
  

TNFD Lança a primeira versão beta da Estrutura de Gestão de Riscos 

Relacionados à Natureza para consulta com o mercado 

• A primeira versão beta da estrutura marca um passo importante do mercado para combater 

o risco de perda de natureza, incorporando a análise de riscos e oportunidades relacionados 

à natureza ao centro da tomada de decisões corporativas e financeiras. 

• Abordagem inovadora e aberta, que incentiva os participantes do mercado a apoiar o 

desenvolvimento da estrutura através de um processo iterativo, levando ao lançamento das 

recomendações da TNFD no T3 de 2023. 

• A minuta da estrutura contém três componentes; orientação fundacional, incluindo os 

principais conceitos e definições; divulgação das recomendações em linha com a TCFD; e 

orientações de “como fazer” para análise de riscos e oportunidades relacionados à natureza. 

15 de março de 2022: A Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza (TNFD) 

lançou hoje a primeira versão beta de sua estrutura para gestão e divulgação de riscos relacionados 

à natureza, marcando um importante passo dado pelo mercado para combater o risco de perda de 

natureza para a economia global e reduzir o impacto sobre a natureza. 

Com metade do PIB mundial1 dependendo moderada ou altamente da natureza e seus serviços, as 

instituições financeiras e empresas não têm mais como ignorar a natureza na estratégia, gestão de 

risco e tomada de decisão sobre alocação de capital. As dependências da natureza e impactos sobre 

ela representam riscos para as empresas, investidores e credores, mas também abrem novas 

oportunidades de negócio para contribuir com resultados positivos para a natureza.  

A versão beta atual é a primeira abordagem integrada para incorporar a análise de riscos e 

oportunidades relacionados à natureza ao centro da tomada de decisões corporativas e financeiras. 

O protótipo da estrutura marca o início de um processo de 18 meses de consulta e desenvolvimento, 

juntamente com uma ampla gama de atores do mercado e partes interessadas. Ao seguir uma 

abordagem de inovação aberta, a TNFD espera acelerar o desenvolvimento da estrutura e melhorar 

consistentemente sua relevância, usabilidade e eficácia, antes do lançamento de suas 

recomendações no 3º trimestre de 2023. 

A estrutura 

Esta primeira versão beta da estrutura da TNFD conta com três componentes:  

• Orientação fundacional, incluindo conceitos e definições-chave baseados na ciência para 

ajudar uma ampla gama de participantes do mercado a entender a natureza,  e também os 

riscos e oportunidades relacionados à natureza; 

• As recomendações de divulgação alinhadas com a abordagem e a linguagem das orientações 

relacionadas ao clima elaboradas pela Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras 

Relacionadas ao Clima (TCFD); e 

• Orientações práticas sobre a análise de riscos e oportunidades relacionados à natureza para 

empresas e instituições financeiras considerarem incorporar a seus processos de gestão de 

risco e portfólios.  

Em reconhecimento às interações entre mudanças climáticas e perda de natureza, as 

recomendações de divulgação da TNFD baseiam-se no trabalho realizado pela Força-Tarefa sobre 

 
1Aumento do Risco para a Natureza, do Fórum Econômico Mundial (WEF): Porque é que a crise que afeta a 

natureza é importante para os negócios e a economia (2020) 
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Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), adotando os mesmos quatro pilares e 

alinhando o máximo possível suas recomendações de divulgação de alto nível. Isso é uma resposta 

às demandas dos participantes do mercado por uma abordagem e linguagem consistentes para a 

elaboração de relatórios de sustentabilidade. A TNFD espera também que esse forte alinhamento 

acelere uma mudança em direção à elaboração de relatórios de sustentabilidade integrados 

combinando divulgações de riscos relacionados à natureza e ao clima. 

A estrutura beta também foi criada para um futuro alinhamento com a linha de base global de 

padrões de sustentabilidade sendo desenvolvida pelo Conselho de Padrões Internacionais de 

Sustentabilidade (ISSB), enquanto fornece flexibilidade para as organizações que desejem ou 

precisem reportar para diferentes limiares de materialidade e obrigações regulamentares. A TNFD 

está dialogando com uma série de órgãos normativos e autoridades regulatórias, e acompanhará 

outros desenvolvimentos relacionados a abordagens nacionais, regionais e mundiais para padrões 

de relatórios de sustentabilidade, conforme surjam. 

As dependências da natureza e os impactos sobre ela são inerentemente locais; por isso a 

consideração do local é uma característica importante de toda a Estrutura da TNFD. A versão beta da 

estrutura propõe uma divulgação específica para novos locais e fornece orientação sobre como os 

participantes do mercado podem começar a incorporar dependências, impactos e riscos 

relacionados à natureza em seus processos de gestão de risco empresariais e de portfólios. 

A estrutura foi projetada pela TNFD e compreende 34 indivíduos de instituições financeiras, 

empresas e prestadores de serviço de mercado que gerenciam ativos de US$18,3 trilhões e 

operações em mais de 180 países. Os copresidentes da TNFD, David Craig e Elizabeth Mrema, 

supervisionam a Força-Tarefa. Os 13 principais parceiros de conhecimento da TNFD, entre eles, 

órgãos líderes de ciência, padrões e dados, também contribuíram detalhadamente para a primeira 

versão beta da estrutura a fim de garantir que seja baseada na ciência e nos padrões e dados 

existentes. 

David Craig, copresidente da TNFD, disse: “Aumentar o entendimento da natureza e dos riscos e 
oportunidades relacionados à natureza é fundamental para permitir uma melhor estratégia 

corporativa, melhor governança e melhores práticas de gestão e divulgação de riscos. Com o 

aumento das mudanças climáticas e impactos e riscos relacionados à natureza, é fundamental que 

as empresas incorporem os ativos naturais em seu planejamento estratégico e gestão de risco se 

quiserem ser bem-sucedidas. 

Nossa abordagem de desenvolvimento destas orientações com os participantes do mercado por 

meio de um processo iterativo e de inovação aberta, ao longo dos próximos 18 meses, ajudará a 

garantir que nossas recomendações finais sejam baseadas na ciência e que sua implementação seja 

viável. Convidamos todos os participantes do mercado e partes interessadas a analisarem este 

primeiro protótipo da estrutura e a compartilharem seu feedback.” 

Elizabeth Mrema, copresidente da TNFD, acrescentou: “O processo da TNFD é uma colaboração 

única entre os participantes do mercado e as principais autoridades do mundo nas áreas da ciência 

da natureza e dos órgãos normativos. Os fundamentos que estabelecemos são fortes, dirigidos pelo 

mercado e baseados na ciência. 

Minha esperança é que os governos acordem uma Estrutura Global de Biodiversidade ambiciosa e 

eficaz pós-2020, cujas negociações acontecem esta semana em Genebra, e que poderão informar o 
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trabalho de parâmetros e metas que a Força-Tarefa continuará a desenvolver nos próximos meses. 

O processo em direção à Estrutura Global de Biodiversidade e a TNFD são duas iniciativas essenciais, 

entre outras, que proporcionam apoio para que os fluxos financeiros globais saiam dos resultados 

negativos e caminhem em direção a resultados positivos para a natureza.” 

Estão planejadas mais três iterações das versões beta para lançamento em junho de 2022 (v0.2), 

outubro de 2022 (v0.3) e fevereiro de 2023 (v0.4). Isso culminará na versão final das recomendações 

da TNFD (v1.0), planejada para setembro de 2023.  

-FIM- 

OBSERVAÇÃO PARA OS EDITORES: 

Visite a plataforma online interativa para a primeira versão beta da estrutura da TNFD: 

https://framework.tnfd.global/  

SOBRE A FORÇA-TAREFA PARA DIVULGAÇÕES FINANCEIRAS RELACIONADAS À NATUREZA (TNFD) 
 

A Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza (TNFD) foi fundada para criar e oferecer 

uma estrutura integrada de gestão e divulgação de riscos para as organizações reportarem e agirem na 

evolução dos riscos relacionados à natureza, cujo principal objetivo é fazer com que os fluxos financeiros 

globais saiam dos resultados negativos e caminhem em direção a resultados positivos para a natureza. 

 

34 membros da Força-Tarefa com ativos de mais de US$18,3 trilhões estão trabalhando com os copresidentes 

da TNFD na criação da estrutura da TNFD. 13 parceiros com conhecimentos essenciais de órgãos líderes de 

ciência, padrões e dados contribuem para o trabalho da Força-Tarefa. Um grupo de mais de 300 instituições 

apoia o trabalho da Força-Tarefa como parte do Fórum da TNFD. 

 

A TNFD entregará a estrutura em 2023, permitindo que as organizações reportem riscos relacionados à 

natureza e atuem sobre eles. Melhores informações permitirão que as instituições financeiras e empresas 

incorporem riscos e oportunidades relacionados à natureza a seus processos de tomada de decisão. 

 

A iniciativa da TNFD foi criada em setembro de 2020 por quatro parceiros fundadores, Global Canopy, UNDP, 

UNEP FI e WWF. Após uma fase preparatória de nove meses, foi oficialmente lançada em junho de 2021. A 

TNFD é financiada com o apoio dos governos britânico, australiano, suíço e holandês, do UNDP, do Fundo 

Global para o Meio Ambiente (GEF) e da Fundação de Fundos de Investimento para Crianças (CIFF).  

 

Site: https://tnfd.global/  

Siga-nos no Twitter e LinkedIn. 

 

Para mais informações, entre em contato com: 
 

Annebeth Wijtenburg 

Líder de Comunicações  

Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza (TNFD) 

annebeth.wijtenburg@tnfd.global 

+31642291086 
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