
 

A TNFD lança uma segunda estrutura beta de iteração que inclui 
orientações iniciais sobre parâmetros  

A TNFD está expandindo sua estrutura beta para gestão e divulgação de riscos relacionados 

à natureza, incluindo a abordagem de parâmetros e orientações para setores específicos por 

parte da Força-Tarefa, além de orientações adicionais para apoiar testes-pilotos. 

Londres, 28 de junho de 2022: A Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas 

à Natureza (TNFD) lançou a versão 0.2 de sua estrutura beta para a gestão e divulgação de 

riscos e oportunidades relacionados à natureza. Esta versão é baseada na primeira iteração 

lançada em março, e apresenta a abordagem da TNFD com relação a parâmetros e 

orientações adicionais para que mercados participantes possam iniciar testes-pilotos. O 

retorno contínuo do mercado irá apoiar novos projetos e desenvolvimentos das 

recomendações da TNFD que estarão disponíveis em setembro de 2023. 

A primeira versão da estrutura beta lançada em março gerou uma resposta positiva massiva 

dos participantes do mercado, com mais de 500 contribuições em comentários recebidos de 

mais de 130 participantes do mercado e partes interessadas de 37 países e de todos os cinco 

continentes.  

Embora as recomendações de divulgação iniciais, os conceitos-chaves e a abordagem de 

avaliação LEAP (Localizar, Estimar, Avaliar, Preparar) da TNFD lançados em março não 

tenham se alterado significativamente, esta segunda iteração inclui vários avanços e 

elementos adicionais cuidadosamente preparados pela Força-Tarefa da TNFD (os 34 

indivíduos membros que estão projetando a estrutura): 

• Um esboço da arquitetura de parâmetros e metas e um conjunto ilustrativo dos 

parâmetros de avaliação para apoiar os testadores-pilotos; 

• Mais orientações sobre como tratar a avaliação de dependência e impacto, além da 

identificação de locais prioritários como parte da abordagem LEAP; 

• Uma visão geral da abordagem da Força-Tarefa para o futuro desenvolvimento de 

orientações adicionais para participantes do mercado, incluindo a classificação de 

setores alinhada à abordagem adotada pelo Conselho Internacional de Padrões de 

Sustentabilidade (ISSB), o Conselho de Padrões Contábeis para a Sustentabilidade 

(SASB) e a Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima 

(TCFD); 

• Avanços da abordagem LEAP para instituições financeiras (LEAP-FI) divulgados pela 

primeira vez em março; e  

• Orientações práticas adicionais para participantes do mercado interessados em 

iniciar o teste-piloto da estrutura beta de 1º de julho de 2022 a 1º de junho de 2023. 

Parâmetros e metas 

A abordagem da Força-Tarefa para a medição de dependências, impactos, riscos e 

oportunidades relacionados à natureza busca atingir um equilíbrio entre a complexidade da 

ciência; e as necessidades dos participantes do mercado para que informações claras, 

simples e comparáveis possam informar a estratégia, governança, gestão de riscos e 

decisões de alocação de capital.  

A abordagem proposta na versão de atualização v0.2 faz uma distinção entre parâmetros de 

avaliação e parâmetros de divulgação, reconhecendo que, assim como na gestão financeira 

e elaboração de relatórios financeiros convencionais, o que é divulgado para os usuários dos 

relatórios é apenas um subconjunto daquilo que é analisado internamente para informar a 
gestão de riscos e a tomada de decisões.   
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Assim como a TCFD, a TNFD também tem direcionado sua atenção inicialmente para uma 

abordagem multissetorial dos parâmetros. A Força-Tarefa desenvolverá parâmetros 

adicionais para setores específicos como parte das orientações específicas em futuros 
lançamentos, conforme estabelecido no lançamento da v0.2. 

Esta versão v0.2 inclui também um conjunto de parâmetros de avaliação ilustrativos para 

dependências e impactos na natureza. Eles derivam de parâmetros existentes já em uso no 

mercado atual, conforme recomendado pelas instituições científicas e de padronização que 

compõem as 16 parceiros especialistas da TNFD. Esses parâmetros foram definidos pela 

Força-Tarefa para apoiar os testadores-pilotos, com uma análise de dependências e 

impactos alinhada à abordagem LEAP. O conjunto de parâmetros ilustrativos será expandido 

para incluir parâmetros de avaliação de riscos, oportunidades e respostas, além de 

parâmetros de divulgação, nas futuras atualizações da estrutura beta agendadas para 

novembro de 2022 e fevereiro de 2023.   

A intenção da Força-Tarefa é de, ao longo dos próximos 12 meses, aprender com os testes-

pilotos e comentários a fim de chegar a um conjunto gerenciável de parâmetros de 

divulgação para dependências, impactos, riscos e oportunidades relacionados à natureza 

assim que a Força-Tarefa publicar suas recomendações finais em setembro de 2023. 

Reconhecendo que o cenário do estabelecimento de parâmetros e metas envolve muitos 

outros atores cujo trabalho também continua em desenvolvimento, a TNFD também tem 

recomendado um processo de análise como parte de sua abordagem geral para garantir que 

as mudanças na tecnologia de dados e medição, na expectativa de investidores e nos 

requisitos regulatórios possam ser acomodadas ao longo do tempo. 

Materiais de orientação adicional 

Uma área de comentários desde o lançamento de março é a de que a natureza e a avaliação 

de riscos relacionados à natureza são novas para a maioria dos participantes do mercado e 

de que o fornecimento de orientações detalhadas adicionais da TNFD seria útil. Sendo 

assim, esta atualização da estrutura beta da TNFD traz orientações adicionais, inclusive 

sobre a abordagem LEAP, e orientações adicionais sobre testes-pilotos para as empresas e 

instituições financeiras interessadas em testar a aplicação potencial da estrutura em maior 
detalhe. 

Também estão em desenvolvimento outras orientações para setores e quanto ao uso de 

cenários, que serão fornecidas em forma de esboços para consulta em futuras atualizações 

da estrutura em novembro de 2022 e fevereiro de 2023.  

Avaliação de riscos e oportunidades relacionados à natureza para Instituições 
Financeiras 

A abordagem LEAP da TNFD, divulgada como parte deste primeiro lançamento de março, 

tem gerado muito interesse, apoio e comentários de uma grande variedade de participantes 

do mercado. Embora o núcleo da abordagem LEAP não tenha sido atualizado neste 

lançamento, a abordagem LEAP para instituições financeiras (LEAP-FI) passou por mais 

refinamentos, esclarecendo diferentes pontos de entrada para instituições financeiras com 

base na natureza de seus negócios e seus investimentos em carteiras de crédito. Os testes-

pilotos da estrutura realizado por instituições financeiras já estão acontecendo e irão ajudar a 

informar novos desenvolvimentos e melhorias iterativos da abordagem LEAP. 

Veja aqui o comentário dos copresidentes da TNFD, Elizabeth Mrema e David Craig: 

“A Força-Tarefa continuou trabalhando com um ótimo ritmo, ouvindo os comentários e 

criando desenvolvimentos a partir da primeira iteração da estrutura beta lançada em março. 

Estamos muito felizes com o nível de interesse e retorno do mercado quanto ao processo, e 

continuaremos a desenvolver uma abordagem prática e baseada na ciência, alinhada ao 

https://tnfd.global/about/tnfd-knowledge-partners/


 

máximo com outros desenvolvimentos globais estabelecedores de padrões, regulações e 

políticas, acompanhando sua evolução”.  

-FIM- 

Observação para os editores 

Você pode acessar o portal da estrutura da TNFD aqui. 

v0.2 do PDF da estrutura da TNFD pode ser baixado aqui. 

  

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$19,4 trilhões estão trabalhando com os 

copresidentes da TNFD na criação da estrutura da TNFD. 16 parceiros com conhecimentos essenciais 

de órgãos líderes de ciência, padrões e dados contribuem para o trabalho da Força-Tarefa. Um grupo 

de mais de 500 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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