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Contexto e motivações do estudo 

Ainda que o REDD+ não tenha sido regulamentado pela Convenção do Clima, o chamado 

período de preparação para o REDD+ (do inglês “readiness”), principalmente nos últimos 03 

anos, registrou uma enorme intensidade de atividades e investimentos em diversas frentes. 

Este período foi marcado pela expectativa de um mercado regulado que ainda não se 

concretizou e, provavelmente, pelo o maior volume de investimentos para a conservação de 

florestas tropicais já registrado na história. Para o Brasil, o período de 2009 a 2012 contou 

com aportes financeiros internacionais de, pelo menos, US$ 230 milhões que chegaram ao 

país por diversos níveis, desde acordos governamentais até doações para governos 

estaduais, ONGs, empresas e associações de base.  
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O “REDD+ Funds Tracking Initiative” é um projeto desenvolvido pelo Idesam, em parceria 

com o Forest Trends, que visa mapear e categorizar os fluxos financeiros internacionais que 

chegaram ao Brasil para aplicação em iniciativas de REDD+ durante os anos de 2009, 2010, 

2011 e 2012. Nesta primeira fase, o estudo mapeou financiamentos oriundos de governos 

nacionais, agências de cooperação e fundações privadas, levantando os principais 

doadores, volumes de financiamento, objetivo e aplicação do recurso e a temporalidade 

dos compromissos, desembolsos e execuções dos recursos. Esta iniciativa  está sendo 

desenvolvida atualmente no Brasil, Equador, Vietnam e Gana, com a meta de expandi-la 

para outros 09 países. 
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A maior parte destes investimentos fazem parte de compromissos assumidos publicamente 

pelos países desenvolvidos no âmbito da UNFCC e são motivados pela necessidade urgente 

de conter as emissões de gases do efeito estufa (GEE) provenientes do desmatamento, que 

correspondem atualmente por cerca de 15 a 20% das emissões globais. No entanto, existe 

uma clara percepção de que os valores efetivamente desembolsados estão bem abaixo dos 

US$ 4,5 bilhões inicialmente prometidos para ações de REDD+ até 20125.  

Ao analisarmos os fluxos financeiros para as atividades direta ou indiretamente relacionadas 

a REDD+ neste período, nota-se que uma boa parte dos investimentos, ou ao menos 

daqueles que efetivamente chegaram aos seus destinatários finais, foram feitos por 

fundações privadas. Esses investimentos não estavam incluídos nos compromissos das 

partes junto a UNFCCC, mas seguramente geraram resultados concretos, imediatos e 

diversas lições aprendidas, em particular na Amazônia brasileira.  

Um dos grandes desafios para o financiamento das atividades de REDD+ está em definir a 

melhor forma ou a modalidade de transferência mais eficiente para transferir recursos entre 

o doador/investidor e o recebedor/beneficiário pela redução do desmatamento. Isso se deve 

ao fato de que, na maioria das vezes, existem múltiplos doadores para o mesmo país ou 

região e o beneficiário se constitui por mais de um ator ou instituição, podendo ser: governo 

federal, estadual e prefeituras municipais, ONGs, associações e sindicatos, empresas, etc. 

Um componente adicional de complexidade é adicionado quando o repasse de recursos é 

canalizado por instituições intermediárias como governos, bancos, fundações, etc., que 

muitas vezes visa lidar com questões de governança ou encaixar-se em critérios específicos 

dos doadores.  

O desenho correto das estruturas de financiamento do REDD+ é essencial para garantir a sua 

eficiência e operacionalidade. Nesse sentido, analisar a funcionalidade das estruturas 

institucionais atualmente utilizadas e os períodos de tramitação dos investimentos entre 

doador e recebedor final é fundamental para subsidiar tomadores de decisão, tanto do lado 

dos doadores quando dos recebedores, para o  aprimoramento de propostas de 

financiamento no futuro. Este artigo apresenta algumas das conclusões e análises iniciais do 

estudo “Mapeamento de Fluxos Financeiros para REDD+” no Brasil, com base nos dados 

obtidos até o momento.  Conforme já apresentado, a metodologia e bases de dados do 

projeto ainda estão em construção e espera-se uma enorme evolução e aprimoramento de 

informações entre os próximos anos do estudo (2012-2015). 

 

  

                                                           
5 Compromissos assumidos na COP15, em Copenhagen – 2009 http://reddpluspartnership.org/73855/en/  

http://reddpluspartnership.org/73855/en/
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Premissas sobre a metodologia e coleta de dados 

O principal objetivo deste 

documento é servir como 

exercício de aprendizado e colher 

sugestões e contribuições 

externas sobre a metodologia e 

fontes de dados utilizados. 

Sabendo que nesta primeira fase 

existiram algumas limitações e 

itens que não foram incluídos, 

foram adotadas as seguintes 

premissas:  

1) Os fluxos e fontes de 

financiamento mapeadas não 

são exaustivos e não 

representam todo o universo 

de financiamento relacionado a REDD+ no Brasil; 

2) É sabido que existem outras fontes e arranjos existentes não incluídos nesta etapa. 

Estes serão contemplados nos nas próximas etapas do projeto, que se inicia em 2013; 

3) O mapeamento de fluxos financeiros utilizou uma metodologia “top-down” e levantou 

informações somente através das fontes de origem dos recursos 

(doadores/investidores); 

4) Ainda assim, devido a enorme quantidade de instituições e fontes de financiamento no 

âmbito do estudo, não foi possível contatar todos os financiadores atuantes no Brasil; 

5) O principal critério utilizado para selecionar as “fontes financeiras” nesta etapa foi o 

volume de repasses/financiamento  

6) Os dados apresentados foram obtidos através de busca públia e entrevistas presenciais 

A estratégia adotada para obtenção dos dados foi através do levantamento de informações 

junto aos principais doadores identificados no país. Esta decisão foi baseada no fato de que, 

no Brasil, um mesmo doador tem arranjos e cooperações com inúmeras instituições tanto 

governamentais quanto não-governamentais. Assim, obter os dados diretamente dos 

recebedores seria extremamente trabalhoso e pouco produtivo, considerando que foram 

mapeados mais de 110 arranjos. Conforme mencionado anteriormente, é sabido que esta 

decisão acabou por não incluir alguns arranjos específicos nesta fase, como por exemplo, 

aqueles feitos com governos subnacionais. A segunda fase do projeto inicia-se em 2013 e 

prevê a ampliação das fontes e arranjos a serem mapeados (projetos privados, 

Figura 01 - Doadores mapeados nesta etapa 



investimentos domésticos, entre outros), além de ações em parceria com instituições 

governamentais 

É importante esclarecer que o projeto considerou duas categorias de financiamentos: os 

comprometidos e os desembolsados. Em certos casos, não foi possível obter informações 

detalhadas sobre o status de alguns desembolsos – nesta situação, consideramos que os 

desembolsos foram executados no mesmo ano de compromisso6 ou de acordo com o 

horizonte temporal do projeto. No caso do Fundo Amazônia, os dados são apresentados de 

forma mais detalhada e atualizada.  

Cabe destacar ainda que alguns doadores não diferenciaram compromissos e desembolsos, 

para os quais os valores são apresentados como iguais (comprometidos e desembolsados) 

no mesmo ano. No caso de cooperações técnicas (GIZ), não existem transferências de 

recursos, pois o “doador” aporta seu auxílio de forma direta (pessoal, equipamentos, 

outros) que foram quantificados em valores financeiros, visto que em muitos casos tem um 

fundamental papel apoiador e catalisador de processos e ações.  

Os valores aqui apresentados estão agrupados e consolidados por cada doador. Além dos 

entes doadores e recebedores, foram mapeados também os arranjos que contam com 

instituições intermediárias ou gestoras. Este é o caso típico do Fundo Amazônia, onde o 

dinheiro recebido pela Noruega e Alemanha é gerido e administrado pelo BNDES, que então 

repassa aos projetos. Existem ainda acordos onde agências internacionais repassam o 

recurso a um ente governamental (ex: Ministério do Meio Ambiente), que então estabelece 

cooperações com outros órgãos para execução do recurso conforme previsto. 

A variedade de arranjos de financiamento mapeados é ilustrada em exemplos nos 

fluxogramas a seguir.  Entender o “caminho” que o recurso passa até completar o ciclo 

entre o doador e o executor ou beneficiário final é importante pois muitas vezes tem 

impactos financeiros, onde o intermediário retém parte dos recursos; impactos de 

governança, onde o doador tem preferência por uma categoria de instituição para receber e 

gerir os recursos; entre outros. 

  

                                                           
6 Consideramos como “compromisso” o ano de oficialização do mesmo (assinatura de contrato ou outro termo, declaração 
pública, etc.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Preliminares 

Foram mapeados 115 arranjos no total, sendo que muitos deles incluem a doação inicial para 

algum órgão intermediador (ex: Noruega para BNDES/Fundo Amazônia) e posteriormente 

para os recebedores finais (ex: BNDES/Fundo Amazônia para projetos). 

A Figura 01 abaixo apresenta os fluxos financeiros prometidos e efetivamente 

desembolsados para o Brasil no período de 2009 a 2011.  

Observa-se que existe uma grande disparidade entre os valores prometidos e os 

desembolsados, aumentando especialmente de 2010 para 2011 (muitos dos dados de 2012 

ainda não estavam disponíveis, assim, não foi possível incluir esse ano dentro desta análise). 

A grande diferença entre valores prometidos e desembolsados pode ser justificada por 

vários fatores, que muitas vezes não são de responsabilidade dos doadores como, por 

exemplo, o tempo de tramitação no país recebedor ou período para execução pelo agente 

final. Assim, é importante analisar cada caso individualmente. 
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Tabela 01 – Resumo dos valores comprometidos  

e desembolsados, por doador, no Brasil  

 

 

A tabela 01 abaixo apresenta os valores comprometidos e desembolsados por cada uma das 

fontes analisadas. É importante mencionar que os valores apresentados são agregados 

desde 2009 a 2011 e, quando disponível, dados também de 2012. 

Entre todos os doadores, a Noruega é responsável pelos maiores aportes, tanto em termos 

de valores comprometidos quanto em valores desembolsados, seguido  pela Alemanha, 

através principalmente de sua agência financeira (KfW), e também sua agência de 

cooperação técnica (GIZ). 

Ao analisarmos os dados 

agrupados7, é possível identificar 

alguns pontos interessantes nos 

financiamentos considerados.  

Inicialmente, vemos que o 

Governo da Noruega é o maior 

financiador de ações de REDD+ no 

Brasil, tanto em termos de 

compromissos assumidos, 

majoritariamente relacionados ao 

USD 1 bilhão do Fundo Amazônia8, 

tanto quanto os desembolsos 

efetivos. Desde sua criação, a 

                                                           
7 Para as análises abaixo, iremos considerar os valores “totais” como sendo aqueles já desembolsados, visto que o ranking 

não se altera ao considerarmos um ou outro. 
8 A Noruega comprometeu-se com US$ 1 bilhão ao Fundo Amazônia, ao longo de sete anos. 
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Figura 01 - Compromissos e Desembolsos para o Brasil 
(2009 - 2011) em US$ milhões 

Comprometido Desembolsado 

   TOTAL  

  Comprometido Desembolsado 

Noruega  $  451.221.500   $  116.510.752  

KfW  $    62.581.250   $    38.866.250  

Fundações (agrupadas)  $    31.266.020   $    24.002.251  

GIZ  $    28.326.250   $    28.326.250  

Embaixada Britânica  $    17.611.165   $    17.611.165  

USAID  $      6.500.000   $      6.500.000  

TOTAL  $  597.506.184   $  231.816.668  
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Noruega já transferiu para o Brasil USD 116,5 milhões, dos quais USD 112,2 milhões referem-

se ao Fundo Amazônia, especificamente. 

É possível ver também que as Fundações privadas tem um papel 

duplamente importante. Primeiro, porque, quando agrupadas, 

ocupam o terceiro lugar entre os maiores financiadores, ainda que 

representem apenas 13% do total de doações analisadas – em 

comparação a doações oriundas de agências governamentais (ver 

Figura 02). Isto destaca a crucial importância que têm na canalização 

de recursos para REDD+. Segundo, porque a grande maioria de seus 

recebedores são organizações não-governamentais, destacando a 

importância da participação do terceiro setor em ações relacionadas 

à redução do desmatamento e promoção de uma economia florestal 

mais sustentável. Em boa parte dos casos, estas instituições 

trabalham diretamente na implementação de atividades, tanto 

diretamente quanto em parceria com populações tradicionais e 

indígenas, além de governos locais ou estaduais. 

As instituições não-governamentais se configuram como grupo mais numeroso em termos 

de arranjos existentes, conforme mostra a Figura 03 abaixo. A maior parte do recurso 

destinado à ONGs é originado de fundações privadas, ainda que estejam presentes como 

recebedores em praticamente todos os arranjos mapeados, recebendo também recursos 

diretamente de agências 

governamentais. No entanto, se 

analisarmos os recebedores em 

termos de volume de recursos, 

esta relação se altera, sendo que 

os Governos são os maiores 

recebedores em termos de 

valores totais (em US$). 

A figura acima demonstra ainda 

que uma parcela mínima dos 

recursos analisados foram 

canalizados para o setor 

privado. Esta situação deve-se 

ao fato de que as fontes mais 

significativas de recursos 

privados no Brasil são 

Figura 02 – Porcentagem 

de doações (em US$) por 

categoria de doador1 
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atualmente canalizadas para projetos de REDD+, que não foram mapeados nesta primeira 

fase do projeto.  A grande parte dos investimentos ainda é aplicada em ações de preparação 

(do inglês “readiness”), voltadas para uma fase inicial do processo de desenvolvimento do 

mecanismo de REDD+, que inclui a criação e fortalecimento de políticas, normatizações, 

ações de capacitação e atividades estruturantes, ao invés de projetos e ações 

demonstrativos. Isto justifica também o fato de que os Governos são os maiores 

recebedores (em volume de recursos) dos arranjos mapeados. 

A Figura 04 abaixo apresenta as principais ações previstas nos financiamentos mapeados. É 

importante destacar que alguns arranjos podem contemplar mais do que apenas uma 

atividade, ou seja, ter mais de um objetivo final. 

 

 

É possível perceber que as quatro categorias mais presentes nos financiamentos analisados 

se relacionam com a construção das bases para o desenvolvimento e implementação efetiva 

de atividades de REDD+, que podemos considerar como o foco principal das etapas de 

“preparação” (ou readiness). A questão de engajamento de atores é a mais significativa 

delas, onde 64% dos arranjos preveem ações desta natureza. Isto deve-se ao fato de que 

existe uma grande variedade de atores envolvidos nestes processos, tais como populações 

tradicionais e povos indígenas, e é de fundamental importância garantir a participação ativa 

destes grupos nos processos de discussão e implementação. Isto está bastante relacionado 

com o tema de fortalecimento institucional, que pode aplicar-se não apenas à instituições de 
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Gráfico 04 – Atividades previstas nos financiamentos analisados  

 



base comunitária ou indígena, mas também à governos estaduais ou locais, estruturando e 

capacitando estas instituições para participação e implementação futura de ações. 

Considerando que existem diversos processos políticos de discussão e construção de 

regulamentação, bem como a necessidade de informação detalhada, a categoria “Política, 

aspectos legais, desenvolvimento de estratégias de REDD e participação em processos 

políticos ("advocacy")” é a segunda mais presente nos financiamentos. Isto inclui não 

apenas o desenvolvimento de ações, mas também garantir a participação de diferentes 

grupos nos processos políticos, especialmente instituições da sociedade civil. O mesmo 

contexto se aplica à questão da definição de direitos e questões fundiárias, que sabidamente 

são uma lacuna no desenvolvimento de iniciativas de REDD+. Já ações de implementação e 

monitoramento tem menores investimentos canalizados, por serem ações executadas em 

fases mais posteriores. No caso de MRV, grande parte dos financiamentos existentes é para 

estruturar ou aprimorar sistemas de monitoramento existentes. 

 

Conclusões preliminares e próximos passos 

É possível perceber que, apesar de em alguns casos a diferença entre os valores 

comprometidos e aqueles efetivamente desembolsados ser significativa, a magnitude de 

recursos direcionados a REDD+ para o Brasil é bastante relevante. Isto fica ainda mais 

evidente se considerarmos os valores aportados para os demais países incluídos neste 

estudo, conforme tabela 02 abaixo.   

A maior diferença entre os dados comprometidos e transacionados relaciona-se às doações 

ao Fundo Amazônia. Por exemplo, o compromisso de doação feito pela Noruega  foi de US$ 

1 bilhão em 7 anos. A efetivação anual destes compromissos é feita com base na redução do 

desmatamento na Amazônia, que foi bastante alto nos últimos anos, o que permitiu que o 

valor comprometido fosse igualmente elevado. Nos anos de 2009, 2010 e 2011, os valores 

comprometidos totais foram de  US$ 446, 9 milhões. No entanto, destes, o Fundo Amazônia 

recebeu efetivamente apenas US$ 112,29, ou seja, 19,6%. Isto deve-se ao fato de que a 

transferência efetiva destes recursos ao BNDES segue alguns critérios, como por exemplo, o 

Banco somente solicita a transferência de recursos à Noruega quando tem um panorama 

claro de desembolso de recursos aos projetos contratados. Considerando que nos primeiros 

anos de funcionamento do Fundo o processo para submissão e aprovação de projetos foi 

bastante longo, havia poucos recursos comprometidos a projetos . Daí, portanto, a 

diferença entre os compromissos anuais e os valores efetivamente desembolsados ao 

Fundo. 

                                                           
9 Até novembro de 2012 



Em relação aos outros arranjos, houve certa dificuldade na obtenção de informações 

detalhadas sobre o status de desembolso. Conforme mencionado acima, o Fundo Amazônia 

apresenta informações detalhadas e públicas sobre o status e valores correntes. No entanto, 

em grande parte dos demais casos, feita uma estimativa de desembolso com base na 

duração prevista do projeto, quando dados detalhados não estavam disponíveis. Ou ainda, 

considerou-se o ano de desembolso como o mesmo do ano de compromisso, visto a falta de 

detalhes sobre o projeto. 

Esta questão da disponibilidade dos dados foi um dos desafios do projeto. Alguns dos 

financiadores não disponibilizam publicamente tais informações, sendo necessário contato 

direto e constante para obtenção dos dados. Ainda, algumas das informações públicas são 

apresentadas de maneira bastante geral e sem os detalhamentos que pretendíamos obter. 

Em ambos os casos, foram necessárias entrevistas presenciais para completar as 

informações necessárias.  O Fundo Amazônia, no entanto, pode ser considerado um dos 

melhores exemplo de transparência. O website10 apresenta informações atualizadas e 

detalhadas tanto em termos do recebimento das doações comprometidas tanto quanto do 

status de contratação e desembolso para os projetos aprovados. 

Outro aspecto interessante é as atividades que foram financiadas com os recursos 

mapeados. Conforme o perfil apresentado na Figura 04, podemos ver que a maior parte das 

ações previstas nos financiamentos mapeados são relacionadas à estruturação e construção 

de atividades, destacando o perfil de “readiness”  destes recursos.  

Outro ponto a se destacar é a importância das cooperações técnicas. Ainda que não haja 

transferência de recursos, o apoio técnico a algumas iniciativas teve grande relevância na 

implementação de importantes processos no país, tais como a concretização do Plano de 

Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, assim como os planos estaduais, e a 

operacionalização do Fundo Amazônia. A GIZ, agência de cooperação alemã, é a principal 

entidade envolvida nestes arranjos e, se quantificarmos este apoio em dólares, este 

representa o quarto lugar nas contribuições recebidas pelo Brasil. 

Ainda que não seja exaustivo, este mapeamento inicial apresenta dados importantes sobre 

os arranjos financeiros correntes no Brasil nos últimos anos, especialmente sobre a 

magnitude dos recursos existentes, bem como as necessidades de financiamento do país. 

Iniciativas desta natureza vem sendo desenvolvidas no âmbito deste projeto em mais três 

países (Vietnam, Gana e Equador) e, se compararmos os valores brasileiros com os demais 

países participantes do projeto podemos perceber a enorme relevância do país no 

desenvolvimento e implementação de ações de REDD+ (tabela 02 abaixo).   

                                                           
10 www.fundoamazonia.gov.br 



Tabela 02 – Valores totais comprometidos e desembolsados nos países incluídos no 

projeto 

 

  

 

 

 

Durante o ano de 2013, este estudo será aprofundado e contemplará os seguintes 

aprimoramentos e análises: 

 Inclusão de novas fontes de financiamento: domésticas, governamentais e de 

projetos de REDD+ atrelados ao mercado de carbono 

 Análise detalhada do “período de tramitação” de recursos em cada arranjo financeiro 

 Atualização de fontes mapeadas na fase 1 

 

 

País
Valor Total 

Comprometido

Valor Total 

Desembolsado
%

Brasil  $       545.835.664  $             185.011.142 34%

Gana  $          57.455.023  $                1.825.245 3%

Vietnam  $           29.518.017  $              5.408.483 18%

Equador  $          29.107.990  $                  388.530 1%


