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PRIMEIRO: Clique no globo “Interpretação” na sua tela

PRÓXIMO: Clique no idioma para o qual deseja ouvir o áudio

 

ÚLTIMO: Clique em “Silenciar áudio original” quando não quiser ouvir a voz 
do locutor original. Reative o som novamente quando quiser ouvir o áudio 
original

 

Instruções para ativar a interpretação

French



Agenda

Introdução  - Marcel Gomes, Repórter Brasil

Apresentação novo site - Merel van der Mark, F&F

Dados sobre investimentos - Rosana Miranda, Amazon Watch

Avaliação de políticas - Marília Monteiro, BankTrack

Impactos do financiamento - João Diaz, Repórter Brasil

Perguntas  - Marcel Gomes, Repórter Brasil



Florestas e Finanças é uma iniciativa de uma coalizão de organizações 
de campanha e pesquisa, incluindo Rainforest Action Network, TuK 
INDONESIA, Profundo, Amazon Watch, Repórter Brasil, BankTrack, 
Sahabat Alam Malaysia e Friends of the Earth US. Coletivamente, 
buscamos impedir que as instituições financeiras facilitem os abusos 
ambientais e sociais comuns em commodities de risco de 
desmatamento. Procuramos alcançar isso por meio de maior 
transparência, políticas, sistemas e regulamentos do setor financeiro. 

sobre



O PAPEL DAS FINANÇAS NO 
DESMATAMENTO
Florestas & Finanças avalia os financiamentos recebidos por 
mais de 300 empresas diretamente envolvidas nas cadeias de 
abastecimento de carne bovina, soja, óleo de palma, celulose e 
papel, borracha e madeira, cujas operações podem impactar 
florestas tropicais naturais e as comunidades que dependem 
delas no Sudeste Asiático, África Central e Ocidental e em partes 
da América do Sul.

Ajudando Você A Pesquisar E Analisar



Dados De Pesquisa

10 
filtros

Veja resultados 
num gráfico com:
- Principais 
investidores 
- Principais 
credores 

Resultados 
completos 

Baixe os 
resultados 
de sua 
pesquisa 

Compartilhe o 
link da sua 
pesquisa



Visualização Rápida



Compare Bancos



Avaliação De Políticas
Veja quais bancos estão mais envolvidos e como suas políticas ambientais, sociais e de governança se comparam 
- clique em um banco para saber mais. Para um resumo das avaliações de políticas e dos critérios de pontuação, 
consulte a Tabela de Políticas de Bancos. As pontuações das políticas estão numa escala de 0 a 10.

● Critérios baseado em acordos internacionais e 
melhores práticas

● 35 critérios, em 3 categorias: Ambiental, Social 
e de Governança 



Profile: BNDES
Assessment Details
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Introdução    - Marcel Gomes, Repórter Brasil
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Impactos do financiamento   - João Diaz, Repórter Brasil

Perguntas    - Marcel Gomes, Repórter Brasil



Dados sobre 
Investimentos

● Os investidores detém US$ 41,5 bilhões em 
títulos e ações de risco florestal 

● Cerca de metade em óleo de palma, um 
quinto em papel e celulose 

● Dois terços no Sudeste Asiático, um terço na 
América Latina 



Principais Investidores 

Os principais investidores 
incluem:

 investidores ligados ao governo 
da Malásia, 

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 

Social do Brasil

gestores de ativos dos EUA e 
fundos de pensão nacionais 
japoneses e sul-coreanos 



Principais empresas que receberam 
investimentos 

Maiores investimentos na 
empresa de óleo de palma 
Sime Darby, na empresa de 
papel e celulose Suzano, na 
empresa de borracha Top 
Glove e na JBS 



América Latina
Investimentos

● Os investidores detém US$ 14,4 bilhões em títulos e ações 
de risco florestal 

● Mais de 50% foi para o setor de papel e celulose, quase ⅓ 
para carne bovina

● 42% dos investimentos vem de investidores da América do 
Sul, mais de um terço da América do Norte, 14% da Europa 



O principal investidor é o BNDES. As 
principais empresas que receberam 
investimentos no Brasil foram do setor de 
celulose e carne bovina. 

América Latina
Investimentos
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Metodologia 
para avaliação
DE Políticas

Avaliar políticas de bancos e investidores com relação ao desmatamento e 
questões ambientais, sociais e de governança relacionadas, baseado em: 

➔ Acordos internacionais (ONU, OIT, PNUMA, etc.)
➔ Melhores práticas da comunidade empresarial global e no setor 

financeiro (NDPE, PRI, PRB, Diretrizes da OECD, etc.)

35 critérios em três categorias:

➔ Meio ambiente: desmatamento, turfa, água, biodiversidade, etc.
➔ Social: comunidades indígenas, direitos humanos, do trabalho, etc.
➔ Governança: transparência, denúncias, regulamentação tributária, 

corrupção

Políticas avaliadas separadamente:

➔ Para cada uma das seis commodities: carne bovina, óleo de palma, 
papel e celulose, borracha, soja e madeira

➔ Para financiamentos e investimentos
➔ Resultados com pontuações separadas para as seis commodities
➔ Pontuações de commodities são combinadas em uma pontuação geral.



Avaliação De Políticas
Veja quais bancos estão mais envolvidos e como suas políticas ambientais, sociais e de governança se comparam 
- clique em um banco para saber mais. Para um resumo das avaliações de políticas e dos critérios de pontuação, 
consulte a Tabela de Políticas de Bancos. As pontuações das políticas estão numa escala de 0 a 10.



As instituições com nota mais alta As instituições Brasileiras avaliadas

Comparação de pontuações: 



Avaliação DE POLíTICA: BANCO DO BRASIL



Avaliação DE POLíTICA:
BNDES
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recorte de pesquisa

Fonte: 
MPF



caminho do dinheiro

Dinheiro 
investido no 
setor:



Checagem de operações

EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO OU 
COMPRA DE AÇÕES

DIRETA: O DINHEIRO VEM DOS 
BANCOS DE  FOMENTO

INDIRETA: o dinheiro vem de 
outras instituições financeiras



@outro(s) lado(s)

Aplicações do dinheiro

Instituições financeiras: 

➔ condições para empréstimo ou financiamento
➔ confrontar/apresentar dados da apuração
➔ políticas de sustentabilidade

Frigoríficos:

➔ confirmação dos empréstimos 
ou financiamentos

➔ confrontar/apresentar 
dados da apuração


