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PREFÁCIO
Com satisfação que apresento o mapeamento de soluções inovadoras de financiamento para projetos e
políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Trata-se do resultado de consultoria desenvolvida entre a
Secretaria de Governo da Presidência da República – SEGOV, e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, visando somar esforços para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS. Assim, este trabalho contribui com a estratégia da Agenda Brasil +Sustentável em seu
objetivo de comunicar e promover a atração de investimentos.  

A finalidade desta publicação é compartilhar experiências internacionais de arranjos não tradicionais para o
financiamento de projetos sustentáveis. Por vezes, mudanças simples podem ter impactos relevantes para
ampliação de crédito e no resultado das ações empreendidas. Por esse motivo, espera-se inspirar os atores
nacionais a buscarem alternativas para ampliarem a captação de recursos e colaborarem para a promoção do
desenvolvimento sustentável do País. 

O governo brasileiro tem realizado diversas ações nesse sentido. As políticas nacionais contam com programas
robustos para erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, à exemplo do Auxílio Brasil que integra, em
apenas um programa, várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Há
também o Programa ABC e o Floresta+ que promovem a agricultura sustentável, com redução das emissões de
gases de efeito estufa. Programa Mais Luz para a Amazônia, que gera energia limpa e acessível e promove o
desenvolvimento social e econômico, da população brasileira localizada nas regiões remotas dos estados da
Amazônia Legal. Por derradeiro, apenas para citar algumas dessas ações, destaca-se o Programa Casa Verde e
Amarela, que facilita o acesso da população, sobretudo de baixa renda, à casa própria, que além da produção
de moradias subsidiadas e do financiamento habitacional, também tem como pilares a regulação fundiária, a
melhoria habitacional e a locação social. 

Sabe-se que há muitos desafios a serem superados. A necessidade de ampliar os investimentos e o
financiamento em projetos realizados por todos os setores da sociedade é crescente. Nesse contexto, esse
mapeamento de soluções inovadoras de financiamento, contribui com os esforços nacionais que ampliam as
capacidades internas para acessar recursos disponíveis, cada vez mais voltados às temáticas: ambiental, social
e de governança - ESG e, consequentemente, aos ODS. 

Agradeço ao PNUD pela parceria e pelo constante interesse em contribuir para o desenvolvimento humano, o
combate à pobreza e o crescimento do país nas áreas prioritárias. 

Marcos de Araújo
Secretário Especial de Articulação Social  Secretaria de Governo 
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PREFÁCIO
Desde a adoção do Plano de Ação de Addis Abeba para o financiamento ao desenvolvimento sustentável, em
2015, um consenso na comunidade internacional surgiu, segundo o qual novas formas de financiamento são
necessárias para que todos os países alcancem Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030. 

Esse consenso tratou da necessidade de incentivar uma maior pluralidade de fontes de financiamento, tanto do
setor público como privado. Essa visão foi corroborada pela Agenda 2030, que estabelece meios de
implementação para os objetivos globais que vão além dos recursos financeiros, incluindo dados, capacitações,
pesquisas, e transferência de tecnologia. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem uma grande carteira de iniciativas sobre o
financiamento para o desenvolvimento, que inclui apoiar países no acesso a recursos, programar o financiamento
ambiental e trabalhar com provedores e receptores de ajuda para troca de conhecimentos. Outras frentes
incluem tornar a cooperação para o desenvolvimento mais eficaz, realizar pesquisas e assessoria política sobre
sustentabilidade da dívida, até maximizar o potencial do financiamento privado.  

O relatório que você tem em mãos, fruto da parceria do PNUD com a Secretaria de Governo da Presidência da
República (SEGOV),  fornece justamente um mapeamento de soluções inovadoras de financiamento para
projetos e políticas alinhados aos ODS, identificando respostas adotadas em outros países que têm potencial de
replicabilidade no Brasil.  

A jornada dos próximos oito anos promete ser árdua, mas devemos percorrê-la juntos, com seriedade, senso de
urgência e na escala necessária para cumprir a promessa da Agenda 2030 e dos ODS. Para isso, solucionar os
desafios que estamos enfrentando em razão das crises na área da saúde, da segurança alimentar, no convívio
pacífico nos países e entre as nações, e na mudança do clima devem ser prioridades absolutas que requerem o
direcionamento e ampliação do financiamento para o desenvolvimento sustentável e humano. 

Katyna Argueta 
Representante Residente do PNUD no Brasil

13

Boa leitura!  



CONSIDERAÇÕES
INICIAIS  
O financiamento para o desenvolvimento refere-se a uma gama de medidas que alocam recursos para a
geração de impactos positivos no desenvolvimento sustentável. Isto pode ser realizado pela mobilização de
recursos domésticos (por meio de impostos, por exemplo), remessas do exterior, pela provisão de Assistência
Oficial ao Desenvolvimento (AOD) feita por países parceiros, pelo acesso ao capital de instituições
financeiras internacionais ou multilaterais e/ou pelo setor privado.  

O termo “ financiamento inovador ” ganhou força nos últimos anos. É um conjunto de ações relacionadas
ao financiamento para o desenvolvimento que extrapola o conceito tradicional de repasses e doações.  

Os mecanismos inovadores de financiamento são catalisadores essenciais na colaboração de parcerias entre
os setores público e privado. Esta parceria reduz os riscos do projeto e cria um foco comum na entrega e na
execução de resultados. Apesar do crescente interesse de investimento de capital em desenvolvimento
sustentável, há ainda um grande potencial não realizado a ser explorado. Governos nacionais e instituições
financeiras internacionais podem desempenhar uma função crucial na formação de capacidades e
mobilização de capital privado. Instrumentos de mitigação dos riscos são necessários para atrair o capital,
sem deixar de observar a importância de ter alguns riscos inerentes, associados ao entendimento da
necessidade de desenvolvimento e das mudanças causadas por suas transformações. Há um crescente
interesse de governos de esferas locais e regionais a explorarem opções inovativas, bem como
compartilhamento de experiências e aprendizado com outros atores subnacionais.  

Os mecanismos inovadores de financiamento são catalisadores essenciais na colaboração de parcerias entre
os setores público e privado. Esta parceria reduz os riscos do projeto e cria um foco comum na entrega e na
execução de resultados. Apesar do crescente interesse de investimento de capital em desenvolvimento
sustentável, há ainda um grande potencial não realizado a ser explorado. Governos nacionais e instituições
financeiras internacionais podem desempenhar uma função crucial na formação de capacidades e
mobilização de capital privado. Instrumentos de mitigação dos riscos são necessários para atrair o capital,
sem deixar de observar a importância de ter alguns riscos inerentes, associados ao entendimento da
necessidade de desenvolvimento e das mudanças causadas por suas transformações. Há um crescente
interesse de governos de esferas locais e regionais a explorarem opções inovativas, bem como
compartilhamento de experiências e aprendizado com outros atores subnacionais.  

O “financiamento inovador” envolve a utilização de instrumentos financeiros disponíveis em uma nova
operação ou em novo contexto (por exemplo, em um novo setor). O estímulo de geração do mecanismo
inovador de financiamento é determinado pela atração de novos recursos e pela utilização de forma mais
eficiente destes recursos.  

Cabe ressaltar a importância do “financiamento inovador” em países em desenvolvimento. Países de renda
baixa e média necessitam de recursos para o seu desenvolvimento, considerando que, geralmente, têm baixa
capacidade de investimento interno. A utilização destes recursos é necessária de forma contínua e
maximizada. Os desafios para a utilização destes recursos tornaram-se maiores com o atual cenário de crise
econômica e sanitária global.  Durante boa parte da década passada as condições  de financiamento inter-
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nacional eram bastante favoráveis, com baixas taxas de juros, em um cenário com aumento de crédito global.
O desafio atual é restabelecer o fluxo de recursos em um ambiente de incerteza de crise financeira em curso,
e simultaneamente, buscar novos recursos que possam complementar os existentes.  

São característica do “financiamento inovador”: 

Utilização de recursos do setor público para catalisar incrementos ao financiamento de
fontes de capital privado e investir no desenvolvimento sustentável 

Redução da diferença de recursos disponíveis dos setores público e privado para a
obtenção dos resultados em desenvolvimento sustentável  

Aplicação no contexto de empresas sociais, cooperativas, setores de sociedade civil 

Participação de diversos investidores com diferentes expectativas de retorno
(fundações, instituições financeiras, fundos de pensão, investidores privados) 

Transferência de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento técnico 

Atuação em setores fundamentais dos países em desenvolvimento (infraestrutura,
transporte, energia, setor financeiro), mas também com formas de fomento ao emprego
e renda 

Atuação em setores sociais e ambientais (educação, saúde, saneamento, mudança do
clima) 

Adaptação para atuação em todos os setores (empoderamento econômico feminino,
infraestrutura resiliente à mudança do clima, inclusão financeiro-empresarial, práticas
agrícolas condizentes à mudança do clima, transparência na cadeia de suprimentos
etc.). 
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NOVO CONTEXTO PARA O
FINANCIAMENTO AO
DESENVOLVIMENTO  
Desde a adoção do Plano de Ação de Addis Abeba ( Addis Ababa Action Agenda  -AAAA) para o
financiamento para o desenvolvimento sustentável, em 2015, um consenso surgiu de que novas formas de
financiamento se faziam necessárias além da Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD), por meio do
amplo incentivo a uma maior pluralidade de investimento em desenvolvimento sustentável tanto pelo setor
público quanto pelo privado, bem como a combinação entre ambos.  

Essa visão é corroborada pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada em setembro de
2015, a qual, além da adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, estabelece meios de
implementação para a promoção do desenvolvimento sustentável muito além de recursos financeiros
(mudança da visão de “ funding ” para “ financing ”). Dentro desta visão estendida, os meios de
implementação englobam dados, capacitação, pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia,
comércio, cooperação entre países.  

O acordo multilateral alcançado na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em Paris
(COP-21), em dezembro de 2015, destaca e explicita metas para a redução de emissões de gases de efeito
estufa (GEE) para praticamente todos os países do mundo, até 2030. O objetivo central do Acordo de Paris
foi de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança global do clima, buscando gerar esforços para
conter o aumento da temperatura global e, neste sentido, também fortalecer a capacidade dos países para
adaptar-se aos impactos da mudança do clima. O caminho para atingir a meta global do Acordo de Paris é
traduzido em esforços dos países, definidos em níveis de contribuição nacionalmente determinadas. Sendo
assim, o nível de ambição e a implementação das políticas nacionais são cruciais para o sucesso ou o
fracasso do Acordo. O financiamento para o desenvolvimento é fundamental para promover a transformação
nos padrões de produção, consumo e descarte necessárias para evitar a catástrofe climática. O Acordo de
Paris prevê que os países desenvolvidos devem investir anualmente pelo menos US$ 100 bilhões até 2020.
Embora a contabilidade dessa pretensão ainda não foi finalizada, devido a não realização da COP em 2020
dada à pandemia de Covid-19, estima-se que o valor ficou longe de ser atingido. Vale ressaltar que a crise
causada pela COVID-19 agravou ainda mais a necessidade de mobilizar capital comercial para resultados de
desenvolvimento sustentável
O financiamento sustentável desempenha um papel importante no apoio às economias na transição para um
ambiente econômico que seja justo, de baixo carbono inclusivo. O alinhamento do sistema financeiro com os
objetivos da Agenda 2030 e do Paris é, portanto, crucial.  

A nova agenda de sustentabilidade do pós-2015 – formada pela combinação da Agenda 2030, da Agenda de
Ação Adis Abeba e do Acordo de Paris – cria a oportunidade para se repensar o papel e o foco das
instituições financeiras colocando um novo marco sobre o lugar que ocupam, inaugurando assim uma forma
de repensar seu papel como canais dos investimentos em desenvolvimento sustentável. Entretanto, seis anos
depois da nova agenda de desenvolvimento sustentável global, a lacuna de investimento dos ODS permanece
na casa dos trilhões e a grande maioria dos fluxos financeiros ainda não está alinhada com o Acordo de Paris.   
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Como desafio adicional, a pandemia da COVID-19 tem se verificado uma ameaça poderosa ao alcance dos
ODS e da implementação da Agendas de Addis Abeba. Ao mesmo tempo, medidas sem precedentes de
resposta à crise propiciam uma oportunidade única para mudar o curso e moldar o mundo em uma forma mais
sustentável, inclusiva e informada sobre os riscos existentes na trajetória de desenvolvimento.

De acordo com o Relatório sobre Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, de
2021 ,  a COVID-19 reduziu drasticamente o progresso nos ODS nos últimos anos e afetou todos os aspectos
do financiamento para o desenvolvimento: a economia global experimenta a pior recessão em 90 anos, com a
maioria segmentos vulneráveis da sociedade afetados de forma desproporcional; cerca de 120 milhões de
pessoas que voltaram à pobreza extrema; 114 milhões de empregos foram perdidos; receitas fiscais,
investimento direto estrangeiro, o comércio e as remessas diminuíram; e as dívida as vulnerabilidades
aumentaram juntamente com o aumento da inflação e níveis de endividamento.  

Tudo isso ocorre apesar de uma resposta política em larga escala, embora altamente desigual. Medidas
monetárias em escala sem precedentes - US$ 16 trilhões em estímulos fiscais e medidas de emergência por
parte dos bancos centrais - amorteceram o impacto socioeconômico da pandemia, particularmente em
países desenvolvidos. Uma crise financeira sistêmica tem sido evitada, com alguns índices de mercado
atingindo novos máximos. O setor de tecnologia tem se saído particularmente bem, impulsionado pela
digitalização acelerada em resposta ao distanciamento social e outras medidas impostas durante a
pandemia.   
Mas para muitos, o impacto da pandemia ainda é devastador, criando um ambiente extremamente
heterogêneo de resposta global. Muitos países em desenvolvimento sofrem restrições fiscais significativas. O
acesso às vacinas ainda é restrito a alguns países e a maioria dos países ainda têm níveis de vacinação muito
baixos, o que evidencia que a luta contra a pandemia está longe de terminar.  

No que diz respeito ao financiamento, a epidemia da COVID-19 também expôs vulnerabilidades e
desigualdades no sistema financeiro e a economia global, que requerem uma reforma urgentemente.  

O Relatório de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável de 2021 das Nações Unidas apresenta
propostas para mudar essa trajetória, com ideias concretas para: (i) investir em pessoas e em uma
recuperação sustentável e informada sobre os riscos; e (ii) reformar a arquitetura financeira e política global,
para garantir que seja favorável a uma recuperação alinhada com a Agenda 2030. O relatório indica que,
como primeiros passos, todos os governos devem:  

alinhar seus pacotes de recuperação com os ODS e metas climáticas, inclusive
por meio de abordagens integradas de financiamento; e abster-se de suspende
medidas de apoio prematuramente com vistas a salvaguardar a recuperação e
proteger os mais vulneráveis; e 

buscar sistemas fiscais progressivos para lidar com as crescentes desigualdades e
usar impostos para melhor alinhar o comportamento dos atores econômicos com o
desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, por meio de impostos sobre o
carbono.

Obviamente, as instituições financeiras de desenvolvimento - IFD devem desempenhar um papel fundamental
para ampliar e dirigir o financiamento de investimentos e ativos, e ajudar a dar forma às políticas e
regulamentações necessárias para a transição a vias de desenvolvimento sustentável, bem como resilientes à
mudança do clima e baixas emissões de carbono em nível mundial. Os bancos de desenvolvimento
(subnacionais, nacionais, regionais, internacionais e multilaterais) representam alguns dos maiores
fornecedores de financiamento público para o desenvolvimento sustentável. Eles têm um papel de liderança
em facilitar e acelerar a implementação da agenda de sustentabilidade pós-2015 e aumentar continuamente
sua ambição.  
Várias entidades e organismos internacionais têm se esforçado na tentativa de impulsionar o financiamento
para o desenvolvimento sustentável em várias frentes,  com destaque para algumas iniciativas estruturantes 
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que têm alterado o panorama global do financiamento sustentável, como a abordagem da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento - OCDE para o Desenvolvimento Sustentável; o  Finance Sustainable Hub  –
FSH do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, a Iniciativa Financeira do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e, em âmbito regional, o Laboratório de Inovação do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID.  

A OCDE acredita que a natureza multidimensional dos ODS requer ligações entre as áreas de política e,
portanto, aborda diversas questões transversais por meio de uma variedade de projetos horizontais e
iniciativas internacionais que se valem de avaliação de impacto e métricas de monitoramento baseadas nas
metas e indicadores dos ODS. Além disso, a nova estrutura desenvolvida pela OCDE para apoio oficial total
ao desenvolvimento sustentável (TOSSD, da sigla em inglês) captura uma ampla gama de recursos em apoio
ao desenvolvimento sustentável que complementam a assistência oficial ao desenvolvimento - AOD.  
 Ademais, é importante citar o “SDG Financing Lab da OCDE”, o qual tem grande foco em inovação
financeira
O  Finance Sustainable Hub  – FSH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, oferece
um pacote abrangente de métodos e ferramentas em apoio à oferta da organização de integração dos ODS
para permitir que governos, o setor privado e instituições financeiras internacionais acelerem o financiamento
para os ODS. Desde o apoio a estratégias nacionais que aprofundam a colaboração público-privada até o
desenvolvimento de padrões globais para fundos de patrimônio privado, títulos e empresas de ODS e mapas
de investidores para investimentos que possibilitem os ODS em níveis global, regional e nacional, o FSH busca
trazer a  expertise  do PNUD para acelerar o progresso dos ODS. 

A Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ( United Nations Environmental
Programme Finance Initiative  - UNEP-FI) é uma parceria entre o PNUMA e o setor financeiro global para
mobilizar o financiamento do setor privado para o desenvolvimento sustentável. A UNEP-FI trabalha com mais
de 400 membros - bancos, seguradoras e investidores - e mais de 100 instituições de apoio, para ajudar a
criar um setor financeiro que atenda às pessoas e ao planeta, ao mesmo tempo que produz impactos
positivos. A iniciativa tem o objetivo de inspirar, informar e capacitar as instituições financeiras a melhorar a
qualidade de vida das pessoas sem comprometer a das gerações futuras e, assim, acelerar o financiamento
sustentável.  
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Em âmbito interamericano, o Laboratório de Inovação do Grupo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, tem tido um papel inovador no ambiente de financiamento para o desenvolvimento
sustentável das Américas, mas também ofertando propostas inovadoras para o mundo. O objetivo do LAB é
impulsionar a inovação para a inclusão na região, cocriando soluções de mudança de vida para populações
vulneráveis afetadas por condições econômicas, sociais e ambientais. 

No entanto, apesar desses esforços, muito ainda necessita ser feito.  

É necessário um amplo acordo para enfrentar a tripla crise planetária, nomeadamente a
mudança global do clima, a poluição e degradação ambiental, e a perda de biodiversidade,
bem como outros desafios para trazer o desenvolvimento econômico para um caminho
sustentável, agravados pela pandemia de COVID-19. No entanto, a mobilização de capital
para finanças sustentáveis ainda é limitada, e investimentos adicionais são necessários para
entregar os objetivos da Agenda 2030. Para incentivar o ímpeto das finanças sustentáveis,
são necessárias soluções inovadoras como mecanismos de financiamento que levantem
fundos e estimulem ações nos setores público e privado. Estruturas de políticas estratégicas
podem ajudar a reduzir as incertezas políticas para investimentos sustentáveis e redes de
aprendizagem para a capacitação pode promover a conscientização e acelerar o
desenvolvimento de finanças sustentáveis em países. 
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Dependendo da fonte que se busca para obter informações sobre financiamento para o desenvolvimento
sustentável, o(a) leitor(a) depara com diferentes taxonomias. Seja em relatórios das agências, fundos e
programas da Organização das Nações Unidas, seja nos relatórios corporativos de empresas, há uma grande
variedade de expressões no que se refere a como são financiadas atividades, ativos e/ou projetos que
apresentem objetivos sustentáveis, cobrindo os seus aspectos ambientais e/ou sociais. De toda sorte, a única
conclusão possível atualmente é de que ainda não há uma taxonomia globalmente aceita sobre o que é
sustentável.  

DIFICULDADES QUANTO À
HARMONIZAÇÃO DE TAXONOMIA
REFERENTE AO FINANCIAMENTO
PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL 

 À luz da falta de um consenso em relação ao tema, o presente estudo vai se valer de uma
definição genérica de “finanças sustentáveis” é apresentada pela GIZ como “integração dos
aspectos de sustentabilidade nos processos de tomada de decisão dos atores do mercado
financeiro, nas políticas do mercado financeiro e nos arranjos institucionais e de mercado que
contribuem para a conquista de um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo”.     

De acordo com relatório do Laboratório de Inovação Financeira – iniciativa que congrega a Associação Brasileira
de Desenvolvimento - ABDE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e a GIZ – sobre taxonomia em finanças sustentáveis, o ano de 2013 pode ser considerado o
marco no qual tais taxonomias começaram a emergir como iniciativas voluntárias do setor privado, inicialmente
voltadas para empresas e para o mercado de capitais. Elas tinham como objetivo promover e orientar a adoção
das melhores práticas nos processos de emissões de títulos verdes.   

Assim, surgiram os Princípios para Títulos Verdes ( Green Bond Principles  – GBP), no âmbito da  International
Capital Market Association  - ICMA .  Desde então, esses “Princípios” também incorporaram os títulos sociais   (
Social Bond Principles  – SBP); as diretrizes de títulos sustentáveis ( Sustainability Bond Guidelines  – SBG);  e os
títulos ligados à sustentabilidade ( Sustainability-Linked Bond Principles  – SLBP),  e, assim, tais "Princípios"
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tornaram-se a estrutura líder global para a emissão de títulos sustentáveis. Mais recentemente, a ICMA lançou
também o “Mapeamento para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, que visa fornecer um amplo
quadro de referência pelo qual emissores, investidores e participantes do mercado de títulos podem avaliar os
objetivos de financiamento de um determinado Programa de Títulos Verdes, Sociais ou de Sustentabilidade
em relação aos ODS. 

Igualmente em âmbito nacional, atualmente, não existe uma taxonomia mandatória em desenvolvimento ou
em implementação no Brasil, considerando diversas iniciativas e práticas adotadas por atores
governamentais, do sistema financeiro e de mercado.   

Outra taxonomia bastante utilizada foi construída pela  Climate Bonds Initiative  - CBI, os “Climate Bonds
Standard” - CBS), que é um esquema de rotulagem para títulos e empréstimos. Com grande atuação nessa
temática no Brasil, a CBI apresenta uma taxonomia verde e binária, exclusivamente voltada para aspectos da
mudança do clima e alinhada aos objetivos do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 2°C,
envolvendo padrões para certificações de emissões de dívida em setores como agricultura, edificações,
transporte de baixo carbono, energias renováveis (com critérios específicos para as diversas modalidades),
saneamento e destinação de resíduos, entre outros.

Outra iniciativa internacional relevante em andamento é a da Organização Internacional de Normalização
(ISO – sigla em inglês) que está desenvolvendo uma norma específica para títulos verdes (ISO 14030),
considerando a sua experiência interna com suas regulamentações ambientais (série 14.000)

Atualmente, existem diferentes taxonomias sendo implementadas (Bangladesh, China, Mongólia e na União
Europeia, sendo esta última de grande abrangência) e/ou em fase de desenvolvimento (México, África do Sul,
Canadá, Cazaquistão, Colômbia, Malásia, Singapura, e Federação Russa, entre outros), as quais, em sua
grande maioria, apresentam base de adesão voluntária. 

De acordo com esse relatório sobre taxonomias citado, exemplos de espectros de atividades incluídas nas
taxonomias “verdes” são “atividades de mitigação ou adaptação à mudança do clima, economia circular,
combate à poluição, entre outras, correspondentes aos objetivos ambientais ou climáticos identificados por
setores e/ou atividades econômicas.”

Na ausência de definições oficiais, os atores do mercado tendem a criar suas próprias definições sobre o que
entendem por “verde” ou “sustentável”, o que gera, por consequência, uma falta de comparabilidade e
confiabilidade, e, eventualmente, acarreta até mesmo em custos de transação mais elevados, como de
observância ( compliance ), bem como “greenwashing”, ou seja, crença de que os atores estão fazendo mais
para gerar benefícios sociais e/ou ambientais do que realmente estão.  

No entanto, cabe complementar que este estudo, considerando o objeto da consultoria em tela, buscará
identificar uma lista de projetos e atividades, com suas respectivas métricas, cobrindo aspectos sociais,
ambientais e econômicos alinhados à busca pela implementação de propósitos disciplinados em um ou mais
dos ODS. Diante da ausência de uma taxonomia globalmente aceita sobre o que é sustentável, é importante
considerar que os ODS, com suas metas e indicadores e por 193 países, podem se apresentar como guia
orientador para essa construção taxonômica sustentável que integre a conotação social, além da ambiental.  

Deve-se considerar que uma taxonomia amplamente acordada em finanças sustentáveis e/ou “verdes”
poderia ser considerado o primeiro passo necessário no sentido de buscar a transição para uma economia
mais sustentável. Assim, há uma crescente percepção sobre a necessidade de se buscar um modelo de
consenso sobre a definição nacional. 
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PROCESSO DE TOMADA DE
DECISÃO ESTRATÉGICA SOBRE
MOBILIZAÇÃO E ALOCAÇÃO
PARA FINANCIAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS NO PAÍS
O processo de tomada de decisões estratégicas sobre mobilização e alocação de financiamento de políticas
públicas depende das necessidades e capacidades (inclusive capacidade de endividamento) de cada nível de
governo. A alocação de orçamento público e a seleção de projetos, cujas fontes de capital deverão ser
baseadas além do orçamento público, devem ser uma parte inerente do processo de planejamento do país na
obtenção dos objetivos de desenvolvimento sustentável.  

Assim, é fundamental que haja uma correta identificação de opções de financiamento adequadas para cada
caso, o que pode ser feito com base no quadro a seguir que apresenta um amplo espectro de possibilidades de
financiamento para o desenvolvimento sustentável.  

Fonte: elaboração própria, baseada em tradução de quadro que consta em publicação do Fórum Econômico Mundial, “From Funding to
Financing: transforming SDG finance for country sucesss”, Community Paper, 2019, p 26.  

FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE
FONTES E INSTRUMENTOS

FONTES DE FINANCIAMENTO - OPÇÕES

MERCADO/COMERCIAL CONCESSIONAL/COMBINADA
S

DOAÇÕES/ NÃO REEMBOLSÁVEIS

Possíveis fontes/Instrumentos Possíveis fontes/Instrumentos Possíveis fontes/Instrumentos 

Investidores/Equity 

Bancos comerciais/ Débito e
garantias

Investidores Institucionais/
Títulos/debênures, débito 

IFD, BMD, BND, bancos bilaterais
de de./ débito, equity e garantias

Agências exportadoras de
crédito/ mitigação risco via
garantias

IFD, BMD, BND/ débito de longo
prazo, garantias, equity 

Fundos multilaterais e doadores
bilaterais/ débito, equity,
garantias, empréstimos concess.

Filantropos/doações parcialmente
reembolsáveis 

Investidores de Impacto  

IFD, BMD, BND, bancos bilaterais de des.

Doadores Bilaterais

Filantropos

INVESTIMENTOS PRIVADOS/ LEILÕES/ CONCESSÕES/ OBRAS PÚBLICAS/ INICIATIVAS PRIVADAS (NÃO INVESTIMENTO)
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Devido a diversidade de fontes, bem como de instrumentos, é importante desenvolver uma estratégia de
financiamento para investimentos e outras iniciativas relacionadas aos objetivos de desenvolvimento
sustentável que tenha potencial de atração do financiamento privado em função de:   

Viabilidade comercial 
Proponente do projeto/financiador 
Modelo de entregas do projeto (PPP, público, totalmente privado) 

1.
2.
3.

A identificação do potencial dos projetos possibilita a determinação dos projetos apropriados viáveis ao
financiamento privado, o que torna mais eficiente a busca de recursos financeiros e o mapeamento de
financiamento adequados a estes projetos. O espectro de financiamento e da busca de recursos pode ser
considerada desde instrumentos puramente baseados no mercado até a possibilidade de doações.  

O reconhecimento pelos países da importância da maximização do investimento privado para a obtenção dos
objetivos de desenvolvimento sustentável requer a percepção de dois parâmetros que influenciam a
capacidade do capital público em mobilizar o capital privado.  

Estes parâmetros incluem as seguintes premissas:  

A improbabilidade do capital privado em apoiar projetos e modelos de
negócio que não resultem em retornos (retornos ajustados ao risco),
mesmo com suporte financeiro; 
A improbabilidade de projetos e programas, que contribuem para a
obtenção dos objetivos de desenvolvimento sustentável, terem um perfil
inerente de retorno imediato; muitos podem não ter o potencial para este
perfil de retorno desejado, o que faz com que a habilidade de governos em
atrair o capital privado em investimento ao desenvolvimento sustentável
seja variável.  
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METODOLOGIA USADA NOS
PRODUTOS DA
CONSULTORIA 
Conforme mencionado nos Produtos II e IV, no que diz respeito à metodologia usada nos produtos da
consultoria, para a identificação e análise de soluções de financiamento elaboradas no mundo que oferecem
alternativas de financiamento para políticas públicas em qualquer nível de governo, relacionadas com o
desenvolvimento sustentável e que tenham potencial de replicabilidade no Brasil, objeto desta consultoria, foi
proposto um modelo de organização da base de informações que seguiu a seguinte estrutura: 

FONTES DE RECURSOS
Público 
Privado 
Externo 
Doméstico 

TIPOS DE INSTRUMENTOS/LISTA DE SOLUÇÕES 
Instrumentos de mercado, incluindo “debt and equity” 
Instrumentos Fiscais  
Recursos não reembolsáveis (filantropia, doações)  
Instrumentos regulatórios  
Gerenciamento de Risco 
Combinação de múltiplos instrumentos

18

INDICAÇÃO DE GRAU DE MATURIDADE DE SOLUÇÃO 
Exploratório 
Em construção/Proposta  
Piloto 
Maduro/Consolidado 
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FOCO TEMÁTICO 

É importante ressaltar que nem sempre foi possível encontrar explicitamente no texto original
dos projetos/iniciativas selecionadas as associações preestabelecidas de instrumentos de
financiamentos e os ODS classificados pelos próprios proponentes. Assim, a lista elaborada no
produto é formada com base na análise de texto descritivo das soluções, buscando fornecer
uma visão indicativa do nível de alinhamento entre as soluções propostas e as metas dos ODS
a serem por elas potencialmente impactadas.  

Seguindo a orientação recebida durante a reunião junto com a equipe da SEGOV e PNUD Brasil o
agrupamento das soluções ocorreu por ODS, que correspondem ao foco temático do trabalho. Porém,
decidiu-se que não haveria a necessidade de completar a grade dos 17 ODS, caso não houvesse soluções em
alguns casos, embora atenção especial foi dada àquelas soluções relacionadas à temática social, tais como
infraestrutura básica, conectividade, educação e transferência de renda.  

PROCESSO DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Assim, por meio de um processo de coleta e seleção de dados, assim, como de análise e interpretação
documental foi possível dispor as informações mais relevantes, com o objetivo de sintetizar as inter-relações
na elaboração de uma lista de soluções de financiamento que foi apresentada no Produto II com as seguintes
orientações: Nome do instrumento; Tipo de instrumento; Tipo de fonte; Origem de fonte; Grau de maturidade;
Instituições envolvidas; Discrição; País/Região; Link; ODS vinculada e Setor Econômico.  

Para elaboração dessa lista de soluções de financiamento, a pesquisa documental, em meio digital,
selecionou termos como:  green bonds ,  green finance,   programme finance,  dentre outras e  links  de
instituições de relevância na apreciação de projetos desenvolvidos no mundo que oferecem alternativas de
financiamento para políticas públicas, por exemplo: Banco Mundial, IADB, IFC, Lifebank, entre outros. Na
busca de informações, a prioridade foi identificar projetos/iniciativas que são operacionalizadas em países
em desenvolvimento, sobretudo os de economia emergente.  

Para elaboração dessa lista de soluções de financiamento, a pesquisa documental, em meio digital,
selecionou termos como:  green bonds ,  green finance,   programme finance,  dentre outras e  links  de
instituições de relevância na apreciação de projetos desenvolvidos no mundo que oferecem alternativas de
financiamento para políticas públicas, por exemplo: Banco Mundial, IADB, IFC, Lifebank, entre outros. Na
busca de informações, a prioridade foi identificar projetos/iniciativas que são operacionalizadas em países
em desenvolvimento, sobretudo os de economia emergente.  

Nas fontes primárias e/ou secundárias das soluções listadas (conforme pode ser verificado nos  links  e
materiais adicionais), há poucas referências diretas aos ODS vinculados a tais soluções e, quando as há, elas
se referem unicamente ao nível de objetivo, com indicação apenas do número do ODS relacionado, não
abordando a meta específica impactada. Na grande maioria dos casos, não há dados quantitativos
suficientes para que se possa extrair indicadores para se quantificar precisamente o impacto nas metas. Na
lista de soluções foi acrescentada uma coluna intitulada “ODS vinculado”, na qual foram incluídas as
referências numéricas das metas dos ODS mais diretamente relacionadas às soluções apresentadas. Tais
referências numéricas seguem o padrão estabelecido na própria Agenda 2030, com metas temáticas (ex: 1.2)
e de implementação (ex: 5.a). A descrição dos “ODS” e “ODS vinculadas” (metas/objetivos específicos)
encontra-se em anexo deste produto. 
As soluções financeiras foram sistematizadas, com as informações coletadas sobre cada uma delas, de forma
a poder serem disponibilizadas para divulgação por meio de uma plataforma  on-line , a qual está fora do
escopo deste projeto, conforme disposto no Termo de Referência (vide detalhamento do Produto 4 do ToR.)  
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BOAS PRÁTICAS
IDENTIFICADAS – LISTA DE
SOLUÇÕES INOVADORAS 
A listagem abaixo apresenta apenas do nome do instrumento, país e região e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS (Anexo 1). 

Nome do Instrumento País/Região ODS vinculado
19

Empréstimos concessionais, doações e
assistência técnica para fornecimentos de

acesso a mudas/sementes de alta qualidade
para safras voltadas à exportação 

Financiamento concessional e de "mezzanine"
para aumentar a produção e disponibilidade de

energia renovável de baixo custo no Quênia
(Usina Eólica do Lago Turkana) 

Gana/África 
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 8, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4,
8.6, 8.10, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a,

15. b 

Quênia/África 7.1, 7.2, 7.a, 7.b, 9.1, 9. a 

Linha de crédito concessional e garantias para
encorajar a participação do setor privado no

financiamento do setor de água e saneamento 
Filipinas/Ásia 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 10.2, 10.b, 6.1, 6.2, 6.3,

6.5, 6. a 

Empréstimos concessionais e "equity" que
garantem a emissão de títulos permitindo que os

municípios acessem os mercados de capitais
para financiar o desenvolvimento de estrutura 

Índia/Ásia 8.2, 8.3, 9.1, 9.4, 9.a, 9.b, 10.2 

Facilidade de liquidez e garanta de risco
político para fortalecer a emissão de títulos com
vistas a promover a participação de classes de

investidores inexplorados na área de saúde 

Turquia/Ásia 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.b,
3.c, 3.d, 10.2, 10. b 

Empréstimos securitizados com garantia e
assistência técnica para desenvolver um

mercado de títulos securitizados com vistas a
expandir o financiamento para fazendeiros e

empresários 

Armênia/Europa 2.3, 2.a, 8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6 

Patrimônio e dívida corporativa (corporate
equity and debt) para construção de uma

fábrica de produção de alimentos com vistas a
melhorar a segurança alimentar e nutricional e

apoiar os agricultores locais 

Ruanda/África 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 10.2 

Intrinsic Value Exchange (IVE) para monetização
de serviços ecossistêmicos Suriname/ALC 6.6, 8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 14.2, 15.1,

15.2, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b, 16.6 
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Pagamento por Resultados para Mais e
Melhores Empregos na América Latina e Caribe 

Programa de Preparação para Títulos Verdes do
Vietnã (VietNam Green Bond Readiness

Program) 

Colômbia, Peru e Costa Rica/LAC 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 10.2,
10.5, 10.b, 16.6 

Indonésia/Ásia 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.b,
3.c, 3.d, 10.2, 10. b 

"Pandemic Bonds" da Indonésia Filipinas/Ásia 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 10.2, 10.b, 6.1, 6.2, 6.3,
6.5, 6. a 

Certificação de Destinos Sustentáveis Sri Lanka/Ásia  8.9, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 12.b, 15 

Programa +Mulheres + Natureza Costa Rica/ALC 
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 8, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c,

8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 15.1, 15.2, 15.5,
15.6, 15.9, 15.a, 15. b 

Plano Financeiro de Biodiversidade 
do Cazaquistão Cazaquistão/Ásia 8.9, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 13.2, 12.b, 15.7

Esquema de Compensação de Biodiversidade
(Biodiversity Offste Scheme) - BOS de New

South Wales – NSW 
Austrália/Oceania 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.8 

Financiamento da Reciclagem Sustentável de
Óleo na Costa Rica Costa Rica/ALC 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.8, 12.a, 12. b 

   

   

   

   

   

   

Troca de Dívida por Natureza (debt for nature
swaps) para conservação de recursos florestais

no Equador

Alívio de dívida externa para promover
conservação de biodiversidade em países em

desenvolvimento

Equador/ALC 8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 15.1, 15.2, 15.3,
15.5, 15.6, 15.9, 16.6 

Diversos países ALC, África e Ásia 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 8, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6,
8.10, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15. b 

Desenvolvimento da capacidade da Namíbia e
sistema de concessão para garantir

financiamento sustentável para áreas
protegidas 

Namíbia/África 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 8, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6,
8.10, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15. b 

Fundo de Energia Sustentável para a América
Latina e Caribe

ALC 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 7.1, 7.2, 7.a, 7.b, 8.10, 9.1,
9.a, 9.3

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e
Renovação Urbanas - IFFRU 2020 Portugal/Europa 9.1, 9.4, 9.a, 9.b, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.7,

11.a, 11. b 

Esquema de Financiamento de Tecnologia
Verde (Green Technology Financing Scheme) da

Malásia 
Malásia/Ásia 8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6 

26



   

   

   

   

   

   

   

   

Arrecadação de fundos para programas de
saúde e bem-estar por meio de loterias 

das Filipinas

Arrecadação de fundos para apoiar a
educação pública e o manejo de recursos
hídricos por meio de loterias no Oregon, 

Estados Unidos 

Filipinas/Ásia 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.b,
3.c, 3.d, 10.2, 10. b 

Estados Unidos/Américas 4.1, 4.2, 4.3, 6.3, 6.5, 6.6, 6.b, 8.10, 10.2,
10.5, 15.1, 15.2, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b, 16.6

Geração de Recursos para o Fundo Solidário de
Saúde de El Salvador - FOSALUD por meio da

taxação de tabaco, bebida e armamentos 
El Salvador/ALC 3.a, 8.10, 10.5 

Iniciativa para atrair investimentos privados
alinhados aos ODS em sistemas agroalimentares

na África
Burkina Faso, Etiópia, Quênia e Niger/

África 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 10.2 

Doação para alavancar outas fontes
investimentos para a promoção do

desenvolvimento sustentável no Delta do Níger
Nigéria/África 

1.2, 1.3, 1.4, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10,
8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 16.3, 16.5, 16.6, 16.10

Ação de Finanças Afirmativas para Mulheres na
África (Affirmative Finance Action for Women in

Africa - AFAWA) 
África 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 8, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c,

8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10 

Fundo para Alimentos produzidos de forma
sustentável e transformados com
responsabilidade - o caso "BNP 

Paribas SMaRt Food" 

Global 2.1, 2.4, 12.1, 12.3 

Instrumento de doação pessoal (crowfunding),
Zakat, promovendo distribuição 

da riqueza na Indonésia 

Indonésia/Ásia 1.3, 1.4, 1.5, 7.1, 7.2, 7.3, 10.2

   

   

   

   

   

   

Instrumento de doação de bens imóveis, Waqf,
para desenvolvimento de economia local, 

Waqf, na Indonésia

Títulos islâmicos (Zukuk) verdes soberanos

Indonésia/Ásia 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 5.a, 10.2, 16.6 

Indonésia/Ásia 9.1, 9.3, 9.4, 10.2, 11.2, 11.7 

Primeiro título social de gênero na bolsa
nacional do México México/ALC 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 8, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c,

8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 16.6 

Social Success Note: Direcionando capital
privado para empresas que alcançam resultados
sociais por meio de um modelo de pagamento

por resultado 

Uganda/África 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.2. 4.3, 6.1, 6.2, 6.4,
10.2, 16.6 

Meu Banco: solução financeira habilitada por
tecnologia para promover o desenvolvimento

sustentável 
China/Ásia 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.10,

9.3, 10.2, 16.6 

Mecanismo financeiro baseado em resultados
para promover melhoria da qualidade da

educação na Índia
Índia/Ásia 4.4, 4.6, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b,

10.2, 10.5, 10.b, 16.6
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Título de Impacto Social (Social Impact Bond -
SIB) para fomento do emprego de jovens na

Colômbia 

Mecanismo de financiamento de energia
renovável (Renewable Energy Financing Facility

- REFF) no México 

Colômbia/ALC 4.4, 4.6, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b,
10.2, 10.5, 10.b, 16.6

México/ALC 7.1, 7.2, 7.a, 7.b, 9.1, 9.a, 13.2 

Desenvolvimento de Fundos de Garantia para
alavancar investimentos privados e aumentar a
produtividade de pequenas e médias empresas

- PMEs  

Barbados/ALC 8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6 

Investimento de Impacto para apoio ao
desenvolvimento e melhoramento de

medicamento, vacinas e dispositivos médicos
para doenças negligenciadas 

Global 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 , 10.2 

Negócios Inclusivos (Inclusive Business) fornece
suprimentos médicos essenciais para unidades

de saúde em áreas carentes na 
Nigéria e no Quênia

Nigéria e Quênia/África 
1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 , 8.2, 8.3,

8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b 

Título de Impacto Social para o emprego de
jovens em Buenos Aires - "Proyectá tu futuro" 

Argentina/ALC 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 10.2,
10.5, 10.b, 16.6 

Títulos de Impacto Social referente à
reincidência, falta de moradia e oportunidades

aos jovens 
Chile/ALC 

4.6, 4.7, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b,
10.2, 10.5, 10.b, 11.1, 11.3, 16.3, 16.6, 16.10,

16.b 

Investimento de impacto por meio de Título de
Sustentabilidade Social - Título de Sustento de

Mulheres (Women's Livehood Bond - WLB) 

Camboja e Filipinas (WLB1) e inclusão
de Sri Lanka, Indonésia e Índia 

(WLB2) /Ásia  

1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 8, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c,
8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 13.1, 13.2, 15.1,

15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b 

   

   

   

   

   

   

Títulos Azuis (Blue Bonds) relacionados à Água e
Saúde Oceânica com um enfoque em inclusão

social e empoderamento econônico 

Negócios florestais verdes e inclusivos na
Colômbia: um mecanismo sustentável de

Redução das Emissões por Desmatamento e
Degradação florestal (REDD+) com benefícios

climáticos, sociais e de biodiversidade 

República das Seychelles/África 9.4, 9.5, 9.a, 9.b, 10.2, 14.1, 14.2, 14.4,
14.5, 14.6, 14.7, 14.a, 14.b, 14.c 

Colômbia/ALC 
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 8, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6,
8.10, 10.2, 13.1, 13.2, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6,

15.9, 15.a, 15.b 

Taxa de Carbono Global da Microsoft Global 13.2 

Financiando a produção de cacau carbono
neutro no Perú Perú/ALC 

1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 8, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6,
8.10, 10.2, 13.1, 13.2, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6,

15.9, 15.a, 15.b 

Instrumentos de Parcerias para o Avanço de
Abordagens de Seguro de Risco Climático Granada, Jamaica, Santa Lúcia/ALC 10.2, 11, 13.2, 16.6 

Finanças localizadas de ODS em município
vulneráveis por meio de Títulos Soberanos 

México/ALC 1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.4,3.9.,4.1, 4.2, 6.1,
6.2, 6.3, 7.1 
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Título Social para Financiamento de Pequenas e
Médias Empresas Femininas 

Fundo para Financiamento de Paisagens
Tropicais ou Tropical Landscapes Finance

Facility (TLFF) 

Tailândia/Ásia 5.4, 5.5, 5.a, 5.c, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10,
10.2, 10.5, 10.b 

Indonésia/Ásia 2.a, 8.2, 7.1, 8.3, 8.4, 10.2,12.1, 12.3, 13.1,
15.1  

Fundo Moringa Belize, Brasil, Nicarágua/ALC; Benin,
Gana, Mali, Quênia e Togo/África 2.1, 2.4, 2.a, 8.2, 8.3, 8.4, 10.2, 15.1, 15.2 

Root Capital África, ALC, Ásia 1.4, 1.5. 1.a., 2.a, 8.2, 8.3, 8.4, 10.2, 11.1 

Programa Acelerador de Inovação 
Digital da FAO Ruanda/África 1.4, 1.5. 1.a., 2.a, 8.2, 8.3, 8.4, 10.2,12.1,

12.3 

Fundo Global para Recifes de Corais  Áreas de incidência de recifes de
corais em todos os continentes 

14.2, 14.7 
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NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES:
ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: Ms Krista O’Brien, kobrien@meda.org 

Empréstimos concessionais, doações e assistência técnica para fornecimentos de acesso a
mudas/ sementes de alta qualidade para safras voltadas à exportação

Gana/África  

Global Affairs Canada, por meio do Mennonite Development Associates – MEDA, e Tree
Global e investidores privados

Agricultura Público/Privado
Nacional/ Internacional  

 Instrumento de mercado + Gerenciamento de risco

Piloto

Global Affairs Canada – GAC forneceu financiamento de CAD 10,75 milhões para a MEDA, uma organização não
governamental de desenvolvimento econômico internacional bem estabelecida, para projetar e implementar um
projeto para fortalecer o subsetor de cultivo de árvores de Gana ao longo de seis anos, de agosto de 2015 a
2021. A MEDA fez parceria com a TG, uma empresa internacional de viveiros de árvores, para investir no
estabelecimento de viveiros modernos de produção e distribuição em escala comercial para cultivar e fornecer
mudas de alta qualidade para produtores de árvores em Gana. A concessão de financiamento da Global Affairs
Canada conseguiu reunir financiamento adicional, incluindo CAD 1,6 milhão de investimento do MEDA
(proveniente de doadores privados) e CAD 9,91 milhões da TG e outras organizações (em dinheiro e em espécie).
Além desta contribuição do projeto para implementar atividades complementares críticas, a Global Affairs
Canada e a MEDA juntas estão fazendo CAD 2,18 milhões de investimentos financeiros combinados na TG na
forma de empréstimos concessionais estruturados. Por sua vez, esses subsídios e empréstimos concessionais
incentivam e permitem TG, o principal parceiro do setor privado do projeto, para levantar financiamento de baixo
custo e longo prazo e investir CAD 5,1 milhões no estabelecimento de uma nova subsidiária operacional em
Gana, instalando capacidade de produção comercial e atendendo aos requisitos iniciais de capital de giro,
incluindo para o desenvolvimento de negócios. O potencial de impacto da iniciativa é melhorar a produtividade
e renda dos produtores de árvores comerciais de Gana, conectando-os a cadeias de valor.

O projeto visa contribuir para a melhoria da produtividade e da renda dos produtores de árvores de Gana e das
cadeias de valor, fornecendo 20 milhões de sementes de qualidade de cacau, caju, borracha e carité para
100.000 pequenos agricultores, tanto homens quanto mulheres. Ambiente de negócios melhorado para apoiar as
vendas comerciais de mudas de qualidade, inclusive por meio de estudos de custo / benefício e viabilidade, e
reformas de políticas. O projeto contribuirá para o ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e o ODS
5 (igualdade de gênero). 

ODS 1, ODS 2, ODS 8, 0DS 15

1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 8, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b 
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Os principais patrocinadores, empresas privadas e várias instituições financeiras de desenvolvimento, assinaram
um contrato de compra de energia em 2010 com a Kenyan Power Company que definiu uma tarifa “feed-in” fixa
ao longo de um período de 20 anos com base no custo do projeto da Usina Eólica do Lago Turkana naquele
momento. No entanto, a viabilidade financeira do parque eólico estava em perigo devido aos aumentos de
custos resultantes de um longo processo de “due diligence” e financiamento inadequado. A Comissão Europeia
interveio por meio do Fundo Fiduciário de Infraestrutura da África - FFIA junto com financiamento concessional
combinado e com outros financiamentos não concessionais do Banco Europeu de Investimento - BEI para tornar
o projeto viável financeiramente. O FFIA fez parte do acordo como um investidor público e forneceu capital
especial de EUR 25 milhões na forma de ações preferenciais resgatáveis. O financiamento concessional foi
fixado com taxas abaixo do mercado, subordinadas em fluxos de caixa, e apenas reembolsadas após todos os
detentores preferenciais de dívida terem sido devidamente reembolsados. Os potenciais dividendos serão usados
para o financiamento da eletrificação rural ou projetos sociais na comunidade local. O BEI estruturou e está
gerenciando o Instrumento financeiro. Também faz parte do grupo de credores preferenciais no projeto com
investidores. O potencial de impacto da iniciativa é de aumentar disponibilidade de energia de baixo custo no
Quênia por meio de usina eólica de grande escala. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 
Contato: info@ltwp.co.ke , feedback@ltwp.co.ke  

Financiamento concessional e de "mezzanine" para aumentar a produção e disponibilidade
de energia renovável de baixo custo no Quênia (Usina Eólica do Lago Turkana)

Quênia/África

Comissão Europeia, por meio do Banco Europeu de Investimento - BEI, patrocinadores
privados e outros investidores privados 

Energia Público/Privado Nacional/ Internacional  

Instrumento de mercado + Instrumento regulatório

Piloto

O EU-DEVCO interveio através do FFIA juntamente com o financiamento concessional combinado e outros
financiamentos não concessionais do Banco Europeu de Investimento (BEI) para tornar o projeto viável
novamente e chegar ao fechamento financeiro. O FFIA atuou como investidor público e forneceu capital próprio
de 25 milhões de EUR sob a forma de ações preferenciais resgatáveis cumulativas. O financiamento
concessional foi precificado abaixo das taxas de mercado, subordinado em fluxos de caixa e só foi reembolsado
depois que todos os detentores de dívida sênior foram reembolsados. Os dividendos potenciais serão usados
para o financiamento de projetos sociais de eletrificação rural dentro da comunidade local. O BEI estruturou e
gere o instrumento financeiro. Também faz parte do grupo de credores sênior no projeto com investidores
comerciais.  
Após a conclusão, o projeto de energia eólica do Lago Turkana irá dissipar 16 milhões de toneladas de emissões
de carbono durante sua vida útil e reduzir as importações de combustível do Quênia em cerca de EUR 120
milhões por ano. Conseqüentemente, o projeto resultará em um aumento da disponibilidade de energia de baixo
custo no Quênia e na redução das emissões de carbono e das importações de petróleo. Contribuirá para o ODS
9 (indústria, inovação e infraestrutura) e o ODS 7 (energia limpa e acessível). 

ODS7, ODS9

7.1, 7.2, 7.a, 7.b, 9.1, 9.a 
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Embora as Filipinas tenham feito progressos significativos na instalação de sistemas hídricos nas últimas
décadas, continuam a apresentar escassez e poluição da água. O BDF deu início a um Fundo Filipino Rotativo
para a Água (PWRF) como uma resposta a essas questões, permitindo o financiamento do setor privado e, assim,
diminuindo a dependência de financiamento público limitado. No entanto, o investimento privado permaneceu
inadequado. Assim, a JICA alocou um empréstimo concessional inicial de JPY 1,5 bilhão ao BDF com um
vencimento de 30 anos (incluindo um período de carência de 10 anos), que foi cofinanciado com fundos de
instituições financeiras privadas, que foram emprestados a fornecedores de serviços de água públicos (ou seja,
governos locais e distritais) e privados. O conjunto de financiamento entre o BDF e instituições financeiras
privadas é fixado em 3:1 do valor do empréstimo aprovado. A alocação inicial do empréstimo posteriormente foi
aumentada para JPY 7,6 bilhões, que foi totalmente desembolsado. Simultaneamente, instituições financeiras
privadas solicitam uma garantia de risco de crédito cobrindo um máximo de 85% de sua exposição. A
Corporação de Garantia de Governos Locais, uma entidade privada, emite esta garantia. A Autoridade de
Crédito de Desenvolvimento da USAID forneceu um mecanismo de co-garantia que respalda a garantia, levando
a uma redução da exposição ao risco de crédito das instituições financeiras privadas. O impacto da iniciativa
tem sido um maior acesso ao financiamento privado para concessionárias de água. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato:Joel Kolker jkolker@worldbank.org ; Sophie Trémolet stremolet@worldbank.org 

Linha de crédito concessional e garantias para encorajar a participação do setor privado no
financiamento do setor de água e saneamento  

Filipinas/ Ásia

JICA e USAID por meio do Banco de Desenvolvimento das Filipinas - BDF e instituições de
financiamento privadas 

Água e saneamento Público/Privado Nacional/ Internacional  

 Instrumento de mercado + Gerenciamento de risco 

Piloto

Para o setor de água, o projeto PWRF resultou em aproximadamente 216.872 residências adicionais conectadas
a serviços de água (informação disponível em janeiro de 2017). A intervenção permitiu que instituições
financeiras privadas se engajassem no setor de água e saneamento, melhorando sua confiança nos empréstimos
aos fornecedores de serviços de água. O mecanismo PWRF do BDF viu os termos de financiamento melhorarem
com prazos aumentando de uma média de 7 anos para até 20 anos a taxas de juros fixas mais baixas. Isso
permitiu que os prestadores de serviços de água reduzissem os custos de empréstimos e gerissem melhor sua
capacidade de endividamento. Foi feita uma mudança no paradigma de financiamento de puramente público
para público-privado, que desta forma, expandiu a fonte de financiamento sustentável para incluir bancos
comerciais privados. O processo de reforma das regras para a concessionária tem três elementos: ring-
fencing20 de ativos, planejamento estratégico de negócios e contratação de desempenho; um projeto de lei que
estabelece um órgão regulador econômico independente, a Comissão Reguladora de Água; e um Programa de
Parceria de Operadores de Água local baseado em geminação, treinamento e gestão de conhecimento. Embora
o projeto tenha se iniciado durante a vigência dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o seu impacto de
longo prazo engloba o acesso à água potável e saneamento, captado no ODS 6, bem como trabalho decente e
crescimento econômico (ODS 8).

ODS1, ODS6, ODS10

1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.a, 10.2, 10.b.
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Os municípios do estado indiano de Tamil Nadu não têm acesso a financiamento para empreender investimentos
em infraestrutura local. O governo de Tamil Nadu criou Tamil Nadu Urban Infrastructure Financial Services Limited
- TNUIFSL, uma gestora de ativos de sua propriedade em conjunto com instituições financeiras privadas, para
acessar os mercados de capitais privados para financiar a infraestrutura no nível local. No entanto, o
financiamento permanece desafiador, especialmente para projetos menores. Assim, o KfW desembolsou um
empréstimo concessional de EUR 10 milhões ao governo da Índia. O empréstimo foi canalizado para financiar a
parcela subordinada (35%) do Fundo Multiparceiros de Água e Financiamento, um veículo administrado pela
TNUIFSL que foi projetado para desembolsar empréstimos para órgãos urbanos locais urbanos. A parcela
financiada pelo KfW foi combinada com o apoio patrimonial do governo de Tamil Nadu como garantia em
dinheiro (10%) para fornecer um colchão adicional contra perdas potenciais. O Fundo Multiparceiros emitiu dois
títulos, em 2012 e 2013, principalmente para investidores institucionais nos níveis local e estadual, incluindo
fundos de pensão públicos e privados. A combinação do empréstimo concessional do KfW (com uma taxa de
juros de 0,75%) e juros sobre os títulos (o primeiro título emitido a 10,6%) permitiu repasses rotativos a projetos
municipais em nível sustentável. No início de 2017, um terceiro título foi emitido com um suporte adicional do KfW
de 5 milhões de euros. A iniciativa tem gerado impacto em aumentar o acesso ao financiamento para projetos
de infraestrutura municipal.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: rajendrian@tnuifsl.com; pandians@tnuifsl.com  

Empréstimos concessionais e "equity" que garantem a emissão de títulos permitindo que os
municípios acessem os mercados de capitais para financiar o desenvolvimento de estrutura  

Índia/Ásia

KfW, governo de Tamil Nadu (Índia) e investidores em títulos privados 

Infraestrutura Público/Privado Nacional/ Internacional  

Instrumento regulatório + Instrumento de mercado

Consolidado

A intervenção alcançou resultados significativos. A avaliação ex ante projetava um forte impacto de
desenvolvimento de projetos de infraestruturas locais financiados com empréstimos do Fundo Conjunto de Água
e Saneamento. Em termos de impacto de longo prazo, a emissão de títulos por meio do veículo de propósito
especial melhorou o mercado local de títulos. Isso foi medido pela alta atividade do mercado secundário,
indicando liquidez das emissões e um impacto positivo no desenvolvimento do mercado de títulos em moeda
local. Em suma, o projeto contribuiu para o ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e ODS 9
(indústria, inovação e infraestrutura), bem como proporcionando aos municípios acesso ao financiamento.

ODS 8, ODS 9, ODS 10

8.2, 8.3, 9.1, 9.4, 9.a, 9.b, 10.2
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A Turquia fez grandes avanços na área da saúde no século 21, incluindo a cobertura universal, alcançada em
2003 (OCDE, 2014). No entanto, os indicadores de saúde continuam piores do que a média da OCDE,
principalmente devido ao subinvestimento. Assim, a Turquia implementou o Programa de Transformação da
Saúde para melhorar, modernizar e expandir os serviços de saúde no país por meio do programa de parcerias
público-privadas (PPP) de gestão de instalações hospitalares desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que visa a
fornecer até 29 novas instalações totalizando 42 mil leitos hospitalares de alta qualidade a partir de 2017. Um
exemplo é o projeto do Campus de Saúde Integrada Elazig, de 360 milhões de euros, estruturado como uma PPP
que lida com o projeto, construção, finanças e manutenção, sendo o ministério o único responsável pelos serviços
médicos básicos. O projeto Elazig implantou estruturas de financiamento inovadoras e melhorias de crédito,
resultando na emissão de títulos com uma classificação de grau de investimento (Baa2 pela Moody's) dois
degraus acima da classificação soberana da Turquia. Essa classificação foi possível graças à combinação do
seguro de risco político da AMGI e dos recursos de liquidez não financiados do BERD. O financiamento era
composto por dívida sênior de 288 milhões de euros e capital próprio de 72 milhões de euros, refletindo uma
razão de endividamento de 80:20. A ELZ Finance, que é propriedade da Meridiam and Ronesans, emitiu dívida
sênior na forma de títulos e os recursos foram emprestados à empresa do projeto. As taxas fixas em euros dos
títulos incluíram 83 milhões de euros em obrigações A1A com garantia privilegiada a 18 anos; 125 milhões de euros
em obrigações A1B sênior garantidas a 20 anos; e EUR 80 milhões em títulos A2 sênior com garantia de 20 anos.
Os títulos foram emitidos na forma de títulos de emissão diferida, permitindo ao emitente sacar os recursos
gradualmente para reduzir os custos de financiamento. Os títulos A1 têm o benefício dos recursos de liquidez do
BERD e da garantia de seguro contra riscos políticos da MIGA. A International Finance Corporation subscreveu os
títulos A2. A iniciativa tem promovido a melhoria no acesso aos serviços de saúde por meio de novas instalações
hospitalares

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@shp-uk.com ; info@infrapppworld.com

Facilidade de liquidez e garanta de risco político para fortalecer a emissão de títulos com
vistas a promover a participação de classes de investidores inexplorados na área de saúde

Turquia/Ásia

Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento - BERD, Agência Multilateral de
Garantia de Investimentos - AMGI, Meridiam and Ronesans e investidores de títulos 

Saúde Público/Privado Nacional/ Internacional  

 Instrumento regulatório + Instrumento de mercado + Gerenciamento de risco 

Consolidado

ODS 1, ODS 3, ODS 10

1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.b, 3.c, 3.d, 10.2, 10.b 

A PPP em Elazig visa a fornecer uma unidade de saúde integrada com 1.038 leitos que incluem um hospital geral,
uma maternidade e hospital pediátrico, um hospital psiquiátrico e uma clínica de saúde dentária que atende o
leste da Anatólia, com uma população de 1,6 milhão de pessoas. Do lado do impacto financeiro, o arranjo de
financiamento atraiu atenção generalizada na indústria financeira devido à sua aplicabilidade potencial para
infraestrutura de mercados emergentes. Tem um grande potencial para se repetir em mercados onde certos
riscos subjacentes do projeto não podem ser totalmente suportados pelos mercados de capitais e investidores.
Concretamente, o projeto contribui primordialmente para o ODS 3 (melhor acesso aos cuidados de saúde, boa
saúde e bem-estar). 
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Em parceria com o governo armênio, a USAID primeiro forneceu assistência técnica para estabelecer uma
estrutura para a emissão de títulos securitizados apoiados por uma carteira de empréstimos originados pelas
organizações universais de crédito (OUC). Isso exigiu trabalhar com os reguladores para criar um quadro jurídico
para estruturar e emitir uma obrigação titularizada. Um veículo para esta finalidade em especial, o Fundo de
Securitização de Carteira de Empréstimo, foi constituído como pessoa jurídica com o único objetivo de
securitizar os empréstimos. Mais de 1000 empréstimos das cinco OUCs participantes foram selecionados,
utilizando uma abordagem conservadora ao avaliar sua qualidade de crédito. Este processo reduziu pela metade
o número de empréstimos elegíveis para a securitização, que teve o efeito de melhorar as características de
crédito da carteira subjacente. Para catalisar ainda mais o interesse de investidores locais, duas melhorias de
crédito foram implantadas. Primeiro, as OUCs participantes compraram uma parte dos títulos fornecendo um
colchão de 10% para as primeiras perdas. Em segundo lugar, a Autoridade de Crédito para o Desenvolvimento da
USAID forneceu uma garantia de 50% para o título principal. Os títulos foram emitidos em moeda local e dólares
americanos com vencimento de três anos. A um custo de US$ 229.500 para a USAID, a transação movimentou
US$ 5 milhões em investimentos privados derivados de fundos de pensão e bancos locais. Como resultado direto,
o influxo de fundos tem fornecido o capital necessário para financiar pelo menos 800 novos empréstimos para
empreendedores rurais. Além disso, a transação estabelece um novo produto financeiro para levantar capital. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 
Contato: open@usaid.gov 

Empréstimos securizados com garantia e assistência técnica para desenvolver um mercado de
títulos securitizados com vistas a expandir o financiamento para fazendeiros e empresários

Armênia/Europa

 USAID, Banco Central da Armênia e investidores em títulos privados 

Serviços Financeiros Público/Privado Nacional/ Internacional  

Instrumento regulatório + Instrumento de mercado

Piloto

ODS 2, ODS 8, ODS 10, ODS 16

2.3, 2.a, 8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6 

Como resultado direto, o influxo de fundos proporciona o capital necessário para financiar pelo menos 800 novos
empréstimos para empresários rurais. Além disso, a transação estabelece um novo produto financeiro para
levantar capital. As UOCs que participam da oferta inaugural agora têm a capacidade de oferecer um fluxo
contínuo de emissão para levantar capital adicional. Em última análise, as transações impactarão o
desenvolvimento das áreas rurais, apoiando os agricultores na expansão da produção e os empreendedores na
abertura de negócios em aldeias rurais por meio da maior disponibilidade de financiamento das OUCs. Ao fazê-
lo, o projeto contribui para o ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico) ao fornecer acesso a
financiamento para OUCs, o que, em última análise, está gerando acesso a financiamento para os agricultores.
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Para lidar com a desnutrição na África Oriental, a Clinton Health Access Initiative criou a African Improved Foods
holding - AIF para produzir alimentos de alta qualidade que seriam canalizados por meio do Programa Mundial
de Alimentos e do governo de Ruanda. A empresa é uma joint venture entre parceiros públicos e privados. Os
principais patrocinadores de capital são a empresa privada holandesa DSM (47%), a IFC (20%), o Grupo CDC
(20%) e a Cia. de Financiamento para o Desenvolvimento dos Países Baixos - FMO (13%). Além da participação
acionária da FMO de US$ 4 milhões, ela tem dívidas pendentes com a holding de US$ 4 milhões. AIF representa
uma garantia para a FMO, que normalmente não se envolveria em financiamento de capital e dívida no mesmo
projeto. A FMO, como uma instituição de financiamento de desenvolvimento, contrata a dívida a taxas de
mercado. Isso é combinado com os recursos do governo holandês de alto risco investido como “equity” por meio
da FMO. A apropriação local tem sido um aspecto central no desenvolvimento da estrutura corporativa e
financeira. O governo de Ruanda possui uma participação acionária de 8% da sociedade operacional, sendo o
restante detido pela holding AIF. O governo também é um grande contratante dos produtos, juntamente com o
Programa Mundial de Alimentos-PMA. A iniciativa tem tido como impacto a redução da desnutrição por meio da
produção de alimentos melhorados usando matérias-primas de origem local. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@wbcsd.org ; info@africaimprovedfoods.com; info@fmo.nl

Patrimônio e dívida corporativa ( corporate equity and debt ) para construção de uma fábrica
de produção de alimentos com vistas a melhorar a segurança alimentar e nutricional e apoiar
os agricultores locais  

Ruanda/África

Governo dos Países Baixos, Companhia de Financiamento para o Desenvolvimento dos Países
Baixos (FMO) e DSM (Países Baixos)

Sistemas Alimentares Público/Privado Nacional/ Internacional  

Instrumento regulatório + Instrumento de mercado

Piloto

ODS 2, ODS 10

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 10.2 

A holding Africa Improved Food ajuda a reduzir a desnutrição e aumentar a base econômica e as capacidades
da economia local. A AIF foi lançada em 2016 em Ruanda e está atingindo mais de 1,6 milhão de pessoas
beneficiadas por ano. A AIF contribui com mais de US$ 1 bilhão em benefícios líquidos incrementais para a
economia africana, sendo o valor presente líquido da receita incremental total (inclui direta, indireta e induzida)
para Ruanda de aproximadamente US$ 750 milhões, e para a região da África Oriental aproximadamente US$
250 milhões, durante o período 2016-2031.Criou mais de 300 empregos diretos, beneficiado mais de 130.000
pequenos agricultores. Nos últimos 3 anos, o AIF cresceu para cerca de US$ 50 milhões em receitas e provou que
este modelo pode ser lucrativo enquanto contribui para o ODS 1 (Sem Pobreza), ODS 2 (Fome Zero) e o ODS 13
(Ação Climática)
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Trata-se de uma monetização de serviços ecossistêmicos. A meta do projeto apoiado pelo Laboratório do BID
(SU-T1096), com uma contribuição inicial de US$218.000, é desenvolver, com as maiores bolsas de valores do
mundo, um mecanismo de troca para uma nova classe de ativos de capital natural, por meio de uma “IPOs”, ou
seja, oferta pública inicial. A ideia é demonstrar a viabilidade de um novo instrumento que possa ser sustentável
para o mainstream da economia. O projeto recebeu autorização do governo do Suriname para criar, gerenciar e
capitalizar uma empresa, e comercializar o valor dos recursos naturais e econômicos direitos originados na
Reserva Natural Central do Suriname - CSNR por meio de uma empresa local (a “Empresa CSNR”). A missão
principal da empresa é valorizar e precificar os benefícios ambientais derivados dos ativos naturais da CSNR e
converter esses direitos em capital financeiro usando um mecanismo desenvolvido pelo IVE. O IVE trabalha com
organizações como o Stanford Woods Institute e Keep Tahoe Blue para agregar dados extensos para gerar um
valor intrínseco para ativos naturais e sociais. O público então “vota” sobre o valor desses ativos - como o Lago
Tahoe, o atum rabilho e crianças saudáveis - investindo e comercializando-os. Muito parecido com uma bolsa de
valores tradicional, o mercado define os preços por meio de negociações. Isso permite que o sistema atribua
valores a uma árvore em uma floresta ou à própria floresta sem cortá-la – o que reformula a ideia de valor e
custo. Por exemplo, o mercado IVE pode dizer que uma determinada árvore vale US$ 50.000 ao longo de sua
vida e não apenas US$ 400, que é o preço usualmente pago se ela for cortada. Esses direitos de ativos naturais
podem ser reivindicações referentes aos fluxos de benefícios que produzem retornos privados (por exemplo,
água, material genético, produtos farmacêuticos, ecoturismo) e retornos públicos (por exemplo, carbono,
biodiversidade). Trata-se de algo similar a como os direitos de mineração são concedidas a uma companhia.
Uma análise inicial do IVE identificou 237 categorias de serviços no CSNR que podem ser potencialmente
desenvolvidos e monetizados. Destes 237 serviços, já foram identificados três que demonstraram fluxos de
receita, estimados em US$ 40 milhões anuais. Ao criar o primeiro mercado para ativos naturais, o IVE pode
abordar diretamente uma falha dos principais mercados financeiros que hoje não avalia adequadamente os
ativos naturais. Se bem-sucedida, essa inovação tem grande potencial como uma solução alternativa liderada
pelo setor privado, no contexto do cumprimento dos compromissos globais com a mudança global do clima e a
biodiversidade.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: Ms Vashtie Dookiesingh vashtied@iadb.orgl

Intrinsic Value Exchange (IVE) para monetização de serviços ecossistêmicos

Suriname/América Latina e Caribe

BID, governo do Suriname e o Instrinsic Exchange Group - IEG 

Serviços Ecossistêmicos Privado Nacional/ Internacional  

Instrumentos de Mercado

Exploratório

ODS 6, ODS 8, ODS 10, ODS 14, ODS 15, ODS 16

6.6, 8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 14.2, 15.1, 15.2, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b, 16.6 

O IVE está trabalhando para reengajar o governo local com o apoio do BID LAB, CSU e Natural Capital Lab. O
modelo continua altamente relevante como solução para o financiamento da gestão sustentável do patrimônio
natural do país. No caso específico do Suriname, o país é uma exceção do ponto vista energético, uma vez que
conseguiu cumprir com o objetivo do Acordo de Paris, ao zerar suas emissões líquidas de carbono antes do prazo
estabelecido para o ano 2050. 
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Entre as ferramentas que os países da ALC têm utilizado para enfrentar a crise de emprego na região estão
políticas ativas de mercado de trabalho, como capacitação, intermediação e assistência na busca de emprego.
Essas políticas têm como objetivo ajudar os candidatos a emprego a ter um trabalho de qualidade. Como
resultado da Covid-19, a região está, por um lado, com um agravamento dos problemas estruturais do mercado
de trabalho, como alto desemprego e elevada informalidade do trabalho; e, por outro lado, com uma profunda
deterioração das contas fiscais. Diante deste contexto e do significativo investimento realizado pelos países da
região em políticas assistenciais, de resultados incertos, é fundamental apoiar os países para que melhorem a
eficácia dos gastos com programas de emprego. De acordo com as evidências, isso pode ser alcançado
aumentando os esquemas de Financiamento para Resultados (FpR). Os esquemas de FpR implicam em melhorias
em todos esses aspectos. Modelos diferentes podem ser implementados a partir de combinações diferentes em
duas dimensões. O primeiro é a forma de pagamento, que pode ser concedida para: apenas o resultado; uma
combinação de entradas, saídas e resultados; ou aumentos graduais em relação a uma meta. A segunda
dimensão corresponde à distribuição do risco entre quem financia (pagadores) e quem presta o serviço
(operadoras). Isso está associado a como e por quem os resultados são financiados: o governo ou um doador; um
investidor privado ou institucional; ou o beneficiário do programa. Assim, o BID está financiando o desenho da
iniciativa Pagamento por Resultados para Mais e Melhores Empregos na América Latina e no Caribe. Por meio
dessa iniciativa, recursos do governo e da cooperação internacional serão canalizados para Financiamento por
Resultados (FpR) em programas de emprego. O foco de atenção estará centrado na população vulnerável, com
baixo nível de escolaridade e maiores dificuldades de acesso a empregos de qualidade. A Colômbia é o país
que mais avançou na implementação de modelos de FpR no emprego, com o desenvolvimento de três Títulos de
Impacto Social e um Fundo de Pagamento por Resultados com apoio do BID. O desenho da iniciativa partiria
dessa experiência, bem como de outras iniciativas emergentes no Peru e Costa Rica.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

Pagamento por Resultados para Mais e Melhores Empregos na América Latina e Caribe

 Colômbia, Peru e Costa Rica/América Latina e Caribe (ALC) 

BID, governos da Colômbia, Peru e Costa Rica

Emprego e Renda Público Internacional

Instrumento Regulatório

Em Construção

Em nível global, diferentes modelos de FpR foram implementados em programas de emprego. Por exemplo, em
um modelo básico, um provedor fornece serviços a um beneficiário e, em seguida, o governo ou doador paga
apenas pelo resultado. É assim que funciona o programa Empléate, financiado com recursos do governo
colombiano: as operadoras prestam serviços de orientação, intermediação e formação à população vulnerável
desempregada, e o governo paga às operadoras desde que cumpram as metas de colocação e retenção dos
beneficiários. De acordo com a primeira meta principal deste programa, busca-se a vinculação laboral formal e
a retenção do emprego de no mínimo três meses de cerca de 1.400 pessoas vulneráveis. Uma variação do
modelo básico são os Títulos de Impacto Social - BIS, que foram incorporados em países como Estados Unidos,
Reino Unido e Colômbia. O BIS envolve a participação de investidores de impacto, que pagam antecipadamente
pelos insumos a uma operadora ou fornecedor que presta um serviço a um beneficiário, e então o governo ou um
doador faz o pagamento pelos resultados. Assim, ao contrário do modelo anterior, os investidores - e não as
operadoras - assumem o risco de o programa não funcionar. O BIS, portanto, permite atrair operadoras que
podem ser muito eficazes na prestação de serviços, mas não têm capital para assumir o risco e operar sem o
financiamento prévio de seus insumos. Em qualquer modelo, o FpR tem a capacidade de melhorar a eficácia dos
programas de emprego por meio de quatro canais. Em primeiro lugar, exigindo que os resultados do emprego
sejam medidos e divulgados, para os quais devem ser acompanhados. Em segundo lugar, buscar um alinhamento
entre os incentivos dos pagadores, provedores e beneficiários em torno dos resultados esperados. Terceiro,
permitindo maior adaptabilidade do modelo de intervenção, ao não predeterminar combinações de insumos ex
ante. E quarto, facilitar a canalização de maiores recursos de diferentes fontes (públicas, privadas ou
organizações sociais) na medida em que haja uma maior responsabilização por custos e resultados. Na verdade,
os gastos do PAML por meio do FpR para países de baixa e média renda aumentaram de US$ 1 trilhão para US$
25 trilhões entre 2008 e 2018 (Instiglio, 2018). Dadas as limitações fiscais que os governos da região enfrentarão
como resultado da crise da Covid-19, este potencial do FpR para canalizar recursos de doadores e cooperação
internacional que complementem as iniciativas públicas é especialmente relevante.
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ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@iadb.org ; info@instiglio.org

ODS 8, ODS 10, ODS 16

8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6 
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De acordo com a Estratégia Nacional para o Crescimento Verde 2011-2020 e a visão para 2050, a partir de
2012, o Vietnã tem tido uma orientação para finanças verdes e produtos financeiros verdes para o mercado de
ações com vistas a criar recursos financeiros para o crescimento verde. Assim, o Ministério das Finanças - MF, por
meio do seu Plano de Ação de Crescimento Verde, delineou a tarefa de “desenvolvimento do mercado de capital
verde e produtos financeiros verdes para mobilizar recursos de investimento para projetos verdes e proteção
ambiental”. No entanto, foram identificadas barreiras relacionadas à necessidade de uma estrutura legal
revisada e do estabelecimento de diretrizes para apoiar o nível adequado de crescimento sustentável. O quadro
regulatório e a capacidade institucional ainda precisam ser fortalecidos para permitir e facilitar a subscrição
efetiva de títulos verdes, nacional e internacionalmente (especialmente em plataformas de alta qualidade).
Portanto, o Programa de Preparação foi implementado por meio de 3 resultados: 1) estrutura regulatória
aprimorada para o desenvolvimento de títulos verdes para títulos corporativos e governamentais/municipais:
apoio ao MF, colaboração com parceiros estratégicos, para avaliar e desenvolver políticas para habilitar o
mercado de títulos verdes e desenvolver títulos corporativos, governamentais e municipais; 2) melhoria da
capacidade e conhecimento dos funcionários do governo do Vietnã e participantes do mercado na emissão de
títulos verdes e no mercado global de capital verde (com foco na experiência de emissão de títulos verdes por
meio da LGX e por instituições financeiras em Luxemburgo) serão compartilhados e produtos de conhecimento
desenvolvidos. 3) aumento dos investimentos verdes por meio de 2 emissões piloto de títulos verdes; duas
províncias/cidades e empresas serão selecionadas para a emissão de títulos verdes para financiar seus projetos
de investimento verde.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

Programa de Preparação para Títulos Verdes do Vietnã ( VietNam Green Bond Readiness
Program )  

Vietnã/Ásia 

Ministério das Finanças do Vietnã, governo do grão-ducado de Luxemburgo e Global Green
Growth Institute - GGGI  

Serviços Financeiros Privado Externo/Interno

Instrumento Regulatório

Piloto

O Vietnã ainda está nos estágios iniciais de seu mercado de títulos. No entanto, as reformas introduzidas em
2018, para facilitar a colocação privada de títulos e melhorar as divulgações, deverão impulsionar o mercado de
títulos, o que atrairia investidores de qualidade na economia em crescimento do Vietnã. Sob a orientação do
Ministério das Finanças, o Global Green Growth Institute - GGGI, em parceria com a Climate Bonds Iniciative -
CBI, organizou em junho de 2021 o primeiro programa de treinamento especializado para verificadores
potenciais e provedores de seguros terceirizados importantes no ecossistema de títulos verdes do Vietnã. O
Ministério das Finanças reconfirmou seu compromisso em desenvolver o setor de finanças verdes, incluindo o
mercado de títulos verdes, para apoiar a implementação da Estratégia Nacional de Crescimento Verde do
Vietnã. Para facilitar esta tarefa estratégica, os enfoques do ministério são a criação de um quadro jurídico, a
promoção da cooperação em finanças verdes e o incentivo à emissão de títulos verdes. O Vietnã tem construído
um momento significativo para dar início à sua jornada de financiamento verde. As Nationally Determined
Contributions - NDC (ou obrigações nacionalmente determinadas no âmbito do Acordo de Paris) atualizadas
anunciadas pelo governo reforçam seu foco e compromisso com um caminho de baixo carbono. 

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

ODS 8, ODS 10, ODS 16

8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6

Contato: Mr Srinath Komarina kvsrinath@gggi.org 
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A Indonésia arrecadou US$4,3 bilhões em seu primeiro chamado “título pandêmico”, que incluiu a parcela de
dívida em dólar mais longa já emitida na Ásia. O negócio foi finalizado nos EUA em abril de 2020 e vendido em
parcelas de 10,5 anos e 30,5 anos, no valor de US$1,65 bilhão cada, e uma parcela de US$1 bilhão de 50 anos.
Foi o maior negócio de títulos da Indonésia e a primeira vez que um negócio em dólares de 50 anos foi emitido
na Ásia, sem incluir transações híbridas rotativas. O termo de compromisso mostrou que a Indonésia usará o
dinheiro arrecadado para “financiar parcialmente seus esforços de alívio e recuperação do COVID-19”.
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC e Standard Chartered foram os corretores conjuntos do
negócio. A emissão de títulos globais para apoiar a economia de um país durante uma pandemia não é nada
novo. Em 2017, o Banco Mundial lançou títulos de pandemia para fornecer apoio financeiro ao Pandemic
Emergency Financing Facility - PEF, um mecanismo criado para canalizar um "aumento de financiamento" para
países em desenvolvimento no combate ao risco de doenças infecciosas. A emissão de títulos pandêmicos do
Banco Mundial em 2017 foi considerada um sucesso, com subscrições de mais de 200 por cento, indicando uma
resposta positiva entre os investidores

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

"Pandemic Bonds" da Indonésia 

Indonésia/Ásia

Governo indonésio, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC e Standard Chartered 

Saúde Privado Externo

Debt and Equity

Consolidado

A Indonésia divulgou um esquema de financiamento de quase US$ 40 bilhões para seu déficit fiscal, com o
banco central disposto a comprar cerca de 397,6 trilhões de rupias (US$ 28 bilhões) diretamente sem receber
juros, para ajudar a financiar a recuperação econômica. O programa de compra de títulos ajudará a financiar o
déficit fiscal de 2020, que chegou a 6,14% do PIB neste ano, à medida que o governo aumenta os gastos para
combater o surto do vírus enquanto a receita cai. O Banco Indonésia - BI também será um comprador provisório
e ajudará a pagar algumas despesas com taxas de juros de 177 trilhões de rupias em títulos que o governo
venderá em leilões para financiar esquemas de recuperação para algumas empresas. O BI está disposto a pagar
o spread entre as taxas de mercado e sua taxa de recompra reversa de 3 meses menos um ponto percentual. O
governo indonésio espera obter como resultado a elevação da confiança e a criação de um cenário mais estável
no âmbito da recuperação econômica. O esquema de títulos para programas de interesse público é pontual, a
dívida terá vencimentos longos e será negociável, o que permitirá ao BI utilizá-la para sua operação monetária. 
O esquema terá um pequeno impacto neste ano sobre a inflação, enquanto o BI continuará avaliando o impacto
na inflação futura e na taxa de câmbio da rúpia.O esquema não terá qualquer implicação na política monetária.
O BI intensificou suas operações de “flexibilização quantitativa” nos últimos meses para ajudar a amortecer a
desaceleração econômica e cortar sua principal taxa de juros três vezes este ano para apoiar o PIB, além de
quatro cortes em 2019. A sinalização para mais cortes potenciais na taxa de juros devera ser mantida. O governo
espera que o PIB da Indonésia fique entre uma contração de 0,1% e uma expansão de 1% este ano, em
comparação a redução de 2 % em 2020, e em comparação com um crescimento de 5% em 2019. O esquema
implica em algum risco de fornecimento de títulos, já que é improvável que o BI se desfaça dos títulos no
mercado em 2021 ou 2020. 
ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

ODS 1, ODS 3, ODS 10

1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.b, 3.c, 3.d, 10.2, 10.b 

Contato: info@depkeu.go.id  
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A SLTDA colocou a sustentabilidade no centro da revitalização do setor de turismo do Sri Lanka, ao lançar a
Certificação Nacional de Turismo Sustentável em 2018 com a assistência financeira e técnica da Iniciativa de
Financiamento da Biodiversidade (Biodiversity Finance Initiative - BIOFIN). A primeira fase de obtenção da
certificação para acomodações foi concluída com sucesso, enquanto o SLTDA e o PNUD estão atualmente
focados na obtenção de Certificações de Destino Sustentável para 9 destinos nas 9 províncias da ilha. Este
esquema de certificação permite que os destinos turísticos sejam avaliados com base na qualidade geral do
serviço e na exclusividade da experiência. Atualmente, 28% da receita total com turistas internacionais que
visitam é gerado por atrações relacionadas à biodiversidade. Esta certificação contribuirá ainda mais para o
turismo, atraindo turistas mais ecologicamente conscientes, o que vai gerar mais receitas para ajudar a melhorar
a biodiversidade destes destinos. Apesar do alto valor dessas atrações, quase nenhuma receita é destinada ao
desenvolvimento e conservação dessas atrações e seus habitats circundantes. A certificação visa a promover a
gestão sustentável da biodiversidade existente, incentivando os principais destinos turísticos a investir 0.5%
(equivalente a 5 milhões de dólares por ano) na gestão da biodiversidade. O esquema injeta dinheiro de volta na
conservação de recursos naturais e nas comunidades locais vizinhas, garantindo que o turismo seja para as
pessoas e o planeta, sem deixar ninguém para trás. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

Certificação de Destinos Sustentáveis 

Sri Lanka/Ásia

Autoridade de Desenvolvimento do Turismo do Sri Lanka (Sri Lanka Tourism Development
Authority - SLTDA) e PNUD, por meio da Iniciativa de Financiamento da Biodiversidade -
BIOFIN 

Turismo Privado  Interno

Instrumento Regulatório + Instrumentos Fiscais 

Piloto

O estabelecimento de um Esquema Nacional de Certificação de Sustentabilidade que permite à Autoridade de
Desenvolvimento do Turismo do Sri Lanka - SLTDA certificar empresas de turismo sustentável no Sri Lanka tem sido
altamente benéfico para o país. A promoção do turismo sustentável está se tornando cada vez mais essencial
para equilibrar a proteção ambiental com o desenvolvimento, mas também para aumentar a competitividade das
empresas de turismo individuais e promover o Sri Lanka como um destino turístico sustentável. O esquema de
certificação servirá para mitigar os impactos negativos do turismo, mas também incentivará as empresas de
turismo a fazerem a transição para práticas de negócios ambientalmente e socialmente responsáveis. O
Esquema Nacional serve também para incentivar os fornecedores de turismo a integrar práticas ambientalmente
e culturalmente sensíveis, tornando os negócios mais competitivos local e internacionalmente. Minimizar os
impactos negativos sobre o meio ambiente e a cultura local garante que os recursos do país possam ser
aproveitados para as gerações futuras. É importante ressaltar que a geração de renda, o fornecimento de
oportunidades de emprego qualificado, a preservação dos ecossistemas e culturas locais traz experiências
positivas para a população local, empresas de turismo e os próprios turistas. Isso maximiza a contribuição
positiva do turismo, incluindo a contribuição para a redução da pobreza.

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

ODS 1, ODS 8, ODS 10, ODS 12, ODS 15

1.1, 8.9, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 12.b, 15

Contato: Mr Upali Ratnayake upalir@srilanka.travel; Ms. Charmarie
Maelge charmarie@srilanka.travel
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Um programa inovador na Costa Rica está promovendo a criação de instrumentos financeiros para as mulheres e
a natureza - trabalhando para reduzir a lacuna de gênero e apoiar um futuro positivo para a natureza. Já foram
lançados em 2021 três instrumentos financeiros no valor de cerca de US $ 30 milhões por ano. O Programa +
Mulheres + Natureza inclui três mecanismos financeiros que aumentam o acesso das mulheres a instrumentos
financeiros em atividades relacionadas à biodiversidade, como turismo, silvicultura, agricultura e pesca -
atividades tradicionalmente desenvolvidas de forma desproporcional pelos homens. 1) Crédito Natura Mulher:
desenvolvido pela Fundação para o Desenvolvimento (Fundecooperacion para el Desarrollo) com aval do
FIDEIMAS: este instrumento de capital privado alocará créditos de US$800 a US$ 16.000, com taxa de juros entre
8% e 15% ao ano, com garantia hipotecária, móvel, penhor, fiduciário e fiança da FIDEIMAS (para população em
situação de pobreza), com prazo de até 60 meses (5 anos). 2) Crédito Mulher Rural: com o objetivo de promover
a democratização econômica para o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida das mulheres
rurais, especialmente no setor florestal, o Fundo Nacional de Florestas (FONAFIFO) lançou este instrumento
público de crédito que fornece capital de giro, infraestrutura, aquisição de equipamentos e projetos inovadores
relacionados à conservação e/ou uso sustentável da floresta, com juros de 4% a 7% ao ano, com garantias
hipotecárias, fiduciárias e organizacionais e com prazo de até 10 anos. 3) PSA Mulheres de FONAFIFO: as
mulheres têm barreiras estruturais de acesso à incentivos para proteger e restaurar florestas e integrar árvores
em suas fazendas. No âmbito do Programa +Mulher +Natureza, o conselho dos Fundos introduziu medidas para
favorecer os pedidos de pontuação geral das mulheres para aderir ao Programa de Pagamento por Serviços
Ambientais - PSA, do FONAFIFO. Este esforço abre a disponibilidade de fundos de US$26 milhões para serem
acessados por mulheres. As instituições envolvidas no programa continuam a discutir meios para transformar as
barreiras estruturais de gênero, como a posse da terra, no desenho de uma próxima geração de esquemas de
PSA.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:

Programa +Mulheres + Natureza

Costa Rica/América Latina e Caribe  

Ministério do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica, Fundação para o Desenvolvimento
(Fundecooperacion para el Desarollo) com aval do Fundo Fiduciário do Instituto Nacional de
Previdência Social - FIDEIMAS, Fundo Nacional de Florestas - FONAFIFO, e PNUD, por meio da
Iniciativa de Financiamento da Biodiversidade - BIOFIN 

Emprego e Renda, Gênero Privado  Interno

Instrumentos de Mercado

Piloto

Na Costa Rica, o desemprego feminino é atualmente de 26,1% e elas experimentam uma queda acentuada na
demanda e na oferta em suas atividades produtivas, especialmente nas atividades relacionadas à
biodiversidade: turismo, agricultura e pesca. As mulheres desempenham um papel fundamental na redução da
lacuna de financiamento para a natureza, e os esforços de conservação florescem quando a lacuna de gênero é
eliminada. É por isso que o Programa está trabalhando para criar soluções que estão fortalecendo a autonomia
econômica das mulheres. Os esforços do Programa continuam no aprimoramento das capacidades das
instituições públicas relacionadas à biodiversidade (CONAGEBIO, SINAC, FONAFIFO) para abordar as lacunas de
gênero dentro das instituições e dos beneficiários por meio de ações transformadoras. Além disso, o Programa
apoia o Prêmio Igualdade de Gênero para Unidades do FONAFIFO (ENREDD+) para premiar as unidades
produtivas locais que promovem a igualdade para as mulheres, sua autonomia econômica e seus esforços pela
preservação da natureza.
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ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 8, ODS 15

1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b 

Contato: biofin@undp.org    
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O Plano Financeiro de Biodiversidade do Cazaquistão tem 6 elementos principais: 1) Subsidiar a criação de
animais selvagens para salvar espécies de animais e desenvolver concessões de caça: solução financeira que
visa à conservação da população natural da vida selvagem, por meio da introdução de subsídios governamentais
para a criação de animais selvagens. O resultado da solução financeira é preservar os recursos da vida selvagem
e desenvolver o mercado para a “caça Sustentável”, libertando alguns animais na natureza, enquanto usa alguns
animais para caça, venda e colocação no mercado (chifres, carne, pele etc.). 2) Incentivos fiscais para o
desenvolvimento do ecoturismo: solução financeira que visa a aumentar o investimento em infraestrutura e
serviços de ecoturismo por meio de incentivos governamentais aprimorados para promover o desenvolvimento do
ecoturismo no Cazaquistão, com vistas a apoiar o desenvolvimento econômico, aumentar o financiamento de
áreas protegidas e expandiria as oportunidades de subsistência local para homens e mulheres. 3) Fortalecer o
planejamento de gestão de áreas de proteção para melhorar o financiamento: visa a garantir que as 27
unidades de conservação do país tenham planos de gestão e orçamentários de alta qualidade, capazes de
garantir financiamento governamental adequado para sua gestão bem-sucedida. 4) Introduzir compensações de
biodiversidade (biodiversity offsets) como um instrumento formal no Cazaquistão: solução financeira com
objetivo de introduzir um novo mecanismo eficaz para a conservação da biodiversidade durante a
implementação de projetos industriais, com vistas a mitigar os impactos do desenvolvimento industrial do país. 5)
Estabelecer um Sistema Interno de Comércio de Emissões - ETS para integrar os mecanismos ao arcabouço
jurídico nacional: as compensações de carbono apoiam o desenvolvimento verde de baixo carbono e fornecem
um mecanismo flexível para reduzir o carbono na atmosfera. O estabelecimento do Sistema de Comércio de
Emissões do Cazaquistão - ETS oferecerá opções de custo mais baixo para compensar as emissões e aumentar o
financiamento para projetos Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra - AFOLU favoráveis à biodiversidade.
6) Criar ambiente propício para atrair compensações de carbono do mercado internacional, empresas
multinacionais que operam no país: solução de financiamento que visa a atração adicional de investimentos
estrangeiros para a conservação da biodiversidade florestal por meio de projetos de carbono. Os recursos
financeiros dos investidores serão direcionados diretamente aos objetivos de conservação da biodiversidade
florestal, aumento da área florestal e melhoria do sistema de manejo florestal. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Plano Financeiro de Biodiversidade do Cazaquistão 

Cazaquistão/Ásia

Comitê de Silvicultura e Vida Selvagem,  
Ministério da Agricultura do Cazaquistão, e PNUD, por meio da Iniciativa de Financiamento da
Biodiversidade - BIOFIN 

Serviços Ecossistêmicos Pública/Privada Doméstica

Instrumentos Regulatórios

Em Construção

RESULTADOS: 
As reservas de carvão, petróleo, gás, cromo, urânio, zinco, minério de ferro, cobre, ouro e outras produções
colocam o Cazaquistão entre os 15 principais países da indústria extrativa do mundo. Cerca de metade das
receitas orçamentárias e mais de 70% dos lucros das exportações vêm de recursos naturais. Destas, as receitas
do petróleo representam cerca de metade do orçamento do Estado, as exportações de produtos das indústrias
extrativas representam 76%, dos quais 71% são de hidrocarbonetos. Os setores de mineração, energia, petróleo e
gás são os setores de maior risco para a biodiversidade, porque usam uma abordagem baseada em recursos.
Dentro de cada setor separadamente, existem muitos fatores óbvios, que têm impactos negativos e positivos
sobre a biodiversidade e os ecossistemas. Apesar do progresso feito na conservação da biodiversidade, o
Cazaquistão continua a enfrentar o impacto de fatores negativos nos sistemas ecológicos naturais e nas
populações de espécies selvagens, plantas selvagens e ecossistemas. O modelo de desenvolvimento econômico
existente leva a um desenvolvimento sustentável ineficaz da economia e ao aumento da pressão sobre a
biodiversidade e os ecossistemas, principalmente com o crescimento estável da população. 
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A baixa eficiência no uso de recursos energéticos, a degradação do solo e a escassez de água, a poluição e o
aumento da pressão sobre a flora e a fauna levam à perda de biodiversidade, deterioração da saúde local e
diminuição local do bem-estar de grupos populacionais específicos e comunidades locais. As condições
necessárias para a realização do plano envolvem a melhoria da efetividade na utilização dos recursos naturais e
seu gerenciamento, desenvolvimento e aprimoramento da infraestrutura existente em concordância com os
parâmetros da economia sustentável e melhoria da qualidade de padrões socioambientais pela diminuição da
pressão sobre o meio ambiente. 

ODS RELACIONADOS: 

METAS DE ODS RELACIONADAS:

MAIS INFORMAÇÕES 

ODS 8, ODS 10, ODS 12, ODS 13, ODS 15 

8.9, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 12.b, 13.2, 15.7 

Contato: biofin@undp.org 
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A compensação de biodiversidade é baseada na teoria de que os valores de biodiversidade obtidos em um local
compensarão os valores de biodiversidade perdidos para o desenvolvimento em outro local para atingir um
padrão ‘sem perda líquida’ de biodiversidade. Um local de compensação é um local onde a condição da
vegetação nativa e o habitat de espécies ameaçadas são protegidos perpetuamente e podem ser melhorados
por ações de manejo como cercas, controle de ervas daninhas, controle de pragas e plantio de espécies nativas.
O Esquema de Compensação de Biodiversidade (BOS) de New South Wales, na Austrália, é baseado nos
princípios "evitar, minimizar, compensar". Com base nos princípios, os proponentes de qualquer projeto devem:
considerar se o desenvolvimento pode evitar um impacto negativo sobre o meio ambiente; em seguida, considere
se o desenvolvimento pode minimizar quaisquer impactos negativos que não podem ser evitados; e uma vez que
todas as etapas razoáveis para evitar ou minimizar os impactos ambientais tenham sido esgotadas, considerar e
se os impactos restantes podem ser compensados. A compensação também fornece um incentivo para proteger
a biodiversidade em terras privadas, bem como fornece uma renda para proprietários de terras com locais de
compensação. Existem 2 elementos-chave para o BOS: 1) Obrigações de crédito: os incorporadores e
proprietários de terras geram uma obrigação de crédito devido aos impactos inevitáveis do desenvolvimento
sobre a biodiversidade ou eliminação da vegetação. A obrigação deve ser paga para compensar sua atividade.
2) Gerando créditos de biodiversidade: proprietários de terras estabelecem um local de manejo da
biodiversidade em suas terras, gerando créditos para vender a incorporadores ou proprietários de terras que
requerem esses créditos para compensar com segurança as atividades em outros locais. O Biodiversity
Conservation Trust - BCT desempenha um papel fundamental no Esquema de Compensação de Biodiversidade.
O BCT tem várias funções sob o esquema, incluindo ajudar os proprietários de terras que desejam gerar e vender
créditos de biodiversidade e fornecer um caminho alternativo para os desenvolvedores cumprirem uma obrigação
de compensação. O governo de NSW comprometeu mais de $350 milhões de dólares australianos nos próximos
cinco anos a partir de 2019-20 para financiar o BCT para estruturar seus programas privados de conservação de
terras. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES:

Departamento de Meio Ambiente e Mudança do Clima de New South Wales - NSW (New
South Wales Department of Environment and Climate Change - DECC) e o Fundo de
Conservação da Biodiversidade

ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Esquema de Compensação de Biodiversidade (Biodiversity Offset Scheme) - BOS de New
South Wales - NSW

Austrália/Oceania

Serviços Ecossistêmicos Pública/Privada Internas 

Instrumento Regulatório + Instrumento Fiscal

Maduro (pois é baseado em um modelo piloto anterior, o Biodiversity Banking - Biobanking
Scheme) 

RESULTADOS: 
O Esquema de Compensação de Biodiversidade é uma parte importante da abordagem do Governo de NSW
para equilibrar a necessidade de desenvolvimento em NSW, ao mesmo tempo que protege o meio ambiente. O
esquema garante que os impactos sobre a biodiversidade sejam avaliados usando uma metodologia robusta e
transparente. Quando um impacto no meio ambiente não pode ser evitado ou diminuído, o impacto na
biodiversidade é equilibrado, melhorando o valor da biodiversidade em outros lugares. Isso é feito por meio do
manejo de terras para conservação sob acordos de manejo. O esquema se baseia em 15 anos de experiência no
uso de abordagens baseadas no mercado para a conservação da biodiversidade. Embora o esquema faça
melhorias significativas em relação às abordagens anteriores, o governo de NSW está empenhado em melhorar a
operação do esquema para ajudar a garantir que ele forneça resultados ambientais e econômicos eficazes. O
impulso significativo no trabalho para garantir que o esquema esteja operando de forma eficaz se fundamenta
através de um programa integrado de melhoria e garantia para o esquema, que reúne uma série de melhorias,
incluindo governança, política, avaliações, funcionamento do mercado e conformidade e garantia. Uma estrutura
de monitoramento, avaliação e relatório para o esquema está sendo desenvolvida para melhorar a transparência
e consistência sobre o esquema, incluindo conservação e resultados econômicos. Isso incluirá relatórios sobre
resultados para a biodiversidade e o uso de indicadores sociais e econômicos para acompanhar o progresso do
esquema em relação aos objetivos
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.8

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato:  info@bct.nsw.gov.au ; feedback@environment.nsw.gov.au 
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ODS RELACIONADOS: 
ODS 15
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Na Costa Rica, como na maioria dos países em desenvolvimento, sem as instalações adequadas de recuperação
e/ou “rerrefino” de óleo usado e lubrificantes, existem apenas duas opções principais para o descarte de óleo
usado: queimar como combustível, aumentando as emissões de gases de efeito estufa e poluição do ar com
contaminantes (se não forem usados sistemas de captura corretos); ou simplesmente eliminar o óleo usado, que é
frequentemente despejado em aterros sanitários e em bueiros, o que polui gravemente as águas subterrâneas,
rios e oceanos, com efeitos correspondentes na saúde, vida selvagem, biodiversidade e meios de subsistência. A
oportunidade surge com a reciclagem óleo de motor usado como alternativa inovadora e sustentável. O
empréstimo do BID (US$3 milhões) contribui para cofinanciar o lançamento da primeira planta de recuperação
da América Central para processar com segurança e sustentabilidade óleo lubrificante usado e filtros de óleo
usados para produzir novos lubrificantes e outros subprodutos valiosos. O empréstimo, juntamente com o capital
dos investidores e dívida adicional de terceiros, permitirá que o METALUB passe de uma fase piloto para a
instalação de uma operação de rerrefino de capacidade total que pode eventualmente ser replicada em outros
países da América Central. Ao introduzir a economia circular no setor de transporte e educar o público, o
METALUB contribuirá para a mudança geral de paradigma que está acontecendo na Costa Rica, contribuindo
para uma mudança disruptiva e positiva no consumo responsável. Gerenciando resíduos localmente, removendo
materiais perigosos do meio ambiente e evitando que novos materiais poluam potencialmente a água e a terra, o
projeto terá um impacto na saúde do ecossistema da Costa Rica, que é um dos principais motores da economia.
O rerrefino de resíduos de lubrificantes está surgindo como uma opção atraente a ser registrada como uma
atividade de mitigação da mudança do clima para o mercado doméstico de carbono, gerando compensações
de carbono que podem ser vendidas para organizações no programa de neutralidade de carbono da Costa Rica.
Ao recuperar o óleo básico e produzir lubrificantes acabados localmente, o país pode reduzir suas importações
de petróleo estrangeiro, reduzir seu déficit comercial e gerar mais empregos locais. METALUB também está
explorando como promover novas atividades empresariais em áreas de baixa renda por meio da promoção de
centros de coleta de óleo usado nos bairros. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Financiamento da Reciclagem Sustentável de Óleo na Costa Rica 

Costa Rica/América Latina e Caribe

BID e Metalub Soluciones Verdes - MSA 

Resíduos Pública/Privada Externo

 Instrumento de Mercado 

Piloto

RESULTADOS: 
O empréstimo proposto neste projeto foi determinante para cofinanciar o lançamento da primeira planta de
recuperação da América Central para processar com segurança e sustentabilidade óleo lubrificante usado e
filtros de óleo usados   para produzir novos lubrificantes e outros subprodutos valiosos. O empréstimo do
Laboratório do BID, junto com o capital dos investidores e dívida adicional de terceiros, permitirá que a METALUB
passe de uma fase piloto para a instalação de uma operação de rerrefino de capacidade total que pode
eventualmente ser replicada em outros países da América Central. A ambiciosa meta da METALUB de recuperar
uma média de 6 milhões de litros de óleo usado por ano, mitigaria 15.000 toneladas de emissões de carbono
anualmente, o equivalente a 300.000 toneladas ao longo dos 20 anos de vida do projeto (~ 2% da meta da ONU
de 2050 da Costa Rica) e transformar um fluido residual contaminante em um produto utilizável, enquanto gera
lucro.
ODS RELACIONADOS: 
ODS 12
METAS DE ODS RELACIONADAS:
12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.8, 12.a, 12.b 

MAIS INFORMAÇÕES 
Contato: info@iadb.org ; info@idbinvest.org 
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Os swaps, ou trocas, de dívida por natureza não são ferramentas novas. Nos anos 1990, organizações como o
Fundo Mundial para a Natureza (WWF, sigla em inglês) compraram parte da dívida da Bolívia e do Equador e, em
troca, os dois países se comprometeram a proteger espécies ameaçadas ou a reduzir o desmatamento. De 1991 a
2003, trocas de dívidas por natureza geraram quase 1,1 bilhão de dólares em investimentos em conservação, mas
o instrumento caiu em desuso no século XXI. Pesquisadores e ambientalistas acreditam que agora é hora de
aumentar as trocas de dívida por preservação ambiental. Pesquisadores do Centro de Política de
Desenvolvimento Global - Global Development Policy - (GDP) defenderam recentemente um swap de dívida por
natureza especificamente com a China. Segundo eles, a China está em uma posição única para ajudar os países
em desenvolvimento a enfrentar simultaneamente suas crises econômicas e de dívida soberana, visto que Beijing
é o maior credor bilateral do mundo. A pesquisa do GDP Center avaliou que, na América Latina, destaca-se o
Equador, que deve um montante equivalente a 17,1% de seu PIB à China e tem uma possibilidade moderadamente
alta de implementar um esquema de dívida por ações climáticas. O Equador é um candidato ideal para fazer
uma troca de dívida por ações de preservação à natureza devido a seu alto nível de endividamento e sua
biodiversidade única. O Equador tentou um esquema semelhante no passado, mas que não deu certo. Em 2007,
o então Presidente do Equador, Rafael Correa, comprometeu-se a deixar intocados os vastos depósitos de
petróleo do parque nacional Yasuní, um lugar de alta biodiversidade, em troca de uma compensação
internacional equivalente à metade do valor das reservas. Mas poucos doadores internacionais se manifestaram.
Atualmente, há uma proposta em construção, com apoio da Universidad Andina Simón Bolívar, de uma troca de
6% da dívida do país com a China para proteger uma área de 200 mil hectares de florestas nativas,
principalmente na bacia amazônica. A nova proposta inclui o estabelecimento de um sistema de monitoramento
de desmatamento e punições para os que forem pegos desmatando florestas. Todas as atividades extrativistas
na área seriam reduzidas e as comunidades locais receberiam incentivos econômicos para evitar o
desmatamento. Um fundo fiduciário também seria criado para incentivar projetos locais sustentáveis, como a
bioeconomia.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Troca de Dívida por Natureza (debt for nature swaps) para conservação de recursos florestais
no Equador 

Equador/América Latina e Caribe

Global Development Policy - GDP Center, Universidade de Boston, e Universidad Andina Simón
Bolivar. 

Serviços Ecossistêmicos Pública/Privada  Externa

Debt and Equity

Exploratório

RESULTADOS: 
Ainda não reportados.

ODS RELACIONADOS: 
ODS 8, ODS 10, ODS 15, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 15.6, 15.9, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@bu.edu; info@uasb.edu.ec  
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O Tropical Forest Conservation Act (TFCA) foi promulgado nos EUA em 1998 (e re-autorizado em 2019) para
oferecer aos países em desenvolvimento elegíveis uma oportunidade de aliviar sua dívida oficial com o governo
dos EUA e, ao mesmo tempo, gerar fundos para atividades de conservação da floresta tropical. Para serem
elegíveis para financiamento ao abrigo do TFCA, os países devem possuir uma floresta tropical de importância
global ou regional, bem como cumprir determinados critérios políticos e econômicos estabelecidos na lei. Os
acordos TFCA podem ser estruturados como redução da dívida, recompra de dívida ou uma troca de dívida por
natureza. Os fundos em moeda local são usados para uma ampla variedade de atividades de conservação
florestal, incluindo o estabelecimento, restauração, proteção e manutenção de parques e áreas protegidas. Na
última edição de re-autorização da iniciativa, foram incluídas atividades de proteção a barreiras de corais. Além
de fornecer financiamento ao governo, o financiamento obtido por meio de acordos TFCA foi usado para criar
fundações locais, bem como para apoiar pequenas doações a ONGs e a comunidades locais. Os acordos TFCA
foram firmados com Bangladesh, El Salvador, Belize, Peru, Filipinas, Panamá e Colômbia. Várias ONGs
internacionais de conservação (The Nature Conservancy, Worldwide Fund for Nature, Wildlife Conservation
Society e Conservation International) alavancaram fundos adicionais com base na contribuição dos EUA. A
reautorização da TFCA permitirá novas dotações e negociações sobre a conversão da dívida estão em
andamento com Jamaica, Guatemala, Equador, Paraguai, São Vicente & Granadinas, Botswana, Costa Rica,
República Dominicana, Índia, Indonésia, Brasil, Quênia e Sri Lanka.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Alívio de dívida externa para promover conservação de biodiversidade em países em
desenvolvimento

Diversos países América Latina e Caribe, África e Ásia 

Governo americano, por meio do Ato de Conservação de Floresta Tropical (Tropical Forest
Conservation Act - TFCA) e governos de países receptores  

Serviços Ecossistêmico Público/Privado Interno/Externo

Debt and Equity

Consolidado

RESULTADOS: 
Desde 1998, US$233.4 milhões foram usados no âmbito do TFCA para estruturar acordos de empréstimos em 14
países, por meio de 20 projetos florestais. Acordos no âmbito do TFCA já salvaram mais de 60 milhões de acres
de florestas tropicais em países como Botswana, Brasil21, Filipinas e Indonésia. Há expectativa de que os
programas TFCA irão gerar mais de U$339 milhões para doações e projetos para ajudar a proteger e administrar
de forma sustentável as florestas tropicais nos países beneficiários.  

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 8, ODS 15

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 8, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: slampman@usaid.gov  
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A iniciativa faz parte do apoio em fases ao governo da Namíbia por meio de três projetos sucessivos apoiados
pelo GEF e destinados a fortalecer e expandir o sistema de áreas protegidas – APs do país (que aumentou de
13% a 17%) de maneira estratégica. Foram aplicadas uma série de estratégias para garantir financiamento
sustentável para as APs da Namíbia, que incluiu uma análise econômica abrangente do sistema de APs para
justificar o aumento do investimento em APs. Além disso, desenvolveu um sistema de gestão de concessões
compatível com os objetivos de conservação e desenvolvimento da Namíbia, aumentando significativamente o
orçamento disponível para a gestão dos parques. Com base no estudo de avaliação de 2012, estima-se que o
Ministério do Meio Ambiente e Turismo - MAT aumentou o orçamento anual para gestão e desenvolvimento dos
parques em 310% desde o início da iniciativa. O Ministério das Finanças aprovou a retenção de 25% da receita
de entrada do parque por meio do Fundo Fiduciário de Produtos da Vida Selvagem (Game Products Trust Fund).
Esses fundos são agora reinvestidos na gestão de parques e vida selvagem, fornecendo cerca de US$2 milhões
de financiamento sustentável adicional por ano.  

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Desenvolvimento da capacidade da Namíbia e sistema de concessão para garantir
financiamento sustentável para áreas protegidas  

Namíbia/África

Ministério do Meio Ambiente e Turismo e Ministério das Finanças do Governo da Namíbia,
Millennium Challenge Cooperation, Governo Alemão (KfW Bankengruppe) e Conservation
International, PNUD e Global Environment Facility - GEF 

Serviços Ecossistêmicos Público/Privado Externo/Interno

Instrumento regulatório

Consolidado

RESULTADOS: 
As receitas realizadas a partir dos sistemas de concessão renovados foram da ordem de N$15 milhões no
momento de fechamento do projeto, em oposição aos N$0,5 milhões em comparação com o que estava sendo
realizado antes do projeto. Várias concessões foram concretizadas, enquanto novos planos de desenvolvimento
do turismo foram desenvolvidos. Alguns dos resultados da implementação dos projetos foram diretamente
integrados aos sistemas de relatório e gestão do Ministério, aumentando a probabilidade de sustentabilidade
institucional. A distribuição equitativa dos benefícios das unidades de conservação e sua contribuição para a
redução da pobreza tem sido uma preocupação constante. Para apoiar isso, o MAT, em consulta com as partes
interessadas, desenvolveu um modelo padrão para acordos para garantir a divisão equitativa de custos e
benefícios, construção de capacidades, responsabilidade de gestão e propriedade de direitos e ativos. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 5, ODS 8, ODS 15

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: sarah.valenti@undp.org 
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O Fundo de Energia Sustentável - MSEF II é um fundo de infraestrutura verde que fornece capital e
financiamento intermediário para oportunidades de investimento em eficiência energética - EE e energia
renovável - ER que geram benefícios de triplo resultado para a América Latina e o Caribe - LAC. O objetivo é
fornecer uma solução para o desafio de canalizar e distribuir capital para EE nos mercados emergentes da ALC,
aproveitando o aumento das instituições financeiras e o interesse de investidores privados em EE. O MSEF II foi
projetado para otimizar as necessidades de energia de empresas e governos locais na região alvo, à medida que
fazem a transição para uma economia de baixo carbono por meio da implementação de projetos de
infraestrutura verde que reduzem o consumo de energia/ água ou geram energia a partir de fontes renováveis. O
MSEF II é uma continuação do MSEF I (US$ 5 milhões), também apoiado pelo Fundo Multilateral de Investimentos
- FUMIN. O MSEF I tem um bom desempenho, com uma meta de retorno bruto de 16 - 17% e um valor total de
capital integralizado de 86,99%. O FUMIN investiu, em 2020, US$ 3 milhões em ações neste segundo fundo. O
MSEF II tem uma meta de capitalização de US$ 200 milhões, uma taxa interna bruta de retorno mínima esperada
de 16%. O objetivo específico do MSEF II é investir em 30 a 40 projetos cujo resultado seja aumentar o acesso a
tecnologias de energia limpa ou eficiente para famílias, municípios e micro, pequenas, e médias empresas -
MPMEs, criar oportunidades de negócios para MPMEs, gerar financiamento de carbono e benefícios econômicos
associados de reduções verificadas nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e produzir um retorno líquido
para os investidores. O MSEF II irá, assim, contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio da
implementação de projetos que mitiguem e ajudem a se adaptar aos efeitos da mudança do clima. O Fundo
investirá pelo menos 60% de seu capital comprometido total em projetos de EE e não mais que 40% de seu
capital comprometido total em ER. O tamanho médio do investimento será de cerca de US$ 5 milhões, com um
investimento mínimo de US$ 500.000. O MSEF II investirá em projetos em diversos setores e países, garantindo
assim uma carteira bem diversificada.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: 
TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Fundo de Energia Sustentável para a América Latina e Caribe 

Vários países da América Latina e Caribe

BID

Energia

Energia Externo/Interno

Debt and Equity 

Piloto

RESULTADOS: 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 7, ODS 8, ODS 9

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 7.1, 7.2, 7.a, 7.b, 8.10, 9.1, 9.a, 9.3 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@iadb.org 

O objetivo específico do MSEF II é investir em 30 a 40 projetos que aumentem o acesso a tecnologias de energia
limpa ou eficiente para famílias, municípios e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs); criem oportunidades
de negócios para MPMEs; gerem financiamento de carbono e benefícios econômicos associados das reduções
verificadas nas emissões de gases de efeito estufa (GEE); e produzir um retorno líquido para os investidores. O
MSEF II irá, assim, contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio da implementação de projetos que
mitiguem e ajudem a se adaptar aos efeitos da mudança global do clima.
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O IFRRU 2020 reúne num único instrumento financeiro diversas fontes de financiamento, incluindo Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento do PORTUGAL 2020, Banco Europeu de Investimento - BEI e o Banco de
Desenvolvimento do Conselho da Europa - CEB, com vista à otimização e maximização dos recursos financeiros
destinados a apoiar a reabilitação e revitalização urbanas no território nacional. Por meio do IFRRU 2020 são
disponibilizados produtos financeiros, com condições mais vantajosas face às praticadas no mercado,
vocacionados especificamente para apoiar a reabilitação urbana e, complementarmente, a eficiência
energética na habitação. O instrumento tem sido considerado como um modelo a ser seguido no continente
europeu, pois oferece um esquema nacional em que o governo teve de se valer de uma quantidade
relativamente pequena de fundos estruturais e levantar uma grande quantidade de investimentos públicos e
privados. Por meio de um edital, foram selecionadas as entidades gestoras financeiras, que disponibilizam os
produtos financeiros (empréstimos ou garantias) por meio dos quais são financiadas as operações de
reabilitação urbana. Cabe a cada Município definir o território no qual terão lugar as intervenções a apoiar,
numa perspectiva de focalização dos apoios e de planeamento das intervenções de forma articulada entre
investimentos públicos e privados.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Renovação Urbanas - IFFRU 2020

Portugal/Europa

Governo de Portugal, SPGM, a instituição nacional de garantia, e os bancos Santander, BPI,
Millenium

Infraestrutura Público/Privado Externa/Interno

Instrumento de Mercado

Piloto

RESULTADOS: 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 9, ODS 10, ODS 11

METAS DE ODS RELACIONADAS:
9.1, 9.4, 9.a, 9.b, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.7, 11.a, 11.b

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@ifrru.ihru.pt  

O IFRRU 2020 tem a previsão de conclusão em 2023. Com o IFRRU pretende-se financiar a reabilitação integral
de edifícios, situados em áreas de reabilitação urbana, com o objetivo de promover a fixação de pessoas e de
atividades econômicas, contribuindo, deste modo, para a criação de riqueza e de emprego nessas áreas, numa
lógica de urbanismo sustentável, para a diminuição do consumo anual de energia primária na habitação e
apoiando, ainda, a reabilitação urbana em comunidades desfavorecidas. 
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Em 2010, o governo da Malásia introduziu o Esquema de Financiamento de Tecnologia Verde (Green Technology
Financing Scheme – GTFS), administrado pelo Centro de Tecnologia Verde e Mudança do Clima da Malásia -
MGTC -para financiar empreendimentos relacionados à tecnologia verde, facilitando o acesso ao financiamento
do mercado. Inicialmente definido para durar até 2015, foi estendido primeiramente até 2017 e novamente até
2020. Essas extensões refletem o compromisso do governo em buscar o desenvolvimento do setor de tecnologia
verde para o crescimento socioeconômico do país. O esquema de garantia de empréstimos oferece um
desconto de 2% ao ano sobre as taxas de juros ou lucro cobradas pelas instituições financeiras, ao mesmo
tempo que fornece uma garantia do Governo de 60% para o custo verde do montante financiado. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Esquema de Financiamento de Tecnologia Verde (Green Technology Financing Scheme) da
Malásia

 Malásia/Ásia

Governo da Malásia, OCBC Bank, Maybank, UOB, MDW 

Energia, Água, Urbano,
Transporte, Resíduos,
Indústria

Público/Privado Interno 

Instrumento de Mercado 

Consolidado

RESULTADOS: 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 8, ODS 10, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@gtfs.my 

A extensão do GTFS até 2022 incluiu a aprovação de um acréscimo de MYR 2 bilhões de empréstimos a serem
aprovados, incluindo títulos verdes, além dos MYR 3,5 bilhões já aprovados. O GTFS tem incentivado as empresas
a empreender projetos verdes de grande escala nos setores de energia, água, urbano, transporte, resíduos e
industrial, contribuindo para um impacto mais positivo no mercado verde local. Como o principal catalisador da
nação para a implantação de tecnologia verde, o MGTC desempenha um papel determinante ao continuar a
introduzir mecanismos financeiros viáveis para apoiar o crescimento verde ao aumentar os investimentos.
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O Philippine Charity Sweepstakes Office – PCSO (em filipino, Tanggapan sa Charity Sweepstakes ng Pilipinas) é
uma empresa controlada pelo governo das Filipinas, sob supervisão direta do Gabinete do Presidente das
Filipinas. É responsável por levantar fundos e fornecer fundos para programas de saúde, assistência e serviços
médicos, bem como para instituições de caridade de caráter nacional, por meio de recursos obtidos a partir de
recursos aportados em loterias do país. A arrecadação vai para o Fundo Social Presidencial para melhorar o
bem-estar social do país. A iniciativa opera por meio da seguinte alocação de receitas líquidas: cinquenta e
cinco por cento (55%) são reservados como fundo de prêmios para o pagamento de prêmios, incluindo aqueles
para os proprietários e vendedores de bilhetes premiados, jóqueis de cavalos de corrida. Os prêmios não
reclamados dentro de um ano a partir da data do sorteio são considerados perdidos e farão parte do fundo de
caridade; trinta por cento (30%) são reservados como contribuições para o fundo de caridade/social do
Gabinete do Presidente; quinze (15%) por cento são reservados como contribuições para as despesas
operacionais e dispêndios de capital do PCSO. Todos os saldos de quaisquer fundos no Escritório de Sorteios de
Caridade das Filipinas reverterão e farão parte do fundo de caridade. Os desembolsos dessas alocações estão
sujeitos às regras e regulamentos de auditoria nacional.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Arrecadação de fundos para programas de saúde e bem-estar por meio de loterias das
Filipinas

 Filipinas/Ásia

Governo das Filipinas, por meio do Escritório de Sorteios de Caridade das Filipinas (Philippine
Charity Sweepstakes Office – PCSO; em filipino, Tanggapan sa Charity Sweepstakes ng
Pilipinas)

Instrumento Regulatório 

Consolidado

RESULTADOS: 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 3, ODS 10

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.b, 3.c, 3.d, 10.2, 10.b 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: pcso_marketing@yahoo.com 

Desde a sua criação em 1934, o Philippine Charity Sweepstakes Office - PCSO cumpriu o desafio de sua missão
e propósito de elevar a qualidade de vida do povo filipino. A agência se estabeleceu como uma instituição
governamental modelo com sua dedicação para servir os setores desfavorecidos da sociedade. Em cumprimento
ao seu objetivo principal de fornecer fundos para programas de saúde e outras instituições de caridade, o PCSO
está engajado em vários programas de bem-estar social e desenvolvimento. Os principais programas da agência
são os seguintes: fundo de dotação / programa de saúde de qualidade, programa de assistência médica
individual, programa de extensão comunitária, programa de doação de ambulância, programa nacional de
calamidades e desastres e renovação de hospitais e melhoria de instalações de saúde. 

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Saúde Saúde Interno 
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Desde que começou a vender tickets em 1985, a loteria do Oregon cresceu e se tornou a segunda maior
produtora de receita para o estado, depois da receita oriunda dos impostos. A alocação dos lucros da loteria é
determinada pelos eleitores do Oregon, que aprovam as categorias amplas que podem receber os fundos da
loteria do Oregon. Emendas constitucionais permitiram o uso de fundos de loteria para o desenvolvimento
econômico (Oregon Ballot Measure 4 em 1984), educação pública (Oregon Ballot Measure 21 em maio de 1995) e
programas de recursos naturais (Oregon Ballot Measure 66 em 1998). Em 2016, o eleitor do Oregon aprovou a
Medida 96 que emendou a constituição do estado para reservar 1,5 por cento dos fundos da loteria do Oregon
para programas de veteranos. A Legislatura e o Governador do Estado de Oregon se apropriam do restante dos
fundos da loteria dentro dessas categorias durante cada sessão legislativa. O estado do Oregon dedica cerca
de 1% da receita da loteria para programas de prevenção e tratamento de jogos de azar. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Arrecadação de fundos para apoiar a educação pública e o manejo de recursos hídricos por
meio de loterias no Oregon, Estados Unidos  

Estados Unidos/Américas

Governo do estado do Oregon, Estados Unidos

Instrumento Regulatório 

Consolidado

RESULTADOS: 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 4, ODS 6, ODS 8, ODS 10, ODS 15, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
4.1, 4.2, 4.3, 6.3, 6.5, 6.6, 6.b, 8.10, 10.2, 10.5, 15.1, 15.2, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@oregonlottery.org   

Desde 1985, a Loteria transferiu mais de US$ 12 bilhões para apoiar a educação pública, o desenvolvimento
econômico, os parques estaduais e a melhoria de bacias hidrográficas. Também pagou aos jogadores mais de
US$ 30 bilhões em prêmios. Em 1995, os eleitores do Oregon aprovaram uma emenda constitucional permitindo
que os fundos da Loteria fossem usados para a educação pública. Atualmente, 53% dos fundos da Loteria vão
para escolas públicas. Em 1998, os eleitores do Oregon adicionaram novamente uma emenda constitucional para
permitir que os dólares da loteria fossem para recursos naturais que incluem melhorias de bacias hidrográficas e
financiamento para parques estaduais. Um total de 15% dos fundos da loteria vai para esses programas. A
Loteria do Oregon é totalmente autofinanciada por meio da venda de jogos de loteria. A Loteria desenvolve,
produz e comercializa jogos de loteria; e paga os vencedores e suas próprias despesas operacionais. Quaisquer
lucros restantes vão para o estado para ajudar a financiar programas e projetos importantes para os habitantes
do Oregon.

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Governo do estado do
Oregon, Estados Unidos 

Governo do estado do
Oregon, Estados Unidos 

Interno 
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El Salvador é um exemplo importante de país que fez da saúde uma prioridade política nacional, quando maiores
recursos públicos foram obtidos por meio da reforma tributária. Desde sua criação por lei em 2004, FOSALUD
tem liderado o esforço de controle do tabaco, sob um arranjo de financiamento que aloca até 35 por cento das
receitas fiscais do tabaco, bebidas alcoólicas, armas e munições para implementar campanhas preventivas para
controlar o consumo de tabaco e álcool, bem como para serviços de cessação. Este esforço sustentado ao longo
de mais de uma década valeu a pena. El Salvador tem atualmente uma forte estrutura legal de controle do
tabagismo, incluindo uma legislação abrangente de espaços públicos livres de fumo adotada em 2015, proibição
de publicidade, promoção e patrocínio por empresas de tabaco, advertências de saúde gráficas cobrindo 50 por
cento dos maços de cigarros e cessação gratuita e acessível de serviços para pessoas que querem deixar de
fumar. Todas essas ações, especialmente o aumento dos impostos sobre o tabaco que aumentaram os preços e
reduziram a acessibilidade dos cigarros, contribuíram para reduzir o uso do tabaco em El Salvador.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Geração de Recursos para o Fundo Solidário de Saúde de El Salvador - FOSALUD por meio
da taxação de tabaco, bebida e armamentos  

El Salvador/América Latina e Caribe

Governo de El Salvador, por meio do Fundo Solidário de Saúde de El Salvador - FOSALUD 

 Instrumentos fiscais

Consolidado

RESULTADOS: 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 3, ODS 8, ODS 10 

METAS DE ODS RELACIONADAS:
3.a, 8.10, 10.5

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: comunicaciones@fosalud.gob.sv ; joseportillo@fosalud.gob.sv 

Os impostos sobre o consumo de tabaco, tanto específicos quanto ad valorem, também aumentaram
regularmente durante esse período, representando 41% do preço médio de varejo de um maço de 20 cigarros.
Como resultado, o preço de um maço da marca de cigarro mais popular de El Salvador aumentou de US $ 1,4 em
2008 para US $ 1,75 em 2010 e US $ 1,95 em 2012; um aumento de 39% em quatro anos. Em 2016, o preço subiu
para US $ 2,0. Mais importante ainda, entre 2012-2016, o crescimento dos preços dos cigarros em El Salvador
excedeu a inflação e o crescimento do PIB per capita, levando assim a uma redução na acessibilidade dos
cigarros. De fato, enquanto os preços dos cigarros aumentaram 70,6%, a taxa de inflação aumentou 9,6% e o PIB
per capita 10,4%.

SETOR: TIPO DE FONTES:

ORIGEM DA FONTE:
Saúde Saúde

Interno/Externo

Todas essas ações, especialmente o aumento dos impostos sobre o tabaco que aumentaram os preços e
reduziram a acessibilidade dos cigarros, contribuíram para reduzir o uso do tabaco em El Salvador. O consumo
anual de cigarros diminuiu de 1,5 bilhões de cigarros em 2002-2009 para 0,75 bilhões de cigarros em 2015-2016.
As pesquisas de prevalência do tabagismo também mostram que a prevalência do tabagismo entre os adultos
diminuiu entre o período de 2005-2014, bem como entre os adolescentes entre 2003-2015. 
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AgrInvest, é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO,
concebida para facilitar os investimentos privados sustentáveis nos sistemas alimentares. Para isso, a iniciativa
prevê uma série de atividades para projetar mecanismos e esquemas de financiamento combinados e facilitar
um diálogo político entre os atores dos sistemas alimentares e investidores, tanto públicos quanto privados.
Sistemas agroalimentares mais produtivos, resilientes e inclusivos podem contribuir para reduzir a pobreza, a
fome e a desnutrição, criar empregos decentes, especialmente para mulheres e jovens, e garantir maior
sustentabilidade ambiental. A agricultura é frequentemente considerada muito arriscada para financiamento
devido à sua dependência do clima e das mudanças sazonais. A AgrInvest concentra-se nas principais cadeias
de valor de um país para ajudar a diminuir o risco de empréstimos e melhorar o ambiente de investimento
agrícola, usando as mais recentes ferramentas de avaliação e análise financeira, soluções digitais e diálogo
político. A iniciativa envolve: 1) identificação dos principais gargalos de financiamento e questões de
sustentabilidade dos sistemas alimentares e cadeias de valor agroalimentares selecionadas; 2) estabelecimento
de estruturas de múltiplas partes interessadas para estruturar parcerias público-privadas destinadas a abordar os
principais gargalos de financiamento e questões de sustentabilidade identificados; 3) identificação de
instrumentos relevantes para alavancar investimentos privados para sistemas alimentares sustentáveis e cadeias
de valor para os produtos agroalimentares selecionados; 4) promoção de investimentos alinhados aos ODS para
sistemas alimentares e cadeias de valor agroalimentares selecionadas; 5) propostas de financiamento,
engajamento de múltiplas partes interessadas e defesa de políticas para as estruturas de múltiplas partes
interessadas; 6) sistematização de uma abordagem metodológica para atrair investimentos alinhados aos ODS
em sistemas agroalimentares que podem ser replicado em outros países e regiões em desenvolvimento com
impactos semelhantes. O impacto esperado da iniciativa é reduzir a insegurança alimentar e promover geração
de emprego e renda.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Iniciativa para atrair investimentos privados alinhados aos ODS em sistemas agroalimentares
na África

Burkina Faso, Etiópia, Quênia, Eswatini, Zimbábue e Níger/África

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO; governos de Burkina
Faso, Etiópia, Quênia, Eswatini, Zimbábue e Níger e suas instituições; Agência Italiana para
Cooperação e Desenvolvimento - AICS, e outros doadores internacionais relevantes 

Instrumento Regulatório + Instrumento de Mercado 

Piloto 

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Agricultura Público/Privado Interno/Externo

RESULTADOS
O projeto envolveu investidores de impacto, redes, bancos de desenvolvimento e comerciais, empresas privadas e
fundos de desenvolvimento internacional para identificar instrumentos específicos para facilitar seus
investimentos em sistemas agroalimentares, bem como para promover o cumprimento dos ODS em sua carteira
de investimentos para a agricultura. Ferramentas desenvolvidas pela FAO (por exemplo, Ex-Ante Carbon Balance
Tool e o Global Livestock Environmental Assessment Model interativo) estão sendo introduzidas para ajudar os
investidores privados que buscam investir nos países do projeto a avaliar as emissões de gases de efeito estufa e
o balanço de carbono do projeto de investimento em alimentos e agricultura. Na Etiópia, o fundo privado United
Green tem um plano para mobilizar US$ 20 milhões no desenvolvimento do setor de laticínios e está trabalhando
com o projeto para garantir o cumprimento dos ODS de seu investimento, avaliando o impacto ambiental das
atividades, bem como o componente social. Além disso, o projeto está facilitando o signatário das Diretrizes
Voluntárias do Committee on World Food Security - CFS sobre a Governança Responsável da Posse de Terra,
Pesca e Silvicultura e os Princípios de Investimentos Agrícolas Responsáveis pelo investidor. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 2, ODS 10 
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 10.2

MAIS INFORMAÇÕES 
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Lançada em 2010, com uma doação acumulada de US$ 90 milhões da Chevron, a Fundação para Iniciativas de
Parceria no Delta do Níger – PIND tem como missão construir parcerias pela paz e desenvolvimento econômico
equitativo naquela região. A iniciativa atraiu apoio adicional de parceiros-chave como USAID e DFID22. O PIND
está empenhado em usar o financiamento da Chevron para alavancar outras fontes como investimento do setor
privado, compartilhamento de custos, cofinanciamento e co-investimento. A Chevron, o terceiro maior produtor
de petróleo da Nigéria com operações baseadas no Delta do Níger, tornou-se uma força para uma maior
estabilidade naquela região. Observando que sua abordagem de relações com a comunidade estava falhando
totalmente em gerenciar interrupções operacionais, roubo, extorsão e níveis cada vez mais altos de violência
contra a empresa, a Chevron adotou uma nova abordagem que estabeleceu a governança local sobre o
desenvolvimento da comunidade onde ela não existia antes. Desde então, a Chevron vinculou explicitamente seu
sucesso comercial à coexistência pacífica nas regiões onde opera. Com base nos recursos aportados, foi
implementado um modelo de parceria participativa com múltiplas partes interessadas, liderado pela
comunidade, para a promoção do desenvolvimento sustentável. A iniciativa tem trazido como impacto modelos
comprovados de desenvolvimento que conectam o desenvolvimento econômico com a construção da paz. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Doação para alavancar outas fontes investimentos para a promoção do desenvolvimento
sustentável no Delta do Níger

Nigéria/África

Fundação para Iniciativas de Parcerias no Delta do Níger (Partnership Initiatives in the Niger
Delta - PIND) Chevron, USAID, DFID 

Recurso não reembolsável + Instrumentos de Mercado 

Consolidado

RESULTADOS: 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 8, ODS 10, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.2, 1.3, 1.4, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 16.3, 16.5, 16.6, 16.10 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@pindfoundation.org 

Os principais resultados até então reportados pela Fundação para Iniciativas de Parceria no Delta do Níger –
PIND são: 1) redução da pobreza, com mais de 30.000 novos empregos em tempo integral facilitados nos setores
apoiados pelo PIND e US$ 43,5 milhões de investimentos alavancados no setor de agricultura e empresas para
inovações e crescimento de negócios; 2) promoção de estabilidade, com 860 conflitos emergentes mitigados
pelos atores da paz capacitados por meio da Rede P4P(Partners for Peace Network) em suas comunidades; 3)
forte presença local da Fundação e operações sólidas renovaram os interesses dos doadores e influenciaram
investimentos adicionais de US$ 92,4 milhões pelos governos federal e estadual, setor privado e agências
doadoras na região para programas de desenvolvimento; 4) fortalecimento das comunidades costeiras, com
mais de 1.000 empresas e residências costeiras mal servidas e fora da rede que puderam acessar tecnologias de
energia limpa pela primeira vez e; 5) promoção do primeiro emprego, com mais de 4.000 jovens que adquiriram
habilidades relevantes para o mercado para empregos em setores de crescimento emergente.

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda,
Infraestrutura 

Privado Interno/Externo

61

http://www.pindfoundation.org/
http://www.pindfoundation.org/
mailto:info@pindfoundation.org


A abordagem da AFAWA baseia-se na facilitação de acesso ao financiamento por gênero e reforça a
capacidade empreendedora das mulheres na África. O continente africano tem a maior porcentagem de
mulheres empresárias do mundo. De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor - GEM 2016/17, a taxa de
empreendedorismo feminino na África Subsaariana é de 25,9% da população adulta feminina, o que significa
que uma em cada quatro mulheres abre ou gerencia um negócio. Normalmente, as mulheres reinvestem até 90%
de sua renda na educação, saúde e nutrição de sua família e comunidade - em comparação com até 40% dos
homens. Isso significa que investir em empresas femininas pode transformar as sociedades. Mulheres empresárias
enfrentam vários desafios para ter acesso ao financiamento, com uma lacuna de financiamento estimada de
US$42 bilhões para mulheres africanas nas cadeias de valor de negócios, incluindo US$ 15,6 bilhões apenas na
agricultura. O financiamento da AFAWA aproveita os instrumentos financeiros do Banco Africano de
Desenvolvimento e tem duas soluções inovadoras para transformar drasticamente o cenário bancário e financeiro
na África e para criar incentivos para empréstimos a mulheres nos negócios: 1) um instrumento de
compartilhamento de risco de US$ 300 milhões para desbloquear US$ 3 bilhões em crédito para mulheres,
negócios e empresas na África. Este mecanismo terá como base a rede existente de bancos comerciais e
instituições de microfinanças para criar uma mudança estrutural e um impacto duradouro para as mulheres. 2)
Um sistema de classificação para avaliar as instituições financeiras com base na participação e qualidade de
seus empréstimos às mulheres e seu impacto socioeconômico. As melhores instituições serão recompensadas
com termos de financiamento preferenciais do Banco Africano de Desenvolvimento. A assistência técnica da
AFAWA fornece serviços de consultoria a instituições financeiras para garantir a implementação bem-sucedida
de seus portfólios de produtos para mulheres e fortalece a capacidade das empresárias por meio de treinamento
para aumentar a produtividade e o crescimento dos negócios. O ambiente facilitador da AFAWA compromete-se
com os governos africanos e outras partes interessadas importantes para apoiar as reformas legais, políticas e
regulatórias e eliminar as barreiras estruturais que impedem as mulheres nos negócios. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Ação de Finanças Afirmativas para Mulheres na África ( Affirmative Finance Action for Women
in Africa  - AFAWA)  

 África 

Banco Africano de Desenvolvimento, governos de países africanos, instituições bancárias
africanas, Alitheia IDF Managers

Instrumento Regulatório + Gerenciamento de Risco + Instrumento de Mercado

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda,
Infraestrutura 

Privado Interno/Externo

RESULTADOS: 
Em 2018, por meio do financiamento AFAWA, o Banco Africano de Desenvolvimento dedicou mais de US$ 50
milhões em linhas de crédito a mulheres por meio de instituições financeiras como o Fidelity Bank e o Kenya
Commercial Bank. Também fez um investimento âncora de US$ 12,5 milhões na Alitheia IDF Managers - AIM, o
primeiro fundo de capital privado de seu tipo administrado por gestoras de fundos experientes que investe em
PMEs de alto crescimento de propriedade e gestão de mulheres na África. A AIM pretende ainda arrecadar US$
100 milhões e tem como alvo dez países na África Austral e Ocidental. Ainda foi feita parceria com a
Entreprenarium Foundation para treinar 1.000 mulheres empresárias em todo o continente no desenvolvimento de
modelos de negócios e planejamento financeiro. O diálogo sobre políticas entre AFAWA com bancos centrais e
entidades governamentais em vários países possibilitou o desenvolvimento da plataforma digital 50 Million
African Women Speak que conecta mulheres empresárias em todo o continente.

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 8
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: afawa@afdb.org ; Ms Esther Dassanou
m.dassanou@afdb.org ;Mr Bernard Chitunga b.chitunga@afdb.org 
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Os gestores de ativos também podem desempenhar um papel na luta contra o desperdício de alimentos. Por
exemplo, em 2015, o BNP Paribas Asset Management lançou o “BNP Paribas SMaRt Food”, um fundo que investe
em empresas de alimentos que atuam na redução do desperdício de alimentos, na reciclagem de embalagens,
na redução das emissões de CO2 ou na melhoria da gestão da água na agricultura. O Fundo SMaRT foi
premiado com o prêmio de lançamento de fundos europeus em 2016. A sigla SMaRT significa Sustainably
Manufactured and Responsibly Transformed, em inglês, que significa fabricado de forma sustentável e
transformado com responsabilidade. O objetivo do fundo é aumentar o valor de seus ativos no médio prazo,
investindo em empresas da cadeia de abastecimento de alimentos sustentáveis, ajudando a acelerar a transição
para um mundo mais sustentável. Este subfundo temático investe pelo menos 75% dos seus ativos em ações e/ou
títulos equivalentes a ações emitidos por empresas que conduzem uma parte significativa dos seus negócios na
cadeia de abastecimento alimentar e setores relacionados ou conectados com atividades e processos
sustentáveis. A parte restante, nomeadamente um máximo de 25% dos seus ativos, pode ser investida em
quaisquer outros valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário, numerário e, também, até ao limite de
15% dos ativos, em títulos de dívida de qualquer espécie e, no limite de 10% do património, em títulos de
seguridade. O fundo tem tido um desempenho acima do benchmarking e tem evidenciado o impacto de
empresas da cadeia de valor alimentar sustentável que oferecem soluções para os desafios ambientais e
nutricionais

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Fundo para Alimentos produzidos de forma sustentável e transformados com responsabilidade
- o caso " BNP Paribas SMaRt Food "  

Europa (Atualmente disponível para investimento nos seguintes países: Alemanha, Áustria,
Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália,
Luxemburgo, Portugal, República Tcheca, Suécia e Suíça). 

Debt and Equity 

Consolidado

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Sistemas Alimentares Privado Interno/Externo

RESULTADOS: 
O Fundo SMaRT é um fundo de alto risco, em que um horizonte de investimento mais longo é recomendado. Sua
performance de rendimento tem um bom histórico, em todos os seus anos de existência, tendo tido prejuízo
apenas em 2018. Mesmo no ano de 2020, obteve um rendimento de 11,6%. O desempenho do fundo
(benchmarking) no período acumulado desde o seu lançamento foi de 85,86%. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 2, ODS 12

BNP Paribas e empresas

METAS DE ODS RELACIONADAS:
2.1, 2.4, 12.1, 12.3

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@group.bnpparibas.fr  
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Zakat é um instrumento de doação obrigatória compreendendo pelo menos 2,5% da renda ou riqueza que deve
ser pago por todo muçulmano elegível que ganhe acima de um certo limite, transformando-os em doadores
(muzakki). Simplificando, o zakat ajuda a reduzir a pobreza redistribuindo riqueza para todas as partes da
sociedade. Globalmente, 22 por cento da população é muçulmana, e as finanças islâmicas, incluindo o zakat,
alcançaram um valor estimado de cerca de US$2 trilhões em 2015, com ativos de US$ 3 trilhões esperados até
2020. O valor mundial do zakat sozinho é potencialmente de US$ 200 bilhões a US$ 1 trilhão anualmente. No
entanto, apenas 3 por cento desse potencial foi realizado em 2017, considerando que doações informais
continuam sendo a norma. As organizações islâmicas “Badan Amil Zakat Nasional” - Baznas já beneficiaram 6,8
milhões de pessoas pobres, ou 22,6% da população pobre da Indonésia. O PNUD está trabalhando com
investimento de impacto, financiamento coletivo e financiamento combinado para apoiar organizações
nacionais e islâmicas a investirem em iniciativas de desenvolvimento que beneficiem a sociedade, a economia e
o meio ambiente, com ênfase nas comunidades e famílias com maiores necessidades. A colaboração entre
Baznas, Banco Jambi e PNUD em energia renovável também está trabalhando para eliminar a pobreza em
Merangin e Sarolangun, província de Jambi, uma área pobre do país, com quase 15% da população sem
eletricidade. Com o zakat e o financiamento do Banco Jambi oferecido como parte da responsabilidade social
corporativa - RSC, os parceiros estão apoiando o estabelecimento de quatro micro-usinas hidrelétricas para
aumentar a proporção de pessoas que se beneficiam da eletrificação e fortalecer os meios de subsistência
rurais.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Instrumento de doação pessoal ( crowfunding ), Zakat, promovendo distribuição da riqueza na
Indonésia  

Indonésia/Ásia

Organizações islâmicas “Badan Amil Zakat Nasional” - Banzas, Banco Jambi e PNUD

Instrumento de recursos não reembolsáveis

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda,
Energia

Privado Interna

RESULTADOS: 
Uma mudança de paradigma foi necessária na gestão do zakat, passando de um foco no ato de doação de
caridade para seu impacto na expansão dos direitos dos beneficiários. Desde 2011, Baznas tem promovido uma
abordagem programática e gerenciada profissionalmente que vai além do modelo zakat predominante de
doações individuais e individuais para necessidades de curto prazo. Agora, a ênfase está em alcançar os ODS
na Indonésia com abordagens sustentáveis, como a capacitação de estudantes, treinamento e provisão de
capital inicial para pequenas e médias empresas - PMEs. Este princípio de zakat produtivo visa a capacitar o
beneficiário (mustahik) para que ele possa se sustentar com fontes de renda a longo prazo. Baznas beneficiou
6,8 milhões de pobres, ou 22,6% da população pobre da Indonésia. Destes, a esmagadora maioria dos mustahik
(89%) são considerados pobres e/ou necessitados (faquir/miskin). Isso foi conseguido dividindo o desembolso do
zakat em cinco áreas principais: economia, educação, dakwah (proselitismo), apoio humanitário e saúde. A
ênfase do desembolso do zakat sofre uma mudança com a maioria do repasse sendo empregadas na economia
e na educação. A referência não é simplesmente o número de beneficiários, através do zakat, que receberam
assistência, mas em vez disso, o número de beneficiários que aumentaram seu padrão de vida após receberem
zakat.
ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 7, ODS 10 
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MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: pusat.baznas@go.id ; info@id.undp.org  
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.3, 1.4, 1.5, 7.1, 7.2, 7.3, 10.2
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Waqf também é uma forma de doação e é mais flexível do que o zakat, embora também seja de longo prazo, e
pode ser usado para crescimento econômico e geração de renda. Geralmente, waqf envolve a doação de um
lote de terreno, edifício ou outros bens para fins religiosos ou de caridade, sem intenção de recuperar esses
bens. Essas terras podem ser usadas para desenvolver a economia local, por exemplo, por meio da agricultura.
Waqf tem um enorme potencial produtivo inexplorado na Indonésia, compreendendo terras cinco vezes o
tamanho de Cingapura (4.300 km2), em 435.768 localidades e com um valor de US$ 27 bilhões (Rp370 trilhões).
Ao mesmo tempo, o cash waqf também está crescendo. Um resultado importante de um painel de discussão
recente em um evento de financiamento inovador do PNUD foi que há espaço para considerar o uso do waqf
como uma ferramenta de financiamento de impacto social. Badan Wakaf Indonesia - BWI, o Conselho de Waqf
da Indonésia, já cooperou na gestão produtiva de terra com o waqf. Entre eles estão os usos para plantações,
gado, hospitais e mineração.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Instrumento de doação de bens imóveis, Waqf, para desenvolvimento de economia local,
Waqf, na Indonésia

Indonésia/Ásia

Badan Wakaf Indonesia - BWI (Conselho de Waqf da Indonésia) e PNUD 

Instrumento de recursos não reembolsáveis

Piloto

RESULTADOS: 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 10, ODS 16 

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 5.a, 10.2, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@id.undp.org ; bwi@bwi.go.id  

O PNUD Indonésia está trabalhando com a BWI, órgão governamental indonésio, para desenvolver uma
plataforma digital waqf para encorajar a contribuição do waqf para os ODS, aumentar a conscientização sobre
a importância de dar waqf e promover a confiança nas instituições de gestão do waqf. Uma vez que a
composição demográfica da Indonésia é dominada por jovens com experiência em tecnologia, espera-se que o
financiamento coletivo waqf seja um avanço significativo, alavancando e ampliando o waqf em dinheiro.

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Agricultura, Sistemas
Alimentares

Privado Interna
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Enquanto Zakat e Waqf são formas de financiamento em grande parte de filantropia, Sukuk (títulos islâmicos) é
um instrumento comercial para atrair financiamento. Um Sukuk é um certificado financeiro islâmico, semelhante à
um título nas finanças ocidentais, que cumpre a lei religiosa islâmica comumente conhecida como Sharia,
considerando que a estrutura tradicional de títulos com pagamento de juros do Ocidente não é permitida em
países de fé Islâmica. O emissor de um Sukuk essencialmente vende um certificado à um grupo de investidores e,
em seguida, usa o produto para comprar um ativo no qual o grupo de investidores tem participação parcial
direta. O emissor também deve fazer uma promessa contratual de recomprar o título em uma data futura pelo
valor nominal. Assim, o Sukuk pode capturar a atenção tanto aos que seguem a Sharia quanto os consumidores
convencionais. A emissão de Sukuk é normalmente destinada para fins de financiamento geral ou para o
financiamento de projetos de infraestrutura, como construção de barragens, usinas de energia, portos,
aeroportos, hospitais e estradas com pedágio. A Indonésia é um dos poucos países que emite Sukuk
regularmente no mercado doméstico por meio de um leilão programado. A Sukuk pode alavancar o
financiamento privado para o investimento em infraestrutura em áreas onde o desenvolvimento das pequenas e
médias empresas - PMEs está ocorrendo, proporcionando assim um ambiente econômico local onde as PMEs são
mais propensas a prosperar. O governo emitiu Sukuk de varejo a preços acessíveis para estimular a inclusão
financeira. O Banco Central da Indonésia, o BWI e o Ministério das Finanças estão planejando um Sukuk baseado
em Waqf. Ele poderia ser implementado de acordo com o esquema em que as terras Waqf são usadas para a
emissão de Sukuk subjacente. Além disso, a emissão do Sukuk também poderia ser utilizada para financiar as
micro, pequenas e médias empresas - MPMEs - por meio do microfinanciamento islâmico. O PNUD Indonésia
apoiou o Ministério das Finanças na preparação para emitir seu primeiro Sukuk verde soberano em 2018. Este é o
primeiro Sukuk verde soberano emitido em dólares em qualquer parte do mundo. Seguiu-se um projeto do PNUD
para apoiar o Ministério das Finanças para integrar a mitigação e adaptação à mudança do clima nos processos
de planeamento e gastos do Governo. Este projeto ajudou ainda a identificar as iniciativas dentro do orçamento
do governo que poderiam se tornar parte do Sukuk.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Títulos islâmicos (Zukuk) verdes soberanos 

 Indonésia/Ásia 

Ministério das Finanças e Banco Central da Indonésia, e PNUD 

Instrumento de Mercado

Em Construção

RESULTADOS: 

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
 Infraestrutura Privado Interna

O compromisso da Indonésia em combater as mudanças do clima e atingir suas metas globais de redução de
emissões até 2030 requer pelo menos US $ 50 bilhões. Com a emissão do sukuk verde, em 2018, de US$ 1,25
bilhão, a Indonésia tornou-se o primeiro país a emitir um título soberano exclusivamente destinado a financiar a
mudança do clima de uma forma em que o financiamento esteja em conformidade com a lei islâmica. Os
recursos serão destinados a projetos relacionados ao clima ou meio ambiente que contribuam para a mitigação
ou adaptação às mudanças climáticas, bem como para a preservação da biodiversidade. Este sukuk verde é uma
ferramenta crítica para o governo em seu compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo
menos 29% de forma independente ou 41%com assistência internacional até 2030. É importante ressaltar o
compromisso do governo para que a energia renovável represente um quarto de sua matriz energética em 2025
e, que até o ano de 2060, represente 85% da matriz energética. O sukuk desempenha um papel vital no
orçamento fiscal. Da dívida total do governo de US$ 301 bilhões, cerca de 15% é sukuk soberano, embora nos
últimos anos a contribuição do sukuk tenha aumentado para 28 a 30%. Além de ser uma fonte de financiamento
do orçamento do estado, a emissão do sukuk soberano mostra o compromisso do governo em apoiar o
desenvolvimento do financiamento da sharia no país. Além disso, a emissão de sukuk soberano também é um
meio eficaz para o desenvolvimento e aprofundamento dos mercados financeiros domésticos. 
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
9.1, 9.3, 9.4, 10.2, 11.2, 11.7

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: andri.suryo@undp.org ; humas.djprr@kemenkeu.go.id 
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ODS RELACIONADOS: 
ODS 9, ODS 10, ODS 11

http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/12/11/untapped-great-potential-of-%20waqf-for-sustainable-development-in-indonesia-.html.
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O México celebrou, em outubro de 2020, uma emissão de títulos sociais com perspectiva de gênero do setor
bancário público nacional, a primeira do gênero realizada por uma entidade financeira do Governo Federal no
mercado acionário nacional mexicano. Esta emissão foi realizada pelo “Fideicomisos Instituidos en Relación con
la Agricultura” (FIRA, por sua sigla em espanhol), um conjunto de fundos fiduciários do Banco do México onde a
Secretaria de Finanças e Crédito Público atua como depositante, e o Banco do México como fiduciário. A
emissão atingiu 3 bilhões de pesos mexicanos. Esta emissão gera novos paradigmas para criar modelos de maior
inclusão que considerem as questões sociais e a vida das mulheres que contribuem para o crescimento
econômico do México. Os títulos do FIRA fornecem uma nova maneira de criar cadeias comerciais que trazem
suprimentos básicos e essenciais, melhoram o acesso digital e trazem financiamento por meio da rede do FIRA
de mais de 80 instituições intermediárias financeiras com vasta experiência em modelos agrícolas. O BID apoiou
o FIRA na emissão deste título e, também, tem apoiado a emissão de títulos de gênero por bancos comerciais no
Panamá e na Colômbia, com o mesmo objetivo: catalisar recursos para expandir a fronteira de financiamento
para mulheres empresárias e, ao mesmo tempo, promover melhores práticas para atendê-las e contribuir para
vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O acesso das mulheres a recursos financeiros é atualmente
uma importante questão global não resolvida, especialmente em áreas rurais e indígenas, onde o acesso ao
crédito é extremamente limitado. Nesse sentido, a contribuição do Título Social de Gênero do FIRA é
significativa, por uma questão de justiça social, igualdade de gênero e eficiência econômica. O título é
consistente com os Princípios de Títulos Sociais da International Capital Market Association, que buscam alcançar
resultados socioeconômicos positivos para as populações-alvo. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Primeiro título social de gênero na bolsa nacional do México 

 México/América Latina e Caribe 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura – FIRA e BID 

Instrumento de Mercado

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda,
Gênero

Privado Interna

RESULTADOS:
Ao financiar projetos liderados por mulheres em áreas rurais, esse título promove a participação das mulheres na
força de trabalho, melhora o acesso das mulheres a serviços financeiros e apoia o crescimento econômico em
ambientes agrícolas e rurais, ao mesmo tempo em que promove a igualdade de gênero. O sucesso de títulos de
gênero ilustra o potencial deste instrumento de financiamento e as oportunidades que ele oferece aos Bancos
Nacionais de Desenvolvimento que buscam promover a igualdade de gênero e que alinham este objetivo em seus
programas e políticas institucionais. Este ponto é crucial: os títulos de gênero requerem um contexto institucional
onde haja um compromisso claro com a igualdade de gênero e com o serviço às mulheres e seus negócios. A
capacidade de compreender a necessidade de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) lideradas por
mulheres em suas carteiras de empréstimos e a capacidade de coletar e rastrear dados desagregados por sexo
são cruciais e necessárias. O avanço da capacidade institucional e da abordagem estratégica dos BNDs para
atender mulheres e MPMEs lideradas por mulheres pode, assim, expandir e diversificar as fontes de
financiamento para os BNDs, ao mesmo tempo que multiplica seu impacto de desenvolvimento e contribuição
para o cumprimento dos ODS. Isso é particularmente importante e valioso no contexto da crise do COVID-19,
especialmente considerando o potencial de aumento das carteiras de empréstimos sem deterioração de sua
qualidade, uma vez que os empréstimos para mulheres resultam em menos empréstimos inadimplentes. Além
disso, a expansão do potencial dos títulos de gênero em toda América Latina e Caribe pode contribuir para o
desenvolvimento dos mercados de capitais nos níveis nacional e regional. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 8, ODS 16

70



METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: press@iadb.org 
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Os instrumentos de pagamentos por resultados reúnem capital comercial e filantrópico para fornecer aos
investidores um retorno à taxa de mercado com base no empreendimento social que atende a objetivos sociais
ou ambientais predeterminados. The Social Success Note - SSN é uma ferramenta de financiamento combinada
inovadora criada por Yunus Social Business e The Rockefeller Foundation, que visa a direcionar capital privado
para empresas que alcançam resultados sociais por meio de um modelo de pagamento por resultado. O SSN
mantém a promessa de abordar a lacuna de financiamento intermediário ausente para pequenas e médias
empresas - PMEs, mobilizando capital comercial para essas empresas, alinhando incentivos e interesses entre
empreendedores, investidores e pagadores de resultados filantrópicos. O primeiro piloto foi lançado em abril de
2018 para permitir que a Impact Water, um negócio social que fornece soluções de purificação de água em
Uganda, ampliasse seus negócios e alcançasse o maior número possível de escolas em Uganda. A Fundação UBS
Optimus forneceu um capital de giro inicial de US$ 500.000 à Impact Water para as suas operações. A Impact
Water irá reembolsar o principal mais uma taxa de juros de 5 por cento ao UBS Optimus. O resultado bem-
sucedido é que a Impact Water forneça a mais 1,4 milhão de crianças em escolas de Uganda acesso a água
limpa e segura nos próximos 5 anos. Se a Impact Water atingir os resultados predeterminados, a Rockefeller
Foundation fornecerá um pagamento final de US$ 200.000 a ser dividido entre o UBS Optimus e a Impact Water.
A Yunus Social Business monitorará e avaliará os resultados ao longo de um mandato de 5 anos.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Social Success Note : Direcionando capital privado para empresas que alcançam resultados
sociais por meio de um modelo de pagamento por resultado  

Uganda/África

Yunus Social Business e The Rockefeller Foundation

 Recursos não reembolsáveis + Instrumento de Mercadorias

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda,
Indústria/Manufatura

Privado Externo

RESULTADOS:
O SSN foi projetado para ser sustentável, pois espera-se que a Impact Water alcance o ponto de equilíbrio
rapidamente, pague o financiamento e continue a fornecer acesso à água. Com acesso a capital de baixo custo,
a Impact Water será capaz de atingir o impacto máximo sem sacrificar os ganhos sociais para obter o retorno do
mercado. A visão é que os empreendedores sociais tenham acesso a capital de baixo custo para atingir seu
impacto social e que os doadores obtenham maior alavancagem com o dinheiro do subsídio.

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 4, ODS 6, ODS 10, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.2. 4.3, 6.1, 6.2, 6.4, 10.2, 16.6

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: uganda@yunussb.com 
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O México tornou-se o primeiro país do mundo a emitir um Título Soberano de Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, um passo importante no compromisso do país com o cumprimento dos ODS e um grande avanço
para o financiamento do desenvolvimento sustentável. O México emitiu em setembro de 2020 o inovador de sete
anos no valor total de US$ 890 milhões, recursos que serão transferidos de fundos privados para financiar
programas orientados para os ODS. Este título inovador foi emitido sob seu novo “Arcabouço de Títulos
Soberanos ODS” desenvolvido com o banco de investimento Natixis. O título apresenta dois critérios de
elegibilidade: um critério geoespacial que prioriza as populações vulneráveis; e um critério de governança
desenvolvido pelo PNUD em colaboração com o governo do México. O PNUD acredita que o “Arcabouço de
Títulos Soberanos ODS” contribui para o compromisso do México de alcançar os ODS de três maneiras
específicas: fortalece a transparência orçamentária; aumenta os gastos destinados a programas de
desenvolvimento sustentável e contribui para o desenvolvimento dos mercados de capitais locais e internacionais
voltados para o financiamento do desenvolvimento. O título também é o primeiro a usar os ODS como ponto de
entrada, não apenas no mapeamento de correlações ex-post. Esta iniciativa é um passo importante no
desenvolvimento de um mercado para o financiamento dos ODS em grande escala e um mecanismo inovador
para acessar o mercado de capital privado para financiar programas relacionados aos ODS. O PNUD espera que
outros países possam seguir em breve o exemplo mexicano. Conforme afirmado pelo Governo do México, “com
esta transação, o Ministério da Fazenda inaugura o programa de financiamento sustentável do México e coloca
o país na vanguarda da inovação de instrumentos de financiamento sustentáveis. Além disso, a emissão de títulos
permite ao país expandir sua base de investidores, acessando fundos internacionais comprometidos com o
desenvolvimento econômico sustentável.” Assim como os títulos verdes aumentaram a conscientização sobre os
riscos climáticos e estimularam o desenvolvimento e o financiamento de projetos focados na redução de
carbono, o mercado de títulos ODS pode aumentar a conscientização de toda a comunidade de investidores
sobre os desafios sociais que enfrentamos atualmente - e lidar ativamente com esses desafios. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Finanças localizadas de ODS em município vulneráveis por meio de Títulos Soberanos

México/ América Latina e Caribe

Governo do México, PNUD, BNP Paribas, Crédit Agricole e Natixis Green 

 Instrumento de Mercado 

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Serviços Financeiros Privado Interna/Externa

RESULTADOS:
A transação inicial atingiu uma demanda de US$ 5.7 milhões, equivalente a 6.4 vezes o valor alocado. 267 firmas
de investimento global participaram da operação. A elegibilidade geoespacial é baseada em dados abertos
muito granulares coletados por meio do Censo da População e Habitação e analisados pelo Conselho Nacional
de Avaliação do Desenvolvimento Social. Para fatorar as disparidades regionais, foi definida uma lista de 1.345
municípios (totalizando cerca de 22 milhões de habitantes em uma população nacional de cerca de 120
milhões). Os recursos arrecadados por meio de futuras emissões de Títulos ODS do México financiarão projetos
localizados nesses municípios vulneráveis selecionados por causa de suas taxas de analfabetismo e frequência
escolar, nível de privação de serviços de saúde, falta de banheiros, drenagem ou água encanada nas casas,
ausência de acesso à eletricidade ou serviço básico, equipamentos, como geladeiras. Essas “finanças
localizadas dos ODS” garantem que apenas os programas orçamentários voltados para as áreas mais
desfavorecidas e populações vulneráveis são elegíveis (indígenas, idosos e crianças). 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 3, ODS 4, ODS 6, ODS 7
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.9, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: Ms Ana Maria Currea, ana.maria.currea@undp.org; Ms Ana del Toro,
ana.deltoro@undp.org 
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MYBank é um instrumento de solução habilitada por Tecnologia para promover o desenvolvimento sustentável.
Em 2015, o MYbank foi lançado pela Ant Financial na China, uma afiliada do Alibaba. MYbank é um banco
somente na Internet para clientes e pequenas empresas que recebe depósitos e faz empréstimos via Alipay, um
serviço de pagamento de terceiros usado por fornecedores e compradores nos sites de comércio eletrônico
Taobao e Tmall. Em vez de solicitar garantias para os empréstimos, o MYbank analisa os dados financeiros que
clientes e pequenas empresas acumularam no Alipay, permitindo que aqueles que não têm garantias tenham
acesso aos serviços bancários. Devido às suas operações baseadas em tecnologia, incluindo modelos de
avaliação de risco baseados em big data, o custo de aprovação de um empréstimo para uma pequena empresa
pode ser de apenas 2 yuans, em comparação com pelo menos 2.000 yuans em um banco tradicional. Desde
2015, o MYbank atendeu a mais de 7 milhões de proprietários de pequenas empresas, com uma taxa de
empréstimos inadimplentes de cerca de 1 por cento, bem abaixo da unidade de pequenas empresas de credores
convencionais. Com acesso a serviços financeiros, as pequenas empresas podem investir em tecnologias ou
equipamentos para aumentar a produtividade ou melhorar as condições de trabalho. Pessoas físicas e pequenas
e médias empresas são os clientes-alvo do MyBank, especialmente na China rural. As pequenas, médias
empresas (PMEs) pertencentes a mulheres representam uma oportunidade particularmente grande para o
MYBank; a análise de dados históricos pela plataforma revela que as PMEs pertencentes a mulheres têm níveis
de risco mais baixos em comparação com as pertencentes a homens. Além disso, a análise de desempenho
mostra que as PMEs pertencentes a mulheres têm 8% mais probabilidade de receber a aprovação de um
empréstimo com base em seu perfil de risco.  

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Meu Banco: solução financeira habilitada por tecnologia para promover o desenvolvimento
sustentável  

China/Ásia 

Ant Financial, afiliada do Alibaba

 Instrumento de Mercado 

Consolidado

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Serviços Financeiros,
Emprego e Renda

Privado Interna 

RESULTADOS:
A abordagem do MYBank é cada vez mais vista como eficaz ou mais eficaz do que a pontuação de crédito
tradicional. Uma pesquisa do Instituto de Finanças Digitais da Universidade de Pequim descobriu que os sistemas
de pontuação de crédito digital são capazes de prever o risco de inadimplência melhor do que os modelos
bancários tradicionais porque 1) se baseiam em dados de transações em tempo real; 2) ao expandir além dos
balanços para variáveis   comportamentais e indicadores de rede, e 3) ao fazer isso, são capazes de capturar
melhor as interações não lineares em comparação com os modelos mais lineares dos bancos tradicionais. Até o
momento, o MYBank concedeu empréstimos a mais de 7 milhões de empresas de propriedade de mulheres,
totalizando Y 500 bilhões (US$ 43,8 bilhões), e forneceu isenção de juros a empresas de propriedade de
mulheres de mais de Y 150 milhões (US$ 21,1 milhões). MYBank atendeu a mais de 20 milhões de clientes em
áreas rurais em toda a China em junho de 2021, representando um aumento anual de 44,2% impulsionado por
soluções de crédito digital para áreas rurais. Desde sua fundação, há seis anos, o MYBank atendeu mais de 40
milhões de PMEs e clientes rurais. 
ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 8, ODS 9, ODS 10, ODS 16
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.10, 9.3, 10.2, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: mouxu.mx@antgroup.com  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3e0cfba8-12c9-42fe-943b-e99f4a36de73/202008_D2E_MyBank.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nfvyYCR
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3e0cfba8-12c9-42fe-943b-e99f4a36de73/202008_D2E_MyBank.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nfvyYCR
mailto:mouxu.mx@antgroup.com


O dinheiro para o desenvolvimento é freqüentemente gasto com pouca compreensão dos resultados que o
investimento alcança. O Quality Education India - DIB é um mecanismo financeiro baseado em resultados para
promover a educação na Índia. O DIB financia apenas resultados educacionais, ao invés de atividades
educacionais, para garantir que o impacto máximo seja alcançado com os fundos investidos. O Quality
Education India - DIB é o maior título de impacto no desenvolvimento (“development impact bond”) para a
educação do mundo e o primeiro a reunir uma ampla coalizão de parceiros do setor público, sem fins lucrativos e
do setor privado. Essa coalizão inclui filantropos indianos, organizações de desenvolvimento do Reino Unido,
empresas globais, a diáspora indiana, filantropos americanos e um investidor de risco experiente especializado
em DIBs. Esta parceria diversificada oferece a escala e a experiência necessária para que o DIB atinja seus
objetivos ambiciosos. O DIB é um mecanismo de financiamento baseado em resultados, portanto, os
financiadores de resultados só pagam por resultados bem-sucedidos. Se os resultados desejados não forem
alcançados, os financiadores não pagam. Os resultados de aprendizagem a serem medidos são acordados no
início e verificados de forma independente. A métrica de pagamento é baseada no número de beneficiários
multiplicado pela melhoria na aprendizagem em letramento e habilidades matemáticas, a qual é, por sua vez,
avaliada em relação a um grupo de comparação. Isso confere eficiência e disciplina ao financiamento do
desenvolvimento. O investidor de risco fornece capital de giro para permitir que os parceiros de implementação
realizem intervenções educacionais. O investidor irá recuperar seu investimento inicial e obter um retorno se as
intervenções atingirem os resultados pretendidos. Esse retorno será reinvestido em outro lugar para o bem social.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Mecanismo financeiro baseado em resultados para promover melhoria da qualidade da
educação na Índia

Índia/Ásia

UBS Optimus Foundations, organizações de desenvolvimento do Reino Unido, empresas
globais, a diáspora indiana e filantropos 

Recursos não reembolsáveis + Instrumento de Mercado

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Educação Privada Interna/Externa

RESULTADOS:
O foco do DIB em resultados transforma a abordagem tradicional de concessão de doações e filantropia. Cada
parceiro do DIB é incentivado a alcançar resultados de aprendizagem, não apenas a prestar serviços. O
resultado é o impacto máximo para o dinheiro gasto. Quase 80% do valor do DIB irá para os parceiros de
implementação de ONGs locais. O investidor de risco, UBS Optimus Foundation, só receberá um retorno máximo
de 8% se os objetivos de resultado forem atingidos. Como base, o UBS Optimus se limita ao capital filantrópico -
portanto, qualquer retorno obtido será reciclado para o bem social. Os financiadores dos resultados fazem
pagamentos anuais proporcionais à melhoria na aprendizagem das crianças, conforme verificado por um
avaliador independente. O modelo de risco e retorno incentiva a obtenção de resultados de uma forma que as
doações tradicionais não fazem. Ao longo de quatro anos, o Quality Education India - DIB permitirá que
aproximadamente 200.000 crianças melhorem sua alfabetização e habilidades matemáticas, contribuindo para
uma melhoria significativa em suas chances de vida e fornecendo-lhes as habilidades para saírem da pobreza.
Os resultados finais do DIB serão conhecidos em meados de 2022. Os financiadores de resultados liberarão
fundos na proporção dos resultados efetivamente alcançados, com um retorno adicional para o investidor de
risco e pagamentos de incentivos aos parceiros de implementação em caso de superação. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 4, ODS 8, ODS 10, ODS 16 
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
4.4, 4.6, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: hina.bhatti@britishasiantrust.org 
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Em outubro de 2019, o Banco de Ayudhya (Krungsri) emitiu um título social na Tailândia para financiar o
crescimento de pequenas e médias empresas (PMEs) lideradas por mulheres. O investimento pioneiro é apoiado
pelo Women Entrepreneurs Opportunity Facility, uma iniciativa conjunta da IFC e do Goldman Sachs 10.000
Mulheres para expandir o acesso ao capital para mulheres empresárias em todo o mundo. O objetivo desta
oferta é aumentar os empréstimos para pequenas e médias empresas lideradas por mulheres (PMEs) na
Tailândia. Mais da metade das PMEs na Tailândia, especialmente aquelas pertencentes a mulheres, não têm
acesso adequado ao financiamento. O déficit financeiro para PMEs lideradas por mulheres no país é estimado
em US$ 25 bilhões, representando 61% do déficit financeiro geral de PMEs na Tailândia. O título foi,
notavelmente, o primeiro título de gênero emitido por banco na Ásia e no Pacífico. Foi também a primeira
emissão de títulos sociais no desenvolvimento da Ásia em conformidade com os Princípios de Títulos Sociais
da International Capital Market Association e os Padrões de Títulos Sociais da Associação de Nações do Sudeste
Asiático. As áreas de impacto abordadas por este vínculo são a equidade de gênero; apoio às PMEs lideradas
por mulheres; inclusão financeira para pessoas vulneráveis; a promoção do crescimento sustentável, resiliente e
inclusivo; e o apoio das mulheres como impulsionadoras da economia e da sociedade tailandesa. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Título Social para Financiamento de Pequenas e Médias Empresas Femininas  

Tailândia/Ásia

IFC, instituição ligada ao Banco Mundial; Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft -
DEG; e Banco de Ayudhya (Krungsri)

Instrumento de Mercado 

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego, Renda e
Gênero

Privada Interna/Externa

RESULTADOS:
O título arrecadou US$ 220 milhões. As assinaturas da IFC e do DEG serão de até $ 150 milhões e até $ 70
milhões, respectivamente. O impacto do título será rastreado seguindo a geração de empregos por meio de
PMEs pertencentes a mulheres, avanço socioeconômico por meio de financiamento para mulheres de baixa
renda e grupos femininos desfavorecidos, e empréstimos totais a PMEs pendentes e uso de recursos. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 8, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: MsTina Taheri Moayed, ttaheri@ifc.org 
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A taxa de desemprego na Colômbia permanece alta em 9% e é ainda maior entre as populações vulneráveis,
como jovens e mulheres, que são mais propensos a trabalhar no grande setor informal da Colômbia. O conflito
armado na Colômbia exacerbou as desigualdades no mercado de trabalho. O problema é que na maioria dos
países latino-americanos, incluindo a Colômbia, os programas de emprego se concentram no pagamento de
atividades, como programas de capacitação profissional, em vez de priorizar o resultado: conseguir um emprego.
Para esses jovens, um primeiro emprego formal pode ser a porta de entrada para um futuro em que tenham um
emprego estável. O primeiro Título de Impacto Social da Colômbia foi lançado em 2017 em Bogotá, Cali e
Pereira para fornecer emprego sustentável para jovens vulneráveis e, em particular, indivíduos deslocados
internamente devido a conflitos armados. O programa funciona por meio de um Título de Impacto Social (SIB),
um instrumento financeiro inovador que convida investidores privados a unir esforços com o governo na
realização de projetos sociais. Por meio desse mecanismo, o governo e os investidores privados estabelecem um
conjunto de metas para o impacto que desejam alcançar e selecionam um intermediário, geralmente uma ONG
ou empresa, para executar o projeto. Uma vez definidos os objetivos, o investidor dá um adiantamento ao
executor para a execução do projeto. Ao longo do processo, uma agência externa analisa os resultados e
determina o sucesso do executor no cumprimento das metas. Se os resultados forem positivos, o governo paga
aos investidores seu capital mais juros. Se os objetivos acordados não forem cumpridos, eles não pagam nada.
Assim, neste esquema, o governo transfere os riscos para os investidores privados e só paga se o projeto for bem-
sucedido. Se os beneficiários conseguissem emprego, o governo e o Laboratório do BID (com recursos da
Cooperação Econômica Suíça) pagavam 50% do preço acordado. Os restantes 50% são pagos se os
beneficiários mantiverem o emprego por pelo menos 3 meses. Um prêmio adicional de 10% do preço total
também é concedido se eles o mantiverem por pelo menos 6 meses. Globalmente, as intervenções de emprego
mais bem-sucedidas para populações vulneráveis conseguiram colocar entre 20%e32% delas em empregos
formais; no entanto, este projeto-piloto conseguiu colocar 46% dos seus beneficiários. O BID tem destacado que
o potencial dos Títulos de Impacto Social é enorme. Eles podem ser usados para beneficiar outras populações
vulneráveis em setores como educação, saúde, nutrição ou gravidez na adolescência.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Título de Impacto Social ( Social Impact Bond  - SIB) para fomento do emprego de jovens na
Colômbia  

Colômbia/América Latina e Caribe

Governo da Colômbia e o Laboratório do BID - BID Lab (com recursos da Cooperação
Econômica Suíça) 

Recursos não reembolsáveis + Instrumento de Mercado 

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda Público/Privado Interno/Externo

RESULTADOS:
O projeto foi inicialmente testado em pequena escala para determinar sua viabilidade. De um total de 1.855
pessoas que receberam a intermediação de mão de obra, 899 (46% do total) conseguiram se cadastrar em um
emprego formal. Para serem elegíveis para o projeto piloto, os candidatos deveriam ser jovens desempregados,
vivendo na pobreza ou vítimas de conflito armado. Das pessoas que conseguiram emprego, 677 conseguiram
manter o emprego por pelo menos três meses (79% dos empregados) e 309 por 6 meses ou mais (34% dos
empregados). Parte do sucesso do programa é que mudou a maneira como os programas de emprego são
conduzidos. Anteriormente, eles eram pagos para cada aluno que treinavam; agora, eles são pagos por cada um
que consegue obter e manter um emprego. Isso deu início a uma transformação dos programas de treinamento
profissional para torná-los mais inovadores, eficazes e personalizados. 
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ODS RELACIONADOS: 
ODS 4, ODS 8, ODS 10, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
4.4, 4.6, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: press@iadb.org  
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O Mecanismo de Financiamento de Energia Renovável (Renewable Energy Funding Facility - REFF) é um
mecanismo de financiamento combinado de US$ 270 milhões que catalisa capital privado para projetos de
energia renovável no México. O mecanismo fornece taxa fixa, empréstimos de longo prazo (entre 10 e 20 anos)
para desenvolvedores que financiam novos projetos de energia renovável e fornece apoio financeiro operacional
aos projetos beneficiários por meio de contingentes de linhas de crédito (resguardos de liquidez) para abordar a
potencial escassez temporária de fluxo de caixa ao longo de uma vida útil do projeto renovável (ou seja, devido
à fraca geração de energia ou porque os preços são mais baixos do que esperado). O REFF tem sido
fundamental para os esforços do México para aumentar a sua parcela de geração de energia renovável, bem
como seu compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa no âmbito da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCC). O
REFF foi desenvolvido em parceria com o Fundo de Tecnologia Limpa (Clean Technology Fund - CTF), que está
em linha com a estratégia do Fundo de Investimento Climático – (Climate Investment Fund - CIF) do país. O
enfoque programático da estratégia promove a confiança e a colaboração entre os ministérios do governo, a
sociedade civil, os povos indígenas, o setor privado e os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (Multilateral
Development Banks - MDBs) que implementam o financiamento do CIF. Juntos, eles traduzem as contribuições
nacionalmente determinadas e outras estratégias nacionais de desenvolvimento e clima em um plano de
investimento CIF acionável. Em vez de projetos pontuais, o plano compreende investimentos sequenciados de
longo prazo que se reforçam mutuamente e se vinculam a outras atividades críticas, como reforma de políticas e
regulamentações e capacitação. Sob a liderança do governo nacional, as partes interessadas do CIF continuam
a trabalhar juntas para implementar o plano, avaliando continuamente o progresso e compartilhando as lições
aprendidas ao longo do caminho. Novas oportunidades de financiamento são contempladas por meio do
mecanismo previsto no Artigo 6 do Acordo de Paris, que poderá ser regulamentado em breve.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Mecanismo de financiamento de energia renovável (Renewable Energy Financing Facility -
REFF) no México

 México/América Latina e Caribe

Governo do México, por meio Fundo de Tecnologia Limpa, e bancos multilaterais de
desenvolvimento

Instrumento de Mercado

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Energia Privado Interno/Externo

RESULTADOS:
O REFF alavancou mais de US$ 2 bilhões em investimentos privados e criaram mais de 2,6 GW de capacidade de
geração de energia eólica no México. As atividades existentes em andamento fincanciadas pelo REFF estão
sendo desenvolvidas e maximizadas em termos de expansão e replicabilidade, e novos projetos seriam apoiados
para demonstrar o impacto que os incentivos financeiros podem ter na atração de investimentos privados. A
adoção de energia renovável tem uma gama de benefícios locais e regionais para a qualidade do ar, bem como
a redução da poluição no abastecimento de água e, por meio da redução do desmatamento, que melhora os
serviços do ecossistema local. O desenvolvimento da indústria de energia renovável ajuda a criar novas fontes de
emprego e aumentar a competitividade local em uma indústria global em crescimento. O programa tem
proporcionado benefícios consideráveis   de segurança energética, por meio da diversificação, afastando-se da
alta dependência de combustíveis fósseis, e posicionará a indústria local para se tornar líder mundial em
desenvolvimento e utilização de tecnologia de energia renovável. 
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ODS RELACIONADOS: 
ODS 7, ODS 9, ODS 13

METAS DE ODS RELACIONADAS:
7.1, 7.2, 7.a, 7.b, 9.1, 9.a, 13.2

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@greenfinance.org
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As garantias são um instrumento valioso para mobilizar recursos privados de investidores institucionais, fundos de
investimento etc. Por uma fração do custo potencial da exposição ao risco assumida, recursos líquidos
consideráveis podem ser utilizados em investimentos para melhorar vidas. Eles podem ser usados em uma miríade
de maneiras, como i) financiamento de apoio para infraestrutura de grande escala e projetos de infraestrutura
pluriannual; ii) alongamento dos prazos de empréstimos a pequenas empresas; iii) fornecimento de liquidez
durante a fase de construção; iv) capacitação de bancos locais para entrar em novos mercados por meio dos
fundos de garantia; ou v) aprofundamento dos mercados de capitais, facilitando a moeda local emissões de
títulos. Em colaboração com o Banco Central de Barbados, o BID desenvolveu um veículo para fins especiais de
US$ 35 milhões. Financiado pelo IDBG e pelo Fundo da China para a América Latina e Caribe, o instrumento
fornece um Fundo de Garantia de crédito de segunda linha que alavancou ainda mais o financiamento de médio
e longo prazo de bancos comerciais às pequenas e medias empresas, permitindo-lhes investir em modernização
e melhorias tecnológicas, o que resulta em maior produtividade e competitividade. Com uma orientação
multissetorial, o Fundo também promove a diversificação nos setores de comércio e serviços, construção e
industrial. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Desenvolvimento de Fundos de Garantia para alavancar investimentos privados e aumentar a
produtividade de pequenas e médias empresas - PMEs   

Barbados/América Latina e Caribe

Banco Central de Barbados, o IDBG, financiado pelo IDBG e pelo Fundo da China para a
América Latina e Caribe, com apoio do BID

 Instrumento de Mercado

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda Privado Externa

RESULTADOS:
Desde 2016, quando foi lançado o Fundo, até 2018, autorizou 14 garantias que endossaram empréstimos no valor
total de US$ 15 milhões, executando 25% do empréstimo do BID. Essa abordagem bem-sucedida está sendo
replicada com o Banco de Desenvolvimento da Jamaica e poderia ser expandida para os países do Caribe, uma
vez que enfrentam restrições semelhantes em relação ao acesso a crédito e garantias. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 8, ODS 10, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
 8.2, 8.10, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: orp-rem@iadb.org   
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O investimento de impacto também pode atrair capital para inovações promissoras, como pesquisa e
desenvolvimento de vacinas para a saúde. O Fundo de Investimento em Saúde Global - GHIF, por exemplo, usa
garantias públicas e filantrópicas para atrair investidores privados (incluindo indivíduos de alto patrimônio líquido
– “high-net-worth individual – HNWI”, investidores institucionais e investidores estratégicos) para financiar
pesquisa e desenvolvimento de insumos médicos que levarão à erradicação de doenças evitáveis em países de
renda baixa e média. Mesmo antes da pandemia de COVID-19, os números da Organização Mundial da Saúde
mostraram que quase 15 milhões de pessoas morriam a cada ano de doenças infecciosas e deficiências
nutricionais. As causas mais comuns de mortalidade infantil e incluem pneumonia, diarréia, complicações no
parto e malária. Doenças como meningite e sarampo também ainda tiram a vida de centenas de milhares de
crianças a cada ano e são contagiosas em todo o mundo. O GHIF oferece aos investidores um retorno fixo de 2%
ao ano, bem como 80% de qualquer retorno feito pelo fundo, e uma garantia parcial da Fundação Bill e Melinda
Gates e Sida até 60% do seu capital investido. O GHIF emprega uma variedade de estruturas de investimento,
incluindo dívida mezanino, dívida conversível, ações preferenciais e financiamento de projetos com uma meta de
investimento médio de aproximadamente US$ 10 milhões por projeto. Cada projeto GHIF deve promover os
objetivos de impacto social do Fundo e demonstrar a capacidade de alcançar o sucesso comercial. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Investimento de Impacto para apoio ao desenvolvimento e melhoramento de medicamento,
vacinas e dispositivos médicos para doenças negligenciadas 

Global

Fundações (Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação do Fundo de Investimento Infantil) e
investidores institucionais (AXA Investment Managers, JPMorgan Chase & Co, Storebrand),
bem como investidores estratégicos (GlaxoSmithKline - GSK, Merck & Co, The Pfizer
Foundation), fundos apoiados pelos governos alemão e sueco (Banco Alemão de
Desenvolvimento – KfW e Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento
Internacional - Sida) e filantropos 

Recursos não reembolsáveis + Instrumento de Mercado

Consolidado

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda,
Saúde

Privada Externa

RESULTADOS:
O histórico do portfólio GHIF inclui 12 investimentos feitos ao longo de 5 anos em sete países, receitas realizadas
de 7 empresas (incluindo Serum Institute of India) e 7 empresas com produtos aprovados (até o ano 2020). O
GHIF é um novo fundo de impacto social estabelecido para financiar o desenvolvimento de medicamentos,
vacinas e testes diagnósticos para doenças que afetam desproporcionalmente os países de baixa e média
renda. O sucesso foi construído em uma série de parcerias com investidores, empresas investidas e organizações
para concluir o processo de fabricação, conduzir testes clínicos e colocar os produtos no mercado. J.P. Morgan e
a Fundação Gates desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento e estruturação do conceito. Os
investidores, incluindo IFC, GCC, Merck, AXA, Pfizer e outros tem jogado um papel importante, desenvolvendo
métricas de impacto e identificando oportunidades. As parcerias têm sido essenciais para o sucesso desse
esforço em todas as etapas do caminho. O GHIF mede os resultados com base em um “resultado financeiro
duplo” de impacto social e resultados financeiros. Projetos apoiados pelo GHIF já salvaram cerca de 4.200 vidas
e melhoraram a qualidade de vida de cerca de 1,5 milhão de pessoas (dados como de novembro de 2016). Em
2025, espera-se salvar 140.000 vidas e melhorar 10,9 milhões de vidas anualmente. 
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ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 3,  ODS 10

METAS DE ODS RELACIONADAS:
 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 10.2

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@ifc-heatlh.org ; info@ghif.com  
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Um negócio inclusivo (“Inclusive Business”) fornece suprimentos médicos essenciais para unidades de saúde em
áreas carentes na Nigéria e no Quênia. O LifeBank está empenhado em fornecer às unidades de saúde produtos
sanguíneos de bancos de sangue e outros produtos médicos de forma rápida e nas condições ideais. Para
conseguir isso, a empresa usa dados, logística inteligente e tecnologia para encontrar e entregar produtos
médicos importantes. Uma frota de motocicletas, caminhões, drones e barcos transporta produtos sanguíneos e
outros suprimentos médicos para instalações de saúde. LifeBank usa o Google Maps para calcular e monitorar
rotas, garantindo uma cadeia de frio ininterrupta e entrega para o destinatário final em menos de 45 minutos. A
empresa também desenvolveu o SmartBag, uma inovação impulsionada por blockchain que ajuda a registrar e
manter a integridade das informações de fornecimento de sangue para que os pacientes e profissionais de
saúde possam verificar os registros de segurança de sangue e produtos sangüíneos. Também criou um aplicativo
para incentivar mais pessoas a doar sangue. Em média, duas unidades de sangue são necessárias para tratar um
paciente a um custo total de US$100. O modelo de receita atual do LifeBank é cobrar uma taxa de logística
móvel, que gira em torno de US$ 10 por unidade entregue. Essa abordagem, combinada com preços
diferenciados, permite que pacientes pobres recebam subsídios cruzados de pacientes mais ricos. Além disso, o
LifeBank estabeleceu o “Blood and Oxygen Access Trust” para alavancar financiamento de instituições privadas
para fornecer suprimentos médicos essenciais para mais pacientes de baixa renda. Além disso, o LifeBank utiliza
o Lifebanking, um programa que trabalha com as comunidades locais para fornecer treinamento e experiência
aos cidadãos vulneráveis, melhorando assim seus meios de subsistência. O LifeBank tem a ambição de melhorar a
prosperidade das comunidades ao dar experiência aos condutores de sangue, transformando-os de
motociclistas/motoristas para especialistas em despacho médico com melhor remuneração e satisfação no
trabalho.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Negócios Inclusivos (Inclusive Business) fornece suprimentos médicos essenciais para unidades
de saúde em áreas carentes na Nigéria e no Quênia

Nigéria e Quênia/África

LifeBank

Instrumento de Mercado

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda,
Saúde

Privada  Interna

RESULTADOS:
O LifeBank visa a resolver duas grandes áreas de problemas no setor de saúde da África: acessibilidade e
infraestrutura. A iniciativa tem garantido a entrega de suprimentos essenciais que garantem o acesso a boa
saúde e melhor bem-estar e tem oferecido soluções sustentáveis para problemas na indústria da saúde da África
ao utilizar a tecnologia disponível.
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ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 3,  ODS 8, ODS 9



METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 9 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: team@lifebank.ng 
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Título de impacto social (Social Impact Bond – SIB) lançado em dezembro de 2018 com o objetivo de apoiar
jovens vulneráveis na cidade de Buenos Aires, com idade entre 17 e 24 anos, a ter acesso a habilidades e
treinamento profissional para que possam garantir e manter empregos. Quando o estudo de viabilidade para
este projeto SIB foi realizado, a Argentina tinha a maior taxa de desemprego juvenil de todos os países latino-
americanos, atingindo 24,7% em 2017. O desemprego juvenil é particularmente alto no sul de Buenos Aires, onde
a população vive em um contexto de maior vulnerabilidade; a probabilidade de estarem desempregados do que
seus pares no resto de Buenos Aires é de 70%. O programa “Proyectá tu futuro” atende 1.000 jovens que vivem
nos cinco bairros mais carentes da Zona Sul da cidade. É prestado pela colaboração de quatro prestadores de
serviço diferentes ao longo de um período de 4 a 6 meses (com cerca de 8 horas de suporte por semana),
dependendo do prestador de serviço. Ele oferece uma mistura de treinamento de habilidades técnicas/práticas
e orientação por pelo menos 6 meses após a conclusão do componente de treinamento, para ajudar os
participantes a encontrar e manter um emprego. A obtenção de resultados também exige que os fornecedores
trabalhem com os empregadores para aumentar o número de empresas que estão abertas a contratar indivíduos
desse grupo social e promover empregos. Para serem elegíveis, os indivíduos ou sua família imediata (mãe, pai,
filho) devem receber um subsídio governamental sujeito a condições restritas, ou ser residentes de um
assentamento ou favela nos bairros selecionados. Eles não podem ter participado de outro programa
governamental de emprego ou desenvolvimento de habilidades nos três meses anteriores ao ingresso neste
programa.  

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Título de Impacto Social para o emprego de jovens em Buenos Aires - "Proyectá tu futuro"

Argentina/América Latina e Caribe  

Laboratório do BID, BID FOMIN, Governo da Cidade de Buenos Aires, Provedores, Fundação
Forge, Fundação Pescar, AMIA, Reciduca Investors, Banco Ciudad, Banco Galicia,
Organización Román, IRSA, Acrux Partners, investidor privado anônimo 

Instrumento de Mercado 

Exploratório

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda Pública/Privada Interna/Externa 

RESULTADOS:
O SIB visa a melhorar os resultados do emprego a longo prazo de jovens carentes que vivem no sul de Buenos
Aires. Foi estabelecido um cartão de pagamento de resultados que recompensa a longevidade no trabalho e
diferencia os pagamentos de acordo com a vulnerabilidade do participante, pagando uma compensação
adicional para aqueles indivíduos que são mães ou vivem em um assentamento ou favela. Os cinco resultados a
pagar são: 1) conclusão do ensino médio, para os beneficiários que ainda estavam matriculados na escola ao
entrar no programa; 2) entrada no primeiro emprego, que deve ser formal e pagar todas as contribuições e
impostos obrigatórios do empregador; 3) emprego sustentado por 4 meses; 4) emprego sustentado por 12 meses;
e 5) expansão do mercado de trabalho, medida pelo aumento do número de organizações que empregam
participantes do programa “Proyectá tu futuro”. Organizações especializadas, normalmente do terceiro setor,
realizam os projetos com recursos disponibilizados pelos investidores e desembolsados pelo Estado. O estado só
é obrigado a reembolsar os investidores se o projeto atingir seus objetivos. Um comitê de especialistas nomeado
analisa os resultados para verificar se o projeto atingiu seus objetivos. Os últimos resultados alcançados pelo
programa só serão conhecidos em dezembro de 2021, com a devida avaliação do impacto final. 
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ODS RELACIONADOS: 
ODS 8, ODS 10, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 16.6 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@socialfinance.co.uk ; Ms Maria Laura Tinelli, M.tinelli@acruxpartners.com 

https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/case-studies/improving-employability-buenos-aires/
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mailto:info@socialfinance.co.uk
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O Laboratório do BID explorou pela primeira vez um Título de Impacto Social (Social Impact Bond - SIB) com foco
na reincidência no Chile com o Ministério das Finanças, em 2015, mas isso foi abandonado após a ruptura
política. Em 2018, o governo central do Chile e o Laboratório do BID começaram a trabalhar juntos novamente no
desenho de três títulos de impacto em diferentes áreas de política: reincidência, falta de moradia e transições
de jovens. SIB e “pagamento por resultados” (Payment by Results -PbR) foram incluídos no plano nacional para o
Chile, “Compromiso Pais”. O primeiro desses títulos de impacto foi lançado em 2019, sem envolvimento do
governo, e com foco na educação. As partes interessadas queriam usar SIBs no Chile para melhorar os resultados
e a inovação. No entanto, eles enfrentaram o desafio significativo de que a maioria dos departamentos do
governo chileno não está legalmente configurada para pagar pelos resultados. Tal como acontece com alguns
outros países, a alta rotatividade impediu o envolvimento sustentado com o governo e prejudicou o compromisso
político. Os esforços para aumentar a adesão se beneficiaram dos exemplos da Colômbia e da Argentina, o que
tornou mais fácil explicar o conceito de títulos de impacto. Esses exemplos mostraram que os SIBs poderiam ser
adaptados a diferentes regiões e sistemas, à luz das características específicas de cada país, e que não eram
apenas um “modelo dos EUA/Reino Unido”. Embora faltem incentivos para investidores sociais na América Latina,
o Chile hospeda várias fundações que têm conseguido contribuir com os investimentos. No momento da redação
do relatório, o Laboratório do BID estava fornecendo apoio financeiro para o projeto dos SIBs e atividades de
construção de mercado. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Títulos de Impacto Social referente à reincidência, falta de moradia e oportunidades aos
jovens

Chile/América Latina e Caribe  

Governo central do Chile e o BID Lab 

Instrumento Regulatório + Instrumento de Mercado

Exploratório

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda Pública/Privada Interna/Externa 

RESULTADOS:
Não há resultados reportados. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 4, ODS 8, ODS 10, ODS 11, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
4.6, 4.7, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.b, 10.2, 10.5, 10.b, 11.1, 11.3, 16.3, 16.6, 16.10, 16.b

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@bidlab.org  
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Instrumento financeiro inovador que reúne atores multissetoriais do ecossistema financeiro para mobilizar
investimento privado em grande escala para impulsionar o empoderamento econômico das mulheres por meio de
meios de vida sustentáveis, por sua vez, ajudam da adaptação de sua comunidade em um ambiente de
constantes mudanças. A mudança do clima impacta especialmente as mulheres em zonas rurais. Devido ao seu
trabalho em indústrias agrícolas ou empregos informais ou vulneráveis, elas tendem a não ter recursos para lidar
com o agravamento das perdas relacionadas com o clima. Além disso, as mulheres de baixa renda no mundo em
desenvolvimento muitas vezes estão presas a uma vida de subsistência devido a barreiras estruturais. Isso torna
mais difícil para eles lidar com choques econômicos. Como tal, a chave para construir maior resiliência para as
mulheres e resiliência climática para suas comunidades é capacitá-las a se tornarem soluções para a mudança
global do clima por meio de meios de vida sustentáveis. O título permite acesso a crédito acessível, produtos
como seguro contra desastres, insumos agrícolas para apoiar a adaptação climática, bem como energia limpa e
acessível para apoiar a mitigação da mudança do clima. O mecanismo é um instrumento financeiro inovador que
mobiliza capital do setor privado para um impacto social e ambiental positivo. Oferece retorno financeiro aos
investidores independentemente dos resultados sociais e pode ser listada em bolsas de valores sociais e
tradicionais. O WLB2 baseia-se no sucesso do primeiro “Women’s Livelihood Bond” (WLB1), que foi o primeiro
instrumento de investimento de impacto do mundo e o primeiro instrumento financeiro focado em mulheres a
serem listadas em uma bolsa de valores, relatando retornos sociais e financeiros.

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Investimento de impacto por meio de Título de Sustentabilidade Social - Título de Sustento de
Mulheres ( Women's Livehood Bond  - WLB)  

Camboja e Filipinas (WLB1) e inclusão de Sri Lanka, Indonésia e Índia (WLB2) /Ásia  

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e Corporação
Financeira do Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (DFC), Shearman & Sterling,
Latham & Watkins, Cyril Amarchand Mangaldas, Clifford Chance, ANZ como agente de
colocação líder, Standard Chartered Bank, DBS Bank, Parceria para o Crescimento Verde e
Metas Globais 2030 (P4G), Assuntos Globais do Canadá (GAC), Comissão Econômica e
Social das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico (UNESCAP) e o Fundo de Desenvolvimento
de Capital das Nações Unidas (UNCDF) 

Instrumento de Mercado

Piloto

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Emprego e Renda, Gênero Privada Externa

RESULTADOS:
O WLB1 liberou US$ 8 milhões de capital privado, o que criou meios de subsistência sustentáveis para 385.000
mulheres no Sudeste Asiático. O WLB2 aumenta significativamente o número de mulheres impactadas pelo título
para mais de dois milhões no sul e sudeste da Ásia. O WLB também trouxe uma ampla gama de parceiros do
setor público e privado em muitos setores para a equação da sustentabilidade, contribuindo para um processo
mais amplo de construção de ecossistema de compartilhamento de conhecimento e colaboração. Isso permite
que os atores do ecossistema financeiro ganhem experiência em finanças inovadoras e investimentos favoráveis
ao clima. O lançamento de uma terceira série de títulos (WLB3) está prevista para o final de 2021, o que indica o
amadurecimento do instrumento. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 8, ODS 13, ODS 15
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 2.a, 5.4, 5.5, 5.a, 5.c, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 13.1, 13.2, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9,
15.a, 15.b

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: info@iixglobal.com 
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Os Títulos Azuis (Blue Bonds) como uma categoria em separado permitem o desenvolvimento de pesquisas,
estudos de caso e melhores práticas especificamente para projetos relacionados à água e saúde oceânica com
um ângulo de inclusão social e empoderamento econômico, algo que pode ser ofuscado se o projeto estiver
dentro das categorias de títulos verdes (green bonds) e/ou sustentáveis (sustainable bonds). Em 2019, a
República das Seychelles lançou o primeiro Título Azul soberano do mundo. O título de 10 anos e US$ 15 milhões
foi elaborado e implementado com o apoio da comunidade internacional, do Banco Mundial - BIRD e do Fundo
para o Meio Ambiente Global – GEF. O Título Azul das Seychelles é parcialmente garantido pela emissão de uma
garantia de US$ 5 milhões do Banco Mundial e ainda apoiado por um empréstimo concessional de US$ 5 milhões
do GEF que cobrirá parcialmente os pagamentos de juros do título. Os rendimentos do título também
contribuirão para o Programa de Governança e Crescimento Compartilhado das Pescarias do Sudoeste do
Oceano Índico do Banco Mundial, que apoia os países da região a gerenciar de forma sustentável suas
atividades de pesca e aumentar os benefícios econômicos de seus setores de pesca. 

NOME DO INSTRUMENTO: 

PAÍS/REGIÃO:

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

DESCRIÇÃO:

Títulos Azuis ( Blue Bonds ) relacionados à Água e Saúde Oceânica com um enfoque em
inclusão social e empoderamento econômico  

República das Seychelles/África 

Governo das Seychelles, Banco de Desenvolvimento das Seychelles (DBS), Banco Mundial,
Calvert Impact Capital, Nuveen e U.S. Headquartered Prudential Financial, Inc. 

Instrumento de Mercado

Em construção

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Pesca, Serviços
Ecossistêmicos 

Privada Interna/Externa 

RESULTADOS:
O Título Azul, que é parte de uma iniciativa que combina investimento público e privado para mobilizar recursos
para empoderar as comunidades e empresas locais, ajudará muito as Seychelles a alcançarem uma transição
para a pesca sustentável e salvaguardar os nossos oceanos enquanto a economia azul do país é desenvolvida
em parâmetros mais sustentáveis. Os rendimentos da obrigação apoiam a expansão das áreas marinhas
protegidas, a melhoria da governaça das pescas prioritárias e o desenvolvimento da economia azul das
Seychelles.

ODS RELACIONADOS: 
ODS 9, ODS 10, ODS 14

METAS DE ODS RELACIONADAS:
9.4, 9.5, 9.a, 9.b, 10.2, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.a, 14.b, 14.c 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: Mr Gerard Govinden, gerard.govinden@nisa.sc ; Ms Alexandra Klopfer-
Hernandez, aklopfer@worldbank.org ; Ms Sue Pleming , suepleming@worldbank.org 
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Negócios florestais verdes e inclusivos na Colômbia: um mecanismo sustentável de Redução
das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal (REDD+) com benefícios climáticos,
sociais e de biodiversidade 

PAÍS/REGIÃO:
Colômbia/América Latina e Caribe  

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Financiamento do Fundo Verde para o Clima, desenvolvido em parceria com os governos da
Noruega, Suécia e Suíça

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Serviços Ecossistêmicos Pública/Privada Externa

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 
Recursos não reembolsáveis + Instrumento de Mercado

Piloto

O Fundo Sustentável da Colômbia é o maior instrumento de pagamentos por resultados para a redução de
emissões de gases de efeito estufa resultantes do desmatamento e degradação florestal (REDD+) com um banco
multilateral de desenvolvimento na América Latina e Caribe. Este instrumento de US $ 280 milhões é o maior
pagamento por reduções verificadas de emissões de gases de efeito estufa (GEE) do programa de
desmatamento na região, excluindo o Brasil. Desenvolvido em parceria com os governos da Noruega, Suécia e
Suíça, o mecanismo fornecerá apoio significativo para ajudar a Colômbia a atingir suas metas ambiciosas de
desmatamento líquido zero na Amazônia até 2020 e de travar a perda de toda a floresta natural até 2030.
Espera-se que o mecanismo com prazo de 15 anos apoie a implementação dos ODS e das Contribuições
Nacionalmente Determinadas da Colômbia no âmbito do Acordos de Paris. O projeto desenvolverá um modelo
integrado para: 1) aumentar os esforços em andamento no monitoramento florestal envolvendo as principais
partes interessadas locais; 2) aumentar as capacidades dos municípios para lidar com o desmatamento e
promover uma economia de base florestal; 3) apoiar arranjos institucionais para melhorar o controle do
desmatamento; 4) apoiar unidades florestais comunitárias, aumentar as capacidades das autoridades
ambientais regionais para manejo e controle florestal; 5) desenvolver e acessar mercados especializados para
produtos derivados de uma economia florestal (produtos florestais madeireiros e não madeireiros); e 6) aumentar
a participação de todas as partes relevantes. Esta iniciativa proporcionará lições e experiências para ampliar os
modelos de base florestal em nível nacional, os quais enfrentam problemas econômicos e sociais, e que
representam um risco para a conservação das florestas naturais. Além disso, o projeto terá como base as
experiências e lições da implementação de iniciativas-piloto atualmente em andamento no país. O alcance das
metas de geração de renda requer o desenvolvimento de um conjunto de incentivos financeiros e de mercado
para garantir a viabilidade de negócios de base florestal; assim, o projeto necessita da participação ativa de
empresas do setor privado interessadas em gerar valor agregado e consolidar cadeias de abastecimento de
produtos sustentáveis. O projeto inclui uma forte estratégia financeira que permitirá às comunidades locais e
instituições de apoio analisar os produtos e negócios mais viáveis levando em consideração as oportunidades de
mercado, custos de produção, logística, recursos humanos disponíveis, bem como outros fatores que podem
determinar o econômico, viabilidade ambiental e social do negócio de base florestal. O setor privado estará
envolvido na implementação de incentivos de mercado, tais como programas business-to-business, vínculos de
mercado, fortalecimento das cadeias de abastecimento e outros necessários para permitir o acesso ao mercado
de produtos e serviços florestais e agrícolas sustentáveis. Universidades e serviços de assistência técnica serão
envolvidos para apoiar programas de treinamento e monitoramento e outras atividades destinadas a fortalecer
as capacidades dos beneficiários do projeto. 

DESCRIÇÃO:
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RESULTADOS:
As atividades do projeto resultarão na redução de 6.017.000 toneladas de CO2eq, beneficiando diretamente
8.000 famílias rurais. Espera-se alavancar o investimento com doações do GCF. O Governo da Colômbia
identificou a necessidade de complementar os esforços em andamento consolidando uma economia florestal
baseada em bens e serviços da floresta, integrada a modelos rurais de baixo carbono. Nesse contexto, o
potencial de mudança de paradigma deste projeto está na implementação de uma abordagem abrangente que
complementa uma estratégia para abordar os vetores do desmatamento com base na redução dos impactos da
produção agrícola, mudanças no uso da terra e outras atividades de alto impacto, com uma estratégia baseada
na promoção de uma economia que integra gestão florestal sustentável, fornecimento de agro-commodities e
serviços sustentáveis, monitoramento e gestão da informação e capacitação para governança territorial. Isso
representa uma nova estratégia para abordar os vetores do desmatamento na região enquanto gera benefícios
locais, aumenta a participação das comunidades locais e da sociedade civil, fortalece as capacidades dos
governos nacionais e locais para o controle e manejo das florestas e promove um envolvimento mais pró-ativo do
setor privado. O projeto contribuirá para a conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais, melhorando
a conectividade da floresta natural, suas funções estruturais e a proteção de habitats naturais em paisagens
rurais.  

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 5, ODS 8, ODS 10, ODS 13, ODS 15

METAS DE ODS RELACIONADAS:
 1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 10.2, 13.1, 13.2, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b 

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: iap@gcfund.org  
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Programa Mundial da Microsoft  

PAÍS/REGIÃO:
Global  

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Microsoft Inc. 

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
 Indústria  Privada Interna

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 
Instrumento Regulatório (interno da própria empresa)

Consolidado 

As grandes empresas normalmente têm uma pegada de carbono substancial de suas operações globais,
produção e cadeia de suprimentos. Muitas empresas do setor privado reconhecem que precisam fazer parte da
solução, mas nem tantas deram passos concretos nesse sentido. Algumas jurisdições já estão impondo impostos
sobre o carbono, incluindo países como Irlanda e Chile e regiões como British Columbia. Em 2012, a Microsoft
introduziu voluntariamente uma taxa interna de carbono que responsabiliza financeiramente suas unidades de
negócios por suas emissões de carbono. É um modelo financeiro que impõe uma taxa incremental às emissões de
carbono associadas às operações globais da empresa para data centers, escritórios, laboratórios, manufatura e
viagens aéreas de negócios. A taxa de carbono é definida a cada ano com base no custo estimado de eficiência
interna, energia renovável, compensação de carbono, reciclagem de lixo eletrônico e outros projetos de pesquisa
inovadores para serem neutros em carbono. A taxa de carbono já está mudando o comportamento da Microsoft
- como suas unidades de negócios agora incluem o custo do carbono em seus orçamentos anuais, elas têm um
incentivo real para reduzir suas emissões. Em 2012, a Microsoft assumiu o compromisso de toda a empresa de se
tornar neutra em carbono. Para cumprir essa meta, a Microsoft optou por implementar uma taxa de carbono que
aloca o custo de se tornar neutra em carbono em suas principais unidades de negócios. A cada trimestre, a
Microsoft rastreia e analisa o uso de energia de data centers, escritórios, laboratórios e manufatura, bem como
as emissões associadas a viagens aéreas de negócios. Esses quilowatts-hora e milhas e classe de viagens aéreas
são então convertidos em toneladas de carbono. A Microsoft compensa essas emissões investindo em projetos
que reduzem as emissões de carbono, reciclam o lixo eletrônico, geram energia verde, tornam os edifícios mais
eficientes e compensam as emissões por meio de projetos comunitários em todo o mundo. Cada unidade de
negócios contribui com uma quantia proporcional para o fundo de carbono com base em suas emissões e no
preço do carbono deste ano. Cada unidade de negócios reduz as emissões relacionadas à eletricidade
diretamente (por exemplo, por meio de projetos de eficiência) onde for prático. A neutralidade de carbono para
as emissões reais relacionadas à eletricidade é alcançada por meio de investimentos em energia verde, como
contratos de compra de energia renovável e certificados de energia renovável. Para emissões de viagens aéreas,
consumo de combustível (como geradores de backup) e quaisquer emissões baseadas em eletricidade que não
podem ser mitigadas por meio de investimentos de energia verde qualificados, a Microsoft então recorre a um
portfólio de investimentos da comunidade em projetos de compensação de carbono. Usando os fundos
arrecadados com a taxa de carbono, a Microsoft patrocina projetos de eficiência energética, projetos de
energia renovável, projetos sustentáveis de reciclagem de lixo eletrônico e projetos comunitários sustentáveis de
compensação de carbono. O modelo de taxa de carbono da Microsoft é simples, repetível e escalonável. Ele
permite que a ação ambiental seja profundamente e amplamente incorporada na estrutura de tomada de
decisão financeira e executiva em toda a organização. O modelo é baseado no consumo, não é difícil de
gerenciar e não requer créditos complicados para rastrear ou comercializar. Esta simplicidade torna o modelo
transferível e pode ser facilmente adaptado para se adequar a outras organizações. A fórmula básica é
universal: as emissões de carbono multiplicadas pelo preço do carbono equivalem à taxa de carbono. A
Microsoft criou um guia detalhado para qualquer organização para replicar seu modelo. 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:
Em 2020, a Microsoft reduziu suas emissões em 6%, de 11.6 milhões de toneladas métricas para 10.9 milhões de
toneladas métricas. A companhia financiou a remoção de 1.3 milhões de toneladas métricas de carbono em por
meio de 15 provedores, em 26 projetos em redor do globo. O objetivo da companhia até 2030 é cortar as
emissões pela metade. A neutralidade da companhia está prevista para 2050. 
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ODS RELACIONADOS: 
ODS 13

METAS DE ODS RELACIONADAS:
13.2

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: Ms Tamara DiCaprio, tjdicap@microsoft.com 
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Financiando a produção de cacau carbono neutro no Peru 

PAÍS/REGIÃO:
Peru/América Latina e Caribe 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Althelia Climate Fund, Peru-U.S. debt swap fund – FONDAM, Pacífico Seguros, Ecotierra

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Serviços Ecossistêmicos Pública/Privada Interna/Externa

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

Recurso não reembolsável + Instrumentos de Mercado

Piloto

Lançado em 2013, o Althelia Climate Fund é um instrumento de investimento nas fronteiras de desmatamento do
mundo para diminuição da taxa de desmatamento, mitigação das mudanças do clima, proteção da
biodiversidade e proporcionar às comunidades rurais uma vida justa e sustentável, enquanto oferece aos
investidores um retorno justo sobre o capital. O Fundo Climático Althelia está participando de um programa de
investimento de cerca de € 5 milhões de euros no Projeto Tambopata REDD+ em Madre de Dios, Peru, que tem
permitido que mais de 110 propriedades rurais produzam cacau sustentável com certificação orgânica,
protegendo ao mesmo tempo a biodiversidade diversa Reserva Nacional Tambopata e o Parque Nacional
Bahuaha-Sonene. É um modelo de “pagamento por desempenho”: os agricultores recebem financiamento na
condição de não desmatarem mais e para restaurarem terras degradadas na zona tampão com sistemas
agroflorestais à base de cacau. Parte das receitas da venda do cacau volta aos investidores. O empréstimo
garantido por ativos de carbono do Fundo Climático Althelia é totalmente garantido pelas unidades de redução
de emissões do projeto (créditos de carbono). O projeto está atualmente emitindo compensações sob o Verified
Carbon Standard - VCS e, também, é validado e verificado sob o Climate, Community and Biodiversity Standard.
Uma seguradora peruana, Pacífico Seguros, comprou compensações do projeto, que devem evitar a emissão de
mais de 4,3 milhões de toneladas de CO2 equivalente até 2020. Isso significa que o financiamento adicional de
carbono é alavancado para apoiar a proteção da floresta em pé e a restauração de terras degradadas,
beneficiando pequenos agricultores que, de outra forma, careciam de financiamento. O fundo de conversão de
dívidas Peru-E.U.A., FONDAM, fornece cofinanciamento de doação de US$ 2 milhões para este projeto.
Ecotierra, uma empresa canadense-peruana, apoia a cooperativa na busca de uma ‘rota para o mercado’ -
ajudando a superar as barreiras mais comuns enfrentadas pelos produtores de cacau no Peru. Este cacau será
vendido por meio de uma cooperativa de agricultores, que garantirá preços mais altos para os membros e total
rastreabilidade do produto. O projeto trabalhará com os agricultores para obter a certificação Fairtrade e
Organic, que garante trabalho justo e práticas orgânicas e estabelece um preço mínimo de US$2.000 por
tonelada de cacau, mais prêmios de US$ 500 por tonelada. O Althelia Climate Fund está definido para terminar
em 2021, quando os investidores serão reembolsados e a produção de cacau deverá estar em pleno andamento.
Recentement, Althelia foi comprada pela Mirova - uma gestora de ativos dedicada ao investimento sustentável,
parte da Natixis Investment Managers - e renomeada Mirova Natural Capital. 

DESCRIÇÃO:
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RESULTADOS:
Ao financiar atividades agroecológicas que produzem commodities certificadas, como o cacau, o fundo melhora
diretamente a subsistência de pequenos produtores e agricultores, ao mesmo tempo que gera receitas para os
investidores por meio de prêmios por commodities certificadas, melhor rendimento e redução da intermediação.
Em escala total, o projeto garantiu que cerca de 575.000 hectares tenham sido preservados. Ademais, 1.315
hectares de cacau sustentável foram plantados, dos quais 1.100 hectares o foram em áreas degradadas que
atualmente estão em processo de restauração para produzir cacau agroflorestal. Isso permitiu que 405
toneladas de cacau com etiqueta de “comércio justo” (Fair Trade) tenham sido exportadas pela cooperativa até
2020. A cooperativa engloba 285 fazendeiros (27% de mulheres), sendo que destes 114 são certificados como
produtores orgânicos. A Althelia espera que os agricultores ganhem um prêmio de US$ 500 sobre o preço de
mercado por causa de suas certificações orgânicas. O processo de verificação VCS do projeto foi atrasado
devido às restrições relacionadas à epidemia de Covid-19. Eram estimadas cerca de 4,3 milhões de toneladas de
CO2 evitado desde que o projeto começou, em 2015. Embora os números finais ainda não estão disponíveis,
espera-se que os números finais superem a estimativa inicial. Um monitoramento remoto parcial conduzido entre
janeiro e dezembro de 2019 estimou que o número total de unidades verificadas teria sido cerca de 713.000 a
mais do que as projeções mais conservadoras feitas anteriormente. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 5, ODS 8, ODS 10, ODS 13, ODS 15

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5, 1.a, 1.b, 5.a, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 10.2, 13.1, 13.2, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.a, 15.b

MAIS INFORMAÇÕES 

 Contato: secretariat@cfalliance.org 
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Instrumentos de Parcerias para o Avanço de Abordagens de Seguro de Risco Climático

PAÍS/REGIÃO:
Granada, Jamaica, Santa Lúcia/América Latina e Caribe

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Governos de Jamaica, Santa Lúcia e Grenada, Munich Climate Insurance Initiative - MCII 

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Serviços Financeiros Pública/Privada Interna/Externa

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

Instrumento de Mercado

Piloto

As soluções de seguro podem desempenhar um papel significativo ao lidar com as consequências das mudanças
climáticas. Espelhando sua abordagem em nível internacional, a Munich Climate Insurance Initiative - MCII23 -
convocou partes interessadas públicas e privadas para desenvolver a Política de Proteção de Subsistência - LPP,
um produto de microsseguro baseado em índice paramétrico como uma resposta ao nexo de vulnerabilidade e
pobreza no Leste Caribe. A Livelihood Protection Policy -LPP - elaborada pela MCII foi introduzida nas ilhas
caribenhas da Jamaica, Santa Lúcia e Granada, proporcionando acesso a microsseguro acessível para aqueles
que correm maior risco de eventos climáticos extremos, como furacões e inundações. Isso significa introduzir um
seguro novo, simplificado e de baixo custo de transação e considerar o seguro de risco climático no contexto da
gestão integrada de risco climático, como parte de um planejamento de adaptação nacional e setorial eficaz.  

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:
Ao estender a proteção financeira às comunidades vulneráveis mal servidas, o MCII demonstrou o papel que a
inclusão financeira pode desempenhar na adaptação às mudanças climáticas. O projeto também visa a
melhorar os vínculos entre o produto de seguro e as medidas de redução do risco de desastres e agilizar a
regulamentação das abordagens de microsseguro para riscos climáticos no Caribe. Para conseguir isso, o MCII
conecta importantes partes interessadas locais, como agências nacionais de gestão de desastres, seguradoras
locais, agregadores sociais como associações de agricultores, reguladores de seguros e ministérios relevantes
dos países envolvidos. O LPP ajuda as pessoas do segmento de baixa renda da sociedade a ter acesso a seguros
contra riscos climáticos a um custo razoável e sem quaisquer restrições em relação a um setor ou ocupação
específica. Os resultados do projeto são constantemente incluídos nos processos de formulação de políticas
internacionais para moldar o diálogo internacional sobre seguro contra riscos climáticos. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 10, ODS 11, ODS 13, ODS 16

METAS DE ODS RELACIONADAS:
10.2, 11.5, 13.2, 16.6

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: ccrif@ccrif.org  
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Fundo para Financiamento de Paisagens Tropicais ou Tropical Landscapes Finance Facility
(TLFF)

PAÍS/REGIÃO:
Indonésia/Ásia

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Agência de Desenvolvimento
Internacional dos Estados Unidos, Centro Mundial de Agroflorestas, WWF, Banco BNP Paribas,
Grupo Convergence, Royal Lestari Utama, ADM Capital, GrupoMichelin, Grupo Barito Pacific e
Ministério da Economia da Indonésia 

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Energia, Agricultura,
Indústria

Pública/Privada Interno/Externo 

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 
Instrumento Regulatório + Instrumento de Mercado

Em Construção

O Fundo para Financiamento de Paisagens Tropicais (TFLL) oferece empréstimos acessíveis e de longo prazo
para melhorar os meios de subsistência dos pequenos agricultores, reabilitar áreas degradadas e fornecer
energia limpa, por meio da mobilização de mercados de capitais internacionais para projetos com retorno
financeiro, ambiental e social. Os custos de desenvolvimento são financiados no estágio inicial e assistência
técnica provida por meio de um fundo de subsídios. Uma vez que os projetos atingem a maturidade e a geração
de fluxos de caixa passa a ser sustentável, estes são securitizados e transacionados como títulos de
sustentabilidade ou títulos verdes (green bonds ) para investidores de capital. A TLFF possui uma robusta linha de
oportunidades para os setores da agricultura e energia, com mais de U$1,5 bilhão para investimento, que ajudam
a reestruturar a paisagem pela indução da sustentabilidade do uso do solo.  

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:
A TLFF possui uma inciativa implementada e em andamento, a PT Royal Lestari Utama(RLU), responsável pela
emissão do primeiro título verde corporativo do Sudeste Asiático. A iniciativa do RLU foi o primeiro projeto-piloto
da TFLLe tem como objetivo levantar recursos por meio da emissão de títulos verdes de longo prazo (US$ 95
milhões) para emprestar à RLU, uma joint venture estabelecida entre o Grupo Michelin, da França (49%) e o
Grupo Barito Pacific, da Indonésia.Com estes recursos, a RLU pretende produzir borracha natural favorável à vida
selvagem e socialmente inclusiva nas suas áreas de concessão ambiental. Ao mesmo tempo, esta inicaitaiva tem
como objetivo enfrentar os desafios do desmatamento e conflito social na região de Bukit Tigapuluh, por meio da
implentação de salvaguardas sociais e ambientias rigorosas. A iniciativa de proteger o Parque Nacional Bukit
Tigapuluh do desmatamento, ao servir como uma zona tampão de proteção de invasões e caça de espécies
ameaçadas. Por se tratar de áreas extremamente relevantes em aspecto socioamabiental e geográfico (88 mil
hectares ), a parceria que levou à TLFF demonstrou ser uma oportunidade de implantação de um projeto de
concessão que atenda a vários interesses. O mecanismo desenvolvido pela TLFF ,que está sendo aplicado, até o
momento apenas no caso da Royal Lestari Utama. Até 2020, haviam sido criados cerca de 4.300 empregos
diretos na iniciativa e 611 pequenos agricultores engajados na RLU por meio do Programa de Parceria
Comunitária. Em 2018, uma avaliação de carbono foi conduzida, e estima-se uma redução de emissões líquidas
de 8,27 milhões de tCO2 para o período entre 2014-2030. Em 2019, 10 milhões de seringueiras foram plantadas
em 20 mil hectares da área concedida. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 2, ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 13, ODS 15 
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METAS DE ODS RELACIONADAS:
2.a, 8.2, 7.1, 8.3, 8.4, 10.2,12.1, 12.3, 13.1, 15.1

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: contact@rlu.co.id  
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Fundo Moringa

PAÍS/REGIÃO:
Belize, Brasil e Nicarágua/ ALC; e Benin, Gana, Mali, Quênia e Togo/África  

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Global Environment Facility(GEF), Proparco, Fundo Francês para o Meio Ambiente Global,
Secretaria Nacional de Florestas da França (ONF International), Centro de Pesquisa Agrícola
Francês (CIRAD), Common Fund for Commodities (CFC), Banco Africano de Desenvolvimento,
Edmond de Rothschild Private Equity  

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Agricultura Pública/Privada Externo

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 
Instrumentos de Mercado (Debt and Equity)

Em Construção

O Fundo Moringa é um fundo de investimento de impacto de EUR$ 84 milhões voltado para projetos
agroflorestais, localizados na América Latina e África Subsaariana, que tem como objetivo apoiar projetos
agroflorestais lucrativos de grande escala, com alto impacto ambiental e social. O Fundo distingue-se de outras
abordagens de investimento no uso da terra, com a escolha de projetos genuinamente sustentáveis. O Fundo
Moringa baseia-se na percepção de um novo modelo de negócios para ajudar a preservação das florestas e a
promoção do reflorestamento com o apoio das comunidades locais. A observação de novas tendências de
consumo, como a crescente demanda por produtos orgânicos e saudáveis, fez com que com a compreensão do
uso sustentável da terra teria maior viabilidade de preencher a lacuna entre essas novas necessidades do
mercado e a produção local migrarem de projetos filantrópicos , que nem sempre são sustentáveis a longo prazo,
para empresas comerciais lucrativas e inclusivas , capazes de criar impacto social e ambiental de longo prazo.

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:
Desde sua criação em 2010, o Fundo Moringa totaliza o investimento em 10 projetos do seu portfólio. Estes
investimentos alcançaram 12.600 agricultores por meio de programas de crescimento sustentável e mais de
2.300 trabalhadores, dos quais cerca de 20% são mulheres residentes nas áreas mais pobres do mundo. O fundo
também está implementando práticas agrícolas sustentáveis em 15.400 hectares. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 2, ODS 8, ODS 10, ODS 15

METAS DE ODS RELACIONADAS:
2.1, 2.4, 2.a, 8.2, 8.3, 8.4, 10.2, 15.1, 15.2

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: contact@moringapartnership.com  
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Root Capital (Instrumento de financiamento do investimento no crescimento cooperativas e
empresas agrícolas que apoiam pequenos agricultores e que são ativas na exportação de
cadeias de valor e cadeias de abastecimento locais) 

PAÍS/REGIÃO:
África , ALC e Ásia 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN), Banco Interamericano de Desenvolvimento,
Corporação para o Desenvolvimento Financeiro(DFC),Agência dos EUA para o
Desenvolvimento Internacional(USAID), Fundação IKEA, Fundação Mastercard, Fundação Skoll,
Fundação da Comunidade do Vale do Silício, Grupo Starbucks e Grupo General Mills  

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Agricultura Pública/Privada Externo e Interno

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 
Recurso não reembolsável + Instrumento de mercado

Consolidado 

A Root Capital procura maximizar o impacto social e ambiental positivo de seu trabalho por meio de uma
estratégia tripla: financiar, aconselhar e catalisar. Os empréstimos são focados nas empresas agrícolas cujas
necessidades de créditos são consideradas muito elevadas para microfinanciamentos e, por outro lado, muito
pequenas para os mecanismos de crédito de bancos comerciais. Para auxiliar o desenvolvimento do negócio, são
combinados empréstimos com treinamento altamente customizado, com o intuito de fortalecer a capacidade de
gerenciamento financeiro, governança e aumento da produtividade dessas associações e cooperativas. O fundo
emprestava diretamente para empresas rurais e os empréstimos eram garantidos por ordens de compras
assinadas de compradores na Europa e na América do Norte. Este fundo progrediu para um fundo misto formado
por capital público e privado, com as operações de empréstimos às empresas agrícolas acompanhadas de
assistência técnica, investimento em tecnologia e capacitação para gestão financeira, práticas agrícolas e
certificação social e ambiental. 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:
A Root Capital atua em mais de 30 países na América Latina e Caribe, África Subsaariana e Sudeste Ásiatico.
Tais ações resultaram, até o momento, em mais de 2.600 operações de empréstimos realizadas, que alcançaram
2,3 milhões de agricultores. A Root Capital atingiu, em 2017, o marco em receita gerada de US$ 6 bilhões em
receita gerada por pequenas e crescentes empresas e cerca de US$ 5 bilhões de pagamentos aos produtores
desde 1999. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 2, ODS 8, ODS 10, ODS 11 

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5. 1.a., 2.a, 8.2, 8.3, 8.4, 10.2, 11.1

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: integrity@rootcapital.org 
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Programa Acelerador da Inovação Digital da FAO (FAO Digital Fund) 

PAÍS/REGIÃO:
Ruanda/África

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Pequenas e Médias
Empreas locais e do setor privado, Sociedade Civil, Ministérios da Agricultura, Economia e
Pecuária de Ruanda 

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Agricultura e Inovação
Tecnológica

Pública/Privada
Externo e Interno

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 
Instrumento de Mercado

Piloto

A FAO possui papel fundamental, ao aproveitar seu vasto conhecimento técnico, para pilotar novas ideias e
inovações promissoras, realizar avaliações rigorosas, desenvolver capacidade e transformar sucessos em serviços
digitais de grande escala e bens públicos, capacitando tanto os pequenos produtores (particularmente famílias
pobres e marginalizadas) e outros atores da cadeia de valor. Muitas instalações públicas e privadas surgiram
para financiar a inovação para o desenvolvimento sustentável. A FAO desempenha um papel vital para garantir
que a inovação digital e as novas tecnologias alcancem e atendam melhor aos agricultores rurais e pequenos
produtores, que muitas vezes estão entre os mais pobres da sociedade. O Programa Acelerador de Inovação
Digital atuará como um fórum para compartilhar conhecimento técnico e experiência, fornecer acesso a dados
precisos e vincular formuladores de políticas com experiência prática para construir sistemas alimentares e
agrícolas mais sustentáveis   e resilientes.

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:
O programa operará um ciclo de inovação que identificará inovações por meio de uma Plataforma de Inovação
Aberta, financiará inovações promissoras por meio de pilotos e ampliará soluções de Informação e Comunicação
Tecnológica (ICT) com alto potencial de impacto. Também apoiará o estabelecimento ou fortalecimento de
instalações de inovação existentes para atuar como centros de inovação. Ao fornecer espaço, financiamento e
acesso a conhecimento técnico e redes, a FAO pode transformar inovações de alto potencial em serviços digitais
de grande escala para pequenos produtores, todos voltados para aumentar a resiliência à mudança global do
clima, impulsionar as economias locais, aumentar a inclusão digital, criando oportunidades para a juventude rural
e, em última análise, melhorando a vida de milhões de famílias rurais pobres e vulneráveis. O portfólio inclui
soluções digitais inovadoras para os agricultores detectarem pragas e doenças de plantas, fornecer preços de
mercado e previsões meteorológicas vinculadas a serviços de consultoria agropecuária e informações em tempo
real sobre controle de doenças animais e alimentos nutritivos.

ODS RELACIONADOS: 
ODS 1, ODS 2, ODS 8, ODS 12

METAS DE ODS RELACIONADAS:
1.4, 1.5. 1.a., 2.a, 8.2, 8.3, 8.4, 10.2,12.1, 12.3

MAIS INFORMAÇÕES 

Contact: Gustavo.Gonzalez@fao.org ; Benjamin.Davis@fao.org 
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NOME DO INSTRUMENTO: 
Fundo Global para Recife de Corais (Global Fund for Coral Reefs)  

PAÍS/REGIÃO:
Áreas de Incidência de Recife de Corais em todos os continentes

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:
Ministério Federal Alemão de Cooperação e Desenvolvimento (BMZ), Departamento Britânico
para Meio e Assuntos Alimentares e Rurais, Ministério Francês para Europa e Assuntos Externos
(MEAE), Governo do Canadá, Fundação Príncipe Albert II de Mônaco, Fundação Familiar Paul
G. Allen, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente ,Escritório do Fundo Multiparcerias das Nações Unidas (MPTF),
Grupo Pegasus, Grupo BNP Paribas e Fundo verde para o Clima (GCF)

SETOR: TIPO DE FONTES: ORIGEM DA FONTE:
Serviços Ecossistêmicos Pública/Privada Externo e Interno

TIPO DE INSTRUMENTO:

GRAU DE MATURIDADE: 

Instrumento de Mercado

Em construção

O Fundo Global para Recifes de Coral apoia os esforços para incubar e acelerar intervenções geradoras de
receita que possam financiar de forma sustentável a mitigação e eliminação de fatores locais insustentáveis   
diretos e indiretos da degradação dos recifes de coral. O Fundo opera em países com recifes de coral em todo o
mundo, com foco em intervenções onde os recifes de coral foram identificados como mais resilientes às
mudanças climáticas.
O Fundo promove o progresso de importantes projetos e iniciativas já em andamento nos Pequenos Estados
Insulares em Desenvolvimento (SIDS) e Países de Menor Desenvolvimento Relativo (LDCs), ao mesmo tempo em
que fornece modelos comprovados para novas áreas focais. O GFCR adota uma abordagem holística aplicando
vários modelos de geração de receita a uma única área focal. Ao fazer isso, o fundo promulga soluções que
protegem e aumentam a resiliência da biodiversidade e das pessoas, enquanto transformam as relações das
comunidades com a natureza. 

DESCRIÇÃO:

RESULTADOS:
O Fundo é apoiado pela Conservation Finance Alliance (CFA), que está desenvolvendo um plano de investimento
para o fundo. O plano de investimento fornecerá abordagens práticas para transformar os meios de subsistência
sustentáveis, ao mesmo tempo em que alinha as metas de conservação e finanças sustentáveis   para a
conservação, recuperação e resiliência do ecossistema de recifes de coral. Tal plano especificará prioridades
geográficas, um plano de implementação inicial para lançar as atividades do fundo e um portfólio de modelos
de negócios e instrumentos financeiros específicos “recife de coral-positivos”. 

ODS RELACIONADOS: 
ODS 14

METAS DE ODS RELACIONADAS:
14.2, 14.7

MAIS INFORMAÇÕES 

Contato: mptfo@undp.org 
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CONSIDERAÇÕES PARA
REPLICABILIDADE DAS
SOLUÇÕES IDENTIFICADAS
PARA O BRASIL (ARCABOUÇO
JURÍDICO, INSTITUCIONAL,
OUTROS)

Outro elemento importante ao se pensar em uma estratégia de financiamento para o desenvolvimento
sustentável, sobretudo ao se valer de mecanismos de “financiamento inovador” é verificar o grau de maturidade
e de replicabilidades desses instrumentos e dos projetos a serem financiados.  

Há três aspectos principais necessários para ampliar e replicar o financiamento para o desenvolvimento
sustentável. O primeiro é o ambiente econômico-financeiro e as estruturas institucionais e de tomada de decisão
da fonte de financiamento, seus objetivos, a escala em que opera e como as barreiras à ampliação e replicação
têm sido endereçadas. Em segundo lugar, a demonstração da existência e cumprimento de instrumentos
regulatórios que possam oferecer previsibilidade jurídica e segurança aos mercados. Terceiro, a influência das
políticas públicas para melhorar os ambientes domésticos propícios com vistas a serem obtidos ganhos múltiplos
(econômicos, sociais e ambientais) para ampliação e replicação dessas linhas de financiamento.  

Em 2019, houve emissões recordes de 13 títulos verdes no Brasil, alcançando R$ 4,274 bilhões no mercado
nacional. No mercado internacional, foram captados US$ 1 bilhão em apenas duas emissões. De fato, o país
oferece múltiplas vantagens competitivas no campo da sustentabilidade devido à sua rica biodiversidade, alto
índice de cobertura florestal, recursos hídricos, radiação solar, matriz energética de baixo carbono originada
principalmente por fontes renováveis. Por outro lado, o país tem a maior economia da América Latina e o
mercado financeiro mais desenvolvido do continente. 

Ambiente econômico-financeiro e estruturas
institucionais 
Em comparação com o mercado global, sobretudo com os países da OCDE, o conhecimento e a participação
das empresas, bem como das instituições financeiras, em relação a instrumentos financeiros relacionados ao
desenvolvimento sustentável, ainda são limitados no Brasil, porém em crescimento rápido.  
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No entanto, tem se verificado uma vontade relativamente incipiente de utilizar títulos verdes para financiar
projetos de agricultura e infraestrutura sustentáveis no país devido às necessidades de atração de capital
estrangeiro.  
Em relação ao setor de infraestrutura, em setembro de 2019, o Ministério da Infraestrutura celebrou memorando
de entendimentos com a  Climate Bonds Initiative  - CBI, por meio do qual formaliza parceira para a troca de
informações e experiências para revisão e priorização de ativos e projetos no portfólio de infraestrutura do
ministério e o estudo de medidas que estimulem o financiamento de projetos elegíveis de infraestrutura através
do mercado de finanças verdes.  Mesma iniciativa foi adotada igualmente pelos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para projetos nas suas respectivas
pastas.  No entanto, verifica-se que esses avanços são compostos de medidas pontuais. Uma análise realizada pela ABDE
indicou a inexistência de uma grande política nacional coordenada pelo governo com os diferentes ministérios, e,
em particular com o Ministério do Meio Ambiente, para colocar as atividades econômicas verdes como a base
real da retomada e do crescimento econômico.

Obviamente, as instituições financeiras privadas têm um papel igualmente importante para que o financiamento
inovador para a promoção do desenvolvimento sustentável alcance a maturidade desejada.  

Uma recente análise elaborada pela ABDE indicou que, em relação ao mercado nacional de capitais, foi
demonstrado que os títulos verdes tinham, com R$ 4,274 bilhões emitidos no Brasil em 2019, uma participação de
2% em comparação com as emissões de títulos de renda fixa no mesmo período. Embora ainda bem pequeno,
esse número representou um aumento superior a 80% em comparação ao ano anterior. Em renda variável foram
encontrados apenas 13 produtos oferecidos no mercado brasileiro, alcançando cerca de R$ 608 milhões, ou
0,01% dos R$ 465 bilhões aplicados em fundos de investimentos por esta classe de ativos.

Deve-se, entretanto, considerar que o fato de não existir um mercado estruturado de títulos verde não significa
que atividades sustentáveis não estejam sendo financiadas. Em muitos casos, há muito pré-requisitos e custos de
transação altos envolvidos na emissão de títulos verdes, o que pode representar uma barreira significativa para o
desenvolvimento desse mercado. Ademais, no Brasil, o mercado de capitais no Brasil não é tão desenvolvido
quanto em outros países. Uma das razões para isso deve-se ao fato de que o mercado de crédito é
relativamente abundante no país, de forma que muitas empresas conseguem financiar suas atividades sem
recorrer ao mercado de capitais. Além disso, é necessário um volume alto de investimentos para viabilizar a
emissão de títulos verdes.   
Entretanto, há uma percepção geral de que tem havido uma maior integração dos fatores de sustentabilidade
dentro das diferentes áreas de negócios das instituições financeiras, com a criação de áreas dedicadas a
lançamentos de novos produtos ASG (baseada na sigla em inglês  ESG, environmental, social, governance ) em
2020.

Diversas empresas estão se movimentando, buscando incentivar negócios de impacto que vão além dos antigos
programas de responsabilidade socioambiental. Algumas das boas práticas identificadas no âmbito de empresas
são simples, replicáveis e escalonáveis. O modelo de taxa de carbono da Microsoft, uma das boas práticas
identificadas neste estudo, é um exemplo de uma iniciativa que permite que a ação ambiental seja
profundamente e amplamente incorporada na estrutura de tomada de decisões financeiras e executivas da
organização.   Novos instrumentos têm surgido e tem se expandindo rapidamente, por exemplo, os títulos de impacto social (
sustainable impact bonds  - SIBs) são um produto viável na América Latina para contribuir com os governos,
pagando pelo sucesso e usando os recursos de forma mais eficaz, proporcionando os benefícios vistos em outros
lugares onde esses títulos já são mais difundidos, como os EUA e o Reino Unido. A construção do ecossistema SIB
foi possível e foi alcançada, ainda que em seus estágios mais iniciais em alguns países. No entanto, os SIBs nem
sempre se encaixam perfeitamente nas estruturas regulatórias latino-americanas, nos altos custos de
implantação ou nos ciclos políticos.  

No Brasil, o Laboratório de Inovação Financeira – LAB, criado em 2017, funciona um importante espaço para
diálogo público-privado que promove a discussão, avaliação e proposição de alternativas e soluções para apoiar
os diversos atores e contribuir para o desenvolvimento do mercado de “Títulos Verdes” no país.  Trata-se de um
fórum de interação multissetorial criado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento - ABDE,  o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID e a Comissão de Valores Mobiliários-  CVM, que, em parceria com a 
 Deutsche 
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Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  - GIZ GmbH, reúne representantes do governo e da sociedade
com foco no fomento das finanças sustentáveis no Brasil.  

De acordo com o LAB, no Brasil, tinha sido iniciado o trabalho de desenvolvimento de dois SIBs em educação e
saúde. O SIB educacional enfrentou desafios quando seu projeto demorou mais do que o esperado. Também
surgiram falhas de comunicação e houve mudanças no governo. A mudança nos funcionários do governo
também afetou o SIB da saúde, com o novo Ministério da Saúde menos interessado em promovê-lo. Como
resultado, ambos os SIBs no Brasil foram cancelados em 2019. No entanto, mais SIBs podem estar a caminho. (BID
Lab, 2020).  
Os bancos de desenvolvimento e as instituições financeiras de desenvolvimento - IFDs são atores importantes no
financiamento combinado ( blended finance ), ou seja, o uso estratégico do financiamento de desenvolvimento
para a mobilização de financiamento comercial adicional para o desenvolvimento sustentável em países em
desenvolvimento.

Recente análise publicada pela OCDE (OECD, 2021) indica que o financiamento combinado ( blended finance )
ainda está em um estágio nascente no Brasil, mas que as IFDs domésticas do Brasil de diferentes tamanhos e
com escopo diferente estão explorando cada vez mais o uso desse tipo de financiamento combinado. A análise
argumenta que o Brasil pode capitalizar seu sistema multifacetado de IFDs para fazer avançar a agenda de
financiamento combinado, o que exigirá colaboração contínua entre bancos de desenvolvimento nacionais e
internacionais, bem como com formuladores de políticas e o setor privado.   

O Banco Central do Brasil – BCB tem o potencial de desempenhar um importante papel no desenvolvimento e
expansão das finanças verdes e de impacto social por meio dos instrumentos de políticas monetárias como
medidas de apoio às políticas sustentáveis adotadas pelo governo e dentro de seu mandato. Afinal, BCB foi
umas das organizações pioneiras no mundo em criar uma regulação financeira obrigando as instituições
financeiras a implementar uma política de responsabilidade socioambiental, além de ter implementado várias
regulações sobre a integração obrigatória dos riscos socioambientais no quadro operacional de gestão de riscos
das instituições financeiras.   

O BCB está desenvolvendo uma nova metodologia em parceria com a SOAS  University of London , para medir a
exposição das carteiras de créditos do Sistema Financeiro Nacional aos setores com altos riscos socioambientais
e climáticos. Nesse mesmo sentido, em 2020, o Banco assinou com a CBI um memorando de entendimento
prevendo, entre outros aspectos, uma análise de critérios ambientais e disseminação de conhecimento junto à
instituição. A parceria tem o objetivo de trocar informações relacionadas à promoção de finanças sustentáveis e
ao gerenciamento adequado dos riscos socioambientais e climáticos no setor financeiro.  

A Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável - CEBDS elaboraram, em 2016, um “Guia para Emissões de Títulos Verdes no Brasil” que funciona
como orientação quanto a esses instrumentos. Desde então, a FEBRABAN tem avançado nas discussões sobre o
assunto junto a uma série de parceiros nacionais e internacionais. Como parte do processo de revisão, a
FEBRABAN também finalizou, em dezembro 2020, após um processo de consulta pública, a nova classificação
das atividades econômicas sob a ótica socioambiental e climática, denominada “Taxonomia Verde”. Ao final,
foram propostas três modalidades de classificação: “Economia Verde”, “Exposição às mudanças climáticas” e
“Exposição ao risco ambiental”. A nova metodologia também qualificou linhas de financiamento federais para
agricultura sustentável e energia renovável, de modo a permitir a contabilização de crédito para pessoas físicas.   
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Deve-se ressaltar a importância de uma constante revisão dessas categorias e de seus escopos. Afinal,
definições do que é “verde” e “sustentável” podem variar de acordo com as circunstâncias e ao longo do tempo.
Um exemplo é o fato de que energia renovável proveniente de óleo de palma já não é considerado biodiesel
para fins de políticas climáticas em países como Alemanha. Assim, algo que é considerado verde, atualmente,
pode ser que não seja mais em um futuro próximo.  

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, entidade autárquica vinculada ao Ministério da Economia – que tem
como missão desenvolver, regular e fiscalizar o Mercado de Valores Mobiliários, como instrumento de captação
de recursos para as empresas, protegendo o interesse dos investidores e assegurando ampla divulgação das
informações sobre os emissores e seus valores mobiliários –, tem papel fundamental na discussão sobre
financiamento para o desenvolvimento sustentável. Tanto que, recentemente, a sustentabilidade tem sido
considerada o foco de atuação da CVM. Como se verá mais adiante, há importantes processos regulatórios
nesse sentido em andamento liderados pela instituição.  

Novos produtos ASG tem criado interesse até mesmo na área de previdência complementar. A Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC desenvolveu pesquisa em maio de 2021 para obter informações
sobre a adoção de critérios ASG por entidades fechadas de previdência complementar, a qual indicou que, das
93 entidades que responderam ao questionário, 52 levam em consideração os critérios ASG na análise de riscos
dos seus investimentos enquanto 41 não levam.   

Todos esses elementos indicam que a discussão sobre ASG e financiamento para o desenvolvimento sustentável
é algo irreversível.  

QUADRO: Taxonomia Verde da FEBRABAN 

A Taxonomia Verde lançada pela FEBRABAN caracteriza o crédito sob a ótica socioambiental e climática,
a partir de três modalidades:

Em "Economia Verde" , o foco é dado ao impacto, isto é, aos potenciais impactos positivos dessas
atividades para a sociedade e para o meio ambiente. Assim sendo, os resultados dessa modalidade devem
ser interpretados para avaliar a potencial contribuição do banco para economia verde e identificar formas

de maximizar esta exposição, como por meio de linhas e produtos de créditos sustentáveis. 

Em "Exposição às mudanças climáticas", estão agrupadas atividades com maior exposição aos riscos
físicos e de transição relacionados à mudança global do clima. Esta modalidade temum foco prudencial
para o setor bancário: monitorar a exposição de suas carteiras aos riscos climáticos. Os bancos podem

fazer uso dos resultados desta mensuração para gerir os riscos de maneira proporcional à sua exposição e,
também, identificar oportunidades de negócios para mitigação ou adaptação destes riscos. 

Em "Exposição ao risco ambiental" o foco também é prudencial. Essa modalidade visa identificar a
exposição da carteira a setores cuja natureza da atividade tem maior exposição ao risco ambiental. Os

resultados dessa mensuração permitem aos bancos refletir se seus procedimentos de gestão são
compatíveis com a sua exposição e para quais setores podem ser criadas abordagens específicas.

Fonte: FEBRABAN, 2021
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QUADRO: Contribuições de especialistas brasileiros ao estudo 

Em 27 de janeiro de 2022, foi realizado um seminário para coleta de subsídios de especialistas nacionais
sobre financiamento em relação ao documento preliminar apresentado no escopo da presente consultoria.

Participaram desse seminário dez especialistas de instituições de governo e financeiras, bem como de
organismos interacionais, os/as quais são nomeados(a) em um anexo a este documento. 

Este quadro busca refletir os principais apontamentos dos especialistas, sobretudo no que diz respeito ao
potencial de replicabilidade das soluções identificadas no estudo para o Brasil, razão pela qual este é

inserido nessa seção do documento.  

Foi reconhecida a grande diversidade das instituições financeiras no Brasil e, consequentemente, a
heterogeneidade de suas respectivas carteiras e formas de operação – apesar da competente regulação

do Banco Central –, o que cria dificuldades adicionais no sentido de harmonizar o entendimento quanto ao
alinhamento de seus investimentos aos ODS. Assim, diretrizes que pudessem ser estruturadas pelo Banco

Central referentes às possibilidades de fomento aos investimentos sustentáveis poderiam trazer benefícios
significativos ao avanço dos ODS no país. Nesse contexto, uma discussão estruturada no sentido de se

buscar uma taxonomia brasileira referente a “finanças sustentáveis” seria um primeiro passo 
importante que deveria ser estimulado. 

Atualmente, no país há um espaço fiscal extremamente restrito nas esferas nacionais e estaduais de
financiamento, o que requer que se busque alta eficiência nos investimentos com vistas a que as medidas

financiadas tenham o devido impacto esperado. 

Nesse cenário, é crucial que haja a devida mobilização dos investimentos privados em operações
estruturadas e mercado de capitais para projetos críveis e com impactos quantificáveis; o envolvimento e a

capacitação das instituições do Sistema Nacional de Fomento para que haja uma avaliação abrangente
tanto ex-ante quanto ex-post dos impactos dos projetos em relação aos ODS; e inovação na oferta de

crédito, que poderia ser conjugada à capacitação para pequenas e médias empresas com vistas a
estimular o desenvolvimento sustentável. Essas medidas devidamente aplicadas promoveriam redução de

riscos para todas as partes envolvidas e, consequentemente, poderia baratear a captação das instituições
financeiras nos mercados, sobretudo nos mercados internacionais. Assim, seria possível alavancar a

mobilização de recursos para a implementação dos ODS sem se valer de recursos adicionais, sobretudo do
Tesouro. 

Além disso, foi ressaltada a importância da definição de métricas e modelos para monitorar e avaliar o
investimento de forma a reduzir as assimetrias de informação que possam existir entre os participantes,

considerando que, muitas vezes, se a instituição financeira não souber precificar devidamente uma certa
situação, ela pode negar o financiamento ou impor uma taxa de juros muito elevada que, por sua vez,

inviabiliza o investimento. Assim, a Associação Brasileira de Desenvolvimento - ABDE, a Federação
Brasileira dos Bancos - Febraban e Associação Brasileira de Bancos - ABCC teriam papéis cruciais para

criar padrões mínimos para mitigar essas assimetrias de conhecimento e permitir que as principais
instituições financeiras públicas e privadas trabalhassem sob uma base comum de interlocução.  

Foi também aventado o papel adicional que os órgãos governamentais nacionais, como a Secretaria de
Governo da Presidência da República, poderiam desempenhar para estimular esses debates referentes à

taxonomia, aos parâmetros mínimos de métricas de monitoramento e avaliação do investimento alinhado aos
ODS.  

Outra possibilidade para o sistema financeiro seria incentivar as instituições financeiras a incluírem na
metodologia de cálculo de remunerações variáveis de seus diretores e gerentes indicadores de sucesso

relacionados à ODS, ASG e/ou “economia verde”, como elemento de estímulo para a internalização dessa
dimensão em seus trabalhos.  
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Adicionalmente, houve sugestões no sentido de que recursos provenientes de investimento social privado,
bem como processos de recursos financeiros mobilizados por meio de multas e compensações ambientais
poderiam ser aplicados para ampliar a implementação dos ODS no Brasil, embora sejam reconhecidas as

dificuldades na estimativa desses recursos, considerando que esse tipo de sistematização ainda não
evoluiu devidamente no país. Nesse sentido, seria importante buscar modelos institucionais para dar mais

segurança a todos os envolvidos. 

Também foram consideradas questões referentes ao lado da demanda pelo financiamento. Foi indicado
que uma medida que promoveria grande avanços na perspectiva de financiamento ao desenvolvimento

sustentável no país, seria a estruturação de uma plataforma de projetos validados que possam alavancar o
desenvolvimento local atrelados aos ODS. Uma das medidas relacionadas a essa ideia é a promoção e/ou
reforço das capacidades das pequenas e médias empresas e dos governos subnacionais para formularem

bons projetos para poderem acessar esses financiamentos. 
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Foram lembradas experiências bem-sucedidas recentes no âmbito do Sistema Nacional de Fomento, como,
por exemplo, do BRDE Sustentável, o qual era pautado na autorização aos seus gerentes para reduzirem os

“spreads” bancários e/ou aumentarem os prazos de pagamento se as operações fossem alinhadas a mais de
dois ODS e observassem alguns outros parâmetros de investimentos sustentáveis na linha da Agenda de

Produção e Consumo Sustentável - PCS. A equalização de taxas de juros entre operações que sejam
amigáveis aos ODS (com redução de seus respectivos “spreads”) com outras operações para as quais se tenha
dificuldade de serem identificadas como sustentáveis (com aumentos de seus respectivos “spreads”), realizada

internamente nos portfólios, permitiria até mesmo manter o resultado financeiro anual de cada instituição
financeira.  
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No momento, há três principais instrumentos regulatórios em discussão, os quais, quando aprovados, deverão
trazer avanços significativos para a regularização do financiamento inovador para o desenvolvimento sustentável
no Brasil, cuja análise mais detalhada é feita abaixo:  

Estratégias e Instrumentos regulatórios 
Atualmente, não há no Brasil tratamento regulatório específico para os chamados “Títulos Verdes”. Mas em junho
de 2020, foi publicado o decreto federal n⁰ 10.387, iniciativa do Ministério da Economia que alterou o decreto
federal n⁰ 8.874/2016, para incluir uma nova categoria de projetos de infraestrutura considerados prioritários
pelo governo, o que resultou na primeira medida legal do país para facilitar a emissão de debêntures
incentivadas com benefícios sociais e/ou ambientais. Esse instrumento prevê a criação de um processo
acelerado ( fast track ) na análise e liberação de projetos de infraestrutura, financiados pela iniciativa privada,
que apresentassem claramente benefícios socioambientais, tendo por objetivo impulsionar a emissão de títulos
verdes na economia brasileira.  

Atualização da Instrução CVM 480/2009
Está em processo a atualização da Instrução CVM 480/2009, que dispõe sobre o registro de emissores de
valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários. Nesse sentido,
foi lançada uma consulta pública que dispõe sobre alterações de tal instrução com o objetivo de reduzir o custo
de observância e de aprimorar o regime informacional  dos emissores de valores mobiliários com a inclusão de
informações que reflitam aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa.  

Embora a redução do custo de observância regulatória seja o objetivo principal da reforma, algumas novas
exigências de prestação de informações são propostas, de modo a atender à crescente demanda de
investidores por informações de caráter ambiental, social e de governança (ASG) e alinhar a regulamentação
brasileira aos avanços que o tema vem apresentando em todos os mercados desenvolvidos. Sobre esse tema, as
regras propostas se beneficiaram particularmente das sugestões efetuadas pelo Subgrupo de Transparência do
Laboratório de Inovação Financeira - LAB.

 A minuta com as sugestões de alterações objeto da consulta pública prevê a manutenção da estrutura existente
no formulário em vigor, com aprimoramentos nos campos já relacionados ao tema, em linha com contribuições
recebidas do LAB. Nesse sentido, destacam-se:

 o desmembramento de fatores de risco “socioambientais” em itens apartados para
questões sociais, ambientais e climáticas, de modo a gerar maior clareza sobre a
necessidade de que todas sejam abordadas; 

 exigência de posicionamento por parte do emissor sobre a adoção ou não de matriz de
materialidade e indicadores-chave de desempenho para questões ambientais e sociais;  

exigência de posicionamento por parte do emissor sobre quais dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável enunciados pelas Organização das Nações Unidas são
relevantes no contexto de seus negócios; e  

 adoção de “pratique-ou-explique”, de modo que emissores que não divulguem relatórios
de sustentabilidade ou documentos equivalentes ou, ainda, que não tenham indicadores-
chave de desempenho para questões ambientais e sociais, expliquem o motivo de não o
fazerem. 

De forma complementar à abordagem descrita acima, a minuta também introduz, pontualmente, novas
exigências de informações ligadas a questões ambientais, sociais e de governança corporativa.   
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A instrução foi submetida à consulta pública SDM 09/2020, a qual se encerrou em 03/2021. Foram registradas
mais de 50 manifestações recebidas, dentre elas dos mais importantes atores do mercado financeiro do país,
como ABRASCA, ANBIMA, B3, banco do Brasil, Bradesco, BNDES e outros. Embora se verifique nas manifestações
recebidas que há uma apreciação geral da inclusão de solicitação de informações ASG, também há uma
percepção de que se trata de uma solução de mercado e, portanto, o regulador, não pode interferir (ou até
indiretamente incentivar) a escolha discriminatória entre produtos disponíveis no mercado. De toda forma, os
resultados da consulta pública ainda serão objeto de apreciação do Colegiado.  

A minuta se beneficia do fato de o formulário de referência já contar com seções sobre diversos temas que
abarcam questões ambientais, sociais e de governança corporativa, o que permite a inclusão pontual de novas
informações ao longo do formulário, nos trechos em relação aos quais possuam maior pertinência. Nesse sentido,
destaca-se o acréscimo das seguintes informações:   

no campo relativo à estrutura administrativa do emissor, dados agregados sobre
diversidade dos órgãos de administração e a indicação dos canais, se houver, pelos quais
questões críticas em temas ambientais e sociais cheguem a conhecimento do conselho de
administração; 

no campo relativo à remuneração dos administradores, esclarecimento sobre se tal
remuneração é afetada por indicadores ambientas e sociais; e  

no campo pertinente a recursos humanos, informações sobre diversidade da força de
trabalho e diferenças dos patamares de remuneração.  

É válido frisar que as informações sobre diversidade, a despeito da crescente percepção de sua
importância por investidores e pela sociedade em geral, envolvem dados considerados
sensíveis, inclusive à luz da Lei 13.709, de 2018, razão pela qual não foram requeridos de
modo individualizado, como ocorre, por exemplo, com outras informações relativas aos
administradores.  

Como se pode observar, a minuta sugere a implementação do requerimento compulsório de informações
relativas a aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa (ASG), descrevendo ou estimando seus
riscos sociais, ambientais e/ou climáticos e práticas de governança, bem como custos de  compliance 
 (conformidade) relacionados. A questão referente a “riscos climáticos” merece destaque, pois se trata de uma
grande novidade. Outro dado importante, no contexto da presente consultoria, é a inclusão no formulário de
solicitação de informações referentes ao sobre quais dos ODS são relevantes no contexto dos negócios.

Ademais, em outra seção do formulário, a CVM também propõe a inclusão, opcional, de informações que
reflitam as políticas sobre os aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa (ASG). Entretanto, na
apresentação da consulta pública, a própria CVM admite que “ dado o atual estágio de desenvolvimento do
tema, inclusive em âmbito internacional, e a diversidade de tópicos que podem ser relevantes para diferentes
emissores em diferentes segmentos de atividade, a Minuta não se propõe a abarcar informações que pudessem
ser pertinentes a cada um dos subtópicos que integram a pauta de questões socioambientais ”.  
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As novas informações demandadas têm caráter objetivo e aplicam-se a emissores atuando em diversos ramos de
atividade econômica. O objetivo das exigências é assegurar a existência de um conjunto mínimo e comparável
de dados prestado por todos os emissores, e não apenas aqueles que voluntariamente optam por divulgar
informações em outras fontes, como em relatórios de sustentabilidade.   



De acordo com a SDM 08/20, a proposta de possibilidade de rotulagem de um fundo como “Socioambiental”
decorre da convicção de que o mercado brasileiro deve ser competitivo na atração de capitais voltados à
economia sustentável e de baixo carbono. Nesse sentido, é esperado que os gestores dos FIDC socioambientais
incentivem os originadores de direitos creditórios a buscar projetos que ofereçam benefícios socioambientais,
assim aquecendo também a oferta de ativos “verdes”, com vistas ao desenvolvimento desse segmento de
mercado no Brasil.  

O Anexo Normativo II da minuta contém uma heterogênea gama de propostas, dentre as quais merecem
destaque requisitos para rotulagem de FIDC como originadores de impacto socioambiental positivo. Somente a
classe de cotas de FIDC que invista preponderantemente em direitos creditórios que gerem benefícios
socioambientais pode utilizar o termo “Socioambiental” em sua denominação. A originação de benefícios
socioambientais deve ser verificada a partir de relatório de segunda opinião ou certificação de padrões com
metodologias reconhecidas internacionalmente para este fim.  

Trata-se de uma estratégia de fomento e indução do mercado, com a perspectiva de estimular os intermediários
de mercado a buscarem esses ativos, bem como que esses fundos sigam padrões metodológicos
internacionalmente reconhecidos.  

 A instrução foi submetida à consulta pública SDM 08/2020, a qual, após extensão de prazo, se encerrou em
04/2021. Foram registradas quase 100 manifestações recebidas, dentre elas dos mais importantes atores do
mercado financeiro do país, como ANBIMA, B3, Banco Itaú, BNDES e outros, bem como internacional, como a
Moody’s.   

Uma das manifestações recebidas, do LAB, faz sugestões sobre a definição do termo “socioambiental” e a forma
como esse poderá ser utilizado pelos FIDC, à luz da discussão do termo, nos últimos tempos, assim como seus
correlatos, tais como “ESG”, “ASG”, “impacto”, “verde”, “social”, “sustentável”, dentre outros, que estão sendo
utilizados indiscriminadamente pelos mais diversos setores da economia, incluindo o mercado de capitais e, mais
especificamente, a indústria de fundos de investimentos. 

Embora reconheça que essa definição não seja uma tarefa simples, tendo em vista a enorme quantidade de
expressões correlatas, aproveitando a experiência internacional juntamente com definições já existentes no
Brasil, o LAB sugere a inclusão de norma principiológica na Minuta, a fim de que seja dada uma orientação que
estabeleça diretrizes gerais acerca da conceituação do rótulo socioambiental, conforme abaixo: 

“Para fins da presente Resolução, os benefícios socioambientais devem (i) ser definidos pelo
administrador e pelo gestor do fundo; (ii) estar definidos de forma clara e precisa no
regulamento do fundo, por meio da política de investimento do fundo; (iii) ser voltados para
melhorias em objetivos sociais ou ambientais; e (iv) não podem promover práticas sociais ou
ambientais incompatíveis com o disposto na legislação aplicável.  
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Outra proposta de grande relevância atualmente em pauta é a criação do Fundo de Direitos Creditórios – FIDC
Socioambiental. Com o objetivo de modernizar a regulação dos fundos de investimentos brasileiros, a CVM, por
meio da Consulta Pública SDM 08/20, lançou uma minuta de resolução que dispõem sobre a constituição,  o
funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, bem como a prestação de serviços
para os fundos, incluindo anexos normativos referentes aos  fundos de investimento financeiros e aos fundos de
investimento financeiros e aos fundos de investimento em direitos creditórios . 

Proposta de criação de Fundo de Direitos Creditórios
Socioambiental 



§1º - As diretrizes socioambientais previstas na política de investimento referida no caput deste
artigo devem ser utilizadas pelos gestores dos fundos de investimentos para que estes
estabeleçam os critérios a serem observados para avaliação e seleção de ativos financeiros a
compor a respectiva carteira do fundo”.41 

Uma vez endereçada a questão acerca da definição do conceito socioambiental, é importante que seja definida
a questão da denominação dos fundos de investimentos que atuarão diretamente neste segmento, a fim de que
fique claro ao investidor como esta modalidade de fundo se pautará, à luz da transparência e das melhores
práticas aplicáveis ao tema. Neste sentido, é crucial uma regulamentação específica em relação a rotulagem
socioambiental, mesmo que esta seja de caráter principiológico. No entanto, há nas manifestações recebidas
uma preocupação geral sobre o aumento de ônus operacional e de  compliance  da nova proposta.   De toda
forma, os resultados da consulta pública ainda serão objeto de apreciação do Colegiado. 42   
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Novo arcabouço regulatório das ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários. 
A CVM submeteu, em fevereiro de 2021, a audiência pública, três minutas de resoluções relacionadas às ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários, com vistas a busca modernizar, harmonizar e consolidar o
arcabouço regulatório hoje formado por essas várias normas e orientações já emanadas pela Autarquia 43 .  

Uma das propostas em discussão é referente ao rearranjo das exigências de conteúdo dos modelos de
prospectos previstos com informações úteis aos investidores. Em determinados modelos de prospectos, uma
inovação importante sugerida é sobre a informação, na capa, sobre o valor mobiliário objeto da oferta ser
qualificado pelo emissor como “verde”, “social” ou “sustentável”. Caso esses rótulos sejam empregados, o
conteúdo do prospecto deve ainda ser complementado com dados adicionais, como a indicação das
metodologias, princípios e diretrizes internacionalmente reconhecidos seguidos para essa qualificação e da
entidade responsável por averiguá-los, dentre outros.  

No texto da consulta pública circulado, é mencionado que a CVM está aberta, ainda, a considerar outras
hipóteses de rito automático que não estejam refletidas na minuta A. Uma dessas situações envolve ofertas
ligadas a mobilização de recursos para o desenvolvimento sustentável ( blended finance ), as quais são
mencionadas explicitamente que “a CVM deseja incentivar”. Assim, a consulta explicita que a CVM tem interesse
em receber comentários sobre esse tema para tomar uma melhor decisão quanto às hipóteses de rito automático
e ordinário.  
A instrução foi submetida à consulta pública SDM 02/2021, a qual se encerrou em 07/2021. Foram registradas
37 manifestações recebidas, dentre elas dos mais importantes atores do mercado financeiro do país, como
ABRASCA, ANBIMA, B3, Banco BTG Pactual, BNDES e outros. Essa consulta terá grande impacto nos prospectos
de ofertas públicas de Certificados de Recebíveis de Agronegócio – CRA, Certificados de Recebíveis Imobiliários
– CRIs e FIDCs, os quais poderão ser eventualmente rotualdos como “verde”, “social” ou “sustentável”. Os
resultados da consulta pública ainda serão objeto de apreciação do Colegiado.  

Na agenda regulatória internacional, é importante destacar os esforços que estão sendo feitos no âmbito da
Organização Internacional de Comissão de Valores Mobiliários (International Organization of Securities
Commissions – IOSCO), da qual a Comissão de Valores Mobiliários brasileira, a CVM, faz parte e tem uma
atuado em um esforço colaborativo. Em abril de 2020, a IOSCO Sustainable Finance Network – STN, lançou um
relatório sobre “Financiamento Sustentável e o papel das Comissões de Valores Mobiliários” 44 e instituiu 3
grupos de trabalho: transparência ASG dos emissores e arcabouços de divulgação; critérios e procedimentos
ASG na gestão de recursos e produtos ASG (o qual considera questões como “greenwashing” e proteção ao
investidor; e ratings ASG e seus provedores. 



Ademais, a CVM tem também colaborado com a OECD e têm uma parceria conjunta em Educação e Letramento
Financeiros em finanças sustentáveis, incluindo um centro para a América Latina e Caribe sobre o tema 45 .   

Políticas públicas para fomentar a replicação 
Em relação a esse último ponto, é necessária uma estratégia nacional de reforço do financiamento ao
desenvolvimento que esteja atento ao ciclo de vida dos projetos e instrumentos, incluindo sua viabilidade
comercial.
A combinação desses fatores estratégicos deveria apresentar inúmeras oportunidades de investimentos
sustentáveis nos setores da agricultura e da infraestrutura, entre outros, os quais podem também evoluir para
oportunidades de financiamento em políticas sociais, como os exemplos apresentados nas boas práticas
levantadas. No entanto, constata-se que na prática o Brasil não alcançou seu potencial. A participação dos
“títulos verdes” no Sistema Financeiro Nacional - SFN é ainda consideravelmente pequena e pouco explorada.   
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Mesmo num cenário de déficit orçamentário, existem oportunidades para ampliar a atuação dos bancos públicos
e de desenvolvimento no mercado das finanças verdes em razão da participação preponderante desses últimos
no estoque de crédito do país. Esses bancos têm um papel crucial por serem os principais financiadores da
economia, terem capacidade de influenciar clientes a tomar atitudes mais respeitosas com o meio ambiente e
despertarem o interesse do mercado criando e oferecendo novos produtos financeiros e serviços verdes. Os
bancos de desenvolvimento têm uma percepção de que o recurso investido nos dias de hoje repercute nos
negócios e nos serviços públicos do amanhã e, portanto, é fundamental pensar na redução de riscos.  

Para que tal realidade se torne possível, é fundamental o desenvolvimento de novas capacidades no contexto
dos países em desenvolvimento, absorvendo e adaptando a taxonomia de classificação de projetos com
impactos sociais e ambientais. O desenvolvimento de arcabouços alinhados a padrões internacionais, assim
como o desenvolvimento de instrumentos de monitoramento e avaliação dos impactos da atuação dos bancos de
desenvolvimento, são formas de garantir que os projetos financiados possuem os requisitos corretos para
minimizar impactos negativos e potencializar as externalidades positivas no contexto local.  

O cenário pós-Covid-19, reforça a necessidade de impulsionar a criação de um plano de retomada econômica
verde ( green recovery ) em diferentes países. Essa ideia tem inspirado uma série de pessoas e instituições a
repensar as formas de trabalho e relações com a sociedade acarretada pela pandemia, com vistas a construir
uma transição econômica pautada por princípios socialmente e ambientalmente justos. Considerando os severos
impactos da pandemia na sociedade e economia brasileira, bem como a preocupação dos governos e
investidores estrangeiros com o desmatamento ilegal no país, tem sido reforçada por vários  stakeholders  a
importância da integração dos fatores de sustentabilidade para a retomada do desenvolvimento econômico
brasileiro.  Vários levantamentos sobre os potenciais existentes no Brasil para mobilização de financiamento para o
desenvolvimento sustentável estão sendo realizados. Por exemplo, a SITAWI e o Instituto Clima e Sociedade
lançaram, em 2018, um guia que apresenta 104 atividades e tecnologias que poderiam ser consideradas elegíveis
a receberem recursos de títulos verdes em 9 setores-chave da economia brasileira (agropecuário,
biocombustíveis, elétrico, florestal, imobiliário, industrial, saneamento e resíduos, transportes e financeiro, este
último com atuação transversal em relação aos demais setores). 

Atualmente, há um projeto em execução, iniciado em 2018 e com término esperado em 2021, entre o Ministério
da Economia e a GIZ, intitulado Regulamentação do Mercado Financeiro Verde e Títulos Verdes, o qual pretende
colocar as finanças verdes no topo da agenda política. Tal projeto como objetivo aumentar a relevância do tema
no Brasil. Por exemplo, o projeto apoia o desenvolvimento de disposições legais e o intercâmbio entre atores
públicos e privados. Entre outras atividades, estão previstos painéis de discussão e reuniões de rede para esse
fim. O projeto também pode ajudar o Brasil a introduzir novas abordagens em nível internacional, por exemplo,
no contexto do G20. 



Vale a pena também mencionar que o governo federal lançou o “Programa Nacional de Crescimento Verde” no
dia 25 de outubro de 2021, resultado de ação coordenada pelos ministérios da Economia e do Meio Ambiente.
Entre os principais objetivos do Programa estão aliar redução das emissões de carbono, conservação de florestas
e uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde e crescimento econômico, melhorando assim
a condição de vida da população. O Programa gira em torno de seis segmentos: energia renovável, agricultura
sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e ecoturismo; e será guiado
por incentivos econômicos, transformação institucional e política de priorização.  

Programa contará com uma governança única, que será realizada pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima e Crescimento Verde – CIMV (resultado da reformulação do Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima) que contará com 10 ministérios e deverá facilitar o planejamento, a execução e o monitoramento de
resultados. O CIMV também será responsável por outro importante ponto, que é a criação e consolidação de
critérios verdes, levando em consideração as características de cada região do Brasil em todos os seus biomas.  ,
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O projeto apoia o intercâmbio entre as autoridades regulatórias para que sejam desenvolvidos padrões
uniformes no setor financeiro e, portanto, trabalha também com o Banco Central do Brasil. O objetivo é preparar
abordagens inovadoras para o mercado, fornecendo consultoria e suporte técnico. Para tanto, são consideradas
estratégias que possam servir de modelo e oferecer perspectiva de rentabilidade. 

A iniciativa envolve novos recursos do Banco dos Brics para projetos de conservação florestal, uso racional de
recursos naturais e geração de emprego verde. Foram anunciados, no total, R$ 240 bilhões que estão disponíveis
somando o recurso do Banco dos Brics, da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para financiar projetos de sustentabilidade.  

No âmbito global,  enquanto  este produto está sendo elaborado, está sendo realizada a 26ª Conferência das
Partes da Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - COP26, de 31 de outubro e 12 de
novembro, em Glasgow, na Escócia, conferência climática das ONU para debater soluções para o meio ambiente
e a emissão de gases que impactam no aquecimento global. Um dos principais temas da conferência é o
financiamento para a transição de uma economia de baixo carbono, o qual tem o potencial de mobilizar bilhões
de dólares anuais para investimento em áreas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Afinal, se os efeitos
adversos da mudança do clima escalarem, todos os ganhos alcançados na implementação dos outros ODS
podem ser seriamente comprometidos, senão anulados.

A melhor forma de garantir a replicabilidade dos instrumentos financeiros inovadores para o desenvolvimento
sustentável identificados nesse estudo, é por meio de uma política pública estruturante e coordenada entre os
principais atores para que as políticas monetárias, assim como os mercados de capitais e de créditos, sejam
totalmente alinhadas com o tema das finanças verdes, bem como criar um arcabouço regulatório que coloque a
indústria e tecnologias verdes como base da retomada e do crescimento econômico para desenvolver o mercado
e atrair capitais externos.  



O Brasil precisa de fundos substanciais para investir em meio ambiente e ação climática, a fim de atingir as
metas climáticas e de desenvolvimento sustentável nacionais e internacionais mais rapidamente. Isso envolve
tanto o financiamento público quanto o setor privado. O setor financeiro tem um papel essencial a desempenhar
na mobilização do capital necessário e na proteção contra os riscos ambientais e sociais. Os instrumentos de
financiamento verde, como títulos verdes ou empréstimos verdes, podem direcionar grandes quantidades de
capital privado para investimentos amigáveis ao clima e ao meio ambiente. O capital privado é muito importante
no Brasil, principalmente em função da situação orçamentária delicada do país e, consequentemente, reduzido
espaço fiscal. Uma combinação eficiente de engajamento privado e público é a chave para uma economia de
baixo carbono e ecologicamente sustentável no Brasil.  

As boas práticas ao redor do mundo identificadas neste estudo oferecem alguns elementos importantes para a
estruturação de um ambiente favorável ao financiamento inovador para o desenvolvimento sustentável:  

Esforços de colaboração entre as várias partes interessadas são necessários para
mobilizar o financiamento público e privado necessário, bem como recursos para levar a
cabo soluções inovadoras de forma eficaz (por exemplo, estudos de caso referente à
inciativa para atrair investimentos privados alinhados aos ODS em sistemas
agroalimentares na África e ao mecanismo financeiro baseado em resultados para
promover melhoria da qualidade da educação na Índia); 

O envolvimento efetivo e inclusivo das partes interessadas também é fundamental para
promover a apropriação local, beneficiando-se do conhecimento endógeno e garantindo
que as soluções atendam às necessidades e circunstâncias locais específicas (por
exemplo, estudos de caso +Mulheres + Natureza da Costa Rica e referente ao pagamento
por resultados para Mais e Melhores Empregos na Colômbia, Peru e Costa Rica) 

Soluções inovadoras são possíveis sem grandes investimentos, por exemplo na área de
turismo (por exemplo, estudos de caso referente à certificação de destinos sustentáveis no
Sri Lanka);
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A sustentabilidade de longo prazo das soluções pode ser alcançada, inter alia, por meio
da institucionalização e de modelos de negócios autossustentáveis (por exemplo, estudos
de caso referente ao esquema de compensação de biodiversidade de New South Wales e
do My Bank, na China);

A replicação e ampliação de muitas soluções inovadoras é possível e tem um enorme
potencial para fazer contribuições significativas para as reduções de desigualdades,
emissões de gases de efeito, resiliência climática e sustentabilidade ambiental nas
cidades (por exemplo, estudo de caso negócios florestais verdes e inclusivo na Colômbia,
baseado em mecanismo de REDD+); 



É consenso de que o Brasil oferece múltiplas vantagens competitivas no campo da
sustentabilidade devido à sua rica biodiversidade, alto índice de cobertura florestal, recursos
hídricos, incidência solar, matriz energética de baixo carbono originada principalmente por
fontes renováveis, e outros elementos diferenciais.  

No entanto, apesar de alguns avanços em curso, as condições básicas para investimentos verdes ainda são
inadequadas no Brasil e ainda não existe um mercado que funcione bem o suficiente para instrumentos
inovadores de financiamento sustentável. Também existe muita insegurança em se criar instrumentos financeiros
inovadores, pois o mercado busca produtos simples, padronizados e com possibilidade de criação de mercado
secundário.  Existe, certamente, um amplo leque de instrumentos financeiros no Brasil. Assim, não se verifica exatamente uma
grande inovação em relação ao tipo de instrumentos financeiros listados neste estudo, mas a inovação reside,
sobretudo, nas temáticas dos projetos identificados. Assim, o desafio maior consiste na busca em adaptar os
instrumentos existentes no país para acomodar esses projetos inovadores e alinhados às dimensões da
sustentabilidade (social, econômica e ambiental, de forma integrada) nas carteiras das instituições financeiras
que atuam no país.  

Verifica-se no Brasil uma assimetria institucional dos agentes financeiros, com distintas realidades de operações
nas instituições existentes. Mas, não necessariamente, essa diversidade se traduz em dificuldades e pode ser
vista como um ativo relevante.

No entanto, deve-se ressaltar que o alinhamento dos processos de taxonomia são fundamentais para se extrair o
máximo possível de resultados, pois o impacto efetivo das operações vai depender muito do que é reconhecido
pelos agentes como os parâmetros de orientação para a realização da operação.  

Apesar do entendimento de que a “roda não ter que ser reinventada”, isso não significa que não precisa haver
inovação no resultado e, portanto, a discussão de certa harmonização deve chegar até ao painel de impacto e
seus indicadores. É fundamental que as ferramentas de avaliação de riscos e oportunidades sejam simplificadas
para aplicação dos agentes na ponta.  

Ferramentas de avaliação de riscos ambientais e sociais ainda não são amplamente difundidas. Os requisitos de
transparência e as obrigações de divulgação dos impactos sociais e ambientais dos investimentos aplicam-se
apenas a parte do mercado financeiro. Apenas mais recentemente, no âmbito do processo preparatório para a
participação da delegação brasileira na COP-26, começou a emergir no governo federal a preocupação de se
estabelecer uma política pública mais estruturante para orientar o financiamento para a redução das emissões
de carbono, conservação de florestas e uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde e
crescimento econômico.  
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Abordagens bem-sucedidas para promover a sustentabilidade ambiental e a ação
climática também levam a co-benefícios socioeconômicos significativos para as
comunidades locais, incluindo a criação de empregos e segurança alimentar (por exemplo,
estudos de caso referente à Ação Afirmativa para Mulheres na África). 

Assim, em 25 de outubro de 2021, foi lançado o “Programa Nacional de Crescimento Verde”, o qual se espera
que possa funcionar como a instância organizadora e catalisadora de todos esses esforços.  



A diversidade de exemplos contidos neste estudo ressalta o princípio de que “um modelo não se aplica a todos”.
É preciso também considerar que o Brasil tem especificidades que devem ser consideradas, à luz de suas
circunstâncias nacionais, capacidades existente e necessidades. Por exemplo, é preciso considerar que o país
tem uma ampla trajetória no que diz respeito às energias renováveis, as quais não podem ser consideradas de
forma homogênea. Uma discussão sobre energia renovável no mundo geralmente é associada às fontes solar
e/ou eólica, enquanto no Brasil, a associação mais imediata e presente no cotidiano nacional é a energia
produzida por centrais hidrelétricas e ou de biomassa.

Um “Programa Nacional” deve valorizar essas especificidades brasileiras e projetá-las como vantagem
comparativa. Nesse sentido, uma taxonomia brasileira de “finanças sustentáveis” deveria ser estimulada. Isso
também ajudará a orientar a adequação dos instrumentos existentes a projetos e programas que melhor se
adequam à realidade do país.  

Apesar das boas práticas ao redor do mundo identificadas nesse relatório, é fundamental que haja um esforço
global coordenado, tanto em âmbito nacional quanto global, para aumentar os fluxos financeiros e reforçar o
arcabouço de financiamento para o desenvolvimento sustentável.   

Recentemente, tem sido identificada uma mudança de paradigma no cenário internacional no sentido de
alinhamento do financiamento ao desenvolvimento  sustentável, ASG e/ou “economia verde”. A captação
externa de recursos dá sinais de que haverá uma consolidação de percepção de que a demanda sobre a
implementação do desenvolvimento sustentável vai ser um diferencial em relação ao acesso ao crédito.

É importante que os agentes nacionais tenham  consciência disso, visto que, se não houver a incorporação
desses parâmetros, isso poderá ser um fator limitante adicional de acesso ao crédito internacional.  

O alinhamento do sistema financeiro nacional com os ODS e o Acordo de Paris é a grande expectativa para que
isso seja uma realidade, com vistas a incorporar os ODS nas finanças públicas e nas políticas públicas,
harmonizar os processos e procedimentos com as grandes instituições financeiras internacionais, bem como
desenvolver “pipelines” de investimento dos ODS para os mercados financeiros, reduzindo riscos para os
investidores e aumentando os retornos econômicos, sociais e ambientais por meio de políticas e instrumentos.  

121



BIBLIOGRAFIA
ABDE, Cadernos Temáticos. Financiamento ao desenvolvimento sustentável: a agenda dos ODS e das finanças verdes. Rio de

Janeiro, ABDE, 2020. 

Disponível em: 

https://abde.org.br/wp-content/uploads/2020/10/CadernosTem%C3%A1ticos-ABDE-BID_Sustentabilidade-1.pdf Acesso em:

2 set. 2021. 

ALVES, Carlos André de Melo. A divulgação da Política de Responsabilidade Socioambiental dos maiores bancos no país:

análise pautada na regulação brasileira. In: SALVIANO JÚNIOR, Cleofas; ANDRADE, Rafael Jardim Goulart de; BRANDI, Vinicius

Ratton (org.). Estudos sobre Regulação Financeira. Brasília: Banco Central do Brasil, 2017. 250p. Disponível em:

https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/outras_pub_alfa/Estudos_sobre_Regulação_Financeira_Banco_

Central_do_Brasil_2017.pdf. Acesso em: 2 set. 2021.  

AMIRASLANI, Havi; LINS, V. Karl; TAMAYO, Ane. A matter of Trust? The Bond Market Benefits of Corporate Social 47 Capital

during the Financial Crisis. CEPR Discussion Paper N. DP12321, sept. 2017. 55p. Disponível em: https://ssrn.com/

abstract=3042634. Acesso em: 2 set. 2021.  

AMIRASLANI, Havi; LINS, V. Karl; TAMAYO, Ane. A matter of Trust? The Bond Market Benefits of Corporate Social 47 Capital

during the Financial Crisis. CEPR Discussion Paper N. DP12321, sept. 2017. 55p. Disponível em: https://ssrn.com/

abstract=3042634. Acesso em: 2 set. 2021.  

ANBIMA. Indústria de fundos alcança R$ 5 trilhões de patrimônio líquido. [S. l.]: Anbima, 18 jun. 2019. Disponível em:

http://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/industria-de-fundos-alcanca-r-5-trilhoes-de-patrimonio-liquido.htm. Acesso em:

3 set. 2021.  

BACHELET, Jua; BECCHETTI, Leonardo; MANFREDONIA, Stefano. The Green Bonds Premium Puzzle: The Role of Issuer

Characteristics and Third-Party Verification. Sustainability, v. 11, n. 4, 19 feb. 2019. Disponível em: https://www.mdpi.

com/2071-1050/11/4/1098. Acesso em: 4 set. 2021.   

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução 4.327, de 25 de abril de 2014. Dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas

no estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, 2014. Disponível em:

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf. Acesso em: 2 set. 2021. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Em parceria com outros órgãos, BC lança a iniciativa de Mercado de Capitais. Brasília: BCB, 6

jun. 2019. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/351/noticia. Acesso em: 2 set. 2021.  

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório da Economia Bancária. Brasília: BCB, 20 abr. 2020. p. 128. Disponível em:

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorioeconomiabancaria. Acesso em: 4 set. 2021. 

BNDES. BNDES aprova criação do fundo de energia sustentável. Rio de Janeiro: BNDES, 30 nov. 2016. Disponível em: 

 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-aprova-criacao-do-fundo-

deenergia-sustentavel. Acesso em: 13 jul. 2020.  

BNDES. Workshop: Dimensão Climática no Setor Financeiro. Brasília: BNDES, 2018. Disponível em: https://www.bndes.

gov.br/wps/wcm/connect/site/26e5a43c-695f-475e-8bef-32838493e1bf/WorkshopDimens%C3%A3oClim%C3%A1ticaSet

orFinanceiro_05julho2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mhLw12J. Acesso em: 20 jun. 2019.  

BRASIL. Ministério da Agricultura. Plano Safra 2019-2020 traz novas opções de financiamento para produtores rurais. Brasília:

Mapa, 21 jun. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/plano-safra-2019- 2020-traz-

novas-opcoes-de-financiamento-para-produtores-rurais. Acesso em: 2 set. 2021.   

122



BRASIL. Ministério da Infraestrutura. Ministro assina memorando para habilitar projetos de concessões ao mercado de títulos

pró meio ambiente. Brasília: Ministério da Infraestrutura, 16 set. 2019. Disponível em: https://www.infraestrutura.

gov.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/9083-ministro-assina-memorando-para-habilitar-projetos-

deconcess%C3%B5es-ao-mercado-de-t%C3%ADtulos-pr%C3%B3-meio-ambiente.html. Acesso em: 2 set. 2021. 

BRASIL. Presidência da República. Lei n⁰ 13.986, de 7 abril de 2020. Institui o Fundo Garantidor Solidário (FGS); dispõe sobre o

patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural (CIR), a escrituração de títulos de crédito e a concessão de

subvenção econômica para empresas cerealistas; altera as Leis nos 8.427, de 27 de maio de 1992, 8.929, de 22 de agosto de

1994, 11.076, de 30 de dezembro de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.865, de 9 de outubro de 2013, 5.709, de 7 de

outubro de 1971, 6.634, de 2 de maio de 1979, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 8.212, de

24 de julho de 1991, 10.169, de 29 de dezembro de 2000, 11.116, de 18 de maio de 2005, 12.810, de 15 de maio de 2013, 13.340,

de 28 de setembro de 2016, 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967; revoga

dispositivos das Leis nos 4.728, de 14 de julho de 1965, e 13.476, de 28 de agosto de 2017, e dos Decretos-Leis nos 13, de 18 de

julho de 1966; 14, de 29 de julho de 1966; e 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências. Brasília, 2020. 48

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13986.htm. BRASIL. Presidência da

República. Decreto n⁰ 10.387, de 5 de junho 2020. Diário Oficial da União, Brasília, 2020. Disponível em:

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.387-de-5-de-junho-de-2020-260391759. Acesso em: 2 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Infraestrutura. Governo estrutura primeiro programa de títulos verdes para transporte na América Latina.

Brasília: Ministério da Infraestrutura, 10 jun. 2020. Disponível em: https://www.infraestrutura.gov.br/

component/content/article/17-ultimas-noticias/9908-governo-estrutura-primeiro-programa-de-t%C3%ADtulos-verdespara-

transportes-da-am%C3%A9rica-latina.html. Acesso em: 3 set. 2021. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução n° 237, 19 dezembro 1997. Disponível em

http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html. Acesso em: 5 dez. 2020.  

BRASIL. Presidência da República. Lei n⁰ 12.433, de 29 de junho 2020. Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de

Execução Penal), para dispor sobre a remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho. Brasília,

2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm. Acesso em: 2 set. 2021. 

CBRC GENERAL OFFICE. Notice of the China Banking Regulatory Commission on Key Performance Indicators of Green Credit

Implementation. N. 186, 2014. Disponível em: http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=4D4378ED0

0434E41BF454226FAE08B9A. Acesso em: 28 jun. 2019. 

CEIC. Brazil B3: Market Capitalization. Disponível em: 

 https://www.ceicdata.com/en/brazil/b3-market-capitalization-usd. Acesso em: 24 jun. 2019. CHESTNEY, Nina. Green loan

growth could outstrip green bonds in near term: ING. Thomson Reuters, 5 jun. e 2018. Disponível em:

https://www.reuters.com/article/us-ing-groep-greenbonds/green-loan-growth-could-outstrip-greenbonds-in-near-term-ing-

idUSKCN1J121X. Acesso em: 15 jun. 2019.  

CLIMATE BONDS INITIATIVE. Bonds and Climate Change the state of the market 2017: Brazil edition. Sept. 2017. 27p.

Disponível em: 

 https://www.climatebonds.net/resources/reports/brazil-edition-bonds-climate-change-state-market-2017. Acesso em: 2

set. 2021. 

______. Climate Bonds Taxonomy: a guide to climate aligned assets and projects. Sept. 2018. 16p. Disponível em:

https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy. Acesso em: 2 set. 2021. 

______. Growing green bond markets: The Development of taxonomies to identify green assets. Climate Bonds Initiative.

March 2019, 6 p. Disponível em: https://www. climatebonds.net/files/reports/policy_taxonomy_briefing_conference.pdf.

Acesso em: 10 jan. 2021.  

123



______. Oportunidades de investimentos em infraestrutura verde: Brasil 2019. Climate Bonds Initiative. Nov. 2019, 32 p.

Disponível em: https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_ giio_2019_por_final_01_web_final.pdf. Acesso em: 28 dez.

2020. 

______. Unlocking Brazil’s Green Investment Potential for Agriculture. 23 jun. 2020. Disponível em:

https://www.climatebonds.net/resources/reports/unlocking-brazil%E2%80%99s-green-investment-potential-agriculture.

Acesso em: 5 set. 2021. 

EU TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE. Technical Report. March 2020, 67 p. Disponível em:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_ and_finance/documents/200309-sustainable-

finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf. Acesso em: 13 fev. 2021.  

EUROPEAN COMMISSION. Questions and Answers: political agreement on an EU-Wide classification system for sustainable

investments. European Commission. Dec. 2019. Disponível em:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6804. Acesso em: 13 fev. 2021.  

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN). Mensurando recursos alocados na economia verde. Febraban, fev. 2017.

27 p. Disponível em: http://mediadrawer.gvces.com.br/ publicacoes/original/mensurando_recursos-final-pt.pdf. Acesso em:

23 jan. 2021. 

FEBRABAN. Mensurando recursos alocados na economia verde. Febraban, fev. 2017. 27 p. Disponível em:

http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/original/mensurando_recursos-final-pt.pdf. Acesso em: 23 jan. 2021. 

FEBRABAN. O Sistema Financeiro e a Sustentabilidade: mensurando recursos financeiros alocados na econômica verde. São

Paulo: Febraban, ago. 2018. 8p. Disponível em: https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/

MENSURAÇÃO%20DE%20RECURSOS%20-%20AGOSTO%202018.pdf. Acesso em: 17 jun. 2019.  

FINANÇAS SUSTENTÁVEIS BRASILEIRAS – FIBRAS. Sustainable Finance: an overview. GIZ, 2020. Disponível em:

https://www.giz.de/en/downloads/Sustainable%20Finance_English_version.pdf Acesso em 20 set. 2021.

FLAMER, Caroline. Corporate Green Bonds. Boston: Boston University, jul. 2018. 41p. Disponível em: https://papers.ssrn.

com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125518. Acesso em: 2 set. 2021. 

FLAMER, Caroline. Green Bonds Benefit Company, Investors, and the Planet. Harvard Business Review, 22 nov. 2018. Disponível

em: https://hbr.org/2018/11/green-bonds-benefit-companies-investors-and-the-planet. Acesso em: 2 set. 2021.   

IDB LAB. Social Impact Bond in Latin America: IDB Lab’s Pioneering Work in the Region – Lessons Learnt. Technical Note n. IDB-

TN-2087. Disponível em: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Social-Impact-Bonds-in-Latin-

America-IDB-Labs-Pioneering-Work-in-the-Region-Lessons-Learnt.pdf  Acesso em: 13 set. 2021.  

KENTON, Will. Greenwashing. Investopedia, [s. d.]. Disponível em: https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing. asp.

Acesso em: 2 set. 2021. 

KNOCH, Matthias; VAN DER PLASKEN, Colin. O Mercado Emergente de Finanças Verdes no Brasil: principais participantes,

produtos e desafios. Brasília: GIZ, jun. 2020. p.37-42. Disponível em:

https://www.giz.de/en/downloads/mercado_financasverdes_brasil.pdf 

Acesso em: 8 set. 2021. 

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO FINANCEIRA. Taxonomia em Finanças Sustentáveis: panorama e realidade nacional, LAB/GIZ,

2020. 

VAN DER PLAKEN, Colin & Rachel. Finanças verdes e títulos verdes. Uma análise comparativa multinível dos principais atores

do Sistema Financeiro Nacional, ABDE, 2020.  

124



MIRANDA, Caio. Ativos e projetos elegíveis a emissão de títulos verdes em setores chaves da economia brasileira. Rio de

Janeiro; São Paulo: SITAWI, 13 dec. 2018. Disponível em: https://www.sitawi.net/noticias/nao-perca-esse-bond-ativose-

projetos-elegiveis-emissao-de-titulos-verdes/. Acesso em: 2 set. 2021. 

NEW ECONOMICS FOUNDATION. Central Banks, Climate change and the transition to a low carbon economy: a policy brief.

London, 2017. 16p. Disponível em: https://neweconomics.org/uploads/files/NEF_BRIEFING_CENTRALBANKS-CLIMATE_E.pdf.

Acesso em: 2 set. 2021. 

OECD. The role of domestic DFIs in using blended finance for sustainable development and climate action: the cases of Brazil.

OECD Development Co-operation Working Papers, DCD/DAC/ENV(2020)2. 

OECD. Making Blended Finance work for the Sustainable Development Goals. Disponível em: https://read.oecd-

ilibrary.org/development/making-blended-finance-work-for-the-sustainable-development-goals_9789264288768-en Acesso

em: 10 set. 2021 

PPI – PROGRAMAS DE PARCERIA DE INVESTIMENTOS. Sobre o programa. Disponível em: https://www.ppi.gov.br/ sobre-o-

programa. Acesso em: 2 set. 2021. 

SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA. Finanças Verdes no Brasil. Brasília: ME, abr. 2019. Disponível em: http://

www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/relatorios-e-boletins/2019/2019-04-17_cartilha-financas-

verdesv25r.pdf. Acesso em: 2 jun. 2019.  

SITAWI, Finanças do Bem. Não perca esse Bond, ativos e projetos elegíveis à emissão de títulos verdes em setores-chave da

economia brasileira, 2018. Disponível em: https://sitawi-

assets.s3.amazonaws.com/uploads/2019/01/NaoPercaEsseBond_PT.pdf. Acesso em: 2 nov. 2021.

UNCTAD. Financing for SDGs: breaking the bottlenecks of Investment from Policy to impact. Disponível em: https://

worldinvestmentforum.unctad.org/financing-for-the-sdgs/. Acesso em: 10 jun. 2019.  

UNDP. UNDP Insurance & Risk Finance Facility: building resilience, protecting lives and driving inclusive economic growth.

UNDP, 2021. Disponível em: https://mail.google.com/mail/u/2/#search/ieva/FMfcgzGlkFnGVkGlkRqlvSGLfjwDQtTn?

projector=1&messagePartId=0.1 Acesso em: 20 set. 2021. 

UNEP Inquiry, Implications of the Covid-19 pandemic for global sustainable finance: An initial framework for response

strategies, United Nations Environment Programme. 2020. 

UN GLOBAL COMPACT AND UNEP FINANCE INITIATIVE. SDG Bonds: Leveraging Capital Markets for the SDGs. UN Global

Compact Action Platform on Financial Innovation for the SDGs. 2019. 

UNITED NATIONS. Financing for Sustainable Development Report. United Nations, 2020. Disponível em:

https://developmentfinance.un.org/fsdr2020 Acesso em 17 set. 2021. 

UNITED NATIONS. Financing for Sustainable Development Report. United Nations, 2021. Disponível em:

https://developmentfinance.un.org/fsdr2021 Acesso em 17 set. 2021. 

WORLD ECONOMIC FORUM. From Funding to Financing: transforming SDG finance for country sucesss, Community Paper.

WEF, Cologny/Geneve, 2019. Disponível em https://www3.weforum.org/docs/WEF_From_Funding_to_Financing.pdf Acesso

em 02 set. 2021. 

125



SÍTIOS DE INTERNET VISITADOS 
Acesso em 19 de setembro de 2021 e atualizado em 22 de fevereiro de 2022: 

https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt 

https://read.oecd-ilibrary.org/development/making-blended-finance-work-for-the-sustainable-development-

goals_9789264288768-en#page120 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1914875107-53 

https://www.iadb.org/projects/document/EZSHARE-1310576932-15?project=RG-T3858 

https://gggi.org/project/vn10-viet-nam-green-bond-readiness-program/ 

https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/27/rationale-behind-issuance-of-indonesias-pandemic-bond.html 

https://www.lk.undp.org/content/srilanka/en/home/presscenter/pressreleases/2019/02/22022019.html

https://www.biofin.org/news-and-media/women-nature-programme-putting-women-heart-biodiversity-finance-costa-rica 

https://www.environment.nsw.gov.au/topics/animals-and-plants/biodiversity-offsets-scheme/about-the-biodiversity-offsets-

scheme/how-the-biodiversity-offsets-scheme-works

https://www.iadb.org/en/project/CR-L1141

https://dialogochino.net/en/climate-energy/40577-debt-for-nature-swaps-a-tool-to-protect-latin-americas-biodiversity/ 

www.usaid.gov 

http://nbsapforum.net/knowledge-base/best-practice/developing-namibia%E2%80%99s-capacity-and-concession-system-

secure-sustainable  

www.iadb.org/rg-Q0035 

https://ifrru.ihru.pt/ 

https://www.gtfs.my/ 

https://psco.gov.ph 

https://www.oregonlottery.org/oregon-wins/ 

https://blogs.worldbank.org/health/el-salvador-small-country-giant-steps-control-tobacco-use 

https://sdgs.un.org/partnerships/fao-agrinvest-enabling-sustainable-private-investment-agri-food-systems-and-specific 

http://www.fao.org/3/ca8944en/CA8944EN.pdf 

http://www.pindfoundation.org 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/afawa-affirmative-finance-action-women-africa 

https://www.bnpparibas-am.lu/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-smart-food-classic-c-lu1165137149/?

tab=overview 

http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/12/11/untapped-great-potential-of- waqf-

for-sustainable-development-in-indonesia-.html.  

https://publications.iadb.org/en/financial-innovation-support-women-led-businesses-mexicos-first-gender-bond-and-role-

national 

https://www.yunussb.com/wp-content/uploads/2018/04/Social-Success-Note-Flyer.pdf 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3e0cfba8-12c9-42fe-943b-e99f4a36de73/202008_D2E_MyBank.pdf?

MOD=AJPERES&CVID=nfvyYCR 

https://qualityeducationindiadib.com/ 

126

https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt


https://www.iadb.org/en/improvinglives/colombias-innovative-strategy-employ-its-youth 

https://www.greenfinancelac.org/project/me-l1109-ctf-renewable-energy-financing-facility-for-mexico/ 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Financing_the_Futureen.pdf 

www.ghif.com/ 

www.lifebank.ng 

https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/case-studies/improving-employability-buenos-aires/ 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Social-Impact-Bonds-in-Latin-America-IDB-Labs-Pioneering-

Work-in-the-Region-Lessons-Learnt.pdf 

https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly-investment/women-livelihood-bond-

2 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/29/seychelles-launches-worlds-first-sovereign-blue-bond 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/24650-green-and-inclusive-forest-business-colombia-

sustainable-redd-facility-climate-social-and.pdf 

https://download.microsoft.com/documents/en-us/csr/environment/microsoft_carbon_fee_guide.pdf  

Acesso em 2 de outubro de 2021: 

https://sdgfinance.undp.org/  

Acesso em 30 de outubro de 2021: 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html  

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/485/noticia 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD652.pdf

https://www.oecd.org/financial/education/oecd-cvm-financial-education.htm 

http://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0920.html  

http://www.labinovacaofinanceira.com/ 

http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2020/sdm0820_notice.pdffile:///C:/

Users/User/Downloads/sdm0820_LAB-GT-Instrumentos-Financeiros-e-Investimento-de-Impacto-e-GT-Financas-Verdes.pdf  

http://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2021/sdm0221.html 

https://www.sitawi.net/noticias/nao-perca-esse-bond-ativos-e-projetos-elegiveis-emissao-de-titulos-verdes/ 

https://portal.febraban.org.br/paginas/1103/pt-br/?fbclid=IwAR3n2-RtulGBabFzeNYmEjiXPBJBEJeAm7KMg7OSozGsdNlF3qy-

RQSB_hc  

https://www.ceicdata.com/en/brazil/b3-market-capitalization-usd 

https://www.giz.de/en/worldwide/76070.html 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/ 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/mapping-to-the-sustainable-

development-goals 

https://www.climatebonds.net/standard 

https://www.iso.org/standard/43254.html 

https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/acordo-bilateral-tfca/  

https://qualityeducationindiadib.com/2019/12/03/paying-for-education-outcomes-at-scale-in-india/ 

https://www.mirova.com/sites/default/files/2021-07/ACF1%20Report%202021.pdf 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia%20Explicativo%20da%20Taxonomia%20Verde%20da

%20FEBRABAN_2021.pdf 

Acesso em 16 de fevereiro de 2022: 

https://sdg-financing-lab.oecd.org/about 

https://www.oecd.org/dac/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2021-e3c30a9a-en.htm (OECD Global

Outlook on Financing SDGs) 

127

https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt


https://www.tlffindonesia.org/project-pt-royal-lestari-utama-2020/ 

https://rootcapital.org 

https://www.fao.org/e-agriculture/news/fao-develops-new-tech-app-boost-national-agric-targets-rwanda 

https://www.globalfundforcoralreefs.org

128

https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt
https://publications.iadb.org/en/social-impact-bonds-latin-america-idb-labs-pioneering-work-region-lessons-learnt


ANEXO I 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUAS METAS 

METAS - ODS 
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares   

1.1 até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas
vivendo com menos de US$ 1,25 por dia 

1.2 até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na
pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais 

1.3 implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até
2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis 

1.4 até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos
recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de
propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças 

1.5 até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e
vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e
ambientais 

1.a garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da
cooperação para o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em
desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo (LCDs), implementem programas e políticas para
acabar com a pobreza em todas as suas dimensões 

1.b criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a
favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza  

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável  

2.1 até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações
vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano 

2.2 até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas
internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às
necessidades nutricionais de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas  

2.3 até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das
mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra,
outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e
de emprego não-agrícola  
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2.4 até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que
aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de
adaptação à mudança do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que
melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo 

2.5 até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas
respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e adequadamente geridos
em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes
da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, conforme acordado internacionalmente  

2.a aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da cooperação internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e
extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, de maneira a
aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países de menor
desenvolvimento relativo  

2.b corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, inclusive por meio da
eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito
equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha  

2.c adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados,
e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a
volatilidade extrema dos preços dos alimentos 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades  

3.1 até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos 

3.2 até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países
objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos 

3.3 até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis  

3.4 até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e
tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar  

3.5 reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo
do álcool  

3.6 até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas  

3.7 até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar,
informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais  

3.8 atingir a cobertura universal de saúde (UHC), incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde
essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços
acessíveis para todos 

3.9 até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação
e poluição do ar, da água e do solo 

3.a fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial de Saúde em
todos os países, conforme apropriado  

3.b apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis,
que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a
preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, que afirma o direito dos
países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a
saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos 

3.c aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção do
pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento  

3.d reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce,
redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde. 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todos  

4.1 até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de
qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes  

4.2 até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira
infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário 

4.3 até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior
de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade  

4.4 até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo  
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4.5 até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de
educação e formação profissional para os mais vulneráveis  , incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as
crianças em situação de vulnerabilidade

4.6 até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam
alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática 

4.7 até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de
vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania
global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável  

4.a construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero
e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos 

4.b até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo disponíveis para os países em
desenvolvimento, em particular, os países de menor desenvolvimento relativo, pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia
da informação e da comunicação (TIC), programas técnicos, de engenharia e científicos em países desenvolvidos e outros
países em desenvolvimento 

4.c até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação
internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas  

5.1 acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte  

5.2 eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o
tráfico e exploração sexual e de outros tipos  

5.3 eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais
femininas 

5.4 reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços
públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do
lar e da família, conforme os contextos nacionais  

5.5 garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis
de tomada de decisão na vida política, econômica e pública  

5.6 assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade
com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de
Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão  

5.a empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e
controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as
leis nacionais  

5.b aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o
empoderamento das mulheres  

5.c adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento
de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos  

6.1 até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos  

6.2 até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a
céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade 

6.3 até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de
produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas, e aumentando
substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente  

6.4 até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis
e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que
sofrem com a escassez de água  

6.5 até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação
transfronteiriça, conforme apropriado  

6.6 até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios,
aquíferos e lagos

6.a até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados a água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a
dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso 

131



6.b apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento. 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos 

7.1 até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia 

7.2 até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global 

7.3 até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética 

7.a até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa,
incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e
promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa

7.b até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e
sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo, nos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus
respectivos programas de apoio 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos 

8.1 sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos
um crescimento anual de 7% do produto interno bruto [PIB] nos países de menor desenvolvimento relativo 

8.2 atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e
inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra  

8.3 promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego
decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e
médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros  

8.4 melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para
dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre
Produção e Consumo Sustentáveis”, com os países desenvolvidos assumindo a liderança 

8.5 até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens
e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor 

8.6 até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação  

8.7 tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de
pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de
crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas 

8.8 proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores,
incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário 

8.9 até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura
e os produtos locais  

8.10 fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços
bancários, financeiros, e de seguros para todos 

8.a aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio (Aid for trade) para os países em desenvolvimento,
particularmente os países de menor desenvolvimento relativo, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a
Assistência Técnica Relacionada com o Comércio (Enhanced Integrated Framework) para os países de menor
desenvolvimento relativo.

8.b até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto
Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho [OIT] 

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a
inovação 

9.1 desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e
transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços
acessíveis para todos  

9.2 promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria
no emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor
desenvolvimento relativo

9.3 aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos
serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados 

9.4 até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência no uso de
recursos aumentada e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados; com todos
os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades  
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9.5 fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países,
particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando
substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e
privado em pesquisa e desenvolvimento 

9.a facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior
apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, aos países de menor desenvolvimento relativo, aos países em
desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento  

9.b apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive
garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às
commodities 

9.c aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para procurar ao
máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles  

10.1 até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa
maior que a média nacional 

10.2 até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo,
deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra  

10.3 garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis,
políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito 

10.4 adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior
igualdade  

10.5 melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais, e fortalecer a
implementação de tais regulamentações  

10.6 assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições
econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de garantir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas

10.7 facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável de pessoas, inclusive por meio da
implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas  

10.a implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, em particular os países
de menor desenvolvimento relativo, em conformidade com os acordos da OMC  

10.b incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo o investimento externo direto, para os
Estados onde a necessidade é maior, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, os países africanos, os
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e
programas nacionais 

10.c até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos migrantes e eliminar “corredores de
remessas” com custos superiores a 5%  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis  

11.1 até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e
urbanizar as favelas  

11.2 até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para
todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos 

11.3 até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa,
integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países  

11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo 

11.5 até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas   por catástrofes e diminuir
substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os
desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade  

11.6 até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à
qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

11.7 até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para
as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência  

11.a apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o
planejamento nacional e regional de desenvolvimento 

11.b até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando
políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a
resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis 
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11.c apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções
sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais  

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

12.1 implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis (10YFP), com todos os países
tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades
dos países em desenvolvimento  

12.2 até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais  

12.3 até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível de varejo e do consumidor, e
reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita 

12.4 até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de
todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a
liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente

12.5 até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso 

12.6 incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar
informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios  

12.7 promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais 

12.8 até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza  

12.a apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam suas capacidades científicas e tecnológicas em rumo à padrões
mais sustentáveis   de produção e consumo 

12.b desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo
sustentável que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais  

12.c racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, eliminando as
distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a
eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente
em conta as necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos
adversos sobre o seu desenvolvimento de maneira que proteja os pobres e as comunidades afetadas 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos*

13.1 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os
países  

* Reconhecendo que a UNFCCC é o fórum internacional, intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do
clima.  

13.2 integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais  

13.3 melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do
clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima 

13.a implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020, de todas as fontes,
para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto de ações significativas de mitigação e
transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima, por meio de sua capitalização,
o mais cedo possível 

13.b promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão
eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas

Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável  

14.1 até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de
atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes 

14.2 até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos
significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim
de assegurar oceanos saudáveis   e produtivos  

14.3 minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica
em todos os níveis 

14.4 até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não reportada e não regulamentada (INN)
e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica, para restaurar populações de peixes
no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por
suas características biológicas  

14.5 até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e
internacional, e com base na melhor informação científica disponível  
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14.6 até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, e
eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir
novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em
desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à
pesca da Organização Mundial do Comércio

14.7 até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países de
menor desenvolvimento relativo, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão
sustentável da pesca, aquicultura e turismo 

14.a aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em
conta os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica
Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o
desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os
países de menor desenvolvimento relativo 

14.b proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados 

14.c assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional,
como refletido na UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal para a
conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do “Futuro Que
Queremos”

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de
biodiversidade  

15.1 até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores
e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações
decorrentes dos acordos internacionais    

15.2 até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento,
restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente 

15.3 até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela
desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo 

15.4 até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua
capacidade de proporcionar benefícios, que são essenciais para o desenvolvimento sustentável 

15.5 tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar a perda de
biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas 

15.6 garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, e promover o
acesso adequado aos recursos genéticos  

15.7 tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas, e abordar
tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem  

15.8 até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas
invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias  

15.9 até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de
desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza, e nos sistemas de contas

15.a mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas 

15.b mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em todos os níveis, para financiar o manejo florestal
sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento, para promover o manejo florestal
sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento

15.c reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por
meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

16.1 reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares  

16.2 acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças 

16.3 promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

16.4 até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de
recursos roubados, e combater todas as formas de crime organizado 

16.5 reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas 
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16.6 desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16.7 garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis  

16.8 ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global

16.9 até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento 

16.10 assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação
nacional e os acordos internacionais

16.a fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de
capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate
ao terrorismo e ao crime  

16.b promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável 

17.1 fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento,
para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas  

Finanças 

17.2 países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria de Ajuda Oficial para o
Desenvolvimento (AOD), inclusive fornecer 0,7% da Renda Nacional Bruta (RNB) em AOD aos países em desenvolvimento, dos
quais 0,15 - 0,20% para os países de menor desenvolvimento relativo; provedores de AOD são encorajados a considerar a
definir uma meta para fornecer pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países de menor
desenvolvimento relativo  

17.3 mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes  

17.4 ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo, por meio de políticas
coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar
da dívida externa dos países pobres altamente endividados (HIPC) para reduzir o superendividamento  

17.5 adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os países de menor desenvolvimento relativo 

Tecnologia  

17.6 melhorar a cooperação regional e internacional Norte-Sul, Sul-Sul e triangular e o acesso à ciência, tecnologia e
inovação, e aumentar o compartilhamento de conhecimentos em termos mutuamente acordados, inclusive por meio de uma
melhor coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um
mecanismo global de facilitação de tecnologia global  

17.7 promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para
os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme
mutuamente acordado  

17.8 operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de desenvolvimento de capacidades em ciência,
tecnologia e inovação para os países de menor desenvolvimento relativo até 2017, e aumentar o uso de tecnologias
capacitadoras, em particular tecnologias de informação e comunicação  

Desenvolvimento de Capacidades  

17.9 reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada do desenvolvimento de capacidades em países
em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento
sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular  

Comércio 

17.10 promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado em regras, aberto, não discriminatório e equitativo no
âmbito da Organização Mundial do Comércio, inclusive por meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda
de Desenvolvimento de Doha  

17.11 aumentar significativamente as exportações dos países em desenvolvimento, em particular com o objetivo de duplicar a
participação dos países de menor desenvolvimento relativo nas exportações globais até 2020 

17.12 concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e taxas, de forma duradoura, para todos
os países de menor desenvolvimento relativo, de acordo com as decisões da OMC, inclusive por meio de garantias de que as
regras de origem preferenciais aplicáveis às importações provenientes de países de menor desenvolvimento relativo sejam
transparentes e simples, e contribuam para facilitar o acesso ao mercado

Questões sistêmicas  
Coerência de políticas e institucional  

17.13 aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação e da coerência de políticas  

17.14 aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável  

17.15 respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar políticas para a erradicação da
pobreza e o desenvolvimento sustentável  

136



17.16 reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias multissetoriais, que
mobilizem e compartilhem conhecimento, experiência, tecnologia e recursos financeiros para apoiar a realização dos
objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento  

As parcerias multissetoriais  

17.17 incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da
experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias 
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