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Temos o prazer de servir como copresidentes 

do Grupo de Trabalho Informal (IWG) para a 

Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras 

Relacionadas à Natureza (TNFD). Esta foi uma 

fase preparatória empolgante e dinâmica 

para o lançamento desse transformador 

esforço líder de mercado muito necessário.

De acordo com estimativas do Fórum Econô-

mico Mundial, mais da metade da produção 

econômica mundial – US $ 44 trilhões de 

geração de valor econômico – é moderada 

ou altamente dependente da natureza. Espe-

ra-se que a TNFD apoie a mudança nas finan-

ças, fornecendo uma estrutura para que as 

organizações relatem e ajam na evolução dos 

riscos relacionados à natureza, apoiando uma 

mudança nos fluxos financeiros globais para 
sair de resultados negativos e ir em direção a 

resultados positivos para a natureza.

O IWG envolveu 74 membros incluindo insti-

tuições financeiras, reguladores, empresas e 
outros atuantes influentes com mais de US 
$ 8,5 trilhões em ativos. Recebemos ainda 

o apoio das Nações Unidas, com o PNUD e 

a Iniciativa Financeira do PNUMA desempe-

nhando o papel de ‘Equipe de Acelerador’, 

WWF e Global Canopy. As contribuições 

foram amplamente recebidas de obser-

vadores e de um grupo inicial de partes 

interessadas. Continuaremos a ampliar o 

engajamento, buscando opiniões de outros 

grupos e especialistas, incluindo represen-

tantes de povos indígenas e comunidades 

afetadas por meio do trabalho de toda a 

Força-Tarefa. Os grupos e indivíduos do IWG 

trabalharam intensamente durante 9 meses 

através de fluxos de trabalho liderados por 
membros e com suporte técnico comissio-

nado para elaborar e entregar o material 

aqui resumido.

Prefácio
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O resultado é este documento ‘Natureza em 

Escopo’ que resume recomendações práti-

cas para o escopo técnico e modelo opera-

cional da TNFD. A entrega deste é apoiada 

por um plano de trabalho bem elaborado de 

dois anos, ancorado na construção, teste e 

consulta – no continuum do risco em evolu-

ção, que é ser iterativo e adaptável a este 

espaço em rápida evolução.

A governança da TNFD foi estabelecida para 

permitir uma iniciativa liderada pelo mercado 

no serviço de identificação e gestão de riscos 
financeiros, bem como resultados positivos 
para a natureza e estabilidade econômica de 

forma mais ampla.

Após a conclusão da fase preparatória, tendo 

garantido amplo apoio para os objetivos da 

iniciativa, temos o prazer de dar as boas-vindas 

aos Copresidentes da TNFD: Elizabeth Maruma 

Mrema, Secretária Executiva da Convenção das 

Nações Unidas sobre Diversidade Biológica e 

David Craig, Fundador e CEO da Refinitiv e Chefe 
do Grupo de Dados e Análise do London Stock 

Exchange Group (LSEG).

Estamos ansiosos para apoiar os novos copresi-

dentes e os membros da Força-Tarefa e deseja-

mos a eles o maior sucesso na realização desta 

importante iniciativa, que é necessária para 

mudar a situação da perda de natureza em todo 

o mundo e limitar a exposição a riscos relaciona-

dos à biodiversidade na estabilidade financeira.

Os copresidentes do IWG TNFD:

Catalisados pelos sócios fundadores:

Mariuz Calvet Antoine Sire Rhian-Mari Thomas

Grupo Financiero Banorte BNP Paribas Green Finance Institute

www.theGEF.org

O trabalho da TNFD é apoiado por um investimento âncora do Global Environment 

Facility (GEF). Esperamos confirmar outros doadores em breve.
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Objetivo Proposto da TNFD:

O objetivo da TNFD é fornecer uma estrutura para as organizações repor-

tarem e agirem na evolução dos riscos relacionados à natureza, apoiando 

uma mudança para que os fluxos financeiros globais saiam dos resultados 
negativos e possam ir em direção aos resultados positivos para a natureza.

Um resumo das 
propostas de escopo, 
governança, plano 
de trabalho, recursos 
e necessidades de 
comunicação da TNFD.

Este relatório é baseado em 9 meses de trabalho das cinco linhas de trabalho do Grupo de 

Trabalho Informal (Informal Working Group – IWG) da TNFD criado em setembro de 2020. Ele foi 

preparado para os membros do IWG e está disponível para distribuição pública.

O Grupo de Trabalho Informal (IWG) foi liderado por participantes do mercado e desenvolveu 

este documento por meio de uma série de linhas de trabalho, reunindo o conhecimento cole-

tivo e a experiência de dezenas de organizações. Como resultado desse esforço, o documento 

resume o caminho a seguir nos próximos dois anos e prepara o terreno para uma mudança 

em todo o mercado na forma como os riscos relacionados à natureza são relatados e tratados.
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Princípios Propostos  
pela TNFD:

1. Usabilidade no mercado: Desenvolver estruturas diretamente úteis e valiosas para 

relatores e usuários do mercado, em especial corporações e instituições financeiras, bem 
como políticas e outros atores.

2.  Com base na ciência: Seguir uma abordagem cientificamente ancorada, incorporar 
evidências científicas emergentes e bem estabelecidas e ter como objetivo incorporar 
outras iniciativas baseadas na ciência já existentes.

3.  Riscos relacionados à natureza: Abordar os riscos relacionados à natureza que 

incluem riscos financeiros imediatos e materiais, bem como dependências e impactos da 
natureza e riscos organizacionais e sociais relacionados.

4.  Ser impulsionado por um propósito: Ser impulsionado por um propósito, visar ativa-

mente a redução de riscos e aumentar a ação positiva para a natureza usando o nível 

mínimo necessário de granularidade para garantir a realização do objetivo da TNFD.

5.  Integrado & Adaptável: Construir estruturas eficazes de medição e relatório que 
possam ser integradas e aprimorar as divulgações e padrões existentes. Responsabili-

zar-se e ser adaptável às mudanças nos compromissos com as políticas, padrões e condi-

ções de mercado nacionais e internacionais.

6.  Vínculo Clima-Natureza: Empregar uma abordagem integrada aos riscos relacionados 

ao clima e à natureza, ampliando o financiamento para soluções baseadas na natureza.

7.  Globalmente Inclusivo: Garantir que a estrutura e a abordagem sejam relevantes, 

justas, valiosas, disponíveis e economicamente acessíveis em todo o mundo, incluindo 

mercados emergentes e desenvolvidos.
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O escopo da TNFD está focado na natureza viva e em elementos relacionados à natureza 

viva, como ar, solo e água. Além dos riscos financeiros de curto prazo, o escopo inclui 
riscos de longo prazo representados por seu impacto e dependências da natureza. A TNFD 

não é um novo padrão, mas um agregador das melhores ferramentas e materiais para 

promover a consistência mundial para relatórios relacionados à natureza.

Plano de Trabalho TNFD 
O Plano de Trabalho da TNFD é apresentado como um meio de colocar o objetivo, os 

princípios e o escopo em ação em um período de dois anos (2021–2023). Inclui detalhes 

sobre como a estrutura da TNFD será desenvolvida com a melhor contribuição científica 
e técnica disponível, será amplamente testada com instituições do subsetor globalmente 

prioritário, amplamente consultada com todas as partes interessadas e, por fim, será 
lançada para ampla adoção no mercado de 2023 em diante.

Estrutura de Governança TNFD 
A estrutura de governança da TNFD é uma abordagem simplificada e adequada para uma 
iniciativa liderada pelo mercado, com responsabilidade e proteção apropriadas. Envolve 

dois copresidentes que representam os setores público e privado, Norte e Sul globais, 
além de experiência em temas de natureza e finanças. Os membros da Força-Tarefa 
incluem 30 indivíduos do setor financeiro, repórteres e apoiadores como provedores de 
dados e contadores.

Impulsionado  

por um Propósito

Integrado &  

Adaptável

Vínculo 

Clima-Natureza

Globalmente 

Inclusivo

Usabilidade  
no mercado

Baseado  
na Ciência

Riscos Relacionados 
à Natureza
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Destaques: Quem se beneficia com o trabalho da TNFD?
Os investidores podem tomar decisões informadas e robustas de alocação de capital com base 

na clareza, confiança e confiança no capital natural e nas oportunidades e riscos ambientais 
divulgados por uma empresa, juntamente com as mudanças climáticas.

Os Analistas podem estar melhor equipados para utilizar informações ambientais e relacio-

nadas ao capital natural na determinação dos impactos no fluxo de caixa futuro e, em última 
instância, nas avaliações da empresa, juntamente com as mudanças climáticas.

As Empresas podem usar a estrutura da TNFD para incorporar informações ambientais e rela-

cionadas ao capital natural em relatórios financeiros convencionais, juntamente com dados 
sobre o clima, que auxiliarão as empresas a alcançar uma visão holística de como as mudanças 

climáticas e o capital natural podem afetar seu desempenho e as ações necessárias que elas 

podem assumir para lidar com os riscos e oportunidades.

Os Reguladores podem se beneficiar de materiais padronizados e uma estrutura que pode ser 
imediatamente adotada ou referenciada como um método de conformidade em regulamenta-

ção/ orientação, informando a tomada de decisões de negócios relacionadas ao uso de recursos 

naturais, terreno e comportamento sustentável.

As Bolsas de Valores podem considerar novos requisitos de listagem voluntária e obrigatória 

vinculados a riscos ambientais materiais e os relacionados ao capital natural e oportunidades 

juntamente com as mudanças climáticas.

As Empresas de Contabilidade podem fornecer uma garantia mais abrangente das empresas 

que relatam o desempenho ambiental e o relacionado ao capital natural.
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Escopo Proposto  
da TNFD
A estrutura da TNFD adotará uma abordagem de quatro pilares, estruturada em torno de 

como as organizações operam: governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas (ver 

Figura 1 abaixo e o glossário para definições). Esta é a mesma estrutura usada pela estrutura 
da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). No entanto, em 

reconhecimento dos desafios particulares de mensuração da natureza, políticas mais amplas 
e desenvolvimentos de mercado, e a natureza sistêmica do risco, a TNFD irá incorporar uma 

definição mais ampla do termo “riscos e oportunidades” em cada pilar. Recomendamos o 
uso do termo “riscos e oportunidades relacionados à natureza” para se referir amplamente 
aos riscos e oportunidades para uma organização decorrentes das ligações entre suas ativi-

dades e a natureza. Além dos riscos financeiros de curto prazo, isso inclui riscos de longo 
prazo representados por seu impacto e dependências na natureza. Definições precisas de 
cada um desses componentes estão fornecidas abaixo.

Isso significa que as organizações devem divulgar não apenas como a natureza pode (posi-
tiva ou negativamente) impactar o desempenho financeiro imediato da organização ("de 
fora para dentro"), mas também como a organização (positiva ou negativamente) impacta 
a natureza ("de dentro para fora"). Esta abordagem ao risco é consistente com a aborda-

gem ampla da TCFD à materialidade financeira que se estende além dos riscos imediatos 
para considerar os riscos de transição por meio do uso, por exemplo, de cenários. Além 
disso, reflete a direção do debate e da prática emergentes entre as instituições financeiras 
e reguladores sobre como os riscos e oportunidades ambientais devem ser gerenciados. 

A governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas de cada organização devem 

ser projetadas para mitigar os riscos para a organização (“de fora para dentro”) incluindo 
os riscos associados ao seu impacto na natureza (“de dentro para fora”). Esta abordagem 
bidirecional é necessária para identificar, avaliar e gerenciar os riscos sistêmicos relacio-

nados à natureza e, por sua vez, informar as estimativas de riscos de longo prazo para 

organizações individuais.

A partir disso, a TNFD buscará alinhar amplamente as duas metas globais da Estrutura de 

Biodiversidade Global zero-draft da CBD de “nenhuma perda líquida até 2030 e ganho líquido 
até 2050.” A TNFD fornecerá estrutura para organizações relatarem sobre os quatro pilares. A 
estrutura será apoiada por orientações sobre como empresas não financeiras e instituições 
financeiras podem alinhar suas práticas de negócios e financiamento, respectivamente, para 
gerenciar seus impactos e dependências da natureza.
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Governança: a governança da orga-
nização em torno de impactos, depen-
dências, riscos e oportunidades.

Estratégia: O efeito real e potencial 
dos impactos da organização e depen-
dências da natureza; e riscos e opor-
tunidades associados a seu negócio, 
estratégia e planejamento financeiro.

Gestão de Risco: os processos 
usados pela organização para identifi-
car, avaliar e gerenciar seus impactos 
e dependências da natureza e oportu-
nidades associadas

Métricas e metas: as métri-
cas e metas usadas para 
avaliar e gerenciar impactos e 
dependências relevantes na 
natureza e riscos e oportuni-
dades associados.

Riscos Relacionados à Natureza: Em cada um dos pilares acima, a organização deve considerar seus impac-
tos na natureza, dependências da natureza e os riscos e oportunidades financeiros resultantes.

Fonte: Grupo Informal de Especialistas Técnicos do IWG TNFD extraído do TCFD (2017):  Reco-

mendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima

A estrutura da TNFD se alinhará e se baseará nas iniciativas, estruturas e padrões existentes 

relevantes ao seu escopo. Construir a partir do importante trabalho já realizado sobre riscos e 

oportunidades relacionados à natureza e evitar a duplicação de trabalho é fundamental para 

a abordagem da TNFD. A TNFD não pretende desenvolver um padrão (seja para divulgação ou 

atividades mais amplas). A TNFD pretende que seus resultados sejam integrados às estruturas 

e padrões já existentes como os publicados pela GRI, SASB, CDSB e o próximo Conselho de 

Sustentabilidade IFRS (esta lista é apenas ilustrativa).iii Além disso, se envolverá e se baseará no 

trabalho de órgãos e redes importantes, incluindo o Comitê de Estabilidade Financeira (FSB) e a 

Rede de Bancos Centrais para tornar o Sistema Financeiro mais Verde (NGFS). A partir disso, a 

TNFD pretende que as entidades relatoras integrem os relatórios alinhados à TNFD dentro dos 

relatórios corporativos convencionais, em oposição à criação de um “relatório dedicado à TNFD”.

Ao compilar o material de relatório alinhado ao TNFD, as instituições financeiras poderão usar 
dados de divulgação corporativa e de fontes de dados terceirizadas. Estes podem incluir pesqui-

sas financeiras tradicionais, classificações e provedores de serviços de dados, dados de sensoria-

mento remoto, bancos de dados públicos, fontes e referências como a estrutura SEEA da ONU, os 

dados e métricas usados para a Estrutura de Biodiversidade Global Pós – 2020 da CDB da ONU 

e aqueles fornecidos por outras partes interessadas relevantes, como ONGs.iv  Como dados de 

divulgação corporativa e dados de fontes de dados de terceiros serão coletados e gerenciados de 

maneiras diferentes, a TNFD precisará orientar as instituições financeiras sobre como usar cada 
um para divulgações. Isso representa uma extensão do escopo em relação à TCFD.

Figura 1 – Elementos centrais das divulgações financeiras recomendadas relacionadas à natureza
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Definição de riscos e oportunidades relacionados  
à natureza

Recomenda-se o termo “riscos e oportunidades relacionados à natureza” para se referir ampla-

mente aos riscos e oportunidades para uma organização representados pelos vínculos entre 

suas atividades e a natureza. Além dos riscos financeiros de curto prazo, isso inclui riscos de 
longo prazo representados por seus impactos e dependências da natureza. Como resultado, este 

termo inclui os impactos de uma organização na natureza, dependências da natureza, bem como 

os riscos financeiros e oportunidades resultantes desses impactos e dependências. Definições 
precisas de cada um desses componentes são fornecidas abaixo.

• Impactos: Recomendamos que a TNFD adote a definição de impactos oferecida pela 
Science-Based Target Network (SBTN): “contribuições positivas ou negativas de uma empresa 

ou outro ator para o estado de natureza, incluindo poluição do ar, água, solo; fragmentação 

ou perturbação de ecossistemasv e habitats para espécies [humanas e] não humanas; 

alteração dos regimes do ecossistema.”vi

• Dependências: Recomendamos que a TNFD adote a definição de dependências oferecida 
pela SBTN: “aspectos das contribuições da natureza às pessoasvii [serviços ecossistêmicos] 

que uma pessoa ou organização depende para funcionar, incluindo fluxo de água e 
regulação da qualidade; regulamentação de riscos como incêndios e inundações; polinização; 

sequestro de carbono.”viii Observe que os impactos de um negócio ou setor na natureza 

podem gerar risco financeiro significativo para outros negócios ou setores devido à sua 
dependência da natureza. Esses riscos podem afetar praticamente todos os participantes 

do mercado e setores da sociedade.

• Riscos e oportunidades financeiros relacionados à natureza: Todos os riscos 

e oportunidades financeiros para a organização como resultado de impactos e/ou 
dependências da natureza. Isso inclui, mas não se limita a perdas financeiras resultantes 
de impactos negativos na natureza por meio de regulamentação, acesso a mercados 

ou outros e os custos decorrentes da perda de certas espécies, variedade genética e/

ou serviços ecossistêmicos essenciais dos quais a organização depende. Uma análise 

completa dos impactos e dependências também pode apresentar oportunidades como 

os potenciais benefícios financeiros decorrentes de impactos positivos na natureza ou o 
fortalecimento da natureza da qual a organização depende. A TNFD deve considerar o 

desenvolvimento de definições claras de riscos financeiros relacionados à natureza, que 
em um alto nível podem ser classificados em duas categorias amplas, que se alinham com 
a abordagem adotada pela TCFD:ix

• Riscos e oportunidades físicos relacionados à natureza: Os riscos físicos resultantes 

da perda da natureza podem ser categorizados como impulsionados por eventos 

(agudos) ou mudanças de longo prazo (crônicas) na maneira como os ecossistemas 

naturais funcionam – ou deixam de funcionar. Os riscos físicos podem ter implicações 

financeiras para as organizações como danos diretos aos ativos, perda de serviços 
ecossistêmicos (locais e regionais) cruciais para os processos de produção ou bem-estar 

dos funcionários e impactos indiretos a partir da interrupção da cadeia de suprimentos. 
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Esses riscos também podem ter implicações financeiras e não financeiras para outras 
partes, como a perda de serviços ecossistêmicos globais cruciais para o bem-estar 

humano. Os exemplos incluem perdas financeiras locais e regionais no setor agrícola 
devido à redução da polinização por insetos e perdas financeiras globais nos setores de 
medicina e tecnologia devido à redução da biodiversidade genética que inibe a pesquisa 

e o desenvolvimento. Oportunidades físicas também podem ter implicações financeiras 
para as organizações, como maior resiliência dos processos de produção de negócios 

ou da demanda.

• Riscos e oportunidades de transição relacionados à natureza: a transição para uma 

economia positiva para a natureza pode envolver abrangentes mudanças políticas, 

jurídicas, tecnológicas e de mercado.x Os riscos de transição resultantes da natureza 

podem ocorrer quando os negócios sofrem financeiramente devido a mudanças 
que penalizam o impacto negativo que eles têm na natureza, incluindo reputação, 

conformidade e riscos de responsabilidade ou litígio. Em alguns casos, isso pode fazer 

com que um ativo se torne não lucrativo e “encalhe”. Oportunidades de transição 

podem ocorrer quando as empresas se beneficiam financeiramente devido a mudanças 
nas preferências/ demandas do mercado que recompensam o impacto positivo que têm 

sobre a natureza. Impactos de toda economia na natureza, estruturas de compromisso 

como a Science-based Target Network (SBTN), e estruturas internacionais, como a 

Estrutura de Biodiversidade Global Pós – 2020 da CDB, todos informarão objetivos 

futuros críveis relacionados à natureza. Por sua vez, os objetivos dessa estrutura 

definirão as mudanças que precisarão ser feitas e, portanto, os impulsionadores 
do risco de transição. Dessa forma, os impactos na natureza podem criar riscos 

financeiros materiais no futuro, mesmo que não sejam financeiramente materiais hoje. 
A digitalização também acelerou o envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões 

financeiras, fornecendo acesso ao impacto de seus investimentos e uma plataforma 
para expressar suas demandas. Se essa tendência continuar, as respostas dos cidadãos 

(e, portanto, dos consumidores e funcionários) ao impacto de uma organização sobre a 

natureza podem se tornar mais pronunciadas e imediatas, tornando-se um importante 

condutor do risco de transição e de oportunidade.

As organizações devem seguir uma abordagem cientificamente ancorada para identificar quais 
impactos, dependências, riscos e oportunidades financeiros são relevantes para suas práticas 
de negócios e/ou atividades de financiamento. Os exemplos incluem a orientação inicial da 
SBTN para empresas sobre a definição de metas baseadas na ciência para a natureza e as 
diretrizes recentemente publicadas pela IUCN para planejamento e monitoramento do desem-

penho da biodiversidade corporativa.xi A orientação divide as cinco principais pressões sobre 

a perda da natureza identificadas pela Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas 
sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) em causas mais específicas de perda de 
natureza.xii As organizações podem usar a avaliação de materialidade de nível setorial da SBTN 

para identificar quais dessas causas de perda de natureza são relevantes para suas práticas de 
negócios e/ou atividades de financiamento e, portanto, quais podem indicar impactos e depen-

dências relevantes.
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Riscos sistêmicos relacionados à natureza: Além dos riscos financeiros para a própria orga-

nização, impactos e dependências em toda a economia podem criar riscos sistêmicos rela-

cionados à natureza. Os riscos sistêmicos podem se referir (i) ao risco de um sistema natural 

crítico não funcionar mais adequadamente; (ii) riscos que surgem ao nível do portfólio (em vez 

do nível da organização ou da transação) de uma instituição financeira; e (iii) um risco para 
a estabilidade financeira de todo o sistema. Convém que as entidades relatoras considerem 
(i) e (ii) em sua avaliação de riscos relacionados à natureza (visto que são subconjuntos dos 

riscos físico e de transição). As entidades relatoras não devem ser obrigadas a avaliar e relatar 

(iii) embora a própria TNFD deva considerar os riscos para a estabilidade financeira de todo o 
sistema. Os riscos relacionados à natureza para a estabilidade financeira em todo o sistema 
são de particular importância para as autoridades macroprudenciais, normalmente em toda a 

economia (muitas vezes global), e levam a impactos significativos em todas as indústrias simul-
taneamente.xiii O risco de um sistema natural crítico deixar de funcionar adequadamente pode 

referir-se a “pontos de inflexão”, após os quais os ecossistemas podem entrar em colapso 
além do momento de reparo.
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Resultados Propostos e Função

O TNFD produzirá os seguintes resultados nos próximos dois anos:

1. Série de definições sobre riscos e oportunidades relacionados à natureza:  A TNFD forne-

cerá definições claras, precisas e cientificamente fundamentadas de impactos, dependências 
e riscos e oportunidades financeiros resultantes desses impactos e dependências, apoiados 
por consenso entre as partes interessadas engajadas da TNFD, e para uso por empresas não 

financeiras e instituições financeiras. As definições fornecidas na seção anterior devem ser 
consideradas e ajustadas pela Força-Tarefa quando lançada. Ao fazer isso, a TNFD se concen-

trará em garantir o alinhamento das definições entre as estruturas e padrões de relatórios.

2. Paisagem das partes interessadas: A TNFD produzirá uma avaliação da paisagem que 

demonstra a posição e o papel da TNFD em relação às outras partes interessadas relevantes 

para a identificação, avaliação, divulgação e gestão de riscos e oportunidades relacionados à 
natureza. Isso incluirá estruturas, definidores de padrões, reguladores e iniciativas relevantes 
na área de finanças da natureza, como as que avançam na definição de metas.

3.  Princípios do Usuário: A TNFD produzirá um conjunto de princípios para ajudar os usuários a 

entender como adaptar a estrutura da TNFD ao contexto de sua organização. A Força-Tarefa, 

quando lançada, avaliará se tais princípios devem variar entre os setores ou regiões.

4.  Sistema de classificação para riscos e oportunidades relacionados à natureza por setor: 
Com base nas evidências e estruturas existentes (incluindo, mas não se limitando, ao trabalho 

de ENCORE, SASB, WEF e DNBxiv), a TNFD fornecerá uma tipologia de impactos na natureza, 

dependências da natureza e os riscos e oportunidades financeiros decorrentes desses impac-

tos e dependências, organizados por setor.

5. Estrutura em etapas para divulgação:  A TNFD definirá as métricas e informações que as 
entidades deverão mencionar nos relatórios alinhados à TNFD.xv O foco será identificar um 
número finito de métricas que sejam significativas para empresas, instituições financeiras e 
partes interessadas mais amplas. Os requisitos serão organizados em três estágios progres-

sivos de sofisticação, permitindo flexibilidade na implementação. Isso se baseia nas aborda-

gens iterativas descritas no Protocolo de Capital Natural e BS 8632 Natural Capital Accounting 

for Organisations.xvi

6.  Orientação detalhada para implementação: A TNFD produzirá orientação técnica mais 

detalhada para as entidades relatoras sobre como cumprir os requisitos da estrutura (por 

exemplo: orientação sobre métricas, quais tipos de dados podem ser usados, exemplos de 

respostas e como priorizar). Para instituições financeiras, esta orientação cobrirá todas as 
diferenças sobre como os dados de fontes terceirizadas devem ser usados em relação aos 

dados de divulgação corporativa. A TNFD também fornecerá orientação mais ampla sobre 

como identificar, avaliar e gerenciar riscos e oportunidades relacionados à natureza, e apoiará 
outros atuantes no desenvolvimento de estruturas e padrões nessas áreas. Além da orien-

tação, a TNFD apoiará e incentivará outras organizações a empreender na capacitação de 

entidades relatoras para auxiliá-las na implementação de relatórios alinhados à TNFD. A orien-

tação detalhada para implementação também discutirá como as organizações podem usar a 
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análise de cenário para estimar seus riscos e oportunidades financeiros.xvii Isso se concentrará 

em cenários que definem tanto as metas finais quanto os caminhos setoriais a serem poste-

riormente definidos pela Força-Tarefa.xviii A TNFD deve adotar e considerar os resultados do 

processo da CDB (entre outros) à medida que vão surgindo, e eles devem ser considerados 

na construção de cenários. Isso também deve considerar a maneira pela qual as transições do 

clima e da natureza irão interagir. A TNFD apoiará a construção de consenso entre empresas 

não financeiras, instituições financeiras, formuladores de políticas e a comunidade científica 
sobre como os cenários devem ser usados. A TNFD envolverá terceiros no desenvolvimento 

de cenários para garantir que eles se alinhem com as orientações da TNFD, mas não desen-

volverá os cenários propriamente ditos.

7.  Oportunidades de pilotagem: Informado por um esboço de estrutura para as empresas 

relatarem aos investidores sobre seus riscos relacionados à natureza, refinado e acordado por 
meio de um processo de teste, um esboço de estrutura de relatório da TNFD será testado com 

instituições financeiras e empresas, em estreita colaboração com os reguladores financeiros 
relevantes. A TNFD se envolverá com participantes mais amplos do mercado para garantir 

que suas recomendações sejam úteis para decisões e implementáveis pelos participantes 

do mercado, portanto, serão amplamente consultadas e testadas durante todo o programa, 

antecipando um envolvimento muito mais amplo do que o imediato. Os testes serão coorde-

nados pela UNEP FI, os testes por desenvolvedores de dados serão coordenados por uma 

organização de plataforma de negócios, como o WBCSD e outros para a inclusão de PMEs.

Além dos resultados discutidos acima, a TNFD também terá um papel no envolvimento de outros 

atuantes para acelerar a aceitação e o uso da estrutura da TNFD. Dois dos grupos mais importan-

tes de partes interessadas estão listados abaixo como exemplo, embora existam muitos outros:

Envolvimento com os órgãos definidores de padrões: Além de promover a aceitação voluntária, 

a TNFD se envolverá com relevantes órgãos definidores de padrões para garantir que, à medida 
que os padrões são produzidos e incorporados aos requisitos de relatórios obrigatórios, os requi-

sitos de dados e relatórios alinhados à TNFD sejam incorporados. A TNFD buscará contribuir com 

os padrões e estruturas que existem atualmente.xix Sempre que possível, a TNFD irá propor o 

alinhamento de definições, ao invés da criação de novas definições e tipologias, entre a TNFD e 
estruturas e padrões de relatórios existentes para reduzir a carga de relatórios.

Envolvimento com os provedores de dados:  A TNFD reconhece a necessidade de se envolver 

com as comunidades de dados e analíticas, além das entidades relatoras para apoiar a imple-

mentação de sua estrutura. A estrutura da TNFD gerará maior demanda para uso, interpretação 

e melhoria dos dados existentes, bem como novos dados não disponíveis atualmente. A TNFD 

envolverá provedores de dados, plataformas e provedores de serviços de dados downstream, 

bem como empresas não financeiras, de forma coordenada para encorajar o desenvolvimento da 
infraestrutura de dados necessária para atender sua estrutura. Isso inclui encorajar o desenvolvi-

mento de novos dados, padronizá-los e torná-los mais acessíveis, o que pode encorajar outros a 

desenvolver plataformas e orientação sobre como coletar e gerenciar dados relevantes. Isso exige 

que a própria TNFD tenha capacidade técnica e conhecimento suficientes para compreender os 
requisitos e os desenvolvimentos de dados necessários.
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Plano de Trabalho TNFD 

O Plano de Trabalho da TNFD consiste em 5 fases: construir, testar, consultar, divulgar e 

aceitação no mercado. Uma fase preparatória denominada fase 0 (zero) inclui a orientação 

do Grupo de Trabalho Informal, o lançamento da TNFD, estudos preparatórios e piloto para 

estabelecer a Estrutura da TNFD para o sucesso.

Figura 2: Fases de desenvolvimento da Estrutura TNFD 

Fase 0 

Preparar

Lançamento da TNFD: inclui um estudo de Prontidão de Mercado 

de 15 – 20 instituições financeiras, um estudo de mapeamento de 
recursos das ferramentas existentes e o início da abordagem de setor 
prioritário em fases sugerida pelo ITEG.

Fase 1 

Construir

Construção do esboço da estrutura: refinar o propósito, objetivo, 
produção e resultado da TNFD, e desenvolver o esboço da estrutura e 

recomendações. O trabalho técnico inclui pilhas de dados, cenários e o 

vínculo clima-natureza.

Fase 2 

Testar

Durante o processo de teste, um esboço da estrutura de relatórios e 

recomendações da TNFD será testado com instituições financeiras e 
empresas, em estreita colaboração com os reguladores financeiros 
relevantes.

Fase 3 

Consultar

Lançamento do esboço da estrutura: O esboço do relatório será editado 

respondendo ao feedback da consulta e lançado no site da TNFD. 

Consultas: para ajudar a facilitar a adoção generalizada em setores e 

geografias relevantes.

Fase 4

Divulgar

Lançamento completo e promoção da TNFD: um plano de comunicação 

interna e externa em todo o projeto para determinar quando e como os 
principais marcos serão comunicados e as recomendações apoiadas para 

lançamento da TNFD.

Fase 5

Aceitação

Com agilidade, um cliente focado e ‘aprender fazendo’ em seu centro, a 

TNFD continuará a iterar fornecendo orientação detalhada de #NextGen 
nos próximos anos sobre gestão de risco, análise de cenário e muito mais 
para ajudar a ação do mercado na estrutura.

A aceitação global profunda será apoiada por meio de eventos setoriais e 

geográficos direcionados com partes interessadas, membros e pesquisas 
específicas em todas as fases.



16 TNFD Natureza em Escopo

Fase 0: Preparar & Lançar a TNFD

A preparação para a TNFD começou em setembro de 2020. Esta fase 

consiste em 3 elementos: a profunda pesquisa e experiência que 

moldou as recomendações do Grupo de Trabalho Informal de 74 

membros para a TNFD, o lançamento da TNFD no segundo semestre de 

2021 e uma prova de conceito, juntamente com um estudo de pronti-

dão de mercado que, em conjunto, avaliam as considerações práticas, 

bem como o estado atual de métricas, dados, gestão de risco, teste de 

estresse, ferramentas e práticas-chave para informar as decisões sobre 

os riscos e dependências relacionados à natureza em todo o setor 

privado e público na fase de construção da estrutura.

Fase 1: Construir

Durante esta fase, os membros da TNFD esboçarão uma estru-

tura prática, usando uma abordagem centrada em dados, setorial e 

em etapas para garantir que seja acionável, acessível e baseada em 

pesquisa e inovação de ponta em todas as regiões. A Estrutura deve 

estar totalmente alinhada com os Princípios e Escopo da TNFD e se 

basear no Estudo de Prontidão do Mercado e na prova de conceito.

Figura 3: Visão geral dos elementos da Estrutura da TNFD

Setores Propostos
Setores prioritários com base no alto impacto e alta dependência

Etapas

1. Básica 2. Intermediária 3. Abrangente

Dados e Métricas

O TNFD envolverá provedores 

de dados, plataformas e 

provedores de serviços de 

dados downstream para 

encorajar o desenvolvimento 

da infraestrutura de dados 

necessária para atender  

a sua estrutura

Padrões de Relatório  

Uma comparação de  

padrões de relatórios 

existentes sobre  

impactos, dependências 

e oportunidades

Cenários

Avaliação de inovadores 

cenários de natureza  

por setor, com base em 

objetivos, caminhos,  

modelos e dados  

apropriados
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Veja a figura 3 ao lado para os principais elementos que a TNFD levará em consideração ao 
desenvolver a Estrutura. Após o lançamento da Estrutura da TNFD em 2023, a análise de cená-

rio criada em conjunto com os principais parceiros incentivará uma aceitação mais ampla e 

profunda. A construção da Estrutura da TNFD será liderada pelo mercado, ou seja, empresas e 

instituições financeiras. Será apoiada por partes interessadas adicionais, a pedido de membros 
da TNFD, tais como: organizações de padrões, reguladores, fornecedores de dados, ONGs, orga-

nizações de pesquisa, etc. A fase de construção inclui o desenvolvimento de um esboço de 

estrutura de divulgação (ou elementos de uma estrutura que poderia ser adotado por outras 

estruturas (o termo 'estrutura de relatório' deve ser lido a partir desta definição) e recomenda-

ções sobre as etapas para testar e consultar a Estrutura, juntamente com pesquisas de usuários 

para feedback.

Fase 2: Testar

O esboço da Estrutura da TNFD será testado com instituições financeiras e 
empresas, em estreita colaboração com os reguladores financeiros relevantes. 
Uma representação equilibrada em todas as geografias de bancos, investidores, 
seguradoras, instituições financeiras públicas e empresas será buscada em seto-

res de alto impacto e alta dependência. A Estrutura deverá ser testada em 20 

mercados emergentes, além dos pilotos em mercados de capitais desenvolvidos. 

O esboço da Estrutura da TNFD será revisado em resposta ao piloto.

Fase 3: Consultar

O Secretariado da TNFD conduzirá uma consulta sobre a segunda versão preli-

minar da Estrutura informada pelas experiências-piloto na Fase 2. A consulta 

deve ajudar a facilitar a adoção generalizada da Estrutura em setores e geogra-

fias relevantes, mesmo além daqueles representados na fase de teste, via 
consultas externas estratégicas com uma gama equilibrada de: reguladores 

financeiros, preparadores e usuários de dados sobre como cada um pode 
avaliar e divulgar riscos relacionados à natureza para apoiar fluxos financeiros 
globais positivos para a natureza. A consulta também ajudará a desenvolver 

ativamente as ferramentas recomendadas, sistemas de medição e protocolos 

de relatórios entre instituições financeiras, empresas e autoridades públicas.

 

Fase 4: Divulgar

A Estrutura da TNFD deve ser lançada durante o segundo semestre de 2023 

para disseminação global e adoção inicial. Será apoiada por campanhas de 

defesa estratégica que, além de aumentarem a conscientização, também forne-

cerão assistência para sua aplicação e aceitação mais ampla por meio de parce-

rias com pensadores e realizadores líderes.

• Lançamento da Estrutura da TNFD: em todas as geografias por meio 
de eventos importantes com o apoio de governos, reguladores financeiros e 
órgãos de definição de padrões
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• Promover & Defender a Adoção: Um plano de comunicação interna 

e externa será executado para posicionar e incorporar a TNFD no 

ecossistema financeiro e corporativo.

Fase 5: Aceitação & Próximos Passos | Setembro de 2023 – em diante

 O desenvolvimento e lançamento da Estrutura da TNFD ao longo de 2 anos 

será o primeiro passo na avaliação de abordagens para riscos físicos e de 

transição e oportunidades. Isso informará metodologias que são adaptáveis 

e flexíveis para instituições financeiras e empresas em todas as geografias, 
promovendo consistência e comparabilidade. Espera-se que orientações mais 

detalhadas sigam após 2023, incluindo abordagens práticas para avaliar esses 

riscos usando análises de cenários naturais apoiadas por parceiros técnicos, 

desde modeladores até especialistas em riscos naturais. Com agilidade, um 

cliente focado e ‘aprender fazendo’ em seu centro, a TNFD continuará a iterar 

fornecendo orientação detalhada da próxima geração nos próximos anos 

sobre gestão de risco, análise de cenário e muito mais para ajudar a ação do 

mercado na estrutura. A aceitação global profunda será apoiada por meio 

de eventos setoriais e geográficos direcionados com partes interessadas, 
membros e pesquisas específicas em todas as fases.
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Governança TNFD 

A Força-Tarefa sobre Divulgação Financeira Relacionada à Natureza (TNFD) incorpora a contribui-

ção e a orientação de um crescente movimento de especialistas. O trabalho da TNFD foi apoiado 

até agora pelo Grupo de Trabalho Informal (IWG) com 74 membros, representando alguns dos 

maiores bancos, investidores e empresas do mundo com um valor AUM de mais de US$8,5 

trilhões, além de governos e órgãos regulatórios. A estrutura de governança da TNFD incluirá 

presidente(s), secretariado, um grupo de membros, um grupo de administração e um grupo de 

partes interessadas. A Figura 4 fornece uma visão geral dessa estrutura.

Figura 4: Visão geral da estrutura proposta de governança da TNFD 

Stewardship Group

Provedores de ServiçoInstituições Financeiras Empresas

Copresidentes TNDF

Secretariado

Centro de  
Pesquisa Técnica

Grupo de 

Trabalho 1

Grupo de 

Trabalho 2

Grupo de 

Trabalho 2

Grupo de 

Trabalho 3

Grupo de 

Trabalho 3

Membros TNFD

Grupo de Partes Interessadas



20 TNFD Natureza em Escopo

Membros

A Força-Tarefa será composta por 30 membros da indústria, com uma representação igual de 

empresas financeiras e de “economia real” do Norte e do Sul globais. Dado o foco na divulgação, 
agências de classificação e empresas relatoras/de contabilidade, bem como provedores de dados 
também podem ser incluídos como membros. Os membros são selecionados a título pessoal, de 

acordo com os critérios de seleção e levando em consideração as competências necessárias ao 

desenvolvimento da Estrutura da TNFD, bem como o equilíbrio setorial, geográfico e de gênero. Os 
membros se reunirão regularmente em plenário, aproximadamente a cada 6 semanas, e também 

serão convidados a participar ativamente de pelo menos um dos Grupos de Trabalho, que são orga-

nizados para possibilitar uma entrega elaborada da meta e do plano de trabalho da TNFD.

Secretariado
O Secretariado da TNFD trabalhará sob a supervisão dos copresidentes. O Secretariado será lide-

rado por um Diretor Executivo e composto por uma equipe de especialistas em tempo integral na 

elaboração de requisitos de divulgação, envolvimento de membros, gerenciamento de projetos e 

comunicações e trará experiência em tempo parcial conforme necessário para acelerar os resulta-

dos da TNFD descritos no plano de trabalho. O Secretariado apoiará o trabalho dos copresidentes, 

coordenará os grupos de trabalho, administrará o trabalho diário e manterá contatos regulares com 

os Membros e outros contribuintes da TNFD. A hospedagem institucional do Secretariado ou seus 

arranjos serão formalizados pelo Comitê Diretor do IWG antes do lançamento da TNFD.

Grupo de Pesquisa Técnica
Este Grupo fornecerá expertise independente e assessoria técnica aos Grupos de Trabalho da TNFD 

mediante solicitação, atuando principalmente como um hub virtualmente distribuído que oferece 

a expertise científica e técnica necessária para realizar o objetivo da TNFD. O Grupo de Pesquisa 
Técnica será supervisionado e implantado pelo Diretor Técnico – um membro central do Secreta-

riado da TNFD.

Stewardship Group
O Stewardship Group consiste nos parceiros fundadores da TNFD (Global Canopy, UNDP, UNEP 

FI e WWF) e pode incluir representantes dos principais doadores. Além desses membros, algumas 

organizações ou redes internacionais, como reguladores financeiros relevantes ou estabelecedores 
de padrões, podem ser convidadas a ingressar no Stewardship Group. O Stewardship Group apoia 

os copresidentes, fornece suporte técnico, ajuda a orientar as principais decisões para garantir o 

alinhamento com os princípios da TNFD e pode convocar o Grupo de Partes Interessadas em casos 

específicos se os copresidentes se desviarem da meta da TNFD em tópicos importantes registrados 
nos Princípios da TNFD.

Grupo de Partes Interessadas 

O Grupo de Partes Interessadas reúne uma ampla gama de partes interessadas (por exemplo, insti-

tuições financeiras, empresas, provedores de serviços e dados, governos, reguladores, multilaterais, 
consórcios financeiros e de negócios, ONGs, laboratórios de ideias, organizações para pesquisa) 
que têm interesse na TNFD e investiram tempo em trazê-la à vida ou na criação de um ecossistema 

que a faça crescer. Qualquer parte interessada com intenção de seguir os desenvolvimentos para a 

Estrutura da TNFD e contribuir para isso conforme necessário, é convidada a ingressar neste grupo, 

a menos que represente um conflito de interesses significativo ou risco de reputação para a TNFD.
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Recursos e Comunicação 
da TNFD 

A meta de recursos definida para o plano de trabalho da TNFD (de meados de 2021 até meados 
de 2023) é de US$ 15 milhões. Até o momento, aproximadamente 8% foram contratados, 78% 

estão sob proposta ou discussão entre uma ampla variedade de doadores (governos, agências 

da ONU, organizações filantrópicas) e os 14% restantes serão buscados, em grande parte, por 
meio de apoio do setor privado. Isso será para destacamentos ou pesquisa pro bono interna ou 

externa, testes e disseminação pelo setor financeiro e corporações. Esperamos que o nível de 
apoio para a TNFD ultrapasse os 14% acima, assim, isso permitirá que a Força-Tarefa estenda 

seu alcance em todo o mundo, além do que está atualmente previsto no plano de trabalho.

O objetivo da comunicação da TNFD é contribuir para a mobilização de fortes compromissos 

entre setores e geografias para a Estrutura da TNFD que, por sua vez, irá impulsionar a adoção 
generalizada da Estrutura e o apoio "do mercado". Isso inclui o desenvolvimento de uma comu-

nicação convincente em torno da visão, escopo e ações ambiciosos e coerentes para a TNFD. 

As comunicações da TNFD precisarão desenvolver o trabalho preparado durante a fase do IWG 

e finalizar uma estratégia de comunicação que inclua a identificação das mensagens principais 
para os diferentes 'públicos' da TNFD, foco na comunicação com o público principal – instituições 

financeiras, construção de comunicação para audiências corporativas e outras partes interessa-

das importantes, como ONGs, sociedade civil e com a mídia global com abordagens e ações de 

comunicação interna e externa. 
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CEBDS: Conselho Empresarial Brasileiro  
para o Desenvolvimento Sustentável

CEDAF, República Dominicana 

CIFAL Argentina Ecoacsa, Espanha

FC4S: Centros Financeiros para Sustentabilidade

Finance for Tomorrow 

GEF: Fundo Global para o Meio Ambiente

IIF: Instituto de Finanças Internacionais 

IIGF: Instituto Internacional de Finanças Verdes 

OECD: Organização para Cooperação E Desen-
volvimento Econômico

PRI: Princípios para Investimento Responsável 
SusCon Japão

SIF: Fórum de Seguro Sustentável 

WBCSD: Conselho Mundial de Negócios para 
Desenvolvimento Sustentável

WEF: Fórum Econômico Mundial 

Laboratórios de Ideias & Consórcios: 
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Grupo Parceiro:

Global Canopy, UNDP, UNEP FI e WWF

Grupo Informal de Especialistas Técnicos:

Nota: os membros deste grupo contribuem em suas capacidades pessoais. As afiliações  
organizacionais são especificadas apenas para fins de identificação.

Co-diretores:
Nicky Chambers, Global Canopy | Simon Zadek, Finanças para Biodiversidade

Gregory Watson, Banco  
Interamericano de Desenvolvimento

Joris van Toor, Banco De Nederlandsche 

 Katia Karousakis, OECD

Luciane Moessa de Souza,  
Soluções Inclusivas Sustentáveis

Ma Jun, Instituto de Assuntos Públicos e 
Ambientais, China

Marianne Haahr, Green Digital  
Finance Alliance

Robin Millington, Planet Tracker Rowan  
Douglas, Willis Towers Watson Siobhan Cleary

 Andre Chanavat, Grupo da  
Bolsa de Valores de Londres 

Clara Barby, Projeto de  
Gerenciamento de Impacto

Claudia Kruse, APG AM

Corli Pretorius, Centro de Monitoramento  
da Conservação Mundial do Programa 

 Ambiental da ONU

Frank Hawkins, Centro de Monitoramento  
da Conservação Mundial do Programa  

Ambiental da ONU

Vian Sharif, Grupo FNZ  

Direitos de propriedade intelectual e isenção de responsabilidade:

A TNFD tornará suas estruturas e relatórios disponíveis gratuitamente para uso por todas as 

partes interessadas (incluindo o uso por todos os Membros) nos termos do "Creative Commons" 

ou outros termos "livre para uso" que a TNFD selecionar.

Nota: As opiniões expressas no documento TNFD Natureza em Escopo são dos membros do 

Grupo de Trabalho Informal para a Força-Tarefa sobre Divulgação Financeira Relacionada à 

Natureza (IWG TNFD), apoiado pelo Grupo de Parceiros. Elas são apresentadas a partir do 

processo preparatório informal como recomendações para a nova Força-Tarefa e seus copre-

sidentes. O uso de logotipos e/ou feedback fornecido por essas organizações não representa 

um endosso ou recomendação de investimento e não reflete nenhuma política ou posição 
das organizações.

O trabalho da TNFD é apoiado por um investimento âncora do Fundo Global  
para o Meio Ambiente (GEF). Esperamos confirmar outros doadores em breve.

www.theGEF.org
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Notas finais:

i.  Há muita discussão sobre como incorporar o impacto de uma organização sobre o meio ambiente no 

debate sobre os riscos e oportunidades ambientais, incluindo instituições financeiras como a DWS; órgãos 
definidores de padrões como SASB; organizações intergovernamentais como a OCDE e a Comissão Euro-

peia; e bancos centrais e supervisores financeiros, incluindo a Network for Greening the Financial System 
(NGFS).

ii.  CBD: BIODIVERSIDADE E AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL e Visão 2050

iii. GRI: Global Reporting Initiative; SASB: Conselho de Padrões de Contabilidade de Sustentabilidade; CDSB: 

Conselho de Normas de Divulgação do Clima; IFRS: Normas Internacionais de Relatório Financeiro.

iv. Exemplos de provedores de serviços de dados incluem S&P Global e Bloomberg. Exemplos de contas públi-

cas incluem registros de empresas de capital aberto, registros de terras e outros conjuntos de dados.

v. O termo “ecossistema” refere-se a um complexo dinâmico de comunidades de plantas, animais e micror-

ganismos e seu ambiente não vivo interagindo como uma unidade funcional. CBD (2020): Uso de Termos.

vi. SCIENCE-BASED TARGETS for NATURE (2020): Orientação Inicial para Negócios

vii. O IPBES define “contribuição da natureza para as pessoas” (NCP) como “todas as contribuições, tanto posi-
tivas quanto negativas, da natureza viva (ou seja, diversidade de organismos, ecossistemas e seus proces-

sos ecológicos e evolutivos associados) para a qualidade de vida das pessoas. As contribuições benéficas 
incluem alimentos, purificação de água, controle de enchentes e inspiração artística, enquanto as prejudi-
ciais incluem transmissão de doenças e predação que danificam pessoas ou seus ativos. Muitos NCP podem 
ser percebidos como benefícios ou prejuízos, dependendo do contexto cultural, temporal ou espacial.”

viii. SCIENCE-BASED TARGETS for NATURE (2020): Orientação Inicial para Negócios

ix. TCFD (2017): Recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima

x. O enquadramento normativo do trabalho da TNFD, incluindo, mas não se limitando à definição de "natureza 
positiva", será informado por acordos intergovernamentais e internacionais.

xi. SCIENCE-BASED TARGETS for NATURE (2020): Orientação Inicial para Negócios; IUCN (2021): Diretrizes para 

o planejamento e monitoramento do desempenho corporativo da biodiversidade.

xii. As cinco pressões do IPBES sobre a perda de natureza são (i) mudança no uso da terra / mar / água; (ii) 

exploração de recursos; (iii) mudanças climáticas; (iv) poluição; e (v) invasores e outros.

xiii. Consulte a discussão sobre risco sistêmico no Anexo I para obter uma descrição de como esses riscos 

podem se materializar.

xiv. https://encore.naturalcapital.finance/en; https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-map/; WEF 

(2020): Nature Risk Rising; DNB (2020): Endividado com a natureza, Explorando os riscos da biodiversidade 

para o setor financeiro holandês.
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xv. Embora os requisitos específicos da estrutura da TNFD sejam determinados pela Força-Tarefa após seu 
lançamento, exemplos de tais requisitos podem incluir respostas às seguintes perguntas: (i) Como a natu-

reza é tratada no nível do Conselho? (ii) Existe uma governança ou processo para gerenciar impactos, 

dependências, riscos e oportunidades relacionados à natureza? (ii) Existem políticas para gerenciar impac-

tos, dependências, riscos e oportunidades relacionados à natureza? (iv) Existe um plano estratégico ou 

operacional para gerenciar impactos, dependências, riscos e oportunidades relacionados à natureza?

xvi. https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/events/webinars/2020/bs-8632/ ; https://capitalscoalition.org/ 

capitals-approach/natural-capital-protocol/ 

xvii. Uma orientação mais ampla sobre como gerenciar oportunidades e riscos financeiros relacionados à natu-

reza provavelmente oferecerá ações práticas que empresas não financeiras e instituições financeiras podem 
tomar para reduzir seus riscos e alavancar oportunidades.

xviii. Uma meta final define um ponto de destino para o cenário, normalmente definido por um pequeno 
conjunto de métricas. Uma trajetória setorial descreve a transformação ao longo do tempo de um deter-

minado setor, geralmente associada às mudanças nos processos de produção e adoção de tecnologia. 

No contexto de cenários relacionados à natureza, o último considerará a transformação em toda a 

cadeia de valor.

xix. Também se baseará em um ecossistema mais amplo de estruturas e padrões relevantes, incluindo, mas não 

se limitando aos padrões ISO, O Protocolo de Capital Natural, The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB), o British Standards Institute e a Pegada Ecológica Global.
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