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• TEEB = “The Economics of Ecosystems and
Biodiversity”, uma iniciativa independente 
promovida pela UNEP (desde 2007)

No contexto GLOBAL

• IPBES = The Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
promovida pela UN (desde 2012)

� Integrar questões do capital natural 
na agenda política



• Contribuição direta para o bem-estar humano

Razões para considerar serviços ecossistêmicos 

no setor público e empresarial

• Soluções naturais eficientes

• Input para as economias regionais

• Preparação para lidar com ameaças e pressões futuras, e.g. as
associadas à mudança do clima



Projeto TEEB R-L

TEEB Regional –Local (MMA – CNI - GIZ)

Conservação da Biodiversidade através da Integração de
Serviços Ecossistêmicos em Políticas Públicas e na Atuação
Empresarial



Áreas temáticas

• Setor 
financeiro

• Instrumentos 
econômicos para a 
conservação (ex. CRA, 
PSA)

• Gestão 
empresarial

• Planejamento e 
gestão territorial 



Promover a integração do valor da biodiversidade e dos
serviços ecossistêmicos (BSE) em processos de tomada de
decisão

Objetivo do Projeto

A duração do projeto foi extendida até maio de 2019.

201920162012



Regiões de atuação

Amazônia



Regiões de atuação

Amazônia Cerrado Mata Atlântica



Regiões de atuação

Amazônia Cerrado Mata Atlântica



Nível 
Nacional

ISE em políticas 
nacionais

ISE em políticas 
regionais-locais

ISE na atuação 
empresarial

Métodos e 
ferramentas para 

contas econômicas 
ambientais

Nível 
Regional-

Local

Integração dos valores de 
serviços ecossistêmicos em 

processos de tomada de 
decisão (públicos e 

empresariais)
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Projeto TEEB Regional-Local

ValuES



Formas de atuação do Projeto

Desenvolvimento
de Capacidades

Assessoria
Técnica e 

Política

Estudos e
Consultorias

Geração/ 
Gestão de 

Conhecimento

Políticas, Planos, Programas e 
Instrumentos

VALOR DOS 
SERVIÇOS 
ECOSSISTÊMICOS



Principais resultados – setor público

RESULTADOS - IMPACTOS

Capacitação de mais de 300 pessoas (setor público, academia e
terceiro setor) nos temas de serviços ecossistêmicos, métodos de
valoração econômica e de instrumentos Econômicos para a
Conservação

Subsídios para a construção da Estratégia Nacional e Plano de Ação
para a Conservação da Biodiversidade (EPANB)

• Estudo de Proposição de Indicadores para Avaliação do Alcance das Metas
Nacionais de Biodiversidade 1 a 4 e assessoria técnica à discussão no contexto

do desenvolvimento desses Indicadores;

Construção da EPANB 
reforçada com o 

enfoque de serviços 
ecossistêmicos 

Integração de SE nas 
agendas do setor 

público 

Promoção de projetos 
no tema



RESULTADOS IMPACTOS

Subsídios para a construção do Plano Nacional de
Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG):

• elaboração do “Estudo de Modelagem de Políticas Públicas para a
Implementação do Novo Código Florestal” (Britaldo Soares-Filho)

• promoção de discussões técnicas (ativos e passivos florestais, Cotas de Reserva

Ambiental).

Subsídios para o aprimoramento metodológico e integração
de serviços ecossistêmicos em instrumentos de zoneamento
e planejamento territorial:

• elaboração do “Estudo de Estado-da-arte da Integração de Serviços
Ecossistêmicos no Planejamento Territorial”

• Engajamento de gestores ambientais da agenda de planejamento territorial
por meio da promoção de discussões técnicas e do desenvolvimento de
capacidades no tema

Metas de 
Recuperação 

Vegetação Nativa que 
compõem o  
PLANAVEG 

Instrumentos de 
planejamento 

territorial no nível 
federal e regional-
local considerando 

serviços 
ecossistêmicos



RESULTADOS IMPACTOS

Desenvolvimento de capacidades de gestores de UCs, analistas
ambientais do ICMBio e do Dept Áreas Protegidas do MMA em
Integração de SE ao planejamento e manejo de UCs

• Processos de capacitação desenvolvidos

• Discussão em curso sobre a integração dos conceitos de SE nas diretrizes para

elaboração de planos de manejo de UCs

• Discussão em curso para realização de cursos de ensino à distância e presenciais

sobre conceitos de SE e avaliação e mapeamento e métodos de valoração

econômica

• Processos de planejamento e manejo de UCs identificados para assessoria em

parceria com ICMBio e Projeto SNUC-Lifeweb

• Articulação com o DAP para consideração de mensagens-chave sobre SE no

contexto do Plano de Comunicação do SNUC

Institucionalização da 
abordagem de SE no 

Plano Anual 
Capacitação ICMBio

Integração de SE em 
instrumentos de 
planejamento e 

manejo de Ucs (plano 
de manejo, plano de 

comunicação, etc)



RESULTADOS - IMPACTOS

Publicação do Guia para Formuladores de Políticas Públicas de
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no nível estadual e
municipal (Parceria TEEB - The Nature Conservancy /TNC - Fundação
Grupo Boticário)

Próximos passos: Divulgação do Guia e acompanhamento de

estados/municípios na elaboração/revisão políticas públicas de PSA

Subsídios para a revisão do Plano Diretor Municipal de Duque de
Caxias (RJ) e para a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo

• Apoio com uma consultoria para sensibilizar atores-chave do município sobre

tema de SE e para elaborar mapas de oferta de vários serviços ecossistêmicos

prestados pelos principais ecossistemas do território do município

• No futuro: Assessoria para consideração dos mapas no desenho das zonas do

PDM e da Lei

Instrumentos de 
planejamento 

territorial 
considerando os SE 

prestados pelas 
diferentes paisagens 

do território

Integração de SE nas 
agendas do setor 

público 

Promoção de projetos 
no tema

Principais resultados – setor público



RESULTADOS IMPACTOS

Subsídios para a revisão do instrumento de compensação florestal
através da construção de uma proposta de adequação da fórmula
para o cálculo dessa compensação no Distrito Federal (DF)
• Estudo para definição dos níveis de equivalência biológica entre áreas de

cerrado com distintas características biofísicas e de prestação de SE

• Discussão dos resultados com os membros responsáveis pela revisão da lei

(SEMA-DF e Aliança Cerrado)

Compensação Florestal 
no Distrito Federal 
feita com base em 
informações sobre 

serviços 
ecossistêmicos e 

critérios ecológicos



Parceria Atividade em andamento

IBAMA Desenvolvimento do sistema para viabilizar o mecanismo  de conversão 

de multas no Brasil;

Distrito Federal Definição de estratégia de participação preferencial de produtores 

rurais (reconhecidos como prestadores de serviços ambientais) em 

programas de compra institucional (PAPA) no contexto do Programa de 

Regularização Ambiental do DF (PRA/DF);

Rondônia Elaboração e realização de consultas públicas sobre a política de 

governança climática e pagamentos por serviços ambientais do estado 

de Rondônia;

Paraná Implementação da política estadual de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) em RPPNs - TdR aberto até hoje (22);

Amapá Análise socioeconômica das cadeias de produtos da biodiversidade, 

valoração dos serviços ecossistêmicos e elaboração de estratégia de 

desenvolvimento socioambiental na APA da Fazendinha no Estado do 

Amapá;



RESULTADOS IMPACTOS

Engajamento de federações das indústrias de 5 estados (AM, BA, GO,
MG, RJ) por meio de capacitação de 120 atores, técnicos das
instituições e público empresarial, no tema biodiversidade e serviços
ecossistêmicos

Desenvolvimento de casos locais de valoração econômica de serviços
ecossistêmicos relacionados aos negócios

Desenvolvimento de métodos e ferramentas para quantificação, valoração
econômica, relato de externalidades e análise de risco e retorno de investimentos
de processos empresariais com relação a serviços ecossistêmicos (Parceria com
FGV/GVces Iniciativa TeSE e Projeto Finanças Sustentáveis)

Criação de um conjunto de referências de aplicação dos métodos de valoração
econômica no contexto de 30 empresas, de forma a conhecer a diversidade de
situações para as quais esse tipo de análise pode ser útil

Aprimoramento de gestão de risco e identificação das oportunidades associadas
aos serviços ecossistêmicos para gestão estratégica empresarial

Incorporação do 
capital natural na 

tomada de decisão 
de negócios

Inserção/ 
consolidação do tema 

de biodiversidade e 
serviços 

ecossistêmicos na 
agenda do setor 

industrial

Principais resultados – empresarial



Empresas participantes (2014 e 2015) 10 



� Objetivo: apresentar elementos para identificação, análise e avaliação de riscos

associados aos recursos naturais e serviços ecossistêmicos em seus processos

decisórios do setor empresarial

� Método: pesquisa exploratória, com estudos de casos múltiplos

� Desafio: como incorporar SE na tomada de decisão corporativa?

Parceria com GVces/FGV – Finanças Sustentáveis: 
Explorando as conexões entre finanças corporativas e SE

Empresa: o que acontece com análise de risco e retorno convencional (VPL) 
quando incorporamos os RN/SE?
Setor Financeiro: análise de crédito e investimentos seria diferente?



Contas econômicas e políticas públicas

• Estoques são medidos em um ponto no 

tempo (ex: 1º/janeiro)

• Fluxos são medidos em taxa (ex: 

megalitros/ano, dólares/ano)

Estoques e 

fluxos

Benefícios 

Beneficiários

Medidas 

físicas e 

monetárias

• Físicas: quilogramas, 

hectares, litros, partes por 

milhão, etc.

• Monetárias: $,€, £, ¥, etc.

• Benefícios podem estar no sistema de contas 

nacionais (ex: PIB) ou não (ex: solo fértil)

• Beneficiários são grupos de pessoas 

(ex: proprietários rurais, governo, empresas).

Adaptado de Vardon,2016

Qual é o 
problema?

Quanto 
custa?

Quem são os 
ganhadores e 
perdedores?



� Proposta: SBio, por ser ponto focal do projeto TEEB:

� Articula com atores-chave (SRHU, ANA e IBGE) a sistematização de

insumos para delineamento que efetivamente contribuam para o processo

de contas econômicas ambientais de água.

� Mobiliza atores-chave para participação na execução do componente de

contas do projeto para:

Componente de contas econômicas ambientais

Participação em cursos de capacitação

Elaboração de TdR’s e aprovação de produtos

Construção da estratégia de comunicação

Participação em eventos e missões de trocas de experiências



1. Contas de água: fluxo e estoque em termos físicos e monetários para n
regiões

2. Contas de florestas: fluxo e estoque físicos

3. Contas de ecossistemas: discutir e propor processo para contas de
ecossistemas (estabelecer “mapa do caminho”

Resultados esperados



• O processo de integrar SE em diferentes instrumentos e políticas está diretamente
relacionado às janelas de oportunidades de processos de mudança desses
instrumentos e políticas e depende de conjunturas institucionais favoráveis;

• É necessário que a agenda de SE seja internalizada como uma estratégia de
governo e do setor empresarial para gerar impacto;

• A comunicação do tema de SE e o desenvolvimento de capacidades de atores
políticos é um fator-chave para alcançar impactos na inserção e priorização do tema
nas agendas políticas;

• A priorização do enfoque de SE nas estratégias de atuação das instituições parte
do projeto (em alto nível)

• Elaborar uma estratégia de comunicação efetiva do tema e da sua importância
como argumento em favor da conservação;

• A integração do tema no contexto público e empresarial em tempos de crise
econômica – ao mesmo tempo uma janela de oportunidade;

Lições aprendidas

Desafios



Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza
Rodrigo Vieira
Luana Duarte

Otávio Ferrarini

Departamento de Conservação de Ecossistemas
Secretaria de Biodiversidade e Florestas

carlos.scaramuzza@mma.gov.br

Obrigado!


