
 

Londres, 4 de novembro de 2022: A Força-Tarefa para Divulgações Financeiras 
Relacionadas à Natureza (TNFD) lança a versão beta v0.3 da estrutura para 
gestão e divulgação de riscos relacionados à natureza 
 
A versão beta v0.3 da estrutura da TNFD foi lançada com notáveis atualizações e melhorias: 
 

• A minuta das recomendações de divulgação foi ampliada para incorporar as 
dependências e impactos sobre a natureza juntamente com riscos e 
oportunidades para a organização; 

• Novas propostas de recomendações de divulgação relacionadas à rastreabilidade 
da cadeia de produção; a qualidade das partes interessadas, incluindo detentores 
de direitos, engajamento; e o alinhamento das metas climáticas e relacionadas à 
natureza de uma organização; 

• Uma abordagem adaptável para a aplicação das recomendações de divulgação 
da TNFD para acomodar as  variáveis preferências de relevância e relatórios e as 
necessidades dos elaboradores de relatórios; e para apoiar as empresas e 
instituições financeiras a agir logo e incentivar cada vez mais a divulgação; 

• Mais orientações sobre avaliações de riscos e oportunidades e as métricas 
propostas para fundamentar a análise; 

• Mais usabilidade prática da abordagem de avaliação de riscos e oportunidades 
(LEAP) proposta;  

• Minuta de orientações sobre definição de metas desenvolvida com a Rede de 
Metas Baseadas na Ciência (SBTN) e minuta de orientações de divulgação para 
instituições financeiras; e  

• Dois novos documentos de discussão – sobre cenários; e dimensões sociais de 
gestão e divulgação de riscos relacionados à natureza - para incentivar os 
participantes do mercado a contribuírem mais para as áreas de trabalho em 
andamento da Força-tarefa. 

 
Enquanto caminha para a publicação de suas recomendações finais, em setembro de 2023, 
esta atualização v0.3 da estrutura beta conta com vasta contribuição e feedback de 
empresas, instituições financeiras, governos, órgãos reguladores e padronizadores, 
organizações da sociedade civil e de povos indígenas e comunidades locais do mundo inteiro.  
 
Desde o lançamento da v0.2, em junho, o Fórum da TNFD que apoia a força-tarefa cresceu 
e tem mais de 700 instituições de cinco continentes. Mais de 130 organizações iniciaram ou 
anunciaram planos para um teste piloto da estrutura beta e mais de 100 provedores de dados 
estão agora participando da iniciativa Catalisador de Dados da TNFD.   
 
David Craig, copresidente da Força-tarefa, disse: 
 

“Juntamente com a minuta de divulgações sobre riscos e oportunidades, previamente 
lançada, em linha com a abordagem e linguagem da TCFD, a v0.3 da estrutura beta 
da TNFD agora fornece um amplo espectro das divulgações recomendadas em 
dependências, impactos, riscos e oportunidades para apoiar as preferências de 
relatório e requisitos de conformidade dos elaboradores de relatórios em todos os 
lugares.  
 
Nosso objetivo é fornecer a estrutura da TNFD como uma ferramenta poderosa que 
ajude a movimentar os negócios e as finanças para entrar em ação sobre 
dependências, impactos riscos e oportunidades relacionados à natureza, o mais cedo 
possível. Esta estrutura vai incentivar as divulgações ao longo do tempo, essencial 
para alinhar fluxos financeiros e atividades empresariais com a tarefa de interromper 
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urgentemente e reverter a perda da natureza; e assegurar que os negócios e finanças 
se tornem mais resilientes em face da crescente frequência e magnitude dos riscos 
relacionados à natureza que hoje estão claramente aparentes”. 
 

Como parte desta atualização da estrutura beta, a Força-tarefa publicou dois documentos de 
discussão —um sobre cenários e um sobre considerações sociais relevantes para gestão e 

divulgação de riscos relacionados à natureza — para solicitar mais feedback dos 
participantes do mercado e outras partes interessadas, já que esses aspectos da estrutura 
continuam a ser considerados.   
 
Jessica McDougall, membro da força-tarefa da TNFD da BlackRock e Líder de seu Grupo de 
Trabalho Cenários, disse: 
 

“A força-tarefa desenvolveu uma abordagem proposta para cenários que foi criada 

para entender mais as grandes  incertezas climáticas e relacionadas à natureza, 

enquanto incentiva as organizações a refletir sobre riscos e oportunidades 

relevantes relacionadas ao uso do capital natural em seu modelos de negócios. Esta 
estrutura é intencionalmente flexível e permite uma abordagem iterativa, enquanto 

orientações adicionais sobre cenários relacionados à natureza são desenvolvidas 

em todo o mercado. Aguardamos feedback sobre o Documento para discussão 
publicado hoje”.   

 
Para a versão final da minuta da estrutura (v0.4) que deve ser lançada em março de 2023, a 
Força-tarefa está preparando também orientações sobre métricas de divulgação; a medição 
de impactos, dependências e riscos nas cadeias de produção; e o desenvolvimento de mais 

orientações para os setores prioritários —incluindo agropecuária e aquacultura, mineração, 
energia, infraestrutura e outros setores.   
 
Para apoiar aquelas atividades adicionais, a TNFD anunciará em breve a ampliação da Força-
tarefa de 34 para 40 membros, trazendo a bordo empresas de vários setores para ampliar e 
aprofundar sua abrangência e capacidades no setor. 
 
Após um processo de consulta final depois do lançamento da v0.4, em março, as 
recomendações finais da TNFD (v1.0) serão publicadas em setembro de 2023. 
 
Elizabeth Mrema, copresidente da TNFD e secretária executiva da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CBD) disse: 
 

“A estrutura da TNFD está evoluindo em uma direção que está bem alinhada, não só 
com as abordagens regulatórias e padronizadoras emergentes, mas também com 
metas de política globais atualmente sendo negociadas como a Estrutura Global de 
Biodiversidade (GBF). Tenho certeza de que a Estrutura da TNFD pode ser, na 
prática, o tecido conjuntivo entre o compromisso político global de agir sobre a perda 
da natureza representado pela GBF e a mobilização de ação empresarial e financeira 
através de melhor gestão de risco e investimento de capital”. 

 
-FIM-  

 
 
 

Observação para os editores  
Você pode acessar o portal da estrutura da TNFD aqui. 

v0.3 do PDF da estrutura da TNFD pode ser baixado aqui.   
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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 700 instituições apoia o trabalho da Força-Tarefa como parte do Fórum da TNFD.  
   
A TNFD entregará a estrutura em setembro de 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, australiano, holandês, francês, suíço 
e britânico, da Fundação de Fundos de Investimento para Crianças (CIFF), do Fundo Global para o 
Meio Ambiente (GEF) e do UNDP. 
 

Site: https://tnfd.global/   
Siga-nos no Twitter e LinkedIn.  
  
Para mais informações, entre em contato com:  
Renu Sabherwal 
Líder de Comunicações  
Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza (TNFD)  
Renu.Sabherwal@tnfd.global 
+44 (0) 7770 381303  
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