
 

 

Carta Aberta ao TNFD: 

Seu trabalho está minando as soluções reais para a crise da natureza 
 

13 de outubro de 2022  

 

Estimado TNFD,  
 

Escrevemos para expressar nossa profunda preocupação com o trabalho da Força-Tarefa 

sobre Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza (TNFD). Aqueles que trabalham na 

linha de frente da crise da natureza e da biodiversidade - povos indígenas, comunidades 

afrodescendentes, organizações de mulheres, jovens rurais, camponeses e defensores da terra 

e do meio ambiente, entre outros - têm sido incrivelmente claros sobre os passos necessários 

para impedir a natureza liderada por empresas prejudica. Isso inclui centralizar a proteção aos 

direitos humanos, os estados cooperarem para regular os negócios a nível nacional e 

internacional, responsabilizar publicamente as empresas por seus impactos na natureza e nas 

pessoas e garantir que as empresas tenham a obrigação legal de fornecer divulgação completa 

e reparação às pessoas ou ecossistemas prejudicados.  
 

A estrutura que a TNFD está desenvolvendo, sobre como uma empresa deve relatar os riscos 

relacionados à natureza, não contribui de maneira útil para enfrentar a crise da natureza. Em 

vez disso, está distraindo e minando soluções reais e sustentáveis. Embora descreva como 

uma empresa pode relatar riscos financeiros e oportunidades para seus negócios, em sua 

forma atual, não exige que uma empresa relate publicamente: 
 

- Impactos na biodiversidade - impactos negativos reais e potenciais de uma empresa e 

danos à Mãe Natureza.  

- Impactos negativos, e riscos, aos direitos humanos - sobre se a empresa está vinculado 

a violações de direitos indígenas e das comunidades locais, violações do direito ao 

consentimento livre, prévio e informado (CLPI), impactos nos meios de subsistência 

locais e modos de produção sustentável, ameaças contra pessoas que tentam proteger 

a natureza e ao afastamento forçado dos povos de seus territórios tradicionais.  

- Transparência da cadeia de suprimentos e investimentos - um balanço da localização 

das operações das empresas, das cadeias de suprimentos e financiamentos. A falta 

dessas divulgações significa que o público tem poucas chances de saber se uma 

empresa está ligada a riscos e danos em sua área local.  

- Reclamações ou queixas - estas são uma parte fundamental para mostrar se os 

compromissos ambientais e de direitos humanos feitos por uma empresa são 

implementados na prática. As empresas devem divulgar publicamente as queixas e 

queixas feitas contra elas.  

- Atividades de lobby - informações sobre se a empresa faz lobby contra novas leis ou 

regulamentos para proteger melhor nosso planeta, natureza e pessoas. 

 



É preocupante que o TNFD afirme ser “baseado na ciência”, enquanto a proposta atual ignora 

as evidências sobre quais requisitos mudam o comportamento das empresas, e quais não. A 

proposta quadro atual está criando uma estrutura que estimula as empresas a continuarem 

com suas práticas atuais  e de fazer alegações enganosas, se tornando uma fonte potencial de 

lavagem verde corporativa.  
 

A força-tarefa é composta apenas por 34 corporações globais, incluindo várias com um 

histórico ambiental altamente preocupante. Embora o TNFD seja uma iniciativa voluntária, ele 

defende que seja obrigatório - essencialmente argumentando que as corporações globais 

devem ser encarregadas de escrever o modelo para futuras regulamentações de negócios, o 

que pode representar conflitos de interesse significativos e não trará a independência e 

supervisão necessárias para tais regulamentos de negócios.  
 

Estamos particularmente preocupados com o papel das agências da ONU que co-fundaram, 

apoiaram ou financiaram o TNFD, pois seu envolvimento parece violar seus deveres e 

obrigações de respeitar os direitos humanos e a tomada de decisões justas.  
 

Por fim, notamos a falta de transparência nos processos da TNFD, inclusive na forma como o 

feedback recebido está sendo processado e sobre quem é consultado.  
 

Para obter mais detalhes sobre esses pontos, referimos à Carta Aberta ao TNFD, de setembro 

de 2022, da Rainforest Action Network, da Global Forest Coalition, do BankTrack e da Forests 

& Finance Coalition, que fornece mais informações sobre as preocupações. 
 

Assinam, 

 

AbibiNsroma Foundation ANF 

African Centre for Biodiversity 

Amazon Watch  

Amis de l'Afrique Francophone- Bénin (AMAF-BENIN) 

ARA, Germany 

Association For Promotion Sustainable Development 

BankTrack 

Biodiversity Conservation Center 

Blue Dalian 

Bomenstichting Achterhoek 

Censat Agua Viva - Friends of the Earth - Colombia 

CESTA Friends of the Earth El Salvador 

Comité Schone Lucht 

Conseil pour la Terre des Ancêtres - CTA 

EARTHDAY.ORG 

Earthworm Foundation 

EcoNexus 

Environmental Defence Canada 

Environmental Paper Network 

Feedback Global 

https://drive.google.com/file/d/1PAENjUxFx5XwFUplAfRf-9zG-gridnlw/view?usp=sharing


Femmes Autochtones pour le Développement et l'Environnement (FADE) 

Forest Peoples Programme  

Forum Ökologie & Papier 

Friends of the Earth International  

Friends of the Earth US 

Fundação Montescola 

Global Forest Coalition (GFC) 

Global Justice Ecology Project 

Global Witness 

Green Finance Observatory ASBL 

Green Longjiang 

Greenpeace USA 

Inclusive Development International  

Leefmilieu 

Les Amis de la Terre Togo 

Profundo 

Rainforest Action Network 

Re_Generation 

Re-nourish 

Sahabat Alam Malaysia  

Scholar Tree Alliance 

Snow Alliance 

The Wilderness Society Australia 

Third World Network  

TuK Indonesia 

Vigilance OGM 

Women's Earth and Climate Action Network (WECAN) 

Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity 

 

 


