financeiro e da equipe
do Ministério da Economia, além de associações, empresas, instituições financeiras
e assessores, considerando:
»» Finanças verdes – soluções de mercado para enfrentar o
desafio ambiental nos mercados de crédito e de capitais
»» Instrumentos financeiros de impacto
»» Fintechs e Insuretechs
»» Aspectos regulatórios

»» Inclusão do tema em painéis e apresentações em eventos mainstream
Questões ambientais, desmatamento incluído, são geralmente abordados em
eventos separados, fóruns e painéis de questões financeiras mainstream, e que
dificulta a estabelecer a ligação entre os riscos de desmatamento e potenciais
impactos para o crédito e exposição ao risco de investimento.
Não basta promover a gestão do risco de desmatamento entre profissionais de risco
socioambiental ou departamentos institucionais de sustentabilidade. É importante
desenvolver um programa de sensibilização, em colaboração com os intervenientes
locais e internacionais já envolvidos nas discussões sobre as florestas, para apoiar a
disseminação do conhecimento e a importância do assunto no mercado financeiro
tradicional, pode ser através do incentivo ao debate em painéis e relatórios sobre
riscos emergentes, estratégias de alocação de carteiras, conformidade e aspectos
jurídicos do setor financeiro.
As associações trabalham normalmente com uma agenda anual de eventos e grupos
de trabalho de diferentes temas, orientados para todos os níveis e departamentos.
10

Ministério da Economia, Finanças verdes no Brasil, 2019
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A integração de aspectos ambientais, como o desmatamento, começa com um diálogo
com os organizadores desta agenda e proposição de temas e pessoas para participar dos
mesmos. Disponibilizar para essas organizações conteúdos e materiais para treinamentos,
workshops e guias de apoio às instituições financeiras é uma boa maneira de engajar os
profissionais financeiros e melhorar os processos e análises relacionadas ao desmatamento.

Aumento da participação de produtos financeiros
que abordam o desmatamento
Devido à conformidade regulatória, pressão dos mercados de consumo ou reputação, setores
com forte impacto no uso da terra, como agricultura e pecuária, precisam fazer investimentos
em restauração e compensação de áreas degradadas, a fim de mitigar os riscos relacionados
ao desmatamento. Como consequência, vários mecanismos financeiros para financiar
atividades que estão alinhados com os princípios da economia verde - uma economia com
a melhoria para a humanidade, igualdade social e bem-estar - ao mesmo tempo reduzir
significativamente os riscos ambientais e de escassez ecológica, tem que se alinhar aos
conceitos de risco e retorno que orientam a tomada de decisão por agentes financeiros e
regulatórios. Além disso, o debate em torno dos riscos ambientais refere-se à minimização do
risco de ativos não exploráveis, que também são uma parte fundamental da realocação de
capital de investimentos insustentáveis e sustentáveis e operações financeiras.
O estudo anual da FEBRABAN que mede os recursos financeiros alocados para a economia
verde, no mercado brasileiro de empréstimos, mostra que a participação desses setores nas
carteiras de crédito saltou de 11,12% em 2013 para 27, 6% em 2017, como demonstrado no
gráfico abaixo.11

412.271

Síntese do período de 2013 a 2017
Apresentamos abaixo os volumes de crédito
dos bancos participantes no ano da pesquisa
e sua respectiva representação no total da
carteira pessoa jurídica dos bancos amostra.

301.932

123.711

309.080

153.424

(R$ Bilhões)

11,6%

11,3%

16,7%

18,8%

27,6%

Participação na carteira de crédito
Pessoa Jurídica da amostra

(R$ Bilhões)
Ano

1.062
2013

1.358
2014

FEBRABAN, O sistema financeiro e a sustentabilidade:
medir os recursos financeiros para a economia verde, 2018
11
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1.893
2015

1.645
2016

1.495
2017

O estudo mede os recursos alocados em setores classificados pelo UNEP como parte
da economia verde, com contribuições positivas para a agenda de desenvolvimento
sustentável. O setor de agricultura sustentável é responsável por 25% desse valor,
ou seja, aproximadamente 7% da carteira de crédito total – considerando as 15
instituições que participaram do estudo. Embora este seja um número relevante,
as instituições financeiras e os especialistas do mercado ainda acreditam que há
oportunidades importantes no desenvolvimento de mecanismos financeiros para
mitigar e remediar o desmatamento.
Uma publicação sobre finanças climáticas feita pela Rede Brasileira do Pacto Global
estabelece um caminho que pode basear a estratégia de desenvolvimento de produtos
e serviços para financiar projetos que atenuam ou revertem o desmatamento no
Brasil, com base em pilares que vão do financiamento ao acompanhamento de
projetos ambientais. As recomendações nesta sessão seguirão esses pilares.12

»» Financiamento para projetos ambientais
Embora existam linhas específicas para financiar a restauração florestal no Brasil,
os desafios estão normalmente relacionados à escala dos projetos, ao quadro
jurídico, à instabilidade regulatória e à necessidade de garantias sobre empréstimos,
neste contexto as agências de desenvolvimento, organizações multilaterais e
políticas locais precisam desenvolver instrumentos de apoio e até mesmo produtos
de seguros inovadores para facilitar o acesso às linhas existentes e fomentar
o desenvolvimento de novas. O engajamento de investidores institucionais
no financiamento da silvicultura e da agricultura sustentável é fundamental,
especialmente considerando que o Brasil é um mercado emergente que não
faz parte da OCDE e perdeu seu grau de investimento por agências de rating
internacionais. O desenvolvimento de estudos e até mesmo uma plataforma
para reunir financiadores e projetos para mitigar o desmatamento ou fomentar a
recomposição florestal no Brasil, juntamente com formas inovadoras para aprimorar
a colaboração entre agências de desenvolvimento, ONGs, fundos não reembolsáveis
e os investidores institucionais, podem ser a maneira mais rápida e eficiente de
alcançar o objetivo do Brasil de “restaurar 12 milhões hectares de florestas até 2030,
para múltiplos propósitos”, como afirmado nas NDCs do Brasil.13

12
13

Rede brasileira do Pacto Global, Diálogos de Financiamento Climático, 2018
Contribuição determinada nacionalmente destinada ao Brasil, 2015
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»» Estruturação financeira – identificando oportunidades
junto a clientes corporativos

Como mencionado anteriormente, a importância do desmatamento na análise de
risco e suas oportunidades para o setor financeiro são consideradas principalmente
por profissionais técnicos e institucionais mais envolvidos com questões sociais e
ambientais em suas atividades cotidianas. Os gerentes de relacionamento são muitas
vezes resistentes devido à impressão que os riscos ambientais bloqueiam a geração
de negócios e atrasam as transações de crédito, embora os aspectos socioambientais
sejam parte fundamental das políticas de riscos desses bancos.
Treinar profissionais de vendas e criar a ligação entre mitigação do desmatamento e
oportunidades de negócios é essencial para a criação de novas estruturas financeiras,
produtos e serviços. O desenvolvimento de materiais e projetos educativos
especificamente orientados para esse público irá ajudá-los a identificar projetos e
oportunidades de financiamento de novas tecnologias, melhores processos e novas
estruturas na cadeia de suprimentos e relacionamentos com clientes.
Dentre as oportunidades no Brasil relacionadas ao desmatamento, o cumprimento
do Código Florestal e o Programa de Recuperação Ambiental criam lacunas que
poderiam ser resolvidas com operações financeiras específicas nos mercados
de crédito ou de capitais. Os produtos de seguros também são vistos como uma
oportunidade importante, em seguros agrícolas ou políticas ambientais, por
exemplo. Com o Laboratório de Inovação Financeira, o mercado de títulos verdes
vem ganhando tração, esse tipo de título também pode ser uma forma de financiar
a mitigação do desmatamento e a recuperação florestal.
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»» Avaliação de riscos – melhoria dos processos de análise ambiental
A análise de risco socioambiental se difundiu após a Resolução 4.327 de 2014 do
Banco Central. As políticas corporativas, os questionários e os modelos de risco
são ferramentas utilizadas pela maioria das instituições financeiras, tanto por
convicção em impactos potenciais, quanto pela necessidade de atender às
demandas do regulador.
A análise de risco ambiental é muito mais ampla, no entanto. São reconhecidas
as especificidades envolvendo impactos do desmatamento, mas apenas algumas
instituições têm protocolos setoriais ou restrições de crédito relacionadas ao
desmatamento, a menos que haja desmatamento ilegal e histórico de multas
e processos jurídicos de órgãos ambientais.
As empresas também acham difícil identificar e estruturar projetos de mitigação
de desmatamento ou recuperação florestal para financiamento. É muitas vezes
considerado fora de seu negócio principal e esses tipos de projetos normalmente
acabam nas fundações ou institutos como projetos de filantropia, e as demandas
para a criação de um projeto que seja viável e com escala para receber recursos de
grandes instituições financeiras são demasiado elevadas para o mercado de médias
e pequenas empresas.
Os acordos de cooperação internacional deveriam contribuir para a alteração
deste cenário, e a contribuição dos organismos multilaterais poderia ser de
grande valia para estabelecer normas para projetos ambientais e capacitar as
empresas a procurarem financiamento para recuperação florestal ou mitigação
do desmatamento.

»» Monitoramento de práticas e indicadores ambientais
Em projetos expostos ao desmatamento, a definição de indicadores e iniciativas
a serem monitoradas é importante para garantir o uso dos fundos e os impactos
positivos dos recursos financeiros. A proliferação de certificados e iniciativas ajuda
a identificar melhores práticas, mas é importante definir, juntamente com as
associações e reguladores do mercado financeiro, requisitos mínimos e critérios que
ajudem a estabelecer a ligação entre questões ambientais e resultados financeiros.
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Maior disponibilidade de dados e geração de conhecimento
O maior desafio, segundo as instituições financeiras brasileiras, é o acesso a dados
confiáveis, detalhados e atualizados sobre o desmatamento ilegal. Infraestrutura
tecnológica em órgãos ambientais, especialmente em nível estadual, ainda dificulta
a avaliação da conformidade ambiental, sem mencionar as práticas de manejo do
desmatamento.
A crescente disponibilidade de dados envolve a vontade política e o investimento
em hardware e software que produzam e disseminem dados para a sociedade civil
e para o mercado financeiro. Esta é provavelmente a contribuição mais importante,
apoiando e coordenando o diálogo com governos nacional e estadual para criar
melhores plataformas e ferramentas de mercado para melhorar o processo de
decisão financeira.
A geração de conhecimento precisa vir não só de estudos teóricos, mas de
inteligência de negócios e análise de Big Data. O Brasil é um país continental com
muitas empresas e agricultores de médio e pequeno porte, enquanto a maioria
dos estudos se concentra em empresas listadas que fazem parte de um mercado
de capitais muito restrito. Apoiar estudos com institutos agrícolas como a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, universidades e institutos
que trabalham com ciência de dados e informação pulverizadas podem gerar
conhecimento crítico para a integração dessas questões em modelos de risco que
são principalmente quantitativos.

Revisão da regulamentação e aplicação do quadro jurídico ambiental
A regulamentação deve incentivar a recuperação de áreas degradadas e incentivar
melhores práticas, com sanções apropriadas para as empresas que não cumpram a
legislação ambiental. O cenário atual no Brasil, no entanto, é uma mistura complexa
de normas, leis e iniciativas voluntárias. Considerando que as agências reguladoras
e de supervisão têm capacidade limitada de impor e monitorar o cumprimento do
quadro jurídico ambiental, consequentemente, os produtores e agricultores não são
encorajados a preservar as florestas e as áreas de conservação, e as instituições
financeiras são colocadas numa posição incerta em termos da sua exposição aos riscos
jurídicos e financeiros em relação à exposição da sua carteira ao Desmatamento.

22

Riscos de Desmatamento & Instituições Financeiras - Análise e Recomendações

O esclarecimento de conceitos e normas é importante para iniciar este debate. No
Brasil, a referência usual nas políticas de mercado financeiro é o desmatamento
ilegal, que ainda precisa de melhor esclarecimento e definição para permitir que as
instituições financeiras enderecem e incorporem ao processo de análise de risco.
O foco da pesquisa, da legislação e dos meios de comunicação está geralmente
concentrado na Floresta Amazônica e em seu entorno, mas outros biomas como
o Cerrado e a Mata Atlântica não têm a mesma atenção na legislação ambiental e,
especialmente, na regulamentação do setor financeiro. A resolução 4,422 do Banco
Central, por exemplo, proíbe os bancos de financiar operações de agricultores
listados na base de dados de embargos do IBAMA, mas a mesma restrição não se
aplica a outros biomas como o Cerrado, que concentra a maior parte da produção
de gado e soja.
Nesse sentido, uma referência internacional da legislação ambiental em matéria
de desmatamento, produção agrícola em áreas já degradadas, incentivos fiscais e
financeiros em mercados desenvolvidos e emergentes poderia ser uma iniciativa
para apoiar a desenvolvimento, revisão e execução da regulamentação relacionada
ao desmatamento no Brasil e em outros países.

Conclusões
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Na última década, desde o lançamento do relatório Greenpeace A Farra do Boi
na Amazônia, uma série de compromissos e iniciativas surgiram para abordar o
desmatamento ilegal entre agricultores, empresas e suas cadeias de valor. Para o setor
financeiro, as questões ambientais ainda são vistas em um contexto mais amplo, com
instituições como a FEBRABAN estudando cada vez mais a exposição e potenciais
impactos dos riscos de desmatamento em carteiras de crédito e investimento.14
As empresas e as instituições financeiras estão mais atentas a essas questões, uma
vez que a maioria dos compromissos brasileiros em acordos internacionais envolvem
a redução do desmatamento ilegal para zero, a recuperação da cobertura florestal
e a promoção de iniciativas para apoiar uma utilização mais eficiente dos recursos
naturais. Outras iniciativas internacionais, como os objetivos de desenvolvimento
sustentável e a força-tarefa para a divulgação financeira relacionada ao clima,
também olham para a produção agrícola e florestal como um importante condutor
para o aumento dos riscos e avanços competitivos, com o desenvolvimento de novos
produtos e serviços que pudessem alterar as demandas do mercado e, é claro, afetar
as empresas e os resultados financeiros dos setores.
A necessidade de trabalhar colaborativamente é fundamental para captar as
especificidades locais em termos de regulação, práticas de mercado e atores que
devem estar envolvidos na discussão política, corporativa, financeira e institucional.
Olhar adiante as instituições financeiras e outras partes interessadas precisam
convocar diferentes atores, gerar conhecimento e incentivar o desenvolvimento de
tecnologias e soluções para apoiar as instituições financeiras brasileiras a abordar
importantes desafios ambientais.

14
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GREENPEACE, A Farra do Boi na Amazônia, 2009
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Anexo
a. Consulta virtual:
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
1. Você vê o desmatamento como um tema relevante para o setor financeiro? Por quê?
2. Quais as principais oportunidades associadas ao desmatamento no setor financeiro?
(Mencionar, por exemplo, questões relacionadas ao desenvolvimento de produtos e serviços
financeiros, aprimoramento de processos de gestão de risco socioambiental e/ou engajamento
de públicos de interesse das instituições financeiras)

3. Quais os principais desafios para a integração do desmatamento à agenda do
setor financeiro brasileiro?
(Abordar questões como públicos mais difíceis de serem engajados no tema, dificuldades na
integração a processos de análise, quantificação e modelagem de risco ligado a este tema, etc.)

QUESTÕES PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1. O tema desmatamento está contemplado em políticas (PRSA) e manuais de
avaliação de risco?
(Mencionar se está contemplado de maneira direta, expressamente escrito, ou de maneira indireta,
contemplando, por exemplo, setores – Pecuária – ou outras variáveis – proteção da biodiversidade cuja questão de desmatamento é sensível)

2. Questões de desmatamento são contempladas no processo de análise do Risco
Socioambiental? Em caso positivo, de que forma?
(Considerar definição de escopo de atuação do risco socioambiental da instituição, tais como lista
de setores restritos, listas proibidas, apontamentos, bases de embargo, critérios utilizados para
análise, etc.)

3. A instituição faz uso de alguma ferramenta que auxilia na avaliação desses temas?
Se sim, qual?
(Comente as principais oportunidades e desafios.)
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4. Existe algum filtro para produtos e processos sujeitos a análises em relação ao
risco de desmatamento?
(Descreva, se possível, a que tipos de produtos e/ou segmentos de clientes as análises de
desmatamento são conduzidas)

5. Os contratos com clientes possuem cláusulas relacionadas ao tema
desmatamento?
(Se possível, comente se as cláusulas são abrangentes ou específicas, bem como se permitem a
instituição tomar medidas mais rígidas em relação a operação, como antecipação de vencimentos)

6. Na sua opinião, quais as principais fragilidades (internas e externas) para capturar
e avaliar os riscos relacionados a desmatamento?
(Comente as principais oportunidades e desafios.)
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