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APRESENTAÇÃO
O presente documento trata-se do Produto 6.1: Análise de formatos e modelos de interação
entre governo e setor privado e fichas de casos de negócios do setor privado, conforme previsto
no Plano de Ação (Produto 1) do Contrato Administrativo Nº 001 /2012, Processo Nº
02000.001975/2011-41 do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
O produto visa apresentar os itens previstos na descrição presente no Ofício
207/2013/GAB/SMCQ/MMA do MMA e seu detalhamento do Plano de Ação revisado (Produto
1.1) para o Produto 6.1 sendo eles: i) análise acerca dos formatos e modelos de interação entre
governo e setor privado em torno de iniciativas de adaptação, à luz de experiências
internacionais na questão e do contexto brasileiro, tendo em vista o interesse demonstrado pelo
setor privado no desenvolvimento do tema no âmbito da Comissão Técnica do Plano Setorial de
Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a Consolidação de uma Economia de Baixa
Emissão de Carbono na Indústria de Transformação, em 26 de março de 2013, e em outros
fóruns, tal qual o Fórum Latino Americano de Adaptação às Mudanças Climáticas, realizado em
26 de junho de 2013 ii) fichas de casos de negócio em adaptação (setor privado) previstas no
Produto 6 do contrato1.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste relatório consiste na revisão da literatura
sobre o tema e no levantamento de estudos de casos em adaptação refletindo experiências
internacionais e nacionais. A fim de analisar os formatos e modelos de interação entre governo
e setor privado em torno de iniciativas de adaptação no Capítulo 3 (item i), foram elaborados
os Capítulos 1 e 2 para caracterizar os setores privado e público respectivamente no contexto
da adaptação identificando que fatores influenciam o setor privado a empreender ou unir
esforços com o setor público em iniciativas para adaptação e qual é o papel do governo para
possibilitar, fomentar e contribuir com ações de adaptação por parte do setor privado.
Assim, o Capítulo 1 traz os riscos e oportunidades em matéria de adaptação para os setores mais
relevantes, aborda o estado da arte da atuação do setor privado em adaptação e faz um
levantamento das principais barreiras e motivações que o setor privado encontra para
desenvolver iniciativas neste tema. O conteúdo deste capítulo, embora não esteja explícito no
plano de trabalho, se mostrou de grande relevância para os tomadores de decisão públicos,
uma vez que explicita características do setor privado importantes para guiar seu futuro
engajamento no estabelecimento de formatos e modelos de interação com os mesmos.
Igualmente, ao final do Capítulo 1, foram convenientemente apresentadas as fichas de casos
de negócio e de investimento do setor privado em adaptação dentro dos recortes2 priorizados
ao longo dos produtos anteriores (como previsto no item ii e previamente no Produto 6). Esta
seção busca exemplificar as informações tratadas no capítulo através de casos de respostas
empresariais à riscos e oportunidades decorrentes da mudança do clima. Diversos casos
expostos nesta seção foram escolhidos do portal da Private Sector Initiative e no Fórum Latino
Americano de Adaptação às Mudanças Climáticas, realizado em 26 de junho de 2013, iniciativa
apontada pelo MMA no ofício e descrição deste produto no plano de trabalho.

1

As fichas de casos de negócio estavam inicialmente previstas no Produto 6.0, no entanto foram alocadas
no Produto 6.1 devido à maior relação com o tema (setor privado), tornando-o assim mais coerente.
2

Dentre as informações disponibilizadas e publicadas dos atores mapeados (vide nota de rodapé 1 do
Produto 1.1 – Plano de Ação), não foi identificado nenhum caso de negócio associado ao tema Saúde.
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O Capítulo 2 retoma brevemente as justificativas para intervenção do setor público em
adaptação e apresenta os tipos de ações públicas. Embora não seja o foco deste relatório (tema
abordado exaustivamente em outros produtos), seu conteúdo é fundamental para explicitar o
papel do governo em promover condições necessárias para a atuação do setor privado no tema
e direcionar o ritmo de sua implementação e em interação com o governo. As ações explicitadas
neste capítulo servirão de base para a discussão dos formatos de interação que os setores
público e privado no desenvolvimento de ações de adaptação.
O Capítulo 3 traz os meios pelos quais a interação entre estes dois agentes pode ser
estabelecida para possibilitar, fomentar e contribuir para o desenvolvimento de iniciativas de
adaptação.
Para tanto, o Capítulo 3 recupera os tipos de ações públicas e funções do governo em adaptação,
as barreiras de atuação, justificativas para a ação do governo, ações possíveis e elenca os
potenciais formatos de interação entre os setores público e privado para viabilizar tais ações.
Em seguida são abordados modelos de atuação conjunta previstos no contexto regulatório
nacional, e apontadas experiências internacionais e nacionais dessa atuação em adaptação
para, a partir destes, serem elencadas possíveis modelos de interação entre governo e setor
privado em torno de iniciativas de adaptação. Por fim, este capítulo ainda traz uma seção que
aborda como pode se dar o engajamento do setor privado pelo setor público no ciclo de
planejamento, sendo o mesmo uma forma de interação extremamente relevante.
No Capítulo 4, embora não fosse demandado no plano de trabalho, optou-se por tratar o setor
financeiro e a adaptação às mudanças climáticas à parte devido as suas particularidades no
tema, buscando destacar impactos e a necessidade de novos negócios para enfrentar os riscos
emergentes.
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INTRODUÇÃO
O Plano Nacional sobre Mudanças do Clima reconhece que as demandas por ações em
adaptação geram oportunidades de fomento ao “crescimento da economia, geração de renda e
desenvolvimento regional”. Identifica que esta é uma agenda desafiadora, que requer
investimentos e gera custos, mas também que consiste em uma estratégia para criar vantagens
comparativas e competitivas para o Brasil. O “fomento à indústria nascente” é citado como
exemplo, com potencial de gerar renda e impulsionar o desenvolvimento em áreas que vivem
pressão do modelo econômico vigente sob seus recursos naturais.
Mesmo no mais otimista dos cenários de alterações climáticas, os diversos setores da economia
deverão desenvolver estratégias consistentes para gerenciar as consequências do aquecimento
global esperado. O Brasil apresenta grande dependência a setores primários da economia,
característica que o faz especialmente suscetível às mudanças climáticas. O setor agropecuário,
por exemplo, representa cerca de 23% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, além de ser o
setor que mais cresceu no primeiro trimestre de 2013 - 9,7% em relação ao mesmo período de
2012. Além disso, o país possui matriz energética diretamente dependente da disponibilidade
de recursos hídricos, dependendo desta as produções agrícola e industrial.
Assim, a construção de uma agenda de adaptação às mudanças climáticas, priorizando
estratégias antecipatórias às reativas, deve envolver todas as partes da sociedade,
especialmente governo e setor privado. Assim, o empreendimento por parte do setor público
de iniciativas em conjunto com o setor privado tem como principais objetivos:









Ganhos de eficiência, provendo o melhor ganho sobre investimento para os
contribuintes;
Demonstrar a possibilidade de sucesso de projetos inovadores, angariar conhecimento
e lições aprendidas e promover habilidades e capacidades necessárias à sua replicação;
Possibilitar a provisão de infraestrutura com recursos limitados do governo;
Fortalecer a eficiência no planejamento, gestão e monitoramento e avaliação dos
projetos e aumentar a acurácia de prazos e entrega;
Encorajar inovações por parte do governo e setor privado;
Levantar os recursos necessários aos custos envolvidos em todas as fases do ciclo de
vida do projeto, reduzindo o risco de que seja redimensionado ou não possa ser
finalizado;
Apoiar negócios em condições difíceis de competição no mercado global, por meio da
implementação de projetos para superar desafios compartilhados no setor privado;
Garantir que a visão e os interesses do setor privado também sejam contemplados na
ação do governo.

O objetivo deste relatório é apresentar uma análise das possíveis interações entre o setor
público e privado para adaptação às mudanças do clima no Brasil. As quatro principais questões
que permeiam o desenvolvimento deste documento são:





Que fatores influenciam o setor privado a empreender ou unir esforços com o setor
público em iniciativas para adaptação?
Qual é o papel do governo para possibilitar, fomentar e contribuir com ações de
adaptação por parte do setor privado?
Como podem se dar as parcerias entre setores público e privado?
Como o setor financeiro e de seguros participa desta agenda?
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste relatório consiste na revisão da literatura
sobre o tema e no levantamento de estudos de casos em adaptação, os quais são apresentados
no final de todos os capítulos de acordo com o tema tratado. O Capítulo 1 traz os riscos e
oportunidades em matéria de adaptação para os setores mais relevantes, aborda o estado da
arte da atuação do setor privado em adaptação e faz um levantamento das principais barreiras
e motivações que o setor privado encontra para desenvolver iniciativas neste tema. O Capítulo
2 retoma brevemente as justificativas para intervenção do setor público em adaptação e
apresenta os tipos de ações públicas. O Capítulo 3 traz os elementos para parcerias entre setores
público e privado na atuação em adaptação, discutindo as interações público privada nos tipos
de ações públicas e o engajamento do setor privado pelo setor público no ciclo de planejamento.
O Capítulo 4, por sua vez, trata o setor financeiro e a adaptação às mudanças climáticas à parte
devido as suas particularidades no tema, buscando destacar impactos e a necessidade de novos
negócios para enfrentar os riscos emergentes. Por fim, a conclusão do relatório traz os principais
pontos levantados no decorrer do relatório.
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1

O SETOR PRIVADO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Este capítulo tem como objetivo explorar os fatores que influenciam o setor privado a
empreender ou unir esforços em iniciativas para adaptação às mudanças climáticas. Para tanto,
uma pesquisa bibliográfica foi feita buscando:
i.

Compreender como as mudanças climáticas afetam os negócios gerando tanto riscos e
oportunidades;
Entender o atual status do setor privado em termos de desenvolvimento de agendas de
adaptação;
Listar as principais motivações e barreiras para construção de uma agenda corporativa de
adaptação; e, por fim,
Exemplificar alguns esforços atuais através de casos de atuação em adaptação no setor
privado no Brasil e no mundo.

ii.
iii.
iv.

1.1

RISCOS E OPORTUNIDADES PARA O NEGÓCIO

A mudança do clima acarretará também em alterações no ambiente dos negócios, tanto de
cunho técnico e operacional como estratégico. Se por um lado potenciais impactos negativos
como a interrupção de cadeias de transporte, a redução na produção de energia e o aumento
de pragas na lavoura devem prejudicar os negócios, as mudanças climáticas também oferecem
um ambiente propício à ampliação de novas fronteiras, como a criação de novos mercados e
exploração de recursos antes inviáveis. A Tabela 1.1Tabela 1.1 – Riscos e oportunidades mostra
diversos exemplos de potenciais riscos e oportunidades das mudanças climáticas em alguns
setores específicos.
TABELA 1.1 – RISCOS E OPORTUNIDADES DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS POR SETOR

Transporte

Segurança Alimentar e Agropecuária

Setores

Riscos

Oportunidades

▪ Interrupção da operação do negócio, consequência
de eventos extremos;
▪ Limitação da extração de recursos em decorrência
da redução da disponibilidade de recursos hídricos;
▪ Redução da produtividade das culturas dados o
aumento da frequência de tempestades, ondas de
frio e calor, seca, inundações e erosões;
▪ Diminuição da oferta de mão de obra nas regiões
mais impactadas pelas mudanças do clima no País
devido à migração populacional;
▪ Alterações na qualidade, quantidade e tipo de
alimentos disponíveis;
▪ Riscos à integridade e funcionamento dos canais e
centros de transporte dos quais depende a
distribuição de matérias-primas e produtos.

▪ Consultorias para análise e gestão de
riscos;
▪ Promoção de informações específicas e
serviço de construção e interpretação de
cenários;
▪ Soluções de desenvolvimento de
alternativas de modais de transporte;
▪ Gestão de recursos hídricos;
▪ Desenvolvimento e promoção de alimentos
não tradicionais melhores adaptados;
▪ Pesquisa e exploração de recursos antes
inviáveis e.g. culturas alternativas adaptadas
às novas condições climáticas;
▪ Desenvolvimento e promoção de novos
produtos financeiros e de seguros.

▪ Atrasos, quebra na cadeia de distribuição, perda de
produtos e impedimento do acesso a rotas de
transporte devido à eventos extremos, desastres
naturais e alta dependência do transporte rodoviário
e falta de integração dos diferentes modais para
transporte de produtos e mercadorias

▪ Consultorias para análise e gestão de
riscos;
▪ Promoção de informações específicas e
serviço de construção e interpretação de
cenários;
▪ Soluções de desenvolvimento de
alternativas de modais de transporte;
▪ Desenvolvimento e promoção de novos
produtos financeiros e de seguros.
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Indústria
Energia
Saúde
Água
Biodiversidade

▪ Atrasos e interrupções nos projetos;
▪ Danos à infraestrutura, e.g. prédios e sistemas de
drenagem;
▪ Aumento de custos devido às mudanças de
temperatura, requerendo maior capacidade de
resfriamento;
▪ Mudanças nos requerimentos de projetos de
construção.

▪ Consultorias para análise e gestão de
riscos;
▪ Promoção de informações específicas;
▪ Capacitação e difusão de conhecimento e
de tecnologias já desenvolvidas;
▪ Desenvolvimento e promoção de novos
produtos financeiros e de seguros.

▪ Interrupção na geração de energia em
hidroelétricas, principalmente no Norte e Nordeste
do País, devido aos períodos de seca;
▪ Danos a equipamentos e unidades de geração de
energia;
▪ Diminuição da disponibilidade de terras com
condições climáticas adequadas para a produção de
culturas bioenergéticas;
▪ Dificuldade ou impedimento da extração dos
recursos necessários para a geração de energia;
▪ Interrupção dos sistemas de distribuição de energia;
▪ Dificuldade de prever e de atender a demanda
devido às variações de temperatura.
▪ Disseminação de epidemias devido ao aumento de
área propícia para reprodução de vetores e danos nos
serviços de saneamento e água;
▪ Perda ou desiquilíbrio da biodiversidade
acarretando em aumento da incidência de doenças;
▪ Demanda por novos remédios e tratamentos
acessíveis à população de baixa renda;
▪ Interrupção no fornecimento de matéria-prima
necessária às unidades de atendimento.

▪ Consultorias para análise e gestão de
riscos;
▪ Promoção de informações específicas e
serviço de gestão de recursos naturais;
▪ Soluções relacionadas a fontes de energia
alternativas e diversificação da matriz;
▪ Capacitação e difusão de conhecimento e
de tecnologias já desenvolvidas;
▪ Desenvolvimento e promoção de novos
produtos financeiros e de seguros.

- Aumento da evaporação e diminuição da
precipitação prejudicando a produtividade das
culturas agrícolas;
-Aumento da frequência de eventos extremos que
causam desastres naturais, como: tempestades,
temperaturas extremas, secas, desertificação,
epidemias;
- Redução na frequência de chuvas resultando em
perdas nas produções agrícolas e diminuição nas
vazões dos rios importantes para geração de energia;
- Aumento da disseminação de doenças de veiculação
hídrica como cólera, tifo, diarreia, etc;
- Redução de água disponível para irrigação e
dessedentação de animais;
- Racionamento de água para o consumo humano.
- Mudanças nos regimes de precipitação e aumento de
temperaturas oceânicas alterando os ecossistemas;
-Aumento da frequência de eventos extremos que
causam desastres naturais, como: temperaturas
extremas, maior duração de estações de seca,
estiagens rigorosas, desertificação, incêndios
florestais;
- Redução da riqueza de espécies de flora e fauna da
Mata Atlântica, algumas atingindo o limiar de ameaça
de extinção;
- Conversão de parte da Amazônia em Cerrado
(savanização);

▪ Consultorias para análise e gestão de
riscos;
▪ Gestão especializada em serviços de saúde;
▪ Serviços especializados de atendimento
pós-desastres;
▪ Tecnologias e serviços de comunicação
▪ Pesquisa e desenvolvimento na área de
saúde;
▪ Soluções de modais alternativos;
▪ Desenvolvimento e promoção de novos
produtos financeiros e de seguros.
- Consultorias para análise e gestão
integrada de riscos de desastres, avaliação
de impactos e vulnerabilidade e opções de
estratégias de adaptação;
- Promoção de informações específicas e
serviço de gestão de recursos naturais;
- Soluções relacionadas ao armazenamento
de água (métodos alternativos e
diversificação);
- Capacitação e difusão de conhecimento e de
tecnologias já desenvolvidas;
- Monitoramento hidrológico;
- Realização de estudos sobre Recursos
Hídricos e Gerenciamento de Impactos;
- Ações de combate à desertificação e
mitigação dos efeitos da seca.
- Consultorias para análise e gestão de riscos,
mapeamento de espécies ameaçadas,
integração de ações de conservação, gestão
sustentável de áreas florestais, agrícolas e de
aquicultura;
- Realização de pesquisa envolvendo
comunidades tradicionais;
- Promoção de informações específicas e
serviço de gestão de recursos naturais;
- Realização de inventários biológicos;
- Turismo ecológico em áreas protegidas;
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Cidades
Desastres Naturais
Zonas
Costeiras

- Maior frequência de estiagens sazonais rigorosas,
contribuindo para incêndios mais frequentes;
- Na Caatinga o clima pode mudar de semiárido para
árido, sendo substituída por um semideserto com
vegetação cactácea.

-Ações voltadas para a conservação da
biodiversidade;
- Revisões taxonômicas;
- Realização de estudos com espécies de
importância socioeconômica.

- Inundações de extensas áreas urbanizadas;
- Enxurradas com alta energia de arraste e
alagamentos em áreas populosas;
- Lixo lançado nos cursos d’água;
- Escorregamentos em encostas naturais com
moradias;
- Exposição da população ao risco de doenças
infecciosas de veiculação hídrica causadas pelo
contado com água contaminada e doenças
respiratórias e vetoriais (dengue, febre amarela e
malária);
- Mortalidade em dias mais quentes e em períodos de
ondas de calor, principalmente em crianças, idosos e
pessoas mais pobres;
- Períodos de secas mais prolongados e eventos de
tempestades com ventos mais fortes e chuvas de
maior intensidade atingindo a população vulnerável
nas cidades, principalmente localizadas em áreas de
riscos como encostas e várzeas;
- Aumento do nível do mar e erosão costeira atingindo
as moradias na faixa costeira, devido à sua fixação com
muros;
- Instabilização de encostas, alagamento de áreas de
baixada, enchentes e devastação da infraestrutura
urbana;
- Elevação do nível freático, na inundação das zonas
baixas e consequentemente no bloqueio do
escoamento de canais e rios das baixadas.
- Perda da biodiversidade e serviços ecossistêmicos
com consequências como fornecimento de água,
produção de alimentos e microclima;
- Migração populacional.
- Ocupação inadequada de áreas de risco geológico
potencial;
- Ausência de infraestrutura urbana;
- Execução de cortes e aterros instáveis;
- Depósitos de lixo nas encostas e a vulnerabilidade das
construções;
- Aumento da frequência de eventos extremos que
causam desastres naturais;
- Diminuição da vazão dos rios para geração de energia
hidrelétrica, da capacidade dos reservatórios de água
para abastecimento da população e aumento de
doenças respiratórias nos centros urbanos, devido a
estiagem e seca;
- Migração da população rural para os centros
urbanos;
- Perdas de produção agrícola, geração de energia,
infraestrutura habitacional, de transporte, industriais,
etc.
- Aumento do nível do mar e erosão costeira atingindo
áreas urbanas;
- Perdas de biodiversidade marítima e de zonas
costeiras;

- Consultorias para análise e gestão de riscos,
planejamento ambiental urbano;
- Soluções relacionadas a agricultura
metropolitana e infraestrutura urbana;
- Construção de Parques Lineares;
- Projeto e avaliação das estruturas costeiras;
- Pesquisa e desenvolvimento, públicos e
privados e em atividades científicas e técnicas
correlatas públicas;
- Capacitação sobre mudanças climáticas e
cidades;
- Ciclovias exclusivas;
- Coleta seletiva;
- Edifícios novos e reformados que tem
certificação de sustentabilidade ambiental.

- Consultorias para análise e gestão de riscos,
planejamento ambiental urbano;
- Realização de carta geotécnica de aptidão à
urbanização em relação a municípios críticos
a desastres porcentagem;
- Promoção de informações específicas;
- Capacitação e difusão de conhecimento e
de tecnologias já desenvolvidas;
- Desenvolvimento e promoção de novos
produtos financeiros e de seguros.

- Consultorias para análise e gestão de riscos;
- Projeto e avaliação das estruturas costeiras;
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- Impactos na mobilidade urbana, com consequência
para o crescimento da economia e qualidade de vida
das populações;
- Danos à infraestrutura habitacional, industrial,
energética e de lazer em áreas litorâneas.
- Ameaça aos patrimônios devido as mudanças
climáticas;
- Alto custo estimado decorrente do aumento do nível
do mar em cada tipo de patrimônio (urbanização,
redes de serviços públicos, etc.);
- Impactos na infraestrutura de transporte costeiro
devido aos efeitos combinados de tempestade e
aumento do nível global do mar.

- Pesquisa e desenvolvimento, públicos e
privados e em atividades científicas e técnicas
correlatas públicas;
- Reconstrução periódica das benfeitorias e
aproveitamento de áreas inundadas para
aquicultura;
- Realização de obras de proteção como
engordamento de praias, fixação da costa
com blocos artificiais, construção de muros
de proteção, construção de quebra-mares ou
estruturas no mar e recuperação de
estruturas portuárias;
- Desenvolvimento e promoção de novos
produtos financeiros e de seguros.

Fonte: Elaboração própria

Assim, os modelos de negócio que responderem aos desafios dos diversos riscos e
oportunidades estarão menos expostos aos impactos negativos das mudanças do clima e
consequentemente ganham competitividade em um ambiente de maior instabilidade. Em
termos financeiros, estima-se que os custos das ações necessárias em resposta aos riscos das
mudanças do clima são significativamente menores do que aqueles decorrentes da inação. De
acordo com análise realizada por US Geological Survey e Banco Mundial, envolvendo oito países,
um investimento de 40 bilhões de dólares realizado por setores público e privado pode evitar
perdas na magnitude de 280 bilhões até 2030 (UN GLOBAL COMPACT, et al., 2011) 3.
A título de exemplo, a conservação de recursos naturais e a promoção de melhor condição de
vida para populações vulneráveis aumentam a resiliência dos negócios intrinsicamente
dependentes de tais recursos naturais ou populações. A viabilidade dos negócios está
intrinsecamente conectada às comunidades para acesso de recursos indispensáveis às suas
operações, tais como mão-de-obra, recursos naturais e infraestrutura. Desta forma, justifica-se
a ação do setor privado em prol do bem-estar dessas comunidades e do desenvolvimento
econômico, e, portanto, devem fazer parte da análise sistêmica sobre os desdobramentos das
mudanças do clima. A Figura 1.1 mostra como um determinado componente do negócio pode
ser tanto uma fonte de perdas e custos como uma fonte oportunidade, dependendo da forma
que são entendidos e trabalhados dentro do negócio em questão.

3

São exemplos disso: projeto, no Vietnã, de conservação de área de mangue a fim de proteger a população residente
na costa de tempestades, cujos benefícios superaram em 52 vezes o custo; no Brasil, um projeto para quebrar o ciclo
de enchentes frequentes, que resultou em retorno sobre investimento maior de 50%, considerando a redução dos danos
às moradias e infraestrutura (WASKOW, 2009).
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FIGURA 1.1 - ADAPTAÇÃO E ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS: CUSTOS OU OPORTUNIDADES?

FONTES DE PERDAS E
CUSTOS

PRINCIPAIS COMPONENTES DO
NEGÓCIO IMPACTADOS PELAS
MUDANÇAS DO CLIMA

FONTES DE
OPORTUNIDADES

Preços mais altos e
aumento nos custos
Perda de produtividade
Danos físicos e perdas

OPERAÇÕES
Insumos, matérias-primas
Mão de obra
Ativos fixos, infraestrutura

Recursos obtidos de forma
mais sustentável
Centros estáveis de
trabalho
Estruturas resilientes e
com seguro

Interrupções na cadeia de
fornecimento
Obsolescência de
produtos

ESTRATÉGIA DE MERCADO
Cadeia de fornecimento e
distribuição
Consumidores, demanda

Novos modelos logísticos
Novos mercados e
atendimento de
demandas emergentes

Aumento dos custos e
queda na eficência
Perdas reputacionais
Conflitos

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS Parcerias e otimização de
recursos
Formuladores de políticas
Transparência
públicas
Obtenção de licenças de
Investidores
operação
Comunidades

Fonte: (UN GLOBAL COMPACT et al., 2011)

A fim de garantir a viabilidade dos negócios e assegurar competitividade, o setor privado deve
trabalhar no planejamento, investimento e implementação de medidas de adaptação. O
primeiro passo, no entanto, é a conscientização por parte dos tomadores de decisão da
dependência dos seus negócios em relação aos recursos naturais e sociais e dos potenciais
impactos diretos e indiretos, o que deve originar de movimentos de contabilização e reporte
destes. São pelo menos três principais aspectos que interferem no nível de envolvimento da
atuação do setor privado em medidas de adaptação:




Influência das mudanças climáticas nas atividades econômicas: implica nos potenciais
impactos sobre insumos, processos e distribuição dos produtos e serviços;
Capacidade financeira e operacional para lidar com riscos e explorar oportunidades:
empresas menores podem encontrar dificuldade em investir e identificar riscos e
oportunidades das mudanças do clima; e
Áreas geográficas de atuação: determinam os recursos mais acessíveis, incluindo mão
de obra, bem como as fragilidades de suas cadeias de valor.

Dado este panorama, o setor privado começa a se movimentar no sentido de incorporar
adaptação às mudanças climáticas em suas agendas, como será apresentado na seção seguinte.
1.2

AGENDAS CORPORATIVAS DE ADAPTAÇÃO

Nesta seção é apresentado o estado da arte em iniciativas corporativas com atuação em
adaptação. Para isso, tomou-se como base informações levantadas em pesquisa secundária e
material produzido a partir do Fórum Latino Americano de Adaptação às Mudanças do Clima,
realizado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da FGV-EAESP em parceria com
o Secretariado da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Tratando-se da atuação das empresas no tema mudanças climáticas, sabe-se que as ações e os
recursos empresariais são majoritariamente dedicados à redução e gestão das emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE). O setor privado é um ator relativamente novo na agenda de
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adaptação, embora haja o comprometimento significativo de muitas empresas com temas de
sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.
1.2.1

Principais aspectos da atuação do setor privado em adaptação

Reconhecimento de que as mudanças climáticas geram em riscos e oportunidades
Pesquisa realizada pela United Nations Global Compact e United Nations Environment
Programme Caring for Climate (2010) com 72 empresas evidencia que: 83% do grupo entende
que os impactos das mudanças do clima implicam em riscos para seus produtos e serviços.
Ainda, 86% acredita que a atuação frente aos impactos e o investimento em soluções para
adaptação representam oportunidades de negócios. Veja alguns exemplos na Seção 1.4 de casos
de negócios em adaptação.
Planejamento predominantemente relacionados à riscos diretos e imediatos
No cenário mundial é possível reconhecer a atuação proeminente dos setores expostos a riscos
diretos, de curto e médio prazo, e com fragilidades evidentes em suas cadeias de valor, como os
setores de agricultura, mineração, infraestrutura, energia, saúde e seguros. A pesquisa da United
Nations Global Compact e United Nations Environment Programme Caring for Climate (2010)
indica que 66,67% das empresas analisadas priorizam o tratamento de riscos diretos (como
escassez de água e prejuízos em ativos), não elaborando planos concretos para lidar com riscos
indiretos.
Além disso, majoritariamente, as empresas acessam e consideram em suas estratégias os riscos
climáticos atuais, mas poucas avaliam riscos futuros. Nesse sentido, os estudos da OECD
(Agrawala, 2011) e da UN Global Compact et al. (2011) indicam que a incorporação de
abordagens de longo prazo na análise de riscos, imprescindível para questões relacionadas às
mudanças climáticas, ainda não é comum; as empresas que o fazem baseiam-se em projeções
publicadas pelo IPCC ou contratam consultores externos, não internalizando essa cultura de
planejamento por longos períodos.
No Brasil, um levantamento feito pela (COEP, 2011) com 18 organizações empresariais de
grande porte, evidencia que os representantes do setor consideram os impactos físicos,
econômicos e sociais das mudanças do clima para seus negócios, mas impactos indiretos, como
os relacionados a vulnerabilidades em suas cadeias de valor e de comunidades em que estão
presentes, não foram citados.
Medidas de adaptação como objetivo secundário de projetos
Adaptação às mudanças do clima deve ser entendida como transversal às diversas áreas de uma
empresa ou governo, uma vez que os impactos das mudanças climáticas serão sentidos
diferentemente em cada área (estratégica e/ou geográfica). Desta forma, medidas de adaptação
são frequentemente vinculadas (gerando cobenefícios) a projetos realizados com outros
propósitos.
Portanto, é comum que adaptação não tenha orçamento específico e a alocação de recursos
para esta finalidade é realizada por projetos. Entre 18 investimentos em adaptação no Brasil,
acessados por May e Vinha (2012) a partir de pesquisa com 23 organizações privadas, os valores
variam entre meio milhão e 200 milhões de reais, com média de 26,7 milhões. Este estudo
revelou, ainda, a concentração dos investimentos em projetos implementados nas regiões Sul e
Sudeste do País (48% dos 40 projetos identificados) e um pequeno número na região que está
entre as mais afetadas pelas mudanças do clima, a Nordeste.
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Ainda, dada esta característica intrínseca da adaptação, em geral, o levantamento,
sistematização e análise de dados objetivos sobre os resultados das ações de adaptação é falho.
Tendência a assumir estratégias de adaptação conservadoras
É comum que os agentes privados priorizem medidas no-regret e alinhadas às chamadas soft
measures. As medidas no-regret são aquelas que geram benefícios certos para a operação além
da adaptação às mudanças climáticas, portanto, mesmo que os cenários climáticos não se
concretizem, outros benefícios foram alcançados. As soft measures, por sua vez, são as medidas
de adaptação que não exigem investimentos de longo prazo e contam com menor grau de
irreversibilidade que as hard measures.
Um exemplo de medida no-regret e soft measure é a diversificação da base de fornecedores,
que diminui riscos, custos e a vulnerabilidade em relação às mudanças do clima, a partir de
investimento de curto prazo. Outras destas medidas estão vinculadas aos temas mais
trabalhados pelo setor privado como gestão eficiente de recursos hídricos e iniciativas de
agricultura sustentável e diversificação de fornecedores de matéria-prima indispensáveis à
produção. OErro! Fonte de referência não encontrada. Caso da Unilever de disponibilidade de
uprimentos e produção agrícola sustentável, na seção 1.4.6, ilustra esse tipo de atuação,
combinando necessidades presentes com riscos futuros e desdobrando-se em benefícios gerais
para a empresa.
Globalmente, as empresas que estão implementando hard measures de adaptação são as que
pertencem a setores com grande dependência de ativos fixos de longo prazo, como serviços
públicos de água, produtores e distribuidores de energia e mineração. Nesse grupo, uma
questão chave para a decisão é a possibilidade, ou não, de repassar custos aos seus
consumidores (Agrawala, 2011).
Articulação com demais organizações no desenvolvimento de projetos em adaptação
Estudo do IPEA (2010) evidencia que as empresas brasileiras buscam estabelecer parcerias para
a implementação de parte ou da totalidade das iniciativas. Para elas, parceria significa
compartilhar compromissos, objetivos, responsabilidades e trocar conhecimento e experiências.
Todas as empresas analisadas realizam parcerias para projetos em mudanças climáticas junto a
comunidades vulneráveis, ONGs e órgãos municipais; 94% com órgãos estaduais; 89% com
associações comunitárias; 78% com empresas públicas, organizações privadas e órgãos federais.
De acordo com May e Vinha (2012), dentre as organizações do setor público mais citadas como
parceiras em projetos de adaptação por 23 empresas do setor privado estão as universidades
públicas (UFMG, UFRJ, UFRRJ, ESALQ), governos municipais e estaduais, ICMBio, BNDES, Polícia
Ambiental e institutos de pesquisa.
1.2.2

Principais linhas de atuação em adaptação no Brasil

Fortalecimento de resiliência de comunidades vulneráveis: Projetos de adaptação com
comunidades vulneráveis concentram-se em apoio emergencial após a ocorrência de eventos
extremos (78% das organizações consultadas pela COEP), seguidos por iniciativas de segurança
alimentar, recuperação de áreas degradadas e recursos hídricos (COEP, 2011). Tais projetos
passam pelo apoio pontual a municípios em situação de emergência, o engajamento voluntário
de colaboradores, a participação em comitês de gestão de risco, parceria com a defesa civil e
apoio financeiro aos atingidos. O trabalho prévio com comunidades, para reduzir impactos dos
possíveis eventos climáticos, é alvo de apenas 39% das organizações consultadas e concentrase, principalmente, nos setores de eletricidade e gás. Tais esforços vêm sendo concretizados
pela elaboração de planos de contingência, orientação da comunidade em relação à disposição
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do lixo e tratamento adequado do solo. As ações relacionadas a recursos hídricos apresentadas
conformam o grupo mais diverso e abrangente, incluindo investimentos para garantir a oferta
de água, por meio, por exemplo, da construção de poços e barragens, e para a melhoria da
qualidade da água, pela despoluição de bacias hidrográficas e construção de estações de
tratamento.
Recuperação de áreas degradadas: Ações são, em sua maioria, de reflorestamento,
recuperação de matas ciliares em pequenas propriedades rurais, criação ou manutenção de
corredores ecológicos e a implantação de sistemas agroflorestais. A segurança alimentar das
comunidades é trabalhada pelas empresas em iniciativas de agroextrativismo e agricultura
ecológica.
Infraestrutura: Ações direcionadas a estruturas de saneamento, como rede de coleta de
esgotos, banheiros e fossas secas e sépticas.
Saúde: De acordo com o estudo da COEP (2011), 33% das empresas afirmam atuar,
principalmente, ao apoio a hospitais, combate à malária nos domínios da empresa e
gerenciamento de resíduos sólidos.
Sensibilização e o envolvimento da sociedade no tema: Atuação junto a ONGs na formação de
agentes socioambientais, programas de relacionamento comunitário para construção de
Agenda 21 e fortalecimento de lideranças.
1.3

MOTIVAÇÕES E BARREIRAS PARA A ATUAÇÃO EM ADAPTAÇÃO

O desenvolvimento e implementação de soluções em adaptação são diretamente influenciados
pelas motivações e barreiras que o setor privado está sujeito. A Tabela 2 lista as principais
motivações e barreiras que são detalhadas a seguir.
TABELA 2 - MOTIVAÇÕES E BARREIRAS PARA ATUAÇÃO DO SETOR PRIVADO EM ADAPTAÇÃO
Motivações
Identificação de riscos e oportunidades
Engajamento (nacional e internacional) do setor
público no tema e coerência entre planos e
compromissos assumidos pelos governos
Reconhecimento da alta gestão

Barreiras
Ausência de conhecimentos e informação
Lacuna em capacitação de profissionais do setor
privado para o levantamento e análise de informações
sobre cenários climáticos
Desconexão entre as linguagens científica e
empresarial costuma ser um fator dificultador
Dificuldade de envolvimento da alta gestão

Identificação de atuação em adaptação da
concorrência
Incentivo de organizações internacionais e nacionais
no tema
O acesso a diversas tecnologias
Visibilidade obtida junto a potenciais clientes,
parceiros e à sociedade, além do reconhecimento
formal por apoio à difusão da solução

Foco em investimentos com retorno de curto prazo
Complexidade de articulação
Dificuldade em comunicar as ações em adaptação e
seus resultados

Ausência de recursos financeiros
Fonte: Elaboração própria

Identificação de oportunidades e riscos
A identificação de riscos e oportunidades, essencial à continuidade do negócio, pode ser
considerada o grande motivador para a atuação do setor privado em ações de adaptação (ver
Seção Erro! Fonte de referência não encontrada.). Enquanto que para parte das empresas os
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iscos decorrentes das mudanças do clima são suficientes para darem início à atuação em
adaptação, para outras, é fundamental a identificação de oportunidades, além de riscos, para
iniciarem sua agenda (PWC, 2010). Uma pesquisa da UN Global Compact et al. (2011) afirma que
80% das empresas entendem que responder a riscos climáticos representa oportunidades para
seus negócios, enquanto que 36% afirmam que suas estratégias no tema possuem “forte
ênfase” em aproveitar oportunidades. O Caso Basf sobre novas tecnologias e produtos para
adaptação às mudanças climáticas, na Seção 1.4.7, traz um exemplo de uma organização que
está trabalhando no sentido de explorar oportunidades advindas das mudanças climáticas.
Da mesma forma, o potencial prejuízo a produção, seja por escassez de água, mudança de
temperatura ou condições de insegurança para o trabalho dos colaboradores, incentiva
fortemente o setor privado à se engajar em ações de adaptação.
Engajamento do setor público e ambiente regulatório, político e econômico
Como apontado no estudo da OECD (Agrawala, 2011), o nível de engajamento, nacional e
internacional, do setor público no tema adaptação e a coerência entre os compromissos e planos
assumidos pelos governos representam um forte estímulo ao setor privado na construção de
uma agenda de adaptação. Assim, a lógica para a ação das empresas em relação à adaptação
considera a influência do ambiente regulatório, político e econômico.
Envolvimento da alta gestão, concorrentes e incentivo de organizações internacionais
Outro grande motivador é reconhecimento da importância de atuação em adaptação por parte
da alta gestão e de empresas concorrentes, especialmente se tais iniciativas e projetos são
divulgados. É desejável que sejam identificadas e exploradas oportunidades de atuação conjunta
de concorrentes diretos e indiretos, por apresentarem elos sobrepostos em suas cadeias de
fornecimento e distribuição e estarem expostos aos mesmos grupos de riscos. Na Austrália,
estudo realizado com representantes do setor empresarial, autoridades reguladoras e academia
aponta que a demanda de conselhos e investidores por disclosure das estratégias empresariais
de adaptação e a existência de um mercado capaz de avaliar o desempenho das empresas nesse
tema são questões relevantes para que o engajamento do setor privado em adaptação alcance
um novo patamar.
Além disso, organizações internacionais e nacionais podem motivar o setor privado a iniciar ou
fortalecer sua atuação, pois sinaliza o ganho de relevância do tema na agenda. Um exemplo
disto é o envolvimento de organizações financeiras a partir de iniciativa da UNEP4.
No entanto, ainda é incomum o reconhecimento e comunicação do tema de adaptação como
estratégia empresarial pela alta gestão, limitando a relevância do tema. Geralmente, questões
de adaptação são reconhecidas pela alta gestão quando ocorre um evento climático que afete
o negócio de alguma forma. Outra alternativa, em prol do engajamento da alta gestão, é a
apresentação de resultados da aplicação de métodos de avaliação de riscos, principalmente a
partir de uma abordagem econômica. O Caso da Rio Tinto – Projetando o tempo, o clima e as
mudanças, na Seção 1.4.7 exemplifica como o reconhecimento da alta gestão sobre um
determinado projeto de adaptação foi crucial para o avanço no tema.
Disponibilidade de conhecimento e informações Os impactos das mudanças climáticas diretos,
mas principalmente indiretos, ainda são pouco entendidos pelo setor privado. Esta dificuldade
se deve, em parte, à falta de informações detalhadas sobre os cenários climáticos para regiões
4

Por meio do Grupo de Trabalho Finance Initiative Climate Change, a UNEP coordenou uma consulta direcionada a
60 instituições financeiras para entender quais informações o setor financeiro precisaria a respeito das estratégias de
adaptação de seus clientes (UNEP FI, 2011).
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específicas em que as empresas atuam. Neste sentido, os representantes do setor enxergam o
poder público, na figura dos governos locais, como responsáveis por prover tais informações.
Além disso, apontam as seguradoras como potenciais fontes de informações confiáveis. As
empresas buscam identificar centros de pesquisa como potenciais parceiros para oferecer
informações para a elaboração de agendas de adaptação.
Capacidade interna para levantamento e análise das informações
Há grande lacuna em capacitação de profissionais do setor privado para o levantamento e
análise de informações sobre cenários climáticos. A condução de avaliação de riscos de longo
prazo requer capacidade específica na leitura de cenários e elaboração de projeções. As
empresas que não possuem internamente esta habilidade passam a contratar o serviço de
terceiros ou embasar suas análises em projeções publicadas por organizações públicas,
nacionais e internacionais, como o IPCC, grupos e institutos de pesquisa. O Caso da Vale - Os
desafios da análise de riscos e oportunidades como base para o plano de ação em adaptação,
na Seção 1.4.8, ilustra tais dificuldades.
Neste contexto, além do desafio de identificar as informações que concernem à área específica
de interesse da empresa, a desconexão entre as linguagens científica e empresarial costuma ser
um fator dificultador. Apenas três das 16 empresas analisadas no estudo da OECD (Agrawala,
2011) contrataram consultores externos para conduzirem parte de suas avaliações de risco de
longo prazo. Em geral, as empresas esperam que instituições públicas e organizações da
sociedade civil façam a tradução da informação científica para a compreensão e aplicação por
parte dos atores interessados.
Tendência de foco em investimentos com retorno de curto prazo
Muitas medidas de adaptação exigem investimento imediato, enquanto os benefícios são
concretizados no longo prazo (20 ou 30 anos, por exemplo). Na perspectiva dos negócios, seja
pela lógica financeira, que é pautada por diversas ferramentas de gestão, seja pela cultura
imediatista, os custos e receitas que apresentam resultados a curto prazo são considerados, em
geral, mais relevantes que os benefícios de longo prazo, especialmente para as pequenas
empresas.
Articulação em torno dos projetos de adaptação
O fato de que os desafios de adaptação não respeitam fronteiras geopolíticas, mercados e
cadeias de valor adiciona complexidade à rede de parcerias para redução de vulnerabilidades,
construção de resiliência e mesmo resposta a impactos. No entanto, a articulação pode
potencializar os benefícios uma vez que, se cada organização trabalhar em prol de sua própria
resiliência, os custos individuais e globais serão mais altos, haverá sobreposição de
investimentos e provavelmente interdependências cruciais não serão consideradas, o que pode
prejudicar os resultados esperados.
Empresas concorrentes, portanto, podem coinvestir em soluções e ações de mitigação de riscos,
reduzindo o impacto em seus fluxos de caixa e diluindo as incertezas relacionadas a
investimentos de médio e longo prazo. Ainda, as grandes empresas possuem um papel
fundamental de mobilizadoras e viabilizadoras das respostas das pequenas e médias empresas
aos riscos climáticos, promovendo as condições para tal (como a difusão de conhecimento e
informação e investindo em conjunto) e adotando critérios de adaptação na decisão de compra.
No entanto, o principal fator que desestimula as empresas em relação às parcerias com órgãos
públicos é o descasamento dos cronogramas e prazos para alcance dos objetivos e metas.
Marco regulatório e político
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As fontes de incerteza, bem como a falta de clareza em relação às políticas públicas direta e
indiretamente relacionadas ao tema, acabam por dificultar o envolvimento do setor privado e a
articulação entre os diversos atores. Diretamente, marcos regulatórios relacionados à
adaptação e investimentos por parte do setor público são sinalizações importantes;
indiretamente, o cenário econômico instável é inibidor de novos projetos em adaptação. As
evidências de que fraco marco regulatório e político, para embasar os projetos, estão entre os
principais obstáculos para o sucesso de parcerias entre os setores público e privado nos países
em desenvolvimento, reforçam a importância desse assunto (NOUMBA-UM, 2010). Juntam-se
a ele, em sinergia com as linhas para atuação propostas, instituições com baixa capacidade de
gestão e monitoramento das iniciativas e a falta de ferramentas para analisar e quantificar os
riscos.
Comunicação de ações em adaptação e seus resultados
A comunicação de ações e resultados envolvendo a temática adaptação por parte de algumas
empresas pode ser um grande motivador para que outras internalizem tais operações, como
iniciativas e projetos no tema, e reconheçam a importância da atuação em adaptação.
Dada a dificuldade, é decorrente a ausência de diretrizes de contabilização e disclosure da
atuação em adaptação. Apesar da relevância do reporte sobre a avaliação de riscos e a atuação
em adaptação, considerando a materialidade do tema para os investidores, governo e
sociedade, o disclosure ainda não é uma demanda clara desses diversos públicos.
Desconectar a comunicação de riscos e mensagens negativas é um desafio, uma vez que a má
abordagem pode levar ao entendimento de que a empresa obtém vantagem desleal dos
problemas complexos enfrentados por comunidades e países ao apresentar oportunidades a
serem exploradas. No mais, informações relacionadas tanto a riscos quanto a oportunidades
podem ser fontes para o desenvolvimento de vantagens competitivas. O estudo da OECD
(Agrawala, 2011) afirma que os gestores preferem não comunicar detalhes sobre as ações em
adaptação. O potencial para gerar publicidade positiva é reduzido em relação às ações de
mitigação das mudanças do clima e às diversas possibilidades de investimento social privado.
Ademais, como parte desse reporte objetivo e direcionado, as ações em adaptação devem ser
refletidas nas demonstrações financeiras, embora existam barreiras técnicas e econômicas para
que isso efetivamente ocorra. Ainda que haja padrões de contabilidade a serem aplicados ao
registro de riscos e atividades de adaptação, existem outras barreiras como, por exemplo, o fato
de que a construção de capacidade adaptativa e de resiliência dos ativos e operações deve
prejudicar o resultado contábil em caso de não haver incentivos fiscais. A construção de
capacidade adaptativa pode ser uma alternativa à compra de produtos de seguro. No entanto,
enquanto esta pode ser interpretada como despesa, o investimento e o ganho na capacidade
adaptativa de determinado ativo ainda não podem ser contabilizados. Em outras palavras, as
empresas que se “auto-asseguram” por meio da atuação em adaptação podem terminar em
desvantagem comparativa.
À medida em que aumentam o nível de sofisticação das estratégias de adaptação, modelagem
e estimativa de custos, acompanhado pelo crescimento do interesse em ações preventivas por
parte do conselho e direção das empresas, os padrões de contabilidade e diretrizes para reporte
deverão se desenvolver para refletir as necessidades corporativas. Da mesma forma, a alocação
de ativos de bancos e fundos deve adaptar-se à medida em que as empresas avancem na
quantificação de sua exposição aos riscos das mudanças do clima. A composição dos ativos nas
carteiras de investimento deve mudar, incorporando linhas representativas de produtos e
serviços destinados às ações de adaptação.
Custos das iniciativas
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Pequenas e médias empresas, muitas vezes, não dispõem de recursos necessários para
contratação de estudos sobre riscos, impactos e vulnerabilidades. Ademais, a falta de uma
plataforma aberta com dados de cenários e projeções climáticas locais também afeta a
capacidade de preparação às mudanças do clima. Embora muitas empresas desse porte
esperem que agências do governo e organizações sem fins lucrativos ofereçam suporte frente a
eventos extremos, entrevistas realizadas com representantes desse grupo na Austrália (West e
Brereton, 2013) revelam a busca por seguros para redução das perdas. Verifica-se, então, uma
oportunidade ao setor de seguros em decorrência da demanda por produtos customizados. O
Caso PROADAPT – Fundo regional para construção de resiliência junto à micro, pequenas e
médias empresas, demonstra uma ação considerando a combinação entre urgência e carência
das pequenas e médias empresas (Seção Erro! Fonte de referência não encontrada.).
Diante das motivações e dificuldades apresentadas acima e dada complexidade,
multidisciplinaridade e nível de esforços requeridos para que as estratégias de adaptação sejam
bem sucedidas, é indispensável uma forte articulação, colaboração e parceria entre governo e
setor privado. Juntamente com o setor privado, os governos possuem um papel de liderança da
agenda de adaptação, garantindo o atendimento às questões sociais, por vezes pouco atraentes
ao capital, coordenando a distribuição dos recursos e esforços a fim de prezar pela equidade e
pelo interesse público e promover a participação de todas as partes interessadas. Esse tema será
abordado nos capítulos seguintes.
1.4

CASOS DE NEGÓCIOS DO SETOR PRIVADO

Aqui são apresentadas fichas de casos de negócios dentro dos recortes5 priorizados ao longo
dos produtos anteriores. Esta seção busca exemplificar as informações das seções acima através
de casos de respostas empresariais à riscos e oportunidades decorrentes da mudança do clima
no Brasil e no mundo as inciativas atuais de adaptação exclusiva do setor privado. Diversos casos
expostos nesta seção foram escolhidos do portal da Private Sector Initiative6 e no Fórum Latino
Americano de Adaptação às Mudanças Climáticas, realizado em 26 de junho de 20137, iniciativa
apontada pelo MMA no ofício e descrição deste produto.

Água
1.4.1

Caso de reconhecimento de riscos e oportunidades: Exposição direta a riscos | Anglo
American

A empresa Anglo American fez investimento de cerca de 100 milhões de dólares em uma planta de
extração e tratamento de água subterrânea em uma de suas minas, no município de Emalahleni, no
Nordeste da África. Modelos climáticos preveem redução significativa no nível de precipitação anual na
região, ao mesmo tempo em que a demanda por água vem crescendo. Após uma década de pesquisas em

5

Dentre as informações disponibilizadas e publicadas dos atores mapeados (vide nota de rodapé 1 do
Produto 1.1 – Plano de Ação), não foi identificado nenhum caso de negócio associado ao tema Saúde.
6

Iniciativa da UNFCCC visando catalisar o envolvimento do setor privado na temática da adaptação. Link
para o portal: https://unfccc.int/adaptation/workstreams/nairobi_work_programme/items/4623.php.
Acesso em 10 de março de 2014.
7

Parceria entre o GVces e o secretariado da UNFCCC, o Fórum contou com amplo debate sobre adaptação
como parte da estratégia de negócio das empresas latino-americanas, reunindo representantes de governos
e
empresas
da
região
além
de
pesquisadores
e
especialistas.
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parceria com a concessionária de Energia da África do Sul, Eskom, e diversas outras mineradoras, a Anglo
American desenvolveu a Malahleni Water Reclamation Plant, que trata 30 milhões de litros de água por
dia, produzindo água potável para uso da população do município. A próxima fase do projeto deve
expandir a capacidade da planta para 50 milhões de litros. Como consequência, foi reduzida a
vulnerabilidade da região frente às alterações no quadro de precipitação, o risco de dificuldade de acesso
à água necessária às operações da empresa, ao mesmo tempo em que reduziu o estoque de água
subterrânea, que, em excesso, constitui um problema para a atividade de mineração.

Zonas Costeiras
1.4.2

Caso de reconhecimento de riscos e oportunidades: Exposição indireta à riscos | HSBC

Em uma parceria com organizações da sociedade civil e com a Bovespa - Environmental and Social Stock
Exchange, o HSBC desenvolveu um projeto para fortalecer a resiliência de comunidades costeiras no
Brasil. O objetivo inicial era prover os grupos com informações sobre a necessidade de adaptação às
mudanças do clima com base em diferentes cenários para, na sequência, identificar quais tecnologias e
soluções estavam disponíveis para minimizar os riscos e a perda de biodiversidade.
Foram trabalhadas em quatro frentes: (I) a promoção da cultura de análise e gestão de riscos na
comunidade de pescadores Pântano do Sul, em Florianópolis (SC), por meio da criação de plano de ação
para adaptação com a participação ativa da comunidade; (II) expedições pela costa brasileira para
promover a compreensão e a reflexão a respeito das mudanças do clima, além da troca de experiência
entre os grupos e organizações comunitárias; (III) articulação setorial por meio de uma plataforma de
diálogo em que foram envolvidos os atores mais importantes para a criação de soluções de redução de
vulnerabilidade das comunidades; e (IV) trabalho junto a grupos que vivenciaram eventos climáticos
extremos para levantamento de informações sobre ações e investimentos que precisam ser realizados
após o impacto.

Agricultura e Biodiversidade
1.4.3

Responsabilidade social corporativa | Cafédirect

Por meio do projeto Adaptação de Pequenos Produtores às Mudanças do Clima (AdapCC), a Cafédirect
em parceria com a GIZ, vem apoiando produtores de café e de chá no desenvolvimento de estratégias
para lidar com riscos e impactos das mudanças do clima. A iniciativa piloto foi implementada, de 2007 a
2010, em seis países: México, Nicarágua, Peru, Quênia, Tanzânia e Uganda. O objetivo da iniciativa é
mitigar os principais riscos aos quais os pequenos produtores estão expostos (redução da fertilidade do
solo, períodos de seca e aumento nos ataques de pragas), atuando nas principais causas da
vulnerabilidade: falta de informação, capacidade para adaptação, acesso a recursos financeiros e a
assistência técnica.
No projeto piloto, desenvolvido no Peru, foi explorada a possibilidade dos pequenos produtores de café
de Serra Piurra gerar créditos de carbono para serem comercializados no mercado voluntário, por meio
do esforço de reflorestamento nas comunidades localizadas nas maiores altitudes. Assim, o projeto visou
proporcionar uma fonte de renda para comunidades que vivem quase totalmente da agricultura de
subsistência a partir da manutenção dos viveiros de árvore e do plantio de mudas, além da possível
comercialização sustentável da madeira. A iniciativa beneficia tanto os produtores quando as
comunidades ao redor que estão em torno da mesma bacia hidrográfica ao prevenir a erosão do solo e
fortalecer o ecossistema ao redor dos rios. Além do benefício reputacional, a empresa também é
favorecida pela segurança do acesso ao café para sua produção.
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Energia
1.4.4

Clima Grid: Visão “3D” para redes inteligentes |EDP Energias do Brasil

Considerando as perdas que eventos como tempestades geram (como queda na rede, dano de
equipamentos e prejuízo da qualidade do serviço, por exemplo), a EDP desenvolveu, em parceria com o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o projeto Clima Grid. O objetivo do projeto é realizar uma
avaliação dos impactos climáticos sobre a energia elétrica por meio de previsões e análises de dados
históricos e passou pelas seguintes etapas:
▪ Aproximação e acordo de parceria com o INPE;
▪ Participação da empresa na construção da BrasilDAT (Sistema Brasileiro de Detecção de Descargas
Atmosféricas);
▪ Criação do modelo matemático de monitoramento das variáveis climáticas;
▪ Desenvolvimento das aplicações meteorológicas por meio do modelo do WRF (Weather Resource
Forecasting);
▪ Implementação do PLR (Potential Lighiting Region) por meio da avaliação automática das informações
(M2M);
▪ Integração com os sistemas de smart grid da EDP;
▪ Atualmente, estão sendo planejados investimentos para um melhor aproveitamento do Banco de Dados.
Como resultado, o sistema permite acompanhar tempestades severas por meio do monitoramento de
raios intra-nuvens e o acompanhamento das descargas intra-nuvem e nuvem-solo. No prazo imediato, é
possível acessar a probabilidade diária de incidência de descargas atmosféricas e de todas as variáveis
meteorológicas; no curto prazo, tem-se a projeção do volume de descargas atmosféricas para até 4 meses.
Os principais desafios encontrados ao longo do projeto foram:
▪ Formar uma equipe de cientistas para desenvolvimento do projeto;
▪ Desenvolver todos os sistemas e aplicações, por serem mundialmente inovadores;
▪ Realizar testes e ajustes exaustivos dos modelos.
Os principais indicadores de resultado acompanhados são: DEC (Duração Equivalente de Continuidade),
que indica quantas horas, em média, o consumidor fica sem energia no ano, e o FEC (Frequência
Equivalente de Continuidade), indicando a média de queda de energia por consumidor. Os resultados são:
dados armazenados, possibilitando o planejamento de curto, médio e longo prazo dos ativos da empresa,
o acesso aos dados em tempo real e o aumento da eficiência da equipe de emergência e atuação prévia
aos impactos pela previsão dos riscos nas operações. Assim, a EDP alcançou a melhoria nos serviços
prestados a seus clientes e um melhor aproveitamento da energia elétrica consumida e distribuída. Além
disso, o projeto trouxe oportunidades de novos negócios para a empresa por meio da aplicação do sistema
a outros fins, como a gestão da microgeração de energia e do consumo, já que as variáveis climáticas
influenciam no consumo industrial, comercial e residencial.

Cidades , Água, Desastres Naturais
1.4.5

Respostas aos riscos de inundações e eventos extremos | Caso Anglian Water

A Anglian Water, com atuação na Inglaterra, identificou ativos vulneráveis a inundações e realizou
investimento em projetos para a criação de resiliência em 20 plantas entendidas como chave. Além disso,
a empresa investe na criação de resiliência em relação à provisão de água para o consumo, garantindo
que haja múltiplas rotas de acesso a áreas que apresentam riscos de interrupção de seus acessos
principais.
Até o momento, foram realizados investimentos para mapeamento e entendimento dos riscos
relacionados às mudanças do clima, resposta aos riscos crescentes de inundação, garantia de
fornecimento de água aos centros com população acima de 50.000 pessoas e incorporando avaliações de
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necessidade de adaptação de sua estrutura aos processos cíclicos. Uma parcela dos investimentos foram
aportados pela entidade reguladora Ofwat (Autoridade Reguladora dos Serviços de Água).
A empresa também conta com parcerias como a UK Environment Agency, DEFRA, Consumer Council for
Water e Drinking Water Inspectorate. Essa articulação é fundamental para sua atuação na medida em que
o setor de água na Inglaterra e no País de Gales é altamente regulado e há limites impostos às tarifas
cobradas dos consumidores.

Agropecuária e segurança alimentar, Indústria
1.4.6

Disponibilidade de suprimentos e produção agrícola sustentável | Caso Unilever

Prevendo os riscos em relação à disponibilidade de alguns insumos fundamentais aos quais a indústria de
alimentos está exposta devido às mudanças do clima, a Unilever vem atuando globalmente no fomento à
agricultura sustentável. Como parte do Sustainable Living Plan, lançado pela empresa em 2010, foi
estabelecida a meta de ter 100% de seus insumos agrícolas adquiridos de atividades produtivas e cadeias
sustentáveis até 2020 (no final de 2010, 10% desses produtos atendiam a esse critério).
Em relação às suas plantas, a empresa dedicou-se à análise da vulnerabilidade em relação ao stress hídrico
a partir da disponibilidade atual e nos próximos anos dos recursos hídricos nas regiões em que estão
localizadas, identificando as principais sensibilidades de suas operações.
A estratégia para alcançar a meta 2020 passa pelo Unilever Sustainable Agriculture Code, um guia de boas
práticas agrícolas que, pautado por 11 indicadores, visa garantir que tais práticas sejam implementadas
em toda cadeia de valor das diversas culturas. Envolve, ainda, o trabalho colaborativo com os
fornecedores da empresa em atuação nos diversos países e que enfrentam variados desafios complexos,
como a escassez de água na China, Estados Unidos e Índia e o desmatamento na Indonésia e na Tanzânia.
Um exemplo dessa atuação junto aos diversos elos da cadeia de fornecimento foi o projeto desenvolvido
com pequenos produtores de chá no Quênia, provedores de insumos para a produção dos produtos da
marca Lipton. Para esse projeto foram estabelecidas parcerias locais, como com a Agência de
Desenvolvimento de Chá do Quênia (KTDA), a fim de:
▪ Capacitar os pequenos agricultores no cultivo sustentável do chá por meio das escolas na área rural para
agricultores.
▪ Promoção de reuniões em que os agricultores tinham espaço para falar sobre seus desafios,
compartilhar soluções e de maneira colabora desenvolver experiências de campo a fim de identificar
melhores práticas.
▪ Acompanhamento prático dos agricultores em paralelo a cursos de contabilidade, saúde e segurança.
Como resultado de um projeto de três anos, os produtores envolvidos tiveram aumento entre cinco e 15%
de suas produções.

Agropecuária e segurança alimentar
1.4.7

Novas tecnologias e produtos para adaptação às mudanças do clima |Caso BASF

Ao redor do mundo, a BASF vem trabalhando no desenvolvimento de sementes resistentes às mudanças
do clima, isto é, mais tolerantes a condições em geral desfavoráveis às culturas e, ao mesmo tempo, mais
produtivas. Com o objetivo de reduzir os impactos negativos na produtividade das principais culturas e,
portanto, no acesso a alimentos pela população mundial, derivados principalmente da maior frequência
e duração dos períodos de seca, a BASF desenvolve pesquisas em biotecnologia para o desenvolvimento
de novas sementes, como a de milho, produzida em parceria com a Monsanto.
A empresa vem atuando também em parcerias junto a organizações com foco em agricultura nas
comunidades mais vulneráveis, como a aliança Water Efficient Maize for Africa (WEMA) que tem como
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objetivo disponibilizar sementes de milho tolerantes à seca e livres de patentes para pequenos
produtores.
Outro foco de atuação da empresa é o desenvolvimento de soluções inovadoras e ambientalmente
sustentáveis para proteção costeira, evitando inundações e perdas de áreas pelas populações mais
vulneráveis. A tecnologia envolve um sistema de poliuretano de elastômero capaz de absorver os
impactos das ondas e abrandar as correntes aquáticas.
Ainda, no Brasil, a BASF fundou, em parceria com a GIZ, o Espaço ECO, organização focada na promoção
do desenvolvimento sustentável por meio da transferência de conhecimento e tecnologia por meio de
implementação de soluções “eco-eficientes”, educação ambiental e reflorestamento. Um exemplo de sua
atuação é o teste da utilização de sementes com alta capacidade de absorção e de armazenamento de
água no solo para reflorestamento da Mata Atlântica brasileira.
Essas iniciativas são resultado do mapeamento de riscos para o negócio, para o produto e em relação à
demanda e, especialmente, da oportunidade de desenvolvimento de novos mercados que ganharão
relevância no futuro.

Transporte, Indústria
1.4.8

Os desafios da análise de riscos e oportunidades como base para o plano de ação em
adaptação | Vale

A Vale, empresa atuante em 11 diferentes negócios, entre eles mineração, fertilizantes e logística, com
sede no Brasil e presente em 38 países, iniciou, em 2011, o processo de construção de sua agenda
corporativa de adaptação como parte de sua Política Global de Mudanças Climáticas. A partir de então,
buscou identificar os riscos, as vulnerabilidades e as oportunidades direta e indiretamente relacionadas
às suas atividades em vários países.
No Brasil, a primeira fonte utilizada foi o relatório sobre os efeitos das mudanças climáticas nos estados
do Pará e Maranhão elaborado, em 2009, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que
indicava vulnerabilidades da área, como alterações no balanço hidrológico capazes de gerar deficiência
hídrica em determinados períodos. Em 2010, foram identificados os principais ativos em risco devido às
potenciais variações climáticas projetadas para os próximos 100 anos e os custos de ações de adaptação
para as operações de mineração e logística nesses estados.
A empresa trabalhou junto a uma consultoria no estudo de impactos em seus ativos e atividades, partindo
da regionalização de modelos climáticos em dois cenários específicos. Os riscos foram identificados com
base na análise dos eventos climáticos esperados e as características das operações da empresa nessa
mesma região (mineração e logística). Os resultados mostraram uma tendência de prolongamento da
estação seca nos estados do Pará e Maranhão, comprometendo a disponibilidade hídrica na região. O
modelo também apontou uma diminuição de precipitação média anual na região e um aumento da
temperatura média.
No entanto, na análise dos resultados desse estudo alguns líderes das operações envolvidas concluíram
que os riscos e oportunidades carregavam um alto grau de incerteza e que, por isso, não poderiam ser a
base para um plano plurianual sólido de investimento em adaptação. A proposta desses líderes foi o
trabalho no fortalecimento da metodologia de diagnóstico e análise de riscos e oportunidades a partir dos
cenários climáticos, para que depois voltassem à elaboração de um plano de investimento e ação. Um dos
fatores para essa conclusão foi a necessidade de acessar informações mais precisas sobre a probabilidade
de ocorrência, tempo de recorrência e intensidade dos eventos climáticos considerados; os cenários
climáticos não foram suficientemente detalhados para que as projeções refletissem os extremos
climáticos, apenas médias esperadas.
Outra dificuldade enfrentada no processo foi o engajamento das diversas áreas do negócio e da alta
direção. Foram muitos os questionamentos referentes aos cenários climáticos adotados e difícil encontrar
referências corporativas no Brasil e no mundo para pautar o debate. Soma-se a isso a inexistência da
cultura de planejamento de longo prazo (nesse exercício foram considerados cenários de 100 anos), o que
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foi trabalhado por meio de seminários e visitas para envolver as áreas e mostrar como os resultados do
estudo seriam válidos nas operações, reduzindo o valor de risco dos ativos. A Vale seguiu, até 2013, no
esforço de ajuste da metodologia desenvolvida e desenho de estratégia de adaptação.

Transporte, Desastres Naturais, Indústria
1.4.9

Projetando o tempo, o clima e as mudanças do clima | Rio Tinto

A Rio Tinto, grupo internacional de mineração, produz minério de ferro, alumínio, cobre, diamantes, ouro
e minerais industriais e possui suas principais operações na Austrália, América do Norte e Europa. A partir
de perdas decorrentes de eventos climáticos e do risco crescente de inundações e secas mais frequentes,
apontadas por relatórios científicos, a empresa desenvolveu internamente, em 2002, uma primeira
avaliação de riscos relacionados às mudanças do clima. Esse esforço inicial envolveu o estudo do Terceiro
Relatório de Avaliação do IPCC, o conhecimento interno da empresa, com base em suas operações e
entrevistas com gestores das plantas, a fim de identificar os tipos de variáveis climáticas importantes para
os diversos negócios da Rio Tinto. O principal resultado foi o entendimento, por parte da alta direção, de
que um amplo escopo de mudanças do clima poderiam ser relevantes para a empresa e precisariam ser
estudadas mais a fundo.
Um segundo estudo foi, então, iniciado com foco nos riscos e possíveis impactos para áreas específicas,
usando informações oferecidas pelo Hadley Center for Climate Change, no Reino Unido. Este estudo
demonstrou como o clima deveria variar nos próximos 25 a 50 anos nas áreas geográficas específicas em
que a Rio Tinto tem suas minas ou dependência em relação a infraestrutura e serviços, como eletricidade,
água, portos e estradas. A conclusão é que no curto prazo os impactos seriam mínimos, mas que deveriam
aumentar ao longo do tempo, gradualmente, e que era necessário um trabalho, ao longo desse período
de capacitação e implementação de plano de adaptação junto às equipes das unidades.
A Rio Tinto empreendeu uma avaliação detalhada de suas unidades de operação prioritárias, com a
aplicação de modelos climáticos de alta resolução, que foi capaz de revelar mudanças na atividade
ciclônica e efeitos topográficos. A empresa contratou especialistas externos para esse trabalho,
levantando insumos para planos de ação detalhados de curto, médio e longo prazo.
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2

O PAPEL DO GOVERNO

Além do papel fundamental do governo de liderar e coordenar as agendas nacional e
internacional de adaptação, o governo deve também promover condições necessárias para a
atuação do setor privado no tema e direcionar o ritmo de sua implementação. Neste contexto,
este capítulo busca explorar o papel específico do governo em possibilitar, fomentar e contribuir
para o desenvolvimento de ações de adaptação por parte do setor privado. Em seguida, são
descritos casos de iniciativas governamentais para adaptação.
2.1

JUSTIFICATIVAS PARA INTERVENÇÃO PÚBLICA EM ADAPTAÇÃO

Uma característica intrínseca do tema adaptação é que os benefícios gerados por tais iniciativas
são, em geral, locais e/ou privados, e, ainda que produza bens públicos, beneficia
essencialmente grupos específicos relacionados a um setor ou localidade. Assim, interesses
particulares deveriam ser fortes motivadores para que as empresas dediquem-se de forma
consistente à gestão risco e oportunidades, adotando estratégias custo-efetivas de adaptação.
No entanto, existem circunstâncias em que a adaptação espontânea é insuficiente e/ou ineficaz,
e onde a intervenção pública se justifica por razões de equidade e eficiência. Entre as razões
para que empresas decidam por não investir em adaptação, está a dificuldade em apontar e
traduzir essas oportunidades para a realidade do negócio dada a carência de ferramentas para
acessar as demandas e necessidades emergentes. Somam-se a esse diagnóstico outras barreiras
expostas na Seção 1.3 deste estudo, como a falta de incentivos para que as empresas publiquem
suas ações em adaptação e o alto grau de incerteza com que os gestores lidam para a tomada
de decisão sobre a atuação nessa agenda8 (Agrawala, 2011). Em alguns casos, a decisão mais
coerente para a empresa, a partir da lógica de negócios, pode ser pela não adaptação ou pela
atuação em áreas e temas restritos. Neste contexto, o setor público tem o papel junto às
empresas de minimizar tais barreiras e aplicar e potencializar os recursos e capacidades do setor
privado em iniciativas de adaptação que promovam o bem público e que, por conta própria, o
setor privado não se engajaria.
Em seguida, são enumeradas oito justificativas para a intervenção pública no contexto de
adaptação, baseado em (Hallegate et al., 2011).
1. Desenvolvimento e disseminação de informação sobre mudanças climáticas:
Informações climáticas e de análise de cenários de qualidade e em escala adequada são
necessárias à adaptação, porém demandam recursos, capacitação e tecnologia,
impossibilitando à maior parte das organizações de gerarem bases de dados
individualmente.
2. Regulações e standards: A inexistência ou inadequação de regulações e standards,
como a incoerência com o PNMC ou outras políticas para mudanças do clima, geram
uma barreira importante para a atuação do setor privado;
3. Infraestrutura pública: Infraestrutura, como tratamento de água e esgoto, são
essenciais à adaptação as mudanças climáticas, no entanto, nem sempre são
financeiramente atraentes para o setor privado;
4. Externalidades: Algumas decisões e ações de adaptação podem não ser rentáveis do
ponto de vista privado, mas essenciais para a comunidade como um todo. Ou uma ação
No documento Economia do Clima, (MARGULIS e DUBEUX, , 2010) reconhece-se que “é necessário se adaptar em
saber com certeza a que se adaptar” (p.44), e, assim, que o alto grau de incerteza envolvido na atuação em adaptação é
uma forte razão para a dificuldade de lidar com o tema.
8
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5.

6.

7.

8.

benéfica para agente privado pode produzir externalidades negativas para a
comunidade;
Decisões de investimento baseadas em consequências de longo prazo: Decisões de
investimento do setor privado frequentemente não consideram de maneira adequada
consequências de longo prazo;
Fomento da ação coletiva no nível local: Adaptação às mudanças do clima ocorre em
grande parte em nível local, no entanto, existem inúmeras barreiras para a ação neste
nível, entre elas falta de conhecimento, recursos e autonomia.
Equidade (pobreza e restrições associadas): Este item se dedica ao papel do poder
público de garantir equidade através de transferências e garantias de que todos os
atores possam se adaptar.
Coordenação entre os agentes econômicos: Existe uma demanda de comunicação e
articulação entre os atores por parte do setor público para que sejam acordadas
prioridades, balanceados interesses e estabelecidas diretrizes para desenvolvimento e
implementação de soluções de adaptação às mudanças do clima.

Tendo em vista o contexto em que a intervenção pública se justifica, (Hallegate et al., 2011)
sugerem quatro principais tipos de ação pública em termos de adaptação, sendo eles:





Produção e disseminação de informações e tecnologias;
Ação em relação às normas e regulamentos;
Ação em relação às instituições;
Ação em relação às decisões de investimento público.

O primeiro tipo de ação pública é bem exemplificado no caso 2.2.1, em que a United Kingdom
Climate Impacts Programme produz e disponibiliza informações e ferramentas sobre mudanças
do clima. O caso 2.2.2, por sua vez, elucida o quarto tipo de ação pública, em que U.S Agency for
International Development (USAID) investe em aumento da resiliência da infraestrutura pública.
As ações públicas listadas impactam o setor privado e são impactadas por ele (vide próximo
capítulo). Ainda, os tipos de ações públicas e as justificativas de intervenção do setor público
estão atrelados a algumas das barreiras e motivações para atuação do setor privado descritas
na Seção 1.3. Baseado nesta conexão, o Capítulo 3 discorre sobre como esses tipos de ações
governamentais estão relacionadas com o setor privado e como se pode dar possíveis interações
entre estes dois atores.
2.2
2.2.1

CASOS GOVERNAMENTAIS
Banco de casos, informações climáticas e métodos para adaptação | UK Climate
Impacts Programme (UKCIP)

O United Kingdom Climate Impacts Programme (UKCIP), estabelecido, em 1997, pelo governo do Reino
Unido como parte do Environmental Change Institute da Universidade de Oxford, coordena e apoia
pesquisas sobre adaptação, compartilhando os resultados nos formatos apropriados para os diversos
atores, além de desenvolver e oferecer ao uso público métodos e ferramentas para a atuação no tema.
No website do Programa, pode ser acessado um banco de casos de iniciativas de adaptação
implementadas em diversos setores e territórios do Reino Unido. Especificamente para a avaliação de
vulnerabilidades, há um pacote de ferramentas disponibilizado pela organização: Risk assessment
framework, UKCIP Climate Impacts Profile (LCLIP) e Business Area Climate Impact Assessment Tool
(BACLIAT). As ferramentas vêm sendo adaptadas a realidades de outros países, como, por exemplo, pela
INCAE Business School para acessar os riscos e potenciais impactos junto a empresas na Costa Rica.
O destaque são as projeções climáticas do UK Climate Projections (UKCP09) com escopo nacional e por
região administrativa, considerando três cenários de níveis de emissões, para três diferentes períodos de
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30 anos: 2020, 2050 e 2080. Para cada região, estão disponíveis mapas e principais conclusões em tabelas
interativas que relacionam o período com o cenário de emissões. Esse banco de informações climáticas é
trazido no relatório da UN Global Compact et al. (2011) como o mais detalhado do mundo em relação aos
impactos das mudanças do clima.
Fonte: (UKCIP, 2013)

2.2.2

Fortalecimento da resiliência dos serviços de infraestrutura nos países em
desenvolvimento | Climate Resilient Infraestructure Services (CRIS)

O Programa CRIS, da USAID, que recebe o apoio técnico da ICF International, tem o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento por meio do fortalecimento da resiliência dos serviços de infraestrutura,
introduzir a gestão dos riscos climáticos nas abordagens de desenvolvimento e demonstrar e testar novos
métodos e tecnologias capazes de promover a resiliência no setor. O trabalho se dá junto a cidades de
países em desenvolvimento.
São quatro as principais linhas do Programa:
→ Implementação de métodos e ferramentas para diagnóstico rápido e tomada de decisão, permitindo
avanços e benefícios imediatos.
→ Planejamento prévio a desastres naturais e ondas de crescimento, evitando medidas de má adaptação
e maiores perdas.
→ Trabalho junto a potenciais fontes de financiamento.
→ Desenvolvimento de métodos de análise e priorização de alternativas de adaptação.
Os mecanismos transversais, que estão sendo aplicados em projetos piloto em cidades costeiras, são: (i)
promoção da troca de experiências por meio de redes e sistematização e divulgação de lições aprendidas,
(ii) pequenas doações para catalisar ações e (iii) suporte técnico de acordo com a realidade local.
Fonte: ICLEI, 2013
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3

FORMATOS E MODELOS DE INTERAÇÃO ENTRE SETORES PÚBLICO E PRIVADO EM
ADAPTAÇÃO

Partindo da caracterização do setor privado e das barreiras e motivações para a sua atuação em
adaptação descritas no Capítulo 1, e das justificativas para intervenção do poder público e os
tipos de ações públicas para contribuir e fomentar iniciativas de adaptação listadas no Capítulo
2; o presente capítulo explorará os meios pelos quais a interação entre estes dois agentes
podem ser estabelecidas para possibilitar, fomentar e contribuir para o desenvolvimento de
ações de adaptação.
Para tanto, serão explicitados os tipos de ações públicas e funções do governo em adaptação,
como as mesmas influenciam ou são influenciadas pelo setor privado e quais são os potenciais
formatos de interação entre os setores público e privado para viabilizar tais ações. Em seguida
serão abordados modelos de atuação conjunta previstos no contexto regulatório nacional, e
apontadas experiências internacionais e nacionais dessa atuação em adaptação para, a partir
destes, no item 3.4 serem elencadas possíveis modelos em adaptação. Por fim, este capítulo
ainda traz uma seção que aborda como pode se dar o engajamento do setor privado pelo setor
público no ciclo de planejamento, sendo o mesmo uma forma de interação importantíssima.
3.1

FORMATOS DE INTERAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA NOS TIPOS DE AÇÃO PÚBLICA

A fim de influenciar decisões do setor privado, direcionando-as para a atuação em adaptação às
mudanças do clima, o governo pode reduzir riscos, oferecer bases para a atuação (ambiente
regulatório e político favorável e informações técnico-científicas) e tornar os benefícios de tais
iniciativas maiores que os custos. Complementarmente, regulações devem ser aplicadas de
modo a direcionar investimentos do setor privado para áreas indispensáveis, corrigindo, assim,
falhas de mercado. A Tabela 3.1 – resume as possibilidades de interação e potencial de
contribuição para a agenda de adaptação de cinco tipos de ações públicas, baseados naqueles
listados na Seção 2.1, que serão detalhados em seguida.
TABELA 3.1 –TIPOS DE AÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DA ADAPTAÇÃO E FORMATOS DE INTERAÇÃO PÚBLICOPRIVADA
Tipos de ação
pública

Possibilidade de interação público-privada e potencial contribuição para a agenda de
adaptação
Barreiras: Falta de conhecimento, informação e de capacidade interna para levantamento e
análise dos dados por parte do setor público.
Motivações: Acesso das empresas a diversas tecnologias; visibilidade junto a potenciais
clientes, parceiros e sociedade; e, reconhecimento formal ofertado por meio do apoio à difusão
da solução.

1.Produção e
disseminação
de
informações
e tecnologias

Justificativa de intervenção pública: Desenvolvimento e disseminação de informação e
tecnologia sobre mudanças climáticas.
Ações do governo: Mapear as informações disponíveis, identificar lacunas e incentivar a
pesquisa, publicação e troca de informações e tecnologias necessárias às iniciativas em
adaptação entre institutos de pesquisas, organizações da sociedade civil e empresas.
Formatos de interações público-privada e focos de parceria (exemplos):
- Estabelecimento de canal formal para que o setor privado possa prover informações e
conhecimento já sistematizados em seus processos operacionais;
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- Inauguração ou fortalecimento de plataformas e bancos de tecnologias e redes para
compartilhamento de soluções;
- Identificação e promoção de casos do setor privado como forma de impulsionar o avanço na
curva de aprendizado do mercado;
- Iniciativas voltadas à redução de custos do desenvolvimento e transferência de tecnologias;
- Subsídio de pesquisas de institutos e organizações acadêmicas e atuação por parte do
governo como intermediário, facilitando a troca entre essas instituições e empresas; e
- Capacitação de gestores e tomadores de decisão.
Barreiras: Incerteza e falta de clareza em relação às políticas públicas direta e indiretamente
relacionadas à adaptação; bem como rigidez de tais políticas públicas afetam a ação do agente
privado.
Justificativa para intervenção pública: Inexistência ou inadequação de regulações e standards.
Ações do governo: desenvolvimento e manutenção de legislação consistente, clara e estável.
2.Ação em
relação às
normas e
regulamentos

Formatos de interações público-privada e focos de parceria (exemplos):
- Para a capilaridade necessária é requerido que as normas e regulamentos abranjam os níveis
nacional, estadual e municipal;
- Plano de adaptação pode trazer direcionamentos claros sobre as áreas prioritárias de atuação,
atores e responsabilidades e nível de resiliência que precisa ser criado;
- Integração dos objetivos e planos de adaptação às outras pastas (setores);
- Estímulos à que não aconteceriam apenas pela dinâmica de mercado;
- Estado como tomador de risco: incentivos que ajudem a construir e demonstrar a viabilidade
comercial de esforços de adaptação em áreas pouco exploradas.
Barreiras: Tendência de foco em investimentos com retorno de curto prazo por parte dos
agentes privados.
Justificativas para intervenção pública: desenvolvimento e disseminação de informações;
equidade; e decisões baseadas no longo prazo.

3. Ação em
relação às
instituições

Ações do governo: Criação de um ambiente adequado que permita e promova adaptação;
identificação antecipada de mudanças e crises; equilíbrio dos interesses dos diferentes
stakeholders; capacidade de implementação de soluções propostas; e, adoção de perspectivas
de longo prazo.
Formatos de interações público-privada e focos de parceria (exemplos):
- Atuação do Estado como tomador de risco, de forma a permitir que uma base de iniciativasmodelo seja criada;
- Condições no mercado nacional, como incentivos econômicos e instrumentos fiscais alinhados
aos interesses públicos em adaptação;
- Capacitação de gestores;
- Contribuição de empresas do setor financeiro com conhecimento sobre estruturas de
investimento público-privado;
- Compromisso de longo prazo explícito em legislações, alocação de orçamento, criação de
organismos e comissões e planos de ação.

4. Ação em
relação às
decisões de
investimento
público

Barreira: Infraestrutura, como tratamento de água e esgoto, são essenciais à adaptação as
mudanças climáticas, no entanto, nem sempre são financeiramente atraentes para o setor
privado.
Justificativa para intervenção pública: necessidade de fornecer infraestrutura pública
adequada.
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Ações do governo: Adequação, construção e manutenção de infraestrutura (redes de
transporte e de água, por exemplo) em cenários de mudanças do clima; e aplicação por parte
do Estado de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações em adaptação.
Formatos de interações público-privada e focos de parceria (exemplos):
- Infraestrutura como setor prioritário;
- Inclusão de critérios relacionados à análise de riscos e adaptação nos processos de
contratação pública;
- Incentivos direcionados à adaptação podem ser oferecidos aos investimentos prioritários;
- Maior colaboração e alinhamento de interesses a partir dos quais seja possível identificar e
desenvolver formas de trabalhar desafios complexos;
- Aplicação, por parte do Estado, de instrumentos financeiros e econômicos, tais como medidas
fiscais e tributárias; linhas de crédito e financiamento direcionadas às iniciativas de adaptação
providas por agentes financeiros públicos e privados; entre outros.
- Apoio de organizações de microfinanças em projetos de adaptação;
-Atenção para questões relativas ao subsídio cruzado inerente aos programas sociais de
incentivo e desenvolvimento.
Barreira: Complexidade de articulação em torno de projetos e adaptação por parte de ambos
os setores.
Motivações: Engajamento do setor público em questões de adaptação.
Justificativa para intervenção pública: Coordenação entre agentes econômicos.
Ações do governo: Liderança e coordenação da agenda de adaptação.
5. Articulação

Formatos de interações público-privada e focos de parceria (exemplos):
- Fomento e desenvolvimento de iniciativas locais para construir capacidades individuais e
organizacionais;
- Aproximação entre setor privado, instituições de ensino, ciência e tecnologia e organizações
da sociedade civil;
- Estabelecimento de ponte entre as instâncias e iniciativas internacionais e a atuação do setor
privado no âmbito nacional.
Fonte: Elaboração própria

3.1.1

Produção e disseminação de informações e tecnologias

A relevância desse tipo de ação pública é reconhecida na PNMC, a qual tem como diretriz a
“promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas e difusão de tecnologias,
processos e práticas”9 para contribuir com projeções climáticas nacionais e regionais e
identificar vulnerabilidades e medidas de adaptação.
A deficiência de informação e dificuldade de acesso e implementação de tecnologias são
barreiras significativas para o avanço dos esforços em adaptação (ver Seção 1.3). Mesmo que
grandes empresas e setores mais expostos a riscos e oportunidades, como as seguradoras,
invistam na geração de dados e informações, estes se tornam propriedade privada e fonte de
vantagem competitiva. Logo, o poder público tem a função estratégica de mapear as
informações disponíveis, identificar lacunas e incentivar a pesquisa, publicação e troca de

9

Art. 5o da Lei. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm.

Acesso em 14/11/2013.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

31

informações e tecnologias necessárias à iniciativas em adaptação entre institutos de pesquisas,
organizações da sociedade civil e empresas.
Ainda, é fundamental o poder público garantir a geração de conhecimento nas áreas e regiões
em que o setor privado não o fará ou não compartilhará resultados, assim, garantindo também
que estes estejam acessíveis também para as pequenas e médias organizações. Idealmente,
como apontado no PNMC, os cenários climáticos, dos quais as ações locais podem ser derivadas,
deveriam ser fornecidos a partir dos investimentos em modelagem climática realizada pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (May et al., 2012).
Nesse sentido, foi composta a Rede CLIMA – Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças
Climáticas Globais – pela colaboração de instituições de pesquisa brasileiras, com o objetivo de
gerar e disseminar conhecimento e tecnologias, produzir dados e informações, realizar estudos
sobre os impactos das mudanças climáticas globais e estudar alternativas de adaptação dos
sistemas sociais, econômicos e naturais do Brasil. A criação da Rede CLIMA demonstra
importante passo no encaminhamento do desafio de gerar informações e conhecimentos
específicos, regionais e aplicáveis à tomada de decisão em adaptação.
Por fim, o Painel Brasileiro de Mudanças do Clima (PBMC)10 tem a função de compilar dados,
informações, conhecimentos e tecnologias para orientar os tomadores de decisão dos diversos
setores e a sociedade em relação às mudanças do clima, seus desdobramentos e alternativas de
adaptação.
Potenciais interações público-privada e focos de atuação
É evidente, no entanto, a potencial contribuição do setor privado no desenvolvimento desse
aparato de significante interesse não só para a formulação e acompanhamento de políticas
públicas sobre adaptação, mas também para a construção de agendas corporativas de
adaptação. Há empresas investindo em avaliação de riscos e análise de alternativas de
adaptação, como algumas do setor de mineração e seguros. Faz-se necessário, portanto, um
canal formal para que representantes do setor privado possam prover informações e
conhecimento já sistematizados em seus processos operacionais, de avaliação e de gestão de
riscos.
Por exemplo, para o desafio decorrente da identificação e superação dos gargalos para
implementação e disseminação das tecnologias existentes e de difícil acesso, são relevantes
iniciativas que inauguram ou fortaleçam plataformas e bancos de tecnologias e redes para
compartilhamento de soluções. Como as informações e tecnologias requeridas variam setorial
e geograficamente, é recomendado que essas plataformas contemplem subgrupos, não
deixando, entretanto, de discutir suas interligações nos debates transversais.
O desafio para o setor público é que essas plataformas e redes sejam atraentes para as empresas
desenvolvedoras de informações, soluções e tecnologias e que tenham a participação das
pequenas e médias. Neste contexto, o governo pode identificar e promover casos do setor
privado em tais plataformas, como forma de impulsionar o avanço na curva de aprendizado
do mercado em relação a práticas e tecnologias voltadas à adaptação. A comunicação de
experiências que promovem benefícios públicos, ao mesmo tempo em que fortalecem a
reputação e melhoram a relação da empresa com seus stakeholders, podem inspirar outras
organizações. Outra possibilidade é o reconhecimento público de iniciativas implementadas por
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O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas é um organismo científico nacional criado pelos Ministérios da Ciência
e Tecnologia e do Meio Ambiente, e instituído pela Portaria Interministerial MCT/MMA nº 356, de 25 de setembro de
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meio de prêmios e incentivos que não destaquem apenas o retorno financeiro.
A PNMC11 estimula o desenvolvimento de tecnologias que contribuam tanto para mitigação
quanto para adaptação por meio de critérios de preferência nas licitações e concorrências
públicas, incluindo as PPPs (Seção 0). Outras iniciativas relevantes a serem exploradas em
parcerias entre agentes públicos e privados são aquelas voltadas à redução de custos do
desenvolvimento e transferência de tecnologias. Alguns exemplos são testes de modelos de
negócios inovadores, subsídios e incentivos às organizações empreendedoras, promoção de
plataformas para a aproximação dessas organizações e potenciais investidores, e exposição das
soluções para o mercado.
Ainda, o governo pode subsidiar pesquisas de institutos e organizações acadêmicas e atuar
como intermediário, facilitando a troca entre essas instituições e empresas. Importante, ainda,
considerar o apoio ao desenvolvimento de análises econômicas sobre adaptação, evidenciando
os custos e benefícios (incluindo benefícios compartilhados por meio da relação com
stakeholders relevantes). Assim, será possível refinar os métodos de mapeamento e valoração
de serviços ecossistêmicos, reconhecendo aqueles essenciais à resiliência climática em regiões
específicas.
A efetiva participação nos debates e construção da agenda de mudanças climáticas e da
elaboração dos planejamentos corporativos é possibilitado pelo conhecimento e
disponibilidade de métodos e ferramentas de gestão dos riscos climáticos. Entre os principais
grupos de métodos e ferramentas, estão: avaliação e gestão de riscos e oportunidades,
planejamento, avaliação de custo-benefício, tomada de decisão e elaboração de planos de ação.
A identificação e a promoção destes também podem ser viabilizadas por meio de parcerias,
inclusive com grandes empresas que já possuem experiência em desenvolvê-los e implementálos. O próprio setor privado pode ainda contribuir com o ajuste para a realidade nacional de
instrumentos construídos no âmbito internacional, como pela UNFCCC.
No entanto, o acesso à informação e soluções tecnológicas não são necessariamente suficientes
para a análise, decisão e implementação, dada a lacuna de profissionais capacitados para usar
esses instrumentos a partir do conhecimento mais amplo sobre mudanças do clima, mais
especificamente sobre adaptação. Assim, coloca-se a capacitação de gestores e tomadores de
decisão tanto do setor público quanto privado. No Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, é
mencionado o Projeto Capacitação de Gestores Municipais, que tem o objetivo de oferecer
ferramentas para estudos e ações relacionadas ao tema. A promoção de capacidades para
engajamento e ação do setor privado passa pela disseminação de conceitos e habilidades, o que
exige capilaridade e, portanto, a atuação junto a uma rede de parcerias, que ganham corpo no
nível local. Os negócios podem ser alcançados por meio de diferentes veículos, incluindo
treinamentos, serviços de extensão, cursos online e plataformas de trocas de conhecimento. A
implementação e acompanhamento de projetos piloto é poderosa ferramenta para apropriação
de conhecimento e de instrumentos por grupos e organizações. Como já mencionado, embora
locais e de pequena escala, essas iniciativas contêm forte potencial de agregar diversos atores,
além de criar um ambiente de confiança nos recursos e capacidades locais.
A colaboração entre setor público, instituições de pesquisa e empresas para a produção de
informações em adaptação demandadas pelos diferentes atores e de utilidade pública é
promissora tanto para o desenvolvimento de informações e tecnologias como para a
disseminação destes. Dois exemplos são: Consortium on Regional Climatology and Adaptation
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to Climate Change (Seção Erro! Fonte de referência não encontrada.); e Parcerias Brasil-Bélgica:
lhares convergentes sobre a inovação (Seção Erro! Fonte de referência não encontrada.).
3.1.2

Ação em relação às normas e regulamentos

Tendo em vista que o fraco marco regulatório e político está entre os principais obstáculos para
a atuação do setor privado em adaptação (Seção 1.3) e a ação do governo para adequação de
normas e políticas é justificada (Seção 2.1), West e Brereton (2013) defendem como função
primária do governo o desenvolvimento e manutenção de legislação consistente, clara e
estável que permita às empresas compreender a demanda atual e futura dos reguladores em
relação às mudanças do clima. Incongruências entre regulações e mecanismos derivados do
desalinhamento das agendas caracterizam um cenário de incertezas para as empresas.
Estruturas claras e coerentes de regulação, alinhadas entre si e com os planos nacionais, criam
condições equitativas para a ação dos diferentes atores, incluindo o setor privado, com regras
compartilhadas.
Alterações e contradições na legislação reduzem a confiança dos investidores no mercado
nacional. Isto é potencializado quando os diferentes níveis de governo apontam direções
diversas entre si ou a regulação em torno de alguns setores sejam restritivas de modo que seus
atores não reajam às mudanças climáticas por estarem somente cumprindo com regulações.
Pesquisa realizada por UN Global Compact (2011) revelou que 82% dos representantes do setor
privado acreditam que políticas públicas tem “alta” ou “muito alta” importância para as
habilidades das suas empresas adaptarem-se às mudanças do clima.
Potenciais interações público-privada e focos de atuação
As políticas e regulamentações voltadas para adaptação devem abranger os níveis nacional,
estadual e municipal para que tenham a capilaridade necessária para alcançar micro e
pequenas empresas e para que considerem e incidam sobre a realidade local. Ainda, é esperado
pelo setor privado que o plano de adaptação traga direcionamentos claros sobre as áreas
prioritárias de atuação, atores e responsabilidades; e que o governo lidere o caminho e
prescreva o nível de resiliência que precisa ser criado. Enquanto isso não ocorre, algumas
empresas optam pela estratégia da inação.
Não apenas o campo da regulação direta em adaptação apresenta-se relevante ao engajamento
do setor privado, mas também as regulamentações implementadas com outros focos,
possibilitando a integração dos objetivos e planos de adaptação às outras pastas de governo.
Exemplos são os padrões de construção, de qualidade da água, critérios de segurança e leis de
patente. Essa amarração pode ser feita no nível federal e tornada explícita na comunicação do
planejamento para adaptação. Dentro da empresa, a integração de pastas permite a abordar o
tema adaptação por meio de linhas de atuação já trabalhadas.
Regulações podem também estimular investimentos que não aconteceriam apenas pela
dinâmica de mercado, como a inovação em produtos e serviços a fim de atender às exigências.
Um exemplo é estabelecer limites de consumo de água, fomentando o desenvolvimento de
tecnologias para irrigação mais eficientes das culturas agrícolas.
Incentivos ajudam a construir e demonstrar a viabilidade comercial de esforços de adaptação
em áreas pouco exploradas e que, portanto, implicam maiores riscos e custos. Esquemas de
“pagamento do inovador” mudam a equação de risco-recompensa de projetos, catalisam o fluxo
de investimentos e devem ser dispensáveis no longo prazo, na medida em que os riscos
diminuírem e os negócios resilientes sejam remunerados pelo mercado.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

34

3.1.3

Ação em relação às instituições

Espera-se o aumento significativo da ocorrência e da intensidade de desastres naturais e outras
anomalias climáticas, o que exige a elaboração de sistemas nacionais e internacionais capazes
de resguardar a sociedade contra efeitos adversos do clima. A capacidade adaptativa nacional e
local, por sua vez, está diretamente vinculada à solidez das instituições públicas e privadas, por
exemplo a resiliência da infraestrutura e acesso à serviços básicos, competitividade, estabilidade
do mercado e disponibilidade de crédito. No contexto deste estudo, este tipo de ação pública
está vinculado a criar um ambiente adequado que permita e promova a adaptação, inclusive
do setor privado. O 2003 World Development Report do Banco Mundial (2003) atribui três
funções essenciais às instituições públicas dentro do contexto de mudanças ambientais: i)
identificação antecipada de mudanças e crises; ii) equilíbrio dos interesses dos diferentes
stakeholders; e, iii) capacidade de implementar soluções propostas de forma crível.
As funções supracitadas são justificadas pela necessidade de desenvolvimento e disseminação
de informações sobre mudança do clima - já exploradas anteriormente, por exemplo como
forma de identificação antecipada de potenciais desastres naturais; e equidade, isto é, garantia
de acesso à bens de necessidade à toda a população, inclusive infraestrutura.
Como uma vertente da solidez das instituições, a adoção de perspectivas de longo prazo, tão
imprescindível à efetiva adaptação às mudanças do clima nos investimentos e projetos, é um
objetivo que deve ser assumido pelos governos, tanto por meio da regulação quanto dos
incentivos e do estabelecimento de parcerias para atuação em conjunto.
Potenciais interações público-privada e focos de atuação
No âmbito da criação de um ambiente adequado para adaptação, a atuação do Estado como
tomador de risco é imprescindível. O repasse a fundo perdido12, particularmente para projetos
de adaptação, deve permitir que uma base de iniciativas-modelo seja criada. Em relação às
linhas de financiamento públicas reembolsáveis, é preciso que o governo garanta taxas de juros
mais baixas que as de mercado.
Cabe ao setor público atuar de forma a superar distorções de mercado, já que há algumas áreas
não atraentes ao investimento do setor privado, não só influenciarem o desempenho dos
negócios, mas são essenciais à população, como saneamento básico e sistemas de drenagem.
Desta forma, é indispensável que haja condições no mercado nacional, como incentivos
econômicos e instrumentos fiscais alinhados aos interesses públicos em adaptação.
Embora a PNMC indique iniciativas de financiamento para atividades de mitigação e adaptação,
parte destes recursos não é aplicada dada a dificuldade de gestores proponentes em formular
projetos voltados à adaptação, seja pela carência de informações específicas, pelo nível de
incerteza ou pelos resultados de longo prazo. Por exemplo, existem fundos, programas e linhas
de crédito da Caixa Econômica Federal, além do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo
Clima), com recursos reembolsáveis (geridos pelo BNDES) e não-reembolsáveis (administrados
pelo Ministério do Meio Ambiente) para projetos, estudos e empreendimentos voltados às
agendas de mitigação e adaptação. No entanto, os próprios dados sobre desembolsos do Fundo
Clima evidenciam o desafio de destinar os recursos a projetos de adaptação, já que mesmo a
parcela destinada a recursos não-reembolsáveis, em 2013, (oito por cento do Fundo) não foi
totalmente aplicada e apenas duas operações estão em andamento com créditos liberados pelo
BNDES (que gerencia 92% dos recursos do Fundo).
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Para o uso adequado deste recurso público disponível, é essencial o trabalho em conjunto com
instituições financeiras para projetos de capacitação dos gestores.
Os financiamentos público e privado para as ações de adaptação precisam ser catalisados. Para
isso, é necessário um compromisso dos governos por meio de orçamento público direcionado e
medidas regulatórias (UN GLOBAL COMPACT et al., 2011). A partir desta mesma aproximação,
empresas do setor financeiro podem contribuir com conhecimento sobre estruturas de
investimento público-privado e, inclusive, na estruturação e identificação de um portfólio de
projetos em adaptação.
O compromisso de longo prazo pode ser demonstrado de diversas formas, por parte do governo
e das políticas públicas, como meio de legislação, alocação de orçamento, criação de
organismos e comissões e planos de ação. Sinais positivos sobre a possibilidade de retorno de
investimentos de longo prazo em adaptação são, assim, transmitidos ao mercado. Este papel é
fundamental já que os horizontes da iniciativa privada e das mudanças do clima, mesmo quando
alinhados, não coincidem em extensão.
3.1.4

Ação em relação às decisões de investimento público

A estratégia de investimentos para adaptação engloba três principais linhas complementares: i)
destinação de recursos de países desenvolvidos para os países em desenvolvimento; ii)
orçamento nacional para ações prioritárias a serem desenvolvidas e em andamento; e, iii)
instituições financeiras privadas (Bowerse Aerts, 2006).
De acordo com Hallegate et al. (2011) este tipo de ação pública lida especialmente com a
adaptação das infraestruturas públicas (redes de transporte, energia, etc.), de forma a garantir
à população a oferta constante de serviços básicos em cenários de mudanças do clima. Neste
caso, além de adaptação da infraestrutura existente para potenciais mudanças, é importante
adaptar os novos investimentos em termos de volume e localidade a ser aplicado .
Ainda, a PNMC indica, entre suas diretrizes13, a aplicação, por parte do Estado, de instrumentos
financeiros e econômicos para promover ações em adaptação.
Potenciais interações público-privada e focos de atuação
A infraestrutura dever ser um setor importante na agenda pública e privada de adaptação, já
que vem se expandindo a taxas mais altas que a média da economia; grande parte das obras
tem duração de décadas, período em que podem se tornar obsoletas frente às mudanças do
clima e os padrões e certificados existentes não são suficientes para assegurar resiliência. O ICF
International14 ressalta as vulnerabilidades dos centros urbanos dos países em desenvolvimento
onde grande parte da infraestrutura já está mal adaptada, considerando as atuais alterações
climáticas e as projeções apontam para aumento populacional, capacidade insuficiente de
acomodação dessa população, falta de planejamento e dificuldade de implementação dos
planos, quando existentes, e limitação de recursos financeiros.
Algumas das ferramentas para direcionar investimentos para as áreas prioritárias em adaptação
são:


13
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Lançamento de “títulos verdes” para levantar capital social e ambientalmente
responsável para projetos de adaptação;
Doações ou subsídios para pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços;
Extensão de linhas de crédito para instituições financeiras comerciais com oferta de
garantias de crédito para propiciar o acesso a financiamento a projetos e organizações
que não o obteriam em condições normais de mercado;
Capital semente para empresas focadas em adaptação ou desenvolvimento de venture
capital e fundos de equity para apoiar novos empreendimentos;
Concursos e prêmios para tecnologias inovadoras que tragam soluções em adaptação;
Garantia de preço ou compra de serviços ou produtos que representem importantes
avanços no combate a vulnerabilidades e construção de resiliência.

Outra maneira do setor privado interagir para a aumento da resiliência de infraestrutura
públicas e consequente capacidade adaptativa é através da, já mencionada, inclusão de critérios
relacionados a análise de riscos e adaptação nos processos de contratação pública de obras
de infraestrutura, já que alguns setores e modelos de negócios, por possuírem alto grau de
dependência em relação ao cliente público, devem responder claramente à adoção de critérios
de compra relacionados à adaptação, como é o caso do setor da construção (Seção 0). Ainda,
incentivos direcionados à adaptação podem ser oferecidos aos investimentos prioritários,
como pesquisa e publicação, infraestrutura e desenvolvimento de novas tecnologias.
Para além da contratação de serviços e do desenvolvimento de infraestrutura, as associações
requeridas entre governos nesse cenário exigem maior colaboração e alinhamento de
interesses a partir dos quais seja possível identificar e desenvolver formas de trabalhar
desafios complexos, oferecidos por modelos de desenvolvimento e exacerbados pelas
mudanças do clima.
Os instrumentos financeiros e econômicos mencionados pela Política Nacional de Mudança do
Clima (PNMC) para fomento de ações de adaptação por parte do setor privado são os listados a
seguir, porém são aprofundados no Capítulo 4:
 Medidas fiscais e tributárias - alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivo
à medidas de adaptação;
 Linhas de crédito e financiamento direcionadas às iniciativas de adaptação providas por
agentes financeiros públicos e privados;
 Alocação do orçamento da União para ações em mudanças do clima;
 Mecanismos financeiros e econômicos instituídos no âmbito da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) e do Protocolo de Quioto.
Quanto ao crédito privado, uma possibilidade é que o Estado componha uma triangulação junto
ao financiador e ao tomador do crédito em casos de projetos estratégicos e de organizações que
não teriam acesso ao recurso de outra maneira. Um exemplo é apresentado na Seção Erro!
onte de referência não encontrada. em que a atuação da USAID permite que pequenas
empresas tenham acesso a crédito nos países em desenvolvimento.
Alguns instrumentos de políticas públicas apontados pelo estudo da OECD (Agrawala, 2011) a
serem aplicados à oferta e ao acesso a financiamento para adaptação são: lançamento de títulos
de adaptação às mudanças do clima, uso de títulos de dívida e garantias patrimoniais para
levantar capital inicial e subsídios para crescimento de mercados emergentes. Ainda,
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considerando que iniciativas com orçamentos reduzidos e locais podem criar conhecimento e
resolver problemas significativos, é fundamental que organizações de microfinanças apoiem
projetos de adaptação. Para estas, o poder público deve oferecer incentivos para que fundos
destinados a essa agenda sejam gerenciados, envolvendo assessoria e ferramentas para
avaliação de riscos desses projetos e capacitação dos gestores.
O governo deve ainda atentar para questões relativas ao subsídio cruzado inerente aos
programas sociais de incentivo e desenvolvimento. As populações de menor renda são
notadamente mais vulneráveis às mudanças do clima, uma vez que sua capacidade de
recuperação em caso de perdas em eventos adversos é bastante limitada. Verifica-se, então, a
eminência de um risco social, em que os indivíduos economicamente ativos e mais resilientes
subsidiarão aqueles de maior vulnerabilidade.
3.1.5

Articulação

No âmbito deste estudo é adicionada aos tipos de ações públicas a função do setor público de
liderança e coordenação da agenda de adaptação, dada a lacuna de atuação evidenciada pela
assimetria de informações entre grupos de interesses diferentes, identificada como uma das
causas do tímido engajamento do setor privado no tema de adaptação (Seção 1.3).
Parcerias para redução de vulnerabilidades, construção de resiliência e resposta a impactos são
complexas, dado o fato de que questões de adaptação não respeitam fronteiras geopolíticas,
mercados e cadeias de valor. A ação de articulação visa atender a demanda de comunicação e
coordenação entre os atores envolvidos para acordar prioridades, balancear interesses e
estabelecer diretrizes para desenvolvimento e implementação de soluções de adaptação às
mudanças do clima. A articulação facilita parcerias que tendem a reduzir custos individuais e
potencializar benefícios privados e públicos de adaptação.
Ainda, a lógica para a ação das empresas em relação à adaptação considera fortemente a
influência do tema no ambiente político, além do regulatório e econômico. Desta forma, o
engajamento do setor público no tema adaptação, nacional e internacionalmente, demonstra
a relevância do tema no ambiente político, representando um estímulo importante ao setor
privado para participar em iniciativas de adaptação.
Potenciais interações público-privada e focos de atuação
O poder público deve então adotar uma postura de fomentar e desenvolver iniciativas locais
para construir capacidades pessoais e organizacionais e acelerar a curva de aprendizado dos
negócios, especialmente nos temas que apresentam riscos e oportunidades ainda pouco
explorados. A experiência do UK Climate Impacts Programme (UKCIP) (Seção 2.2.1) mostra que
pequenos e localizados projetos de adaptação podem trazer efetiva contribuição para a
capacidade adaptativa nacional.
No nível nacional, a função de promover a articulação deve resultar na aproximação entre setor
privado, academia, instituições científicas e organizações da sociedade civil. No contexto
internacional, o governo deve estabelecer a ponte entre as instâncias e iniciativas
internacionais e a atuação do setor privado no âmbito nacional, garantindo que o
posicionamento levado às esferas de articulação e tomada de decisões internacionais reflitam
as necessidades e possibilidades nacionais e locais (Seção 3.5.1). Ainda, essa ponte é necessária
para que o apoio viabilizado por agências e fundos internacionais ganhe capilaridade no
território nacional.
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3.2

MODELOS DE PARCEIRIA ENTRE SETORES PÚBLICO E PRIVADO PRESENTES NO
CONTEXTO REGULATÓRIO NACIONAL

No marco regulatório brasileiro estão previstos alguns modelos pelos quais se pode estabelecer
parcerias entre governo e setor privado. Parte-se daí para compreender demais possibilidades,
que podem assumir enquadramentos diversos na regulamentação, para incorporar
necessidades e demandas relativas à agenda de adaptação. É importante ressaltar que essas
parcerias podem ser não exaustivas quanto aos seus formatos, bem como podem ser tratadas
em dois aspectos diversos: (i) sentido amplo, que abarca os diversos vínculos negociais entre as
partes envolvidas (governo e setor privado) de modo a fomentar o desenvolvimento nacional e
a adaptação as mudanças climáticas e (ii) sentido estrito, o qual foi construído pela Lei n.
11.079/04 e Lei n. 8.987/1995.
Da legislação em vigor, destacam-se dois modelos que os projetos adotam, concessão Lei n.
8.987/1995 e parceria público-privada (PPP) Lei 11.079/2004. Outro instrumento, com
potencial aplicação para a solução de desafios trazidos pelas mudanças do clima junto ao setor
privado, é o modelo de associação proposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída
pela Lei nº 12.305/2010. Por fim, retomar-se-á o processo de compras públicas, regido pela Lei
8.666/1993, como um mecanismo a ser usado pelo governo para induzir o engajamento do setor
privado na agenda de adaptação.
3.2.1

Concessão e parceria público-privada (PPP)

A concessão é um instrumento através do qual o agente privado atua com o Estado (em conjunto
ou como delegado). Os contratos que promovem desse tipo de parceria são regidos pela Lei nº
8.987/1995, que determina que a contratação seja realizada por meio de licitação e que tenha
prazo determinado. Existem diversos tipos de concessão, como concessão pública, patrocinada,
administrativa.
A concessão pública (ou comum) é o instrumento por meio do qual o Estado delega ao agente
privado a prestação de um serviço público, nos termos do art. 175, da Constituição Federal. A
concessão pode ser apenas de um serviço público cuja titularidade é do Estado, ou pode ser
envolver também alguma obra pública (Lei n. 8.987/95, art.2, inc. III). Nesses casos o particular
recebe um serviço (ou serviço e obra) público para explorá-lo, prestando o serviço da forma
como o Poder Cedente (União, Estado, Distrito Federal ou Munícipio) estabeleceu. Essa
exploração será remunerada através de tarifa (de água, de luz, de pedágio, de telefonia), e será,
via de regra, a principal remuneração do particular.
Existe a concessão patrocinada, um particular de concessão, em que a tarifa não é suficiente
para remunerar o particular, e são necessários aportes adicionais do poder público. Outros tipos
de concessão são a administrativa, na qual a administração pública é o usuário direto ou
indireto, e ainda a concessão especial, que é conhecida também por parceria público-privada
(PPP).
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A PPP, regida pela lei 11.079/2004, é um dos principais instrumentos utilizados pelo Estado
brasileiro para realizar investimentos em infraestrutura15. Esta estabelece “a eficiência no
cumprimento das missões do Estado e no emprego dos recursos da sociedade, a repartição
objetiva dos riscos entre as partes e a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas
dos projetos de parceria”16. Este é o nodelo assumido por contratos de obras ou prestação de
serviços de valores superiores a 20 milhões de reais, com duração mínima de cinco e máxima de
35 anos, estabelecidos entre governo federal, estadual ou municipal e agentes privados. Ainda,
a PPP exige, antes da celebração do contrato, a constituição de sociedade de propósito
específico, focada no objeto da parceria. A articulação entre Ministérios da Fazenda e do
Planejamento e Casa Civil é instituída no âmbito do Comitê Gestor da PPP (CGP), responsável
pela ordem, autorização e critérios para selecionar os projetos. Estes passam a ser coordenados
pelo Ministério do Planejamento uma vez aprovados.
Portanto, o modelo de PPP inova ao incluir o compartilhamento de riscos e criação de uma nova
entidade jurídica, composta por agentes públicos e privados, em que o pagamento ao sócio
privado apenas acontece quando as obras e serviços previstos no contrato estiverem concluídos
e mediante a avaliação periódica pelo setor público do desempenho do prestador de serviço.
Dessa forma, a concessão e, especialmente, as PPP além de reduzir riscos e garantir o retorno
do agente privado, também tendem a diminuir o investimento requerido do governo para
garantir o serviço público.
O Banco Mundial (2008) aponta que a maior parte dos projetos de PPPs em países em
desenvolvimento é bem sucedida, mesmo considerando os diversos níveis de preparação e de
base regulatória para esse tipo de parceria. Os choques macroeconômicos são a principal razão
de cancelamento ou renegociação dos contratos. Entre os setores mais atendidos por PPP estão
os de transportes (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos), água e saneamento e o elétrico.
Tais setores estão também fortemente envolvidos na agenda brasileira de adaptação por
estarem expostos a riscos derivados das mudanças do clima e por implicarem em
desdobramentos para diversos outros setores e para a sociedade.
Concessões, PPPs e a agenda de adaptação
Tendo em vista que alguns serviços públicos objetos de concessão e PPP (por exemplo, a geração
e distribuição de energia) deverão ser impactados pelas mudanças do clima, é interessante que
o processo de licitação para contratação destes serviços, ou até para monitoramento de
projetos já em andamento, estabeleça diretrizes e critérios diretamente relacionados à
adaptação as mudanças do clima. Sugere-se, então, haver um direcionamento para que os
projetos incluam no diagnóstico de riscos e oportunidades uma análise a partir de cenários
climáticos, como base para decisões iniciais sobre área geográfica e tecnologias aplicadas e para
revisão, avaliação e ajustes periódicos.
No entanto, como a própria lei indica, esse modelo é válido apenas para projetos grandes e
complexos que justifiquem o custo administrativo envolvido nas PPPs e que preferencialmente
adotem tecnologias e processos já conhecidos, conferindo previsibilidade ao projeto. Tais
características inerentes da concessão e principalmente PPP, limita o uso de tais instrumentos
para iniciativas demandadas pelas mudanças do clima, tais como projetos i) com menores

15

O Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) estabelece as concessões e PPPs como o modelo prioritário de
contratação e investimentos privados em infraestrutura. Fonte: http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/artigo2012-para-parcerias-p%C3%BAblico-privadas-no-brasil. Acesso em 14/11/2013
16
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orçamentos; ii) que envolvam novas tecnologias ou processos e técnicas; iii) que requeiram
cooperação e/ou envolvimento de outros parceiros como instituições de pesquisa ou
organizações da sociedade civil; e, iv) que necessitem de um investimento inicial por parte do
governo.
3.2.2

Política Nacional de Resíduos Sólidos: acordos setoriais e responsabilidade
compartilhada

Outro instrumento para estabelecer parcerias entre governo e setor privado, com potencial
aplicação para a solução de desafios trazidos pelas mudanças do clima, é o modelo de associação
proposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010.
A Lei 12.305/2010 traz novas ferramentas à legislação ambiental: o Acordo Setorial e a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. O primeiro consiste no tipo de
contrato que é estabelecido entre poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes para a implantação da responsabilidade compartilhada. Esta, por sua vez, significa
que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e representantes
do serviço público de limpeza e manejo de resíduos sólidos respondem pela redução dos
resíduos, rejeitos gerados e pela minimização de seus impactos.
O papel de liderar a implantação da logística reversa, estabelecida pela Lei, pode ser assumido
tanto pelo poder público quanto pelo setor privado. Além disso, um ponto que merece destaque
é que órgãos públicos podem ser responsáveis pela implementação de etapas da logística e aos
consumidores são atribuídas formas de participação. As cooperativas e outras formas de
associações de catadores, as organizações que reutilizam, tratam e reciclam os resíduos sólidos
e as entidades de representação dos consumidores assumem responsabilidades e direitos
estabelecidos nos acordos setoriais.
A Lei traz também um caráter de difusão do conhecimento quando prevê que sejam
determinados os “mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos
existentes para evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos
produtos e embalagens”17. Outro elemento a ser destacado é a previsão da avaliação dos
impactos sociais e econômicos, além dos ambientais, da implantação da logística reversa, o que
é um avanço em direção à análise sistêmica dos desdobramentos da iniciativa.
Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a agenda de adaptação
O modelo de associação introduzido pela Política aponta características importantes para as
iniciativas de adaptação, tais como:
 O envolvimento de diversos atores no contrato com variadas responsabilidades e direitos,
até mesmo o consumidor – as parcerias que envolvem pesquisa e desenvolvimento,
compartilhamento de informações e de conhecimento, por exemplo, devem incluir setor
público, privado e instituições de pesquisa e podem ainda requerer que responsabilidades
sejam atribuídas aos usuários finais das informações, conhecimento e tecnologias;
 O estabelecimento de caminho formal para que o setor privado conduza o início da parceria
a partir da apresentação de proposta ao setor público – os impactos das mudanças
climáticas são sentidos diretamente pelos negócios, seja em suas operações, cadeias de valor
ou na relação com comunidades. Um canal formal para que o poder público seja acionado
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em:

por agentes privados para responder conjuntamente a esses impactos deve conferir
agilidade à agenda e trazer à tona questões que podem escapar às análises e estudos;
 A requisição de mecanismos de comunicação da informação disponível sobre o tema - um
primeiro desafio para a atuação em adaptação é o acesso e a compreensão de informações
de projeções, riscos e oportunidades. Assim, os acordos entre setores público e privado
precisam incluir mecanismos para que as informações sejam publicadas e o conhecimento
difundido;
 A ponderação dos fatores sociais e econômicos, além dos ambientais – a agenda de
adaptação é necessariamente multidisciplinar, uma vez que os impactos das mudanças do
clima se estendem aos diversos sistemas: social, ambiental, econômico e cultural. É
importante que os instrumentos de parceria busquem conferir esse caráter aos modelos de
interação, contribuindo para que as diferentes esferas sejam consideradas nos diagnósticos,
planejamento, implementação e monitoramento.
3.2.3

Compras e Contratações da Administração Pública

A Lei no 8.666/1993 que regulamenta as licitações e contratos administrativos referentes a
obras, serviços, compras, alienações e locações por parte do governo (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios) assume papel de instrumento indutor de políticas de atuação dos agentes
de mercado, posto que é o Estado o maior comprador na economia brasileira18. A licitação é
estabelecida como o processo para a decisão de compra entre os ofertantes dos produtos ou
serviços com objetivo de garantir que a proposta mais “vantajosa para a administração e para o
desenvolvimento sustentável”19 seja selecionada.
Assim, a Lei no 8.666/1993 estabelece que outros elementos, além do preço, devem ser
balanceados na decisão de compra ou contratação. Estes elementos, relacionados a aspectos da
sustentabilidade da atuação da empresa e do processo produtivo, compõem o que é enunciado
como “margem de preferência”, entre os quais: contribuição para a geração de emprego e renda
e desenvolvimento e inovação tecnológica. Para que esses aspectos sejam levantados e
comprovados é indicado que estudos sejam elaborados e revisados periodicamente.
A sinalização por parte da regulamentação dessa parcela significativa das transações da
economia do país repercute não apenas nas organizações para as quais o governo é cliente, mas
também nos demais agentes do mercado, especialmente investidores e instituições financeiras.
Compras e contratações públicas e a agenda de adaptação
Da mesma forma como a contribuição para a geração de emprego e renda é disposta
objetivamente na Lei 8.666, a inclusão de critérios relacionados às políticas corporativas de
mitigação e de adaptação e ciclo de vida do produto e sua contribuição e enquadramento nos
cenários climáticos futuros elevariam o nível de prioridade do tema, tornando-o estratégico para
as corporações. Além disso, ofereceria diretriz sobre o que os investidores podem analisar e
requisitar em sua tomada de decisão e no acompanhamento do desempenho dos negócios. Este
é um movimento já existente no mercado internacional em que o governo tem o poder de
fomentar o ganho de competitividade e a entrada de setores que ainda não estão
significativamente presentes fora do país em outros mercados.
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Em 2012, foram quase 50 bilhões de reais (aproximadamente 10% do PIB) gastos em mais de 30 mil
transações (Fonte: Ministério do Planejamento).
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Para isso, no entanto, além da inserção desses critérios na decisão de compra pública, é
fundamental a atuação do governo para que as organizações, principalmente as pequenas e
médias, possam atender às exigências. Com essa finalidade, são valiosas as parcerias com o setor
privado, tanto com as empresas que precisam de apoio quanto com outras capazes de contribuir
para a promoção de bens públicos requeridos.
3.3

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE ATUAÇÃO CONJUNTA ENTRE SETORES
PÚBLICO E PRIVADO

O setor privado já enxerga o estabelecimento de parcerias como um caminho efetivo e eficiente
para reduzir custos e melhorar resultados. Novos modelos de associações entre governo, setor
privado e sociedade civil são demandados para empreender as transformações mais complexas,
ao mesmo tempo em que as parcerias, em andamento ou já planejadas, precisam ser revisitadas
para incorporar diretrizes de adaptação. Nesse sentido, os setores que já estão fortemente
engajados oferecem um campo fértil para testar novos modelos e construir experiências. A
seguir, apresentam-se casos internacionais e nacionais de atuação conjunta entre setores
público e privado.
3.3.1

Articulação entre mais de 700 entidades e governo para difusão de tecnologia de baixo
custo | Programa Um Milhão de Cisternas

Recorte: Água
Descrição da ação: A Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) é o modelo institucional assumido pela
associação de centenas de entidades da sociedade civil para a implementação da proposta “convivência
com o semi-árido”, apoiada por atores entre empresas, agências de cooperação e governo, da qual faz
parte o Programa Um Milhão de Cisternas. Consiste em uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) - Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
educacional, ambiental e filantrópico constituída sob a forma de sociedade civil, com sede e foro na cidade
de Recife, estado de Pernambuco. Essa iniciativa foi responsável pela instalação de mais de 400 mil
cisternas e de outras formas de coleta de água da chuva em pequenas unidades familiares e comunitárias,
beneficiando cerca de dois milhões de pessoas. Entre as suas linhas de trabalho estão: mobilização,
envolvimento e capacitação das famílias. A meta é beneficiar cinco milhões de pessoas com água potável
para o consumo, instalando uma infraestrutura descentralizada de abastecimento com capacidade para
16 bilhões de litros de água.
Atores envolvidos: A ASA conta com o apoio de mais de 1000 atores entre empresas, agências de
cooperação e governo.
Modelo de interação: Associação da sociedade civil com apoio público, privado e de agências de
cooperação.
Fonte: May e Vinha, 2012

3.3.2

Modelo de pesquisa colaborativa |Consortium on Regional Climatology and
Adaptation to Climate Change

Recorte: Água
Descrição da ação: A Rio Tinto Alcan, grupo internacional de mineração, participa no Consócio Ouranos
(Consortium on Regional Climatology and Adaptation to Climate Change), composto em 2001 pelo
governo de Quebec, a Hydro-Québec e Environmental Canadá, para integrar a ciência do clima e as
necessidades de adaptação da sociedade. Um grupo de 250 cientistas e pesquisadores formam uma
equipe multidisplinar e multi-institucional que oferecem elementos também para os processos de
adaptação do setor privado. Uma das inovações da iniciativa é o envolvimento de diferentes stakeholders
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nos projetos integrados de pesquisa: municipalidades, departamentos de governo, organizações
profissionais, tomadores de decisões e pesquisadores.
A unidade da Rio Tinto baseada em Quebec é um exemplo de como as empresas podem se engajar com
a ciência através de consórcio. A empresa aportou recursos financeiros para a pesquisa a ser desenvolvida
junto ao consórcio, vislumbrando que as informações e análises resultantes serviriam para melhorar sua
gestão de recursos hídricos de curto e de longo prazo. O Consórcio está conduzindo pesquisas integradas
sobre modelagem climática, avaliação dos impactos físicos e humanos das mudanças do clima e possíveis
respostas de adaptação com responsabilidades compartilhadas entre os pesquisadores do Ouranos e os
especialistas em hidrologia da equipe da empresa.
Principais atores governamentais: i) Hydro-Québec - gera, transmite e distribui energia elétrica e seu
único acionista é o governo do Quebec; ii) Ministério do Meio Ambiente do Canadá; iii) Universidades e
Centros de Pesquisa
Principais atores privados: Rio Tinto Alcan; Valorisation-Recherche-Québec (suporte financeiro).
Modelo de interação: Consórcio entre setor público e privado para pesquisa.
Fonte: (OURANOS, 2010)

3.3.3

Acordo de cooperação para pesquisa e desenvolvimento tecnológico | FAPESP e
DGOEER

Recorte: Indústria; diversos setores
Descrição da ação: O encontro “Parcerias Brasil-Bélgica: olhares convergentes sobre a inovação” foi
promovido em outubro de 2013 pela FAPESP, em São Paulo, trouxe experiências de pesquisa colaborativa
entre instituições públicas e privadas na Bélgica (região Valã) e no Brasil (São Paulo). São exemplos a
criação dos parques tecnológicos do Estado de São Paulo e as empresas de base tecnológica vinculadas a
universidades. Um objetivo comum às iniciativas apresentadas o incentivo à inovação por parte das
pequenas e médias empresas.
Fizeram parte do evento também iniciativas voltadas à internacionalização das novas soluções por meio
da federação Valônia-Bruxelas. O caráter internacional dos esforços de pesquisa e disseminação de
tecnologias foi trazido também pelo anúncio do acordo de cooperação entre FAPESP e a Divisão
Operacional Economia, Emprego e Pesquisa da Região Valã (DGOEER), financiadora de pesquisa,
desenvolvimento e inovação. O acordo contempla o apoio à cooperação científica e tecnológica entre
pesquisadores de instituições e pequenas empresas da Valônia e de São Paulo, incluindo o financiamento
de pesquisas conjuntas.
As empresas, especialmente pequenas e médias (PME) devem ser diretamente beneficiadas, como por
meio do Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) que está bem alinhado ao
foco da parceria.
Acordos de cooperação, como este, voltados à inovação tecnológica podem e devem envolver
investidores de diferentes categorias e apoio de instituições públicas, diminuindo o risco para cada parte
e estabelecendo uma base consistente para conjugação dos interesses das partes com o benefício público.
Principais atores governamentais: i) Brasil - FAPESP; ii) Bélgica - Divisão Operacional Economia, Emprego
e Pesquisa da Região Valã (DGOEER)
Principais atores privados: Embraer e empresas da região Valã que desenvolvem peças para a indústria
aeronáutica, incluindo satélites.
Modelo de interação: Acordo de cooperação público internacional para apoio à PME
Fonte: Fapesp, 2013
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3.3.4

Tecnologia para provisão de água potável | Governo de Singapura e Siemens

Recorte: Água
Descrição da ação: O governo de Singapura promoveu, em junho de 2008, um concurso de tecnologias
inovadoras capazes de reduzir o custo de conversão da água do mar em água potável, como parte do
evento International Water Week. O prêmio de três milhões de dólares foi para a Siemens pelo
desenvolvimento do sistema SkyHydrant, um purificador portátil que trata a água por meio de um campo
magnético no lugar dos processos energia intensivos de aquecimento e vaporização. A empresa também
criou a SkyJuice Foundation com o objetivo de garantir a utilização eficiente do sistema nos países em
desenvolvimento e em áreas de desastres.
Aproximadamente metade da água usada em Singapura é importada da Malásia. Como resposta a essa
situação que se torna ainda mais crítica com as mudanças do clima, a Siemens e o governo de Singapura
estabeleceram o projeto Pure Water: Recycling Wastewater. Em 2012, a capacidade de purificação de
água da planta de Kranji era de 210,000 m³ por dia, 20% da demanda da cidade.
Outros países da Ásia que também identificam riscos relacionados ao acesso à água potável já
manifestaram interesse na tecnologia.
Principal ator governamental: Governo Federal de Singapura
Principal ator privado: Siemens
Modelo de interação: Concurso promovido pelo setor público para inovação
Fonte: UNFCCC, 2013

3.3.5

Instrumentos para a gestão de recursos hídricos no Nordeste | Riverside Technology

Recorte: Água
Descrição da ação: A Riverside oferece apoio a organizações no levantamento, análise, gestão e
disseminação de informação ambiental para que gestores e formuladores de políticas públicas possam
tomar decisões relacionadas a recursos hídricos em situações de escassez e/ou vulnerabilidade. Em
regiões áridas e semi-áridas, como no Nordeste do Brasil, a empresa implementa tecnologias e métodos
inovadores para apoiar na gestão dos recursos hídricos. Aqui, foram quantificadas as perdas de água pela
evapotranspiração por meio de imagens de satélite, mapeamento de pequenos reservatórios e avaliação
do impacto.
Faz parte do método de trabalho da empresa o envolvimento de parceiros locais dos setores público e
privado e comunidades no desenho e implementação do projeto para que tragam suas experiências de
construção de resiliência e respostas aos cenários climáticos.
No Ceará, uma das regiões mais secas do país, em conjunto com a Fundação Cearense de Meteorologia
(FUNCEME), a Riverside desenvolveu uma rede de coleta, transmissão e recebimento de dados
hidrometereológicos, assim como hardwares e softwares para as estações que fazem parte do sistema.
Também fizeram parte do projeto o desenvolvimento do plano de instalação e manutenção da rede e
programas de treinamento. Assim, a iniciativa contribuiu para os desafios enfrentados pelos gestores
públicos e privados do Estado: o acesso a informação com pequena escala geográfica e sempre atualizada
sobre a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos e instrumentos para o planejamento e gestão
do uso desses recursos.
Ator governamental: Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME)
Ator privado: Riverside Technology
Modelo de interação: Desenvolvimento conjunto de projetos entre entidades públicas e privadas.
Fonte: UNFCCC, 2013
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3.3.6

Viabilização de financiamento para pequenas empresas por meio
compartilhamento de riscos | Development Credit Authority (DCA) – USAID

do

Recortes: Educação, agricultura, saúde, microfinanças, infraestrutura, energia (diversos setores)
Descrição da ação: Por meio do Programa Development Credit Authority (DCA), a United States Agency
for International Development (USAID) oferece garantias para o compartilhamento de riscos, cobrindo,
em geral, 50% da possibilidade de perdas do crédito disponibilizado por investidores e instituições
financeiras para pequenas empresas. Essa é a solução encontrada para que esses empreendimentos
tenham acesso a financiamento nos países em desenvolvimento, reconhecendo que esses negócios
apresentam grande potencial para contribuir com as prioridades ambientais e sociais.
A organização estima que, nos mercados emergentes, oito entre dez pequenas empresas não conseguem
acessar os recursos financeiros dos quais precisam para crescer e o crédito é negado pelas instituições
financeiras por não terem histórico de trabalho com esse público, visto que os empreendedores não
possuem experiência financeira, além da falta de garantias. A USAID atua dividindo o risco com os bancos
e investidores para a liberação de recursos para projetos de educação, agricultura, saúde, microfinanças,
infraestrutura e energia renovável. Em 2010, foi viabilizado financiamento para ampla gama de negócios,
incluindo avicultura na Etiópia, serviços de saúde na Nigéria e microcrédito e crédito agrícola em diversos
países. 98% dos 100 mil tomadores de crédito pagaram pelos empréstimos.
Principais atores governamentais: i) United States Agency for International Development (USAID); ii)
Embaixada dos EUA; iii) Governo Brasileiro, principalmente o MCTI
Principais atores privados: Empresas americanas estabelecidas no Brasil e empresas envolvidas com
negócio social no Brasil
Modelo de interação: Compartilhamento de riscos entre entidades públicas e privadas
Fonte: USAID, 2013

3.3.7

Parceria com governos, empresas e organizações locais e internacionais para
transferência de riscos climáticos de pequenos produtores de países em
desenvolvimento | Swiss Re

Recorte: Segurança Alimentar e Agropecuária
Descrição da ação: A Swiss Re, uma das maiores resseguradoras do mundo, atua há 20 anos na agenda
de riscos climáticos. Empreendendo iniciativas para o melhor entendimento desses riscos e também de
oportunidades para o setor, a empresa desenvolveu produtos direcionados aos impactos das mudanças
do clima, como seguro direcionado a comunidades rurais vulneráveis nos países em desenvolvimento. A
fim de obter visibilidade e escala para a agenda de adaptação e para seus produtos, estabeleceu parcerias
com governos e organizações internacionais, como o governo do Malawi e o Banco Mundial. Junto a estes
parceiros, a empresa desenvolveu um produto para proteger o país contra as perdas na produção de
milho decorrentes das secas.
A partir de parceria entre Swiss Re, governo da Etiópia, Oxfam e organizações não governamentais locais,
foi estruturado o Projeto Africa Risk Transfer for Adaptation (HARITA), que provê seguro para perdas
relacionadas a eventos climáticos para pequenos agricultores do país. É comum que suas colheitas e
receitas sejam prejudicadas por secas, as quais se tornarão ainda mais intensas com as mudanças do
clima. Para lidar com esse problema, as organizações envolvidas nessa parceria oferecem um pacote para
gestão de riscos, envolvendo o pagamento de prêmios de seguros aos agricultores em troca do trabalho
em projetos comunitários que reduzem riscos, por exemplo, irrigação, melhoramento do solo e
compostagem. Na ocorrência de seca, o seguro cobre a necessária compra de sementes e de insumos
para o cultivo da próxima safra, sem que os produtores tenham que vender seus instrumentos para
sobreviver. O projeto cresceu de 200 para 1.300 famílias entre 2003 e 2010, a maior parte delas lideradas
por mulheres. Cerca de 0,4% da população da Etiópia (de 90 milhões de pessoas) possuem seguros e,
assim, o Projeto promove um passo importante para o desenvolvimento desse mercado no país.
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A Swiss Re vem promovendo parcerias com seguradoras locais, bancos, instituições de microfinanças,
governos e organizações não governamentais para desenvolver e difundir soluções de transferência de
riscos que contribuem para a superação de riscos e impactos aos quais os pequenos produtores dos países
em desenvolvimento estão expostos. Outros países em que a empresa atua dessa forma são Índia e Mali.
Principais atores governamentais: i) Banco Mundial; ii) Governo da Etiópia
Principais atores privados: i) Swiss Re; ii) Oxfam; iii) seguradoras locais, bancos, instituições de
microfinanças
Modelo de interação: Compartilhamento de riscos entre entidades públicas, privadas e organizações
locais.
Fonte: UNFCCC, 2013

3.3.8

Parceria entre Fundação Amazonas Sustentável, governo do Estado do Amazonas e
Banco Bradesco | Programa Bolsa Floresta

Recorte: Biodiversidade e ecossistemas, diversos setores
Descrição da ação: O Programa Bolsa Floresta é uma parceria entre governo e iniciativa privada originada
pela articulação entre Estado do Amazonas e Banco Bradesco. A partir do estabelecimento dessa parceria
e da doação de recursos pelas duas partes (R$ 20 milhões do governo e R$ 40 milhões do Bradesco
aplicados em um fundo permanente) foi criada a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), responsável pela
implementação do Programa. São quatro os componentes do Programa: três relacionados ao
investimento comunitário e um pagamento direto realizado para as famílias.
O investimento comunitário é direcionado a serviços e soluções de saúde, educação, transporte,
comunicação e infraestrutura básica (energia e saneamento básico) para mais de 37 mil famílias
habitantes de áreas remotas da Amazônia Brasileira, em 15 Unidades de Conservação (UCs). Os objetivos
desse componente são a melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas e a conservação da
floresta, processos correlacionados que caminham juntos e que contribuem para a redução da
vulnerabilidade da região aos impactos das mudanças do clima, como esgotamento do solo, escassez de
água potável, redução da oferta de peixes e dificuldade de locomoção. Ao mesmo tempo, esses
investimentos apoiam as comunidades na resposta a eventos extremos como secas e inundações, cada
vez mais frequentes na região.
Desde 2007, o Banco Bradesco e outros parceiros privados investem na assistência a comunidades
remotas para a construção de resiliência e adaptação aos impactos adversos das mudanças do clima. As
ações voltam-se a:
→ aquisição e instalação de central de rádio para melhorar a comunicação entre as comunidades;
→ sistemas de captura de água para oferecer acesso a água potável para comunidades isoladas;
→ aquisição de barcos para o transporte das crianças e jovens para a escola, principalmente nos períodos
de cheias e inundações;
→ provisão de geradores de energia, possibilitando o estoque de alimentos refrigerados, fundamental
nos períodos de inundações e secas prolongadas.
Parte dos investimentos também foi destinada à capacitação, educação ambiental e oficinas de
planejamento participativo, o que, junto aos materiais e equipamentos disponibilizados, vem resultando
na atuação das comunidades em:
→ conservação dos ecossistemas naturais e prevenção do esgotamento do solo nas áreas de cultivo;
→ captura da água do rio e aproveitamento da água da chuva para cozinhar e oferecer aos animais;
→ acessar água potável de postos artesianos, reduzindo a contaminação, especialmente das crianças, por
ingerir água imprópria ao consumo;
→ levantar informações, por meio de ferramentas de comunicação, para a melhor gestão da terra;
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→ trocar informações e experiências com outras comunidades, possibilitando a colaboração para
estruturação e desenvolvimento de negócios comunitários e ajuda mútua frente aos eventos climáticos
extremos.
O repasse de recursos financeiros diretos para as comunidades acontece como remuneração aos serviços
ambientais (PSA) prestados. Essa parceria inicial entre Estado e Banco atraiu outras organizações para a
iniciativa e para a atuação no tema, como a rede Marriott, que financia o Projeto de Redução de Emissões
por Desmatamento e Degradação (REDD) da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma.
Principal ator governamental: Governo do Estado do Amazonas
Principais atores privados: i) Banco Bradesco; ii) Rede Marriott
Modelo de interação: Parceria entre entidades públicas e privadas para criação de fundos
Fonte: UNFCCC, 2013

3.3.9

Governo atuando como regulador, coordenador e parceiro para avaliação e mitigação
de riscos do setor elétrico | Western Power Distribution

Recortes: Energia e Indústria
Descrição da ação: A Western Power Distribution (WPD) é a empresa licenciada para a distribuição de
energia na Inglaterra e sul do País de Gales, servindo dois milhões e meio de famílias. Junto a parceiros
da indústria e stakeholders na avaliação setorial de riscos climáticos, a empresa identificou aqueles aos
quais suas operações estão expostas e desenhou soluções para reduzir os possíveis impactos aos seus
ativos, incluindo as principais subestações de energia elétrica.
Os elementos propulsores do engajamento da empresa na agenda de adaptação foram:
→ A demanda do Governo, a partir da inundação Carlisle, de 2008, para que as empresas do setor
elaborassem avaliação de riscos de enchentes para as maiores subestações.
→ O convite feito pelo Governo para que organizações apresentassem propostas de programas de
mitigação de inundações.
→ A disposição das empresas da indústria, organizações não governamentais e governo de trabalharem
em conjunto na mitigação dos riscos das mudanças do clima.
Como resposta ao convite de apresentação de propostas por parte do Governo, a WPD elaborou, em
conjunto a outros operadores, por meio da organização comercial Energy Networks Association, e outros
parceiros, um guia para a indústria. Uma vez aprovado esse guia, a WDP passou para as interações locais
com a Agência de Meio Ambiente e elaborou a avaliação de riscos e soluções para suas plantas junto a
consultores contratados.
O mesmo método de trabalho foi adotado depois para a avaliação de riscos e para a elaboração de
estratégias de mitigação e de adaptação para o setor. A partir desse processo, os envolvidos concluíram
que os esforços de engajamento e de coordenação dos principais stakeholders por parte do governo e do
regulador foi fundamental ao engajamento, abertura para o trabalho conjunto e para a troca de
informações entre os atores. Por outro lado, a articulação do setor é importante para um diálogo
propositivo com os formuladores de políticas públicas.
Além do atendimento às exigências regulatórias, a atuação prévia em adaptação reduziu os custos de
impactos e demonstrou comprometimento com o tema para os clientes da empresa. Como principais
conclusões destacam-se:
→ Os riscos climáticos aos ativos e operações do setor crescerão nos próximos anos.
→ O custo marginal da adaptação pode ser substancialmente reduzido a agenda for considerada como
parte do ciclo de vida dos ativos, desde o planejamento inicial até a reposição.
→ É vantajoso para todas as partes o trabalho conjunto com parceiros da indústria, reguladores e governo.
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→ A avaliação de redução de riscos traz benefícios regulatórios e reputacionais.
→ A atuação junto a outras organizações do setor que estão sujeitas aos mesmos riscos, regulação e
legislação implica benefícios em termos de compartilhamento de custos e conhecimento.
Principal ator governamental: Agência de Meio Ambiente da Inglaterra
Principais atores privados: i) Western Power Distribution (WPD); ii) Energy Networks Association
Modelo de interação: Governo como indutor de inciativas no setor privado
Fonte: UKCIP, 2013

3.3.10 Oportunidades | Green Farm Administradora de Imóveis Rurais e Preservação
Ambiental
Recorte: Biodiversidade e ecossistemas, diversos setores
Descrição da ação: Por meio de métodos de gestão do uso da terra e parcerias público-privadas, a
empresa trabalha na redução de vulnerabilidades de áreas de proteção ambiental. O projeto CO 2FREE
desenvolvido em Itaquiraí (MS) envolve:
▪ Identificação e implementação de boas práticas de gestão de serviços ecossistêmicos de acordo com o
capital natural e o plano de desenvolvimento local;
▪ Monitoramento e registro de serviços prestados pelas propriedades rurais;
▪ Mensuração, por meio de diversos critérios, dos serviços ecossistêmicos oferecidos pelo capital natural
(como carbono, biodiversidade, água etc.);
▪ Implementação de medidas para fortalecimento da resiliência das propriedades às mudanças do clima,
como reflorestamento, gestão sustentável da floresta e reabilitação da fauna;
▪ Monitoramento da precipitação e análise de dados históricos.
Os principais resultados esperados são: a valorização do capital natural e social e o fomento à participação
dos diversos atores na implementação de ferramentas de gestão em prol da economia verde; aumento
da capacidade de resposta aos eventos climáticos extremos por parte das propriedades rurais privadas; e
preservação da herança cultural das populações locais.
Principais
parceiros
governamentais:
i)
IBAMA/MMA;
ii)
United
Nations
Framework Convention on Climate Change - PSI Private Sector Initiative; iii) ICMBio/MMA; iv) Plataforma
de Negócios em Bens e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos de Mato Grosso – PNBSAE/MT
Principais atores privados: i) Green Farm Administradora de Imóveis Rurais; ii) empresas patrocinadoras
Modelo de interação: Parcerias Público-Privada
Fonte: UNFCCC, 2013

3.3.11 Fundo regional para construção de resiliência junto a micro, pequenas e médias
empresas | PROADAPT
Recortes: Segurança Alimentar e Agropecuária, Energia, Zonas Costeiras, Cidades
Descrição da ação: O Multilateral Investment Fund (MIF) e o Nordic Development Fund (NDF) anunciaram,
em março de 2013, um fundo de 11,865 milhões de dólares destinado a apoiar micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs) na América Latina na criação de resiliência às mudanças do clima e no acesso a
oportunidades de negócios verdes. A iniciativa reconhece e responde à necessidade de recursos
financeiros e suporte técnico por parte desse grupo de empresas para responder às ameaças e aos riscos
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aos quais seus ativos e operações estão expostos e para desenvolver novos modelos de negócios que
contribuirão para que cidadãos, comunidades e outros negócios sejam incluídos na formulação de novos
modelos de desenvolvimento.
A previsão é que o projeto trabalhe com 2 mil MPMEs no fortalecimento da capacidade de prever e atuar
em relação a possíveis perdas e de aproveitar oportunidades, transformando operações, processos
produtivos e cadeias de valor. A inciativa envolverá, ainda, instituições voltadas a esse grupo de empresas,
incluindo autoridades públicas locais, a fim de fortalecer o conhecimento e o acesso a informações sobre
o tema.
PROADAPT tem quatro principais componentes: (i) desenvolvimento de planos de ação em adaptação, (ii)
desenvolvimento de modelos de negócios para a construção de resiliência climática, (iii) projetos piloto
de gestão de riscos e desenvolvimento de oportunidades junto a MPMEs e (iv) gestão e difusão do
conhecimento gerado. Será criada uma plataforma online de informações sobre adaptação e uma rede, a
AdaptAmericas, para trocas de conhecimento, modelos, métodos e lições aprendidas (FOMIN, 2013).
Principais parceiros governamentais: Autoridades públicas locais
Principais atores privados: i) Instituições financeiras; ii) micro, pequenas e médias empresas na América
Latina; iii) Fundo Multilateral de Investimento – Membro do Grupo BID; iv) Nordic Development Fund
Modelo de interação: Parceria entre entidades internacionais, públicas, privadas para criação de fundos

3.3.12 Clima Grid: Visão “3D” para redes inteligentes |EDP Energias do Brasil20
Recorte: Energia
Descrição da ação: Considerando as perdas que eventos como tempestades geram (como queda na rede,
dano de equipamentos e prejuízo da qualidade do serviço, por exemplo), a EDP desenvolveu, em parceria
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o projeto Clima Grid. O objetivo do projeto é
realizar uma avaliação dos impactos climáticos sobre a energia elétrica por meio de previsões e análises
de dados históricos e passou pelas seguintes etapas:
▪ Aproximação e acordo de parceria com o INPE;
▪ Participação da empresa na construção da BrasilDAT (Sistema Brasileiro de Detecção de Descargas
Atmosféricas);
▪ Criação do modelo matemático de monitoramento das variáveis climáticas;
▪ Desenvolvimento das aplicações meteorológicas por meio do modelo do WRF (Weather Resource
Forecasting);
▪ Implementação do PLR (Potential Lighiting Region) por meio da avaliação automática das informações
(M2M);
▪ Integração com os sistemas de smart grid da EDP;
▪ Atualmente, estão sendo planejados investimentos para um melhor aproveitamento do Banco de Dados.
Como resultado, o sistema permite acompanhar tempestades severas por meio do monitoramento de
raios intra-nuvens e o acompanhamento das descargas intra-nuvem e nuvem-solo. No prazo imediato, é
possível acessar a probabilidade diária de incidência de descargas atmosféricas e de todas as variáveis
meteorológicas; no curto prazo, tem-se a projeção do volume de descargas atmosféricas para até 4 meses.
Os principais desafios encontrados ao longo do projeto foram:
▪ Formar uma equipe de cientistas para desenvolvimento do projeto;
▪ Desenvolver todos os sistemas e aplicações, por serem mundialmente inovadores;
▪ Realizar testes e ajustes exaustivos dos modelos.

20

Este caso foi igualmente apresentado no capítulo 1.
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Os principais indicadores de resultado acompanhados são: DEC (Duração Equivalente de Continuidade),
que indica quantas horas, em média, o consumidor fica sem energia no ano, e o FEC (Frequência
Equivalente de Continuidade), indicando a média de queda de energia por consumidor. Os resultados são:
dados armazenados, possibilitando o planejamento de curto, médio e longo prazo dos ativos da empresa,
o acesso aos dados em tempo real e o aumento da eficiência da equipe de emergência e atuação prévia
aos impactos pela previsão dos riscos nas operações. Assim, a EDP alcançou a melhoria nos serviços
prestados a seus clientes e um melhor aproveitamento da energia elétrica consumida e distribuída. Além
disso, o projeto trouxe oportunidades de novos negócios para a empresa por meio da aplicação do sistema
a outros fins, como a gestão da microgeração de energia e do consumo, já que as variáveis climáticas
influenciam no consumo industrial, comercial e residencial.
Ator governamental: INPE/MCTI
Principais atores privados: EDP Energias do Brasil
Modelo de interação: Desenvolvimento conjunto de projetos entre entidades públicas e privadas.

3.4

POSSÍVEIS MODELOS DE ATUAÇÃO CONJUNTA DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO EM
ADAPTAÇÃO

Esta seção apresenta possíveis modelos de atuação conjuntas dos setores público e privado em
adaptação à luz das duas seções anteriores, ou seja, da caracterização dos modelos presentes
no contexto regulatório nacional e das experiências internacionais e nacionais de atuação
conjunta no tema da adaptação às MC destacando suas possíveis contribuições para esta
agenda. A próxima seção aborda especificamente como se pode dar o engajamento do setor
privado pelo setor público no ciclo de planejamento, sendo o mesmo uma outra forma de
interação importantíssima.
Como apresentado anteriormente, no marco regulatório brasileiro estão previstos alguns
modelos pelos quais se podem estabelecer parcerias entre governo e setor privado, onde se
destacam a concessão (Lei n. 8.987/1995), parceria público-privada (PPP) (Lei 11.079/2004), o
modelo de associação proposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e
o processo de compras públicas (Lei 8.666/1993) (mais detalhes na seção 3.2.). A Tabela 3.2
resume as principais contribuições que esses modelos podem trazer para a agenda de
adaptação.
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TABELA 3.2 – MODELOS DE PARCERIA ENTRE SETORES PÚBLICO E PRIVADO EM ADAPTAÇÃO PRESENTES
NO CONTEXTO REGULATÓRIO NACIONAL
Modelos de parceria entre setores
público e privado

Concessão e Parceria PúblicoPrivada (PPP)

Possível contribuição para a agenda de adaptação
Investimento e atuação do setor privado em áreas prioritárias em que
não atuaria nas condições de livre mercado.
Inclusão de critérios de adaptação para a contratação de projetos e
revisão de projetos em andamento.
Envolvimento de atores diversos em contratos de projetos, com variadas
responsabilidades e direitos reconhecidos.

Acordos setoriais (a exemplo da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos)

Estabelecimento de caminho formal para que o setor privado conduza o
início da parceria em torno de iniciativas de adaptação, a partir da
apresentação de proposta ao setor público.
Exigência de que sejam documentados no contrato os mecanismos para
disseminação da informação e do conhecimento gerados na iniciativa.
Ponderação dos fatores sociais, econômicos e ambientais na contratação
e na proposta dos projetos.

Compras e Contratações da
Administração Pública

Elevação do nível de prioridade do tema caso sejam incluídos critérios
relacionados às políticas corporativas de mitigação e adaptação e ciclo
de vida do produto.

Fonte: Elaboração própria

Se por um lado, existem mecanismos na regulação, por outro, a formalização e divulgação de
novos modelos de parceria são importantes para que ganhem escala, sejam reduzidos os riscos
que o setor privado associa ao envolvimento nessas iniciativas e para que outros atores da
sociedade civil sejam atraídos, formando os conglomerados de recursos e capacidades
necessários. Além disso, diretrizes estabelecidas para a associação devem contribuir para que
os métodos e ferramentas aportados por cada parte tenham a possibilidade de integração.
Esses modelos precisam ser flexíveis o suficiente para que as forças de cada parte sejam
potencializadas (a capacidade de articulação e coordenação do governo e a eficiência gerencial
e o empreendedorismo do setor privado, por exemplo) e, ao mesmo tempo, sólidos o suficiente
para obterem confiabilidade, estabelecendo uma base concreta para o trabalho conjunto.
A iniciativa por parte do setor privado, propondo a parceria, precisa ser fomentada e, nesse
sentido, um canal formal para isto é necessário. Além disso, reconhece-se que o setor privado
contribui positivamente com informações, conhecimento e experiências, sendo recomendado
que tenha participação prevista e papel definido nas diferentes etapas do projeto.
Como são diversas as iniciativas que podem ser empreendidas em conjunto com o setor privado
a fim de oferecer soluções às demandas e necessidades dos muitos grupos e organizações da
sociedade frente às mudanças do clima, também são diversas as composições que as parcerias
podem assumir. Trata-se de iniciativas cujos prazos e orçamentos são menores que aquelas
reguladas pela Lei das PPP, além de projetos longos e complexos, com distintas fases e cujo
processo pode ser tão importante quanto os resultados finais. Este é o caso, por exemplo, de
projetos de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias (ver caso EDP na Seção 1.4.4 e
Seção 3.3.12).
Como apontam May e Vinha (2012), nem sempre os projetos de adaptação exigem grandes
investimentos. No levantamento realizado pelos autores, junto a 23 grandes empresas
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

52

brasileiras, foram identificadas iniciativas de baixo custo que consistem em ações pontuais e
tecnologias acessíveis e capazes de gerar grandes benefícios quando assumem arranjos
institucionais adequados à gestão compartilhada, com corresponsabilização das partes e
tomando um espaço territorial-geográfico de acordo com os recursos e expectativas. Um
exemplo desse tipo de iniciativa e de parceria é a disseminação das cisternas no semiárido
nordestino pelo Programa Um Milhão de Cisternas (ver Seção Erro! Fonte de referência não
ncontrada.).
O modelo mais adequado de associação e trabalho conjunto em cada iniciativa depende dos
objetivos e resultados esperados, qualidade e quantidade de parceiros a serem envolvidos,
prazos, recursos necessários e disponibilizados e potenciais ganhos. A gama de funções a serem
potencialmente assumidas pelo agente público é maior que a prevista na base regulatória em
vigor, incluindo financiamento, provedor de soluções de capacitação e treinamento, difusor de
conhecimento e articulador e gestor do relacionamento entre os parceiros e entre diferentes
projetos.
Abaixo são apresentados outros possíveis modelos de interação entre governo e setor privado,
além dos previstos na regulação, identificados em iniciativas de adaptação nacionais e
internacionais detalhadas nas seções anteriores. A tabela busca igualmente destacar possíveis
contribuições que os mesmos podem trazer para a agenda de adaptação às MC.

TABELA 3.3 – OUTROS POSSÍVEIS MODELOS PARA ATUAÇÃO CONJUNTA ENTRE SETORES PÚBLICO E
PRIVADO EM ADAPTAÇÃO
Modelos para atuação
conjunta entre setores
público e privado

Possível contribuição para a agenda de adaptação
Mobilização, envolvimento e capacitação da comunidade local.

Associação da
sociedade civil com
apoio público, privado
e de agências de
cooperação.

Investimento e atuação do setor privado em áreas prioritárias em que não atuaria nas
condições de livre mercado.
Envolvimento de atores diversos em projetos de adaptação.
Ponderação dos fatores sociais, econômicos e ambientais nas iniciativas de
adaptação.
Apoio às comunidades na resposta a eventos extremos como secas e inundações
Integração da ciência do clima e necessidades de adaptação da sociedade.
Envolvimento de atores diversos nos projetos integrados de pesquisa (equipe
multidisplinar e multi-institucional) para oferecer elementos para os processos de
adaptação do setor privado.

Consórcio entre setor
público e privado para
pesquisa.

Aporte financeiro do setor privado para a pesquisa a ser desenvolvida junto ao
consórcio, vislumbrando que as informações e análises resultantes servirão para
melhorar sua gestão de recursos naturais de curto e longo prazo.
Apoio à cooperação científica e tecnológica entre pesquisadores de instituições e
pequenas empresas, incluindo o financiamento de pesquisas conjuntas e o
compartilhamento de riscos.
Disseminação de novas tecnologias.
Gestão e difusão do conhecimento gerado.

Desenvolvimento
conjunto de projetos

Desenvolvimento de novos produtos e tecnologias relacionados à adaptação às MC.
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entre entidades
públicas e privadas.

Apoio do setor privado a organizações no levantamento, análise, gestão e
disseminação de informação ambiental para que gestores e formuladores de políticas
públicas possam tomar decisões relacionadas a recursos naturais em situações de
escassez e/ou vulnerabilidade.
Implementação de tecnologias e métodos inovadores para apoio na gestão dos
recursos naturais.
Envolvimento de parceiros locais dos setores público e privado e comunidades no
desenho e implementação do projeto.
Possibilidade de acesso a informação com pequena escala geográfica e atualizada
sobre qualidade dos recursos naturais e instrumentos para o planejamento e gestão
do uso desses recursos.
Compartilhamento de riscos entre setor público-privado: uma parte da possibilidade
de perdas do crédito disponibilizado por investidores e instituições financeiras para
pequenas empresas é arcada pelo setor público.

Compartilhamento de
riscos entre entidades
públicas, privadas e
organizações locais

Governo como indutor
de inciativas no setor
privado - concursos
promovidos pelo setor
público para inovação e
apoio institucional a
iniciativas no tema

Parceria entre
entidades
internacionais,
públicas, privadas para
criação de fundos

Possibilidade de acesso a financiamento nos países em desenvolvimento,
reconhecendo que esses negócios apresentam grande potencial para contribuir com
as prioridades ambientais e sociais
Possibilidade de parcerias com seguradoras locais, bancos, instituições de
microfinanças, governos e organizações não governamentais para desenvolver e
difundir soluções de transferência de riscos que contribuem para a superação de
riscos e impactos aos quais os pequenos produtores dos países em desenvolvimento
estão expostos.
Implementação de tecnologias e métodos inovadores para apoio na gestão dos
recursos naturais.
Desenvolvimento de novos produtos e tecnologias relacionados à adaptação às MC e
direcionados para comunidades locais mais vulneráveis
Realização de iniciativas para o melhor entendimento dos riscos climáticos e também
de oportunidades para o setor privado,
Doação de recursos de ambas as partes (público e privada) para o estabelecimento de
um fundo de investimento em ações adaptativas (remuneração aos serviços
ambientais (PSA) prestados pela comunidade local beneficiada, capacitação,
educação ambiental e oficinas de planejamento participativo).
Aporte financeiro e técnico para o desenvolvimento de modelos de negócios que
respondam às ameaças e aos riscos aos quais os ativos e operações do setor privado
estão expostos.

Fonte: Elaboração própria

3.5

ENGAJAMENTO DO SETOR PRIVADO PELO SETOR PÚBLICO NO CICLO DE
PLANEJAMENTO

A atuação do governo em adaptação deve se dar em diferentes níveis e esferas, envolvendo
instâncias federal, estadual e municipal, do planejamento ao incentivo e liderança de iniciativas
prioritárias. Assumindo que o governo pode engajar o setor privado nesta agenda de forma
coerente às necessidades e objetivos nacionais, podem-se resumir os principais alvos de sua
atuação em: motivações para setor privado, correções de falhas de mercado e potencialização
dos processos e resultados da atuação. A figura abaixo ilustra as esferas e possíveis linhas de
ação em que esses alvos podem ser trabalhados.
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FIGURA 2 - ENGAJAMENTO DO SETOR PRIVADO PELO SETOR PÚBLICO NO CICLO DE PLANEJAMENTO

Fonte: Elaboração própria

3.5.1

Esfera internacional

Como destacado na Seção 1.3, o nível de engajamento internacional do setor público no tema
adaptação representa uma forte motivação para o setor privado na atuação em adaptação.
Ainda, as diretrizes de preparação para os Programas Nacionais para Adaptação às Mudanças
do Clima (NAPA) recomendam que os governos nacionais envolvam o setor privado, como um
ator chave, em sua criação, revisão, comunicação e implementação. A revisão de 45 NAPAs
mostrou que 38 deles fazem referência a este setor (UN GLOBAL COMPACT et al., 2011), o que
pode indicar a tendência de crescimento de seu envolvimento e representação internacional.
Assim, o maior envolvimento do setor privado no planejamento e preparação para as
negociações internacionais a partir de um processo nacional de consulta e engajamento não é
apenas uma oportunidade, mas também uma demanda. Isso pode ser alcançado,
principalmente, por meio das organizações já existentes como de representação setorial, bem
como criando novos canais para consulta e debate de propostas.
O processo participativo deve ser fortalecido após o comprometimento com acordos
internacionais, a fim de engajar o setor privado no seu cumprimento. A consulta a
representantes do setor contribui para entender os melhores canais e níveis de participação a
serem propostos, quais setores deveriam assumir um papel consultivo ou de observador e em
que instâncias o setor privado deve ser mais ativo, contribuindo com propostas.
O setor privado deve conhecer as possibilidades de apoio à atuação em adaptação nos países
em desenvolvimento oferecidas por agências, mecanismos e fundos internacionais. Um
exemplo é a iniciativa PSI (Private Sector Initiative), da UNFCCC. Assim, as iniciativas
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

55

internacionais servem de contexto e de incentivo para o engajamento do setor privado com
atuação em território nacional.
Um processo nacional participativo colaborará também para a preparação dos setores e
empresas para o diálogo com outras organizações no nível internacional, partindo da troca de
informações e da construção de posicionamentos nacionais. Um exemplo de como é crescente
o espaço para a contribuição das empresas no debate internacional de políticas em clima é a
criação do Climate Business Forum21 na COP19.
Apesar do fluxo de financiamento para adaptação nos países desenvolvidos estar aquém das
necessidades e do proposto a partir da COP 1622, diversos mecanismos bilaterais e multilaterais
de financiamento público foram criados com esse fim. Conhecê-los, bem como considerar
informações sobre a relevância que o tema vem ganhando desde então nos relatórios
científicos, como o 5o Relatório de Avaliação do IPCC, e nas COP deve colaborar para o maior
engajamento do setor privado.
A partir do incentivo e do estabelecimento de processos para a contribuição do setor privado
para as propostas e posicionamentos brasileiros na esfera internacional, é possível que as
empresas passem também a ocupar espaços que lhes são possíveis nessa instância, como o
Adaptation Committee e o Technology Mechanism previsto na COP 16. É certo que o setor
privado pode trazer importantes contribuições para a superação de barreiras em relação à
viabilização e difusão de tecnologias e à troca de experiências entre iniciativas e nações.
3.5.2

Esfera nacional

Em nível nacional, se faz necessária a atuação do governo nas diversas instâncias, desde o
planejamento até a implementação de iniciativas de adaptação, para a superação de barreiras
ao engajamento do setor privado. As possibilidades para as empresas são apresentados a seguir.
1. Políticas e planos nacionais
É a partir das estratégias e planos nacionais23 de adaptação que os governos podem assumir e
defender direcionamentos e prioridades, evidenciando uma visão de longo prazo e coerência
entre as iniciativas, projetos e investimentos.
2. Processo inclusivo de planejamento

21

O Climate Business Forum foi lançado no dia 19 de novembro de 2013 pelo Pacto Global das Nações Unidas, a
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas e o Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (PNUMA)
como um espaço oficial da COP em que setores privado e público unir-se-ão para cocriação de soluções para as
mudanças do clima. Os CEOs das grandes empresas são convidados a apresentar a diplomatas, formuladores de
políticas públicas e líderes suas ações e investimentos nessa agenda a fim de encorajar os governos a aumentarem suas
ambições e fomentar a colaboração entre governo, empresas, investidores, sociedade civil e as Nações Unidas (Blog
Empresa na COP).
Na 16a sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima –
UNFCCC, em 2010, realizada em Cancun, México, foi postulado, por meio do Outcome of the Work of the Ad Hoc
Working Group on Long-Term Cooperative Action, que adaptação deveria ter a mesma prioridade que mitigação das
mudanças do clima (UN GLOBAL COMPACT et al., 2011).
22

23

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), por exemplo, recomenda medidas de adaptação mais urgentes,
como o desenvolvimento de sistema de alerta, investimentos em estruturas contra enchentes e em abastecimento
humano de água. Ainda, aparecem modalidades de financiamento, tradicionais e inovadoras, envolvendo o setor
privado, que podem ser replicadas, servindo de guia para outras iniciativas, a partir da articulação a ser realizada pelo
governo federal (May e Vinha, 2012)
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O estabelecimento de processos estruturados de consulta e incorporação das contribuições do
setor privado nas estratégias e planos de adaptação é uma possibilidade para o reconhecimento
do seu papel nessa agenda e para o comprometimento das empresas com os passos seguintes,
uma vez que se enxergam como parte do processo. Além disso, oferece-se a oportunidade para
que sejam mapeadas e oferecidas as capacidades e recursos dos quais dispõem o setor privado.
Um exemplo de contribuição é no desenvolvimento de ferramentas e plataformas nacionais e
regionais de gestão de riscos, incluindo partilha de riscos, seguros e métodos de redução de
riscos de desastres (Disaster Risk Reduction).
Uma etapa de consulta setorial é recomendada para que necessidades e soluções setorespecíficas possam ser identificadas. Os debates multi-setoriais são importantes para trazer à
tona as necessidades mais amplas e compartilhadas e as conexões entre riscos e impactos aos
quais diferentes grupos econômicos e sociais estão expostos. Os negócios podem, nesses dois
momentos, contribuir com direcionamentos relevantes para ferramentas e mecanismos
regulatórios e de incentivo. A partir desse processo, é possível identificar também os setores e
organizações com maior potencial para apoiar os objetivos nacionais e regionais de adaptação.
Ainda, em consultas e debates multi-stakeholders o governo pode fortalecer laços e parcerias
entre negócios e comunidades, contribuindo para que os desafios compartilhados e sinergias
sejam entendidos.
3. Mecanismos regulatórios e de incentivo
Mecanismos de incentivo para a adaptação ao setor privado a serem considerados pelos
formuladores de políticas públicas são:
 Integrar critérios específicos relacionados a riscos climáticos nos processos de tomada de
decisão do governo, incluindo laudos de projetos, avaliação de impacto ambiental,
contratos públicos e licitações;
 Integração da análise de riscos climáticos e medidas de mitigação de riscos às políticas
setoriais, incluindo água, floresta e gestão costeira, preparação frente a desastres,
planejamento de uso da terra, política industrial, padrões de construção e desenvolvimento
de infraestrutura;
 Revisão e reformulação de políticas que podem encorajar ou abrir espaço para atuações no
sentido contrário ao da adaptação, como subsídios a tecnologias e produtos com baixa
resiliência ou que acirram vulnerabilidades;
 Desenvolvimento de incentivos à inovação tecnológica relacionada às mudanças do clima,
como por subsídios, barreiras a tecnologias tradicionais e ultrapassadas, promoção de
transferência e difusão no território nacional e com outros países;
 Exigência de que as empresas contabilizem os impactos de suas operações e cadeia de
fornecimento nos ecossistemas e internalizem esses custos, particularmente dos fatores
agravantes dos efeitos das mudanças do clima;


Constituição de ambiente regulatório e político propício ao desenvolvimento de serviços
financeiros como microfinanças e microsseguros, possibilitando a implementação de
medidas para construção de resiliência em comunidades de baixa renda, compromissos
financeiros do setor público e regimes fiscais favoráveis;



Incentivo à divulgação (disclosure) dos riscos climáticos aos quais as empresas estão
expostas e que suas operações oferecem a comunidades vulneráveis, seguindo um padrão
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de forma que sejam comparáveis e úteis aos seus stakeholders, bem como ao reporte das
ações que estão sendo implementadas para responder a esses riscos.
4. Processo multi-stakeholder de implementação
Para a efetiva implementação dos planos de adaptação é fundamental que os diversos atores
sejam envolvidos, somando recursos e capacidades. O envolvimento de mais de uma empresa
e de atores da sociedade civil, assim como as diferentes contribuições e contrapartidas que
podem ser oferecidas e esperadas por cada parte, pode ser melhor entendida a viabilidade da
iniciativa e evidenciada a possível necessidade de mobilização de outros recursos. Quanto maior
a participação dos parceiros no exercício de elaboração, maior o comprometimento alcançado
e menor a chance de que elementos e variáveis relevantes sejam desconsiderados.
Nesse sentido, é possível propor quatro eixos a serem trabalhados:
- Produção e disseminação de informação;
- Mapeamento e comunicação de boas práticas e casos;
- Sistematização e publicação de ferramentas e métodos;
- Capacitação e projetos piloto.
5. Parcerias para a ação em áreas e regiões prioritárias
O governo precisa se colocar como protagonista em projetos e investimentos prioritários nas
agendas nacionais, estaduais e locais, articulando parceiros.
6. Promoção e desenvolvimento de fontes de financiamento
É essencial que haja conscientização dos investidores e da comunidade corporativa sobre as
oportunidades de investimento associadas à adaptação, o que pode fazer parte de um processo
mais amplo de consulta e engajamento do setor para explorar possibilidades de escalar os
investimentos realizados e em andamento (vide Capítulo 4). Complementarmente, os
investimentos públicos podem sinalizar e inaugurar movimentos, como a inclusão de critérios
de adaptação na análise, definição das condições e aprovação de investimentos, bem como é
fundamental que bancos e demais instituições financeiras atentem para estes pontos.
7. Monitoramento, avaliação e revisão
Os processos de monitoramento e avaliação das iniciativas de adaptação podem ser um desafio
para o desenvolvimento geral da política nacional, principalmente que alcance os esforços
locais. Para tanto, servem de fonte os métodos e ferramentas que já vêm sendo trabalhados e
aprimorados tanto no setor público quanto privado com foco em agendas correlatas, como
responsabilidade social e investimento socioambiental.
Portanto, é importante que planos de monitoramento e avaliação sejam elaborados de forma
participativa e que assumam o desafio de refletir o desempenho de cada agente. A
determinação de objetivos, metas, frequência de coleta, fontes de informação e responsáveis
por cada etapa, incluindo a tomada de decisão, é a base para um processo bem sucedido. Ainda,
do plano de trabalho elaborado e acordado inicialmente demanda revisão constante, já que se
dedicam a questões complexas envolvendo diversos atores e variáveis (sociais, ambientais e
econômicas, nos contextos nacional e internacional);
O monitoramento e avaliação torna cíclico o trabalho de construção das diretrizes nacionais, a
partir de planos e políticas, estabelecendo mecanismos para sua concretização e implementação
das iniciativas locais. Deve-se evidenciar, por exemplo, se essas diretrizes estão se refletindo
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localmente ou, em outras palavras, se a atuação local vem contribuindo para a efetivação das
prioridades nacionais e se estas estão alinhadas às necessidades locais.
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4

SETOR FINANCEIRO

O setor financeiro e a sua potencial atuação para adaptação permeia diversas questões
abordadas nos demais capítulos deste estudo, e portanto é discutido em particular no presente
capítulo. Este capítulo abordará primeiramente os riscos e oportunidades e os papéis do setor
público e privado com enfoque no setor de mercado financeiro, de crédito e de financiamentos.
Em seguida, será detalhado o setor de seguros.
4.1

MERCADOS FINANCEIRO, DE CRÉDITO E FINANCIAMENTOS

As mudanças climáticas comprometerão muitos setores econômicos, implicando maiores níveis
de riscos financeiros e aumentando o volume de perdas e danos, além da maior dificuldade em
gerir os riscos emergentes e assegurar a continuidade dos negócios em um ambiente com alto
grau de incertezas. A Figura 3 abaixo apresenta alguns dos principais riscos em decorrência das
mudanças do clima às três grandes áreas do setor financeiro: seguros, bancos e gestão de fundos.
FIGURA 3 - RISCOS DO SETOR FINANCEIRO SOB DIFERENTES CENÁRIOS DE MUDANÇA DO CLIMA (EM
CONCENTRAÇÃO DE CO2 NA ATMOSFERA) – SEM MEDIDAS CONSCIENTES DE ADAPTAÇÃO

Fonte: UNEP, 2006

Os impactos ao setor financeiro caracterizam-se em diversas esferas e podem ser decorrentes
de riscos (i) de mercado, que se relacionam às volatilidades dos preços causadas pela maior
frequência de desastres naturais, resultando em risco sistêmico; (ii) operacional, em que os
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diversos ramos de negócios poderão ter suas operações comprometidas; (iii) de reputação,
especialmente para os bancos, muito expostos a este tipo de risco devido à intangibilidade de
seus produtos; (iv) político ou legal, visto que as alterações climáticas devem causar sérias
implicações aos ambientes econômico e regulatório, exigindo maiores custos das empresas e
maior poder de regulação por parte do governo; (v) da contraparte, consistindo nos riscos de
inadimplência por parte dos clientes bancários e risco moral e seleção adversa para as
seguradoras; e, por fim, (vi) de negócios, que demandam fatores de responsabilidade
socioambiental para a análise de investimentos e gestão de portfólio. Apresentam-se na Tabela
4.1 alguns exemplos das questões tratadas sob estas diferentes perspectivas e, para cada caso,
o sub-setor afetado.
TABELA 4.1 - RISCOS E IMPACTOS AO SETOR FINANCEIRO
Fontes de Risco
Mercado
Operacional
Reputacional

Político/Legal
Contraparte
Negócios

Exemplos
Grandes desastres econômicos
inesperados
Longas interrupções locais em
decorrência de desastres
Má qualidade dos serviços em
tempos de desastres
Alterações em leis para casos de
desastres; regulações de
propriedades; controle do
desenvolvimento agrário
Inadimplências

Sub-setores Afetados
Seguros, bancos,
gestão de fundos
Seguros, bancos
Seguros, bancos
Seguros, bancos,
gestão de fundos
Seguros, bancos

Impactos das mudanças climáticas Seguros, bancos,
sobre as carteiras de investimento gestão de fundos

Fonte: UNEP, 2006

Concomitantemente, surgem diversas oportunidades decorrentes deste cenário, as quais
exigem inovação e adaptação apropriada para que se possa atingir um mercado mais sustentável
e resiliente. Abaixo, são apresentadas, para cada um dos grupos financeiros, suas possíveis
oportunidades, bem como respectivos desafios.
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TABELA 4.2- OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA O SETOR FINANCEIRO

Seguros

Bancos

Setores

Oportunidades

- Danos a ativos corporativos e projetos não segurados

- Projetos de adaptação em infraestrutura

Banco de Investimento

- Custos mais elevados em decorrência de questões
climáticas nos setores de utilidades

- Oferta de derivativos climáticos

Banco de Varejo

- Inadimplências de clientes em decorrência de extremos - Finanças para propostas de resiliência
climáticos
climática

Propriedades

- Precificação de riscos não precisa
- Controles distorcidos por parte do poder público, como
regulações muito rigorosas à venda de novos produtos
- Trabalhos de reparação mais caros
- Alguns mercados se tornam inseguráveis
- Falta de capital/resseguro
- Desastres sem precedentes, ameaçando a solvência e
liquidez das empresas

- Maior demanda para transferência de
riscos
- Diferenciais de riscos podem ser
segmentados
- Administração de recuperação de desastres
- Infraestrutura resiliente a alterações do
clima

Acidentes

- Sinistros inesperados, falhas nos produtos
- Ruptura no sistema de transportes (eventos extremos)

- Maior demanda para transferência de
riscos

Vida/Saúde

- Impactos à saúde humana

Outras subscrições

Gestão de Fundos

Desafios

Corporate Banking e
Financiamento de
Projetos

- Maior demanda por cobertura de saúde
- Produtos alternativos, como títulos de
catástrofes e derivativos climáticos
- Interrupção de negócios, incluindo utilidades públicas
- Programas para reduzir os riscos de
- Interrupção de atividades de lazer
catástrofes
- Maiores perdas para o agronegócio
- Serviços de consultoria e assessoria
- Novas tecnologias para o setor energético
- Carbono pode se transformar em um ativo
segurável

Geral

- Impactos imprevisíveis em mercados globais
- Perdas em ativos não segurados
- Crise macroeconômica atinge o volume de negócios

- Aumento no investimento socialmente
responsável
- Maiores poupanças para "dias chuvosos"

Títulos Corporativos

- Impactos climáticos afetam o valor de mercado dos
valores mobiliários

- Melhor desempenho dos líderes climáticos
- Maiores projetos de adaptação

Propriedades

- Custos de reformas e reparações não planejados

- Melhor desempenho de ações climáticas
resilientes

Títulos do Governo

- Capacidade do pagamento ao erário público
prejudicada por desastres

- Necessidade crescente de financiamentos
públicos para adaptação

Outros

- Risco climático agravado através de fundos
diversificados

- Financiamentos mezaninos para projetos
de adaptação

Fonte: UNEP, 2006

Tem-se como alternativa de proteção também a utilização de produtos do mercado que
permitam a transferência de riscos entre empresas de diferentes setores e entre países, tais
como derivativos climáticos, títulos de catástrofes, títulos ligados ao PIB, dentre outros,
diversificando seus riscos e os tornando menos vulneráveis às possibilidades de perdas. Na
gestão de investimentos, verifica-se que ramos de negócios, indústrias e setores podem se
beneficiar da informação a respeito dos riscos inerentes às exposições e avaliá-los de forma
sistemática.
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4.2

PAPÉIS DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

Conforme descrito no decorrer deste estudo, no contexto das mudanças climáticas é de extrema
importância a sinergia entre os vários atores sociais, buscando o apoio e complementação das
ações com o intuito de otimizar as medidas para adaptação. A Tabela 4.3 apresenta os diferentes
papéis desempenhados pelo setor público e privado no enfrentamento dos desafios das
mudanças do clima com enfoque no setor financeiro.
TABELA 4.3 - PAPÉIS DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO NO ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA
Questões

Papéis do Governo

Redução de Riscos
Melhoramento de Medidas de
Resiliência
Setores e Comunidades Vulneráveis
Transferência de Riscos

Papéis do Setor Privado

Dados e pesquisa de base; crescente
consciência dos riscos

Modelagem de riscos

Regulação e execução

Incentivos no desenho de produtos

Infraestrutura; projeto piloto de
financiamento para adaptação

Microfinanças e microsseguros apoiados por
resseguros; fundos de desenvolvimento

Fundos de garantia; suavização de
volatilidades

Seguros e serviços para projetos públicos

Construção de Capacidades

Financiamentos

Termos flexíveis de negócios durante
emergências; serviços para projetos públicos;
sinistros de impactos climáticos cobertos por
seguros
Assistência Técnica

Tecnologias para Adaptação

Pesquisa de base; fase incubadora de
financiamentos

Financiamentos e seguros para clientes e
operadores de capital de risco

Bens Públicos - Ecossistemas,
Patrimônios

Políticas de conservação e financiamentos

Assessoria Técnica e financiamentos

Segurança; políticas financeiras

Disponibilidade e acessibilidade

Políticas e governanças

Desenho de produtos, distribuição e marketin;
serviços de pós-venda

Restrito, usando redução de riscos e préfinanciamentos

Auxílios a Desastres

Estabilidade Econômica
Mercado Financeiro

Fonte: UNEP, 2006

Atores governamentais, em especial, devem atentar para seu poder de regulação, de modo que
não sejam impostos entraves ao desenvolvimento de ações. Neste sentido, destacam-se as
regras apresentadas na Basiléia II24, que estabelece diretrizes para a gestão de riscos e de capital
próprio das instituições bancárias. Nelas está proibido o uso de outros métodos senão aqueles
baseados em séries históricas, o que resulta, portanto, em atraso em inovações que considerem
cenários futuros de risco e desenvolvimento.
Embora o Brasil apresente um programa social mais estruturado comparativamente aos demais
países da América Latina, ainda carece da ampla oferta de produtos financeiros explicitamente
direcionados à redução dos impactos econômicos das mudanças climáticas. Não obstante,
existem linhas de crédito e financiamentos, além de subsídios governamentais, que já funcionam
como importantes instrumentos para o processo de adaptação, visto que são destinados a
populações ou setores especialmente vulneráveis e aumentam sua capacidade de resposta e

24

Trata do estabelecimento de critérios mais adequados ao nível de riscos associados às operações conduzidas pelas
instituições financeiras para fins de requerimento de capital regulamentar.
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adaptação. Destacam-se, neste contexto, a relevância de produtos de microcrédito,
microsseguro e seguro rural, além dos programas Bolsa-Família, Pronaf25, SUS, dentre outros.
Dentre os produtos supracitados, é interessante observar que o Pronaf, principal instrumento
de apoio à agricultura familiar, apresenta explicitamente quatro linhas de financiamento
apropriadas ao fortalecimento da capacidade adaptativa do produtor familiar:
1. Semiárido: busca a convivência com os elementos do semiárido, priorizando a
infraestrutura hídrica;
2. Agroecologia: sistemas de produção agroecológicos e orgânicos e análises dos custos de
implantação e manutenção dos empreendimentos;
3. Florestal: implantação de sistemas agroflorestais, exploração extrativista ecologicamente
sustentável, plano de manejo florestal, recomposição e manutenção de áreas de
preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas;
4. Eco: incentiva técnicas que minimizem o impacto da atividade rural ao meio ambiente
Dessa forma, ilustra-se como as instituições financeiras podem inovar e contribuir para aumentar
a resiliência de populações vulneráveis, envolvendo o aperfeiçoamento de seus sistemas
produtivos.
4.3

O SETOR DE SEGUROS

Em um contexto de grande relevância para a elaboração de sistemas nacionais e internacionais
capazes de proteger a sociedade contra efeitos adversos do clima, a indústria de seguros
apresenta um papel extremamente relevante, uma vez que tem como atividade principal a
pulverização de riscos e capacidade de reestabelecer o aquecimento do ciclo econômico,
evitando grandes oscilações financeiras e patrimoniais e permitindo, assim, a aceleração do
processo de recuperação em situações desfavoráveis.
Além disso, a indústria de seguros assume uma posição de destaque em fornecer a clientes e
governos informações climáticas relevantes e em criar incentivos financeiros para o
comportamento dos agentes. Além do combate ao risco moral, incentivando efetivas medidas
de adaptação às mudanças do clima, torna-se possível o uso de auditorias ambientais e a
promoção de aspectos de sustentabilidade nas decisões de investimentos.
Empresas seguradoras, além de prover segurança à sociedade, desempenham um importante
papel no sistema financeiro, visto que representam grandes investidores institucionais,
movimentando um grande volume de recursos e cuja saúde financeira pode afetar o mercado
como um todo. Suas reservas, entretanto, constituídas por meio de cálculos atuariais
tradicionalmente realizados com base em séries históricas, podem sofrer sérios impactos em
decorrência de alterações nos padrões climáticos, visto que, como exposto por Herweijer et al.
(2009), tais riscos não podem mais ser considerados estatisticamente estacionários26.
Considerando a extrema necessidade das seguradoras em prever eventos indesejáveis e
preparar-se para enfrentá-los caso venham a se concretizar, as mudanças do clima tornam-se
grandes desafios para os subscritores de riscos, que não mais poderão ter o passado como guia
adequado para eventos futuros e terão que trabalhar em um ambiente com maior nível de
incertezas, afetando sua capacidade de decisão.

25

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

26

Séries estacionárias: desenvolvem-se no tempo aleatoriamente ao redor de uma média constante, refletindo alguma
forma de equilíbrio estável.
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Freeman e Scott (2005) afirmam que, entre 1985 e 1999, os países em desenvolvimento
incorreram em perdas equivalentes a 13,4% de seu PIB combinado em decorrência de desastres
naturais, enquanto os países desenvolvidos, 2,5%. Contudo, (Hoeppe e Gurenko, 2006) verifica
que, enquanto a cobertura de desastres naturais dos seguros comerciais nos países
desenvolvidos chega a aproximadamente 40% das perdas econômicas, a cobertura dos países
em desenvolvimento fica em torno de 3% das perdas totais.
4.3.1

Oportunidades de negócio

Embora o Brasil ainda não apresente forte inserção securitária, comparativamente aos países
desenvolvidos, o setor de seguros tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos
e já possui o maior volume de prêmio bruto subscrito em toda a América Latina. O mercado de
seguros vem aumentando continuamente e oferecendo uma gama cada vez maior de produtos,
o que representa receitas substancialmente mais elevadas, refletidas em uma crescente
participação no Produto Interno Bruto (PIB) do país, chegando a 2,94% em 2012. O notável
desempenho do mercado, nos últimos dez anos, deve-se, especialmente, ao aperfeiçoamento
do arcabouço normativo por parte dos órgãos reguladores e políticas de incentivo
governamental. Além destes, também o aumento da renda e a maior conscientização da
população quanto à necessidade de prevenção aos riscos contribuíram para o crescimento da
demanda. Em tal crescimento, destacam-se os seguros de pessoas, compreensivos residenciais
e empresariais e rurais (este decorrente da crescente produção agropecuária e da
disponibilização de programas de subsídio governamental).
Neste contexto, as mudanças climáticas diversas oportunidades de novos negócios. Caracterizase um momento em que soluções criativas devem ser desenvolvidas a fim de elaborar produtos
que minimizem os danos causados a consumidores, governos e às próprias empresas, além de
criar ferramentas adequadas de mensuração e gerenciamento dos riscos emergentes. Dessa
forma, a indústria de seguros, integrada aos demais agentes financeiros, representa um ator de
extrema relevância para adaptação às mudanças climáticas no país.
A agenda de adaptação, no âmbito da United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), já inclui o seguro em suas negociações internacionais como um mecanismo essencial
de gerenciamento de riscos, sendo este um dos poucos instrumentos específicos de políticas
adaptativas listadas em suas principais decisões. Neste contexto, observam-se os desafios em
aumentar a oferta de produtos de cobertura a eventos relacionados ao clima nos países em
desenvolvimento, visto que este mercado exige (i) o fortalecimento do ambiente regulatório, (ii)
suporte dos sistemas bancário e de crédito, (iii) informações climáticas confiáveis e (iv)
capacidade técnica relevante.
A UNFCCC considera três categorias de seguro para gerenciar os riscos decorrentes das
mudanças climáticas, as quais são apresentadas a seguir:
Fundo Global
Nesta categoria, sugere-se a criação de um fundo de solidariedade pela comunidade global ou
algum outro mecanismo de compensação para subsidiar governos de países vulneráveis, a fim
de ajudá-los a enfrentar os crescentes riscos catastróficos causados pelas alterações do clima
por meio de um fundo de emergência.
Seguro contra riscos de catástrofes
A comunidade internacional paga prêmios para países vulneráveis de modo que eles sejam
segurados contra os impactos das mudanças do clima. Alternativamente, estes países
compartilham seus riscos de catástrofes. Um exemplo desta modalidade é o Caribbean
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Catastrophic Risk Insurance Facility (CCRIF), no qual dezoito países do Caribe formaram um bloco
regional de seguro, não mais dependendo, assim, de financiamentos “ex-post” para sua
recuperação.
Produtos de seguro para consumidores domésticos
Novos produtos, direcionados aos indivíduos e empresas, que permitam às seguradoras lidar
com desastres naturais mais frequentes, eliminando o risco moral27 inerente à compra de
seguros e diminuindo os custos das transações. Populações economicamente vulneráveis
devem se beneficiar do microsseguro28 elaborado em parcerias público-privada entre empresas
seguradoras e o Estado ou mesmo organizações não governamentais.
Além destes mecanismos, produtos de seguro são apresentados como parte de um programa
mais amplo de gerenciamento de riscos em que tanto os governos nacionais como as
comunidades internacionais devem trabalhar. Assim, apresentam-se 4 etapas: (i) pesquisa, (ii)
seleção, (iii) planejamento e (iv) seguro. Neste processo, evidencia-se que a prevenção e
redução de riscos por meio da pesquisa, seleção e planejamento de intervenções e mecanismos,
geralmente, são a estratégia mais eficaz, uma vez que somente aqueles cuja prevenção e
redução são inviáveis serão objeto de estudo dos seguros. Desta forma, as seguradoras devem
coordenar suas operações a medidas preventivas e de redução de riscos de desastres naturais,
tendo atuação em última instância nas estratégias de gerenciamento dos riscos (UNEP, 2007).
Em contexto nacional, o seguro é classificado em dois grupos: sociais e privados. O primeiro,
operado pelo governo, visa, principalmente, à proteção das classes trabalhadoras, incluindo
produtos de assistência médica, aposentadoria, acidentes de trabalho, pensões etc. Já o
segundo, é operado por empresas privadas e subdivide-se em três grandes ramos: (i) saúde, (ii)
vida e (iii) elementares.
4.3.2

Poder Público

A atuação governamental justifica-se pelo papel de ordenador da seguridade ou segurança
social do Estado, que tem o mutualismo como um de seus pilares e expressa os direitos de
cooperação. Estes conceitos, inerentes também aos contratos privados de seguro, refletem a
função social dos mesmos, relacionando-se à função social da propriedade como parte dos
direitos e garantias fundamentais na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Assim, a configuração de uma cooperação para a formação de uma vontade coletiva e não
apenas no interesse próprio permite ao seguro ser inserido no campo do Poder Público, seja
assumindo seu gerenciamento, intervenção estatal ou mesmo pelo dirigismo contratual.
É importante destacar que a participação do Poder Público deve estimular o desenvolvimento
do mercado segurador, de modo que a diretriz dos trabalhos não venha a replicar atividades
que seriam melhor desempenhadas pelo setor privado, mas que consigam direcionar esforços
para a correção de falhas de mercado, proporcionando, principalmente, proteção às populações
mais vulneráveis, em especial para os setores de saúde e agrícola. Sabe-se que os custos iniciais
do gerenciamento de seguros são bastante elevados, mas declinam rapidamente à medida que
as empresas acumulam informações. Assim, caberia ao governo estimular e contribuir para a
redução desses custos por meio da geração de conhecimento e pesquisas. A interação entre o

27

Risco Moral: possibilidade de que um agente econômico mude seu comportamento de acordo com os diferentes
contextos nos quais ocorre uma transação econômica.
28
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setor público e privado deve, portanto, otimizar as ações de enfrentamento aos impactos das
mudanças climáticas e aumentar a resiliência e o bem-estar da sociedade.
4.3.3

Resseguros

O setor de resseguros29 desempenha também um papel de grande importância neste contexto,
visto que proporciona o desenvolvimento e estabilidade do mercado de seguros. Uma vez que
assume parte dos riscos das empresas seguradoras, permite que estas aumentem sua
capacidade de subscrição, o que resulta em maior oferta e maior vantagem competitiva por
parte das pequenas e médias empresas. Além disso, permite maior diversificação e pulverização
de riscos, já que, em decorrência de sua forte correlação com os mercados de capitais e
atividades financeiras, as operações de resseguro estão intimamente ligadas aos mercados
financeiros globais, especialmente com técnicas alternativas de transferência de riscos, como a
securitização de riscos de seguros e derivativos, entre outros. Ademais, existem as operações
de retrocessão, em que os limites seguráveis são compartilhados também entre as
resseguradoras, proporcionando um grau ainda maior de pulverização de riscos.
As funções das atividades de resseguro podem, portanto, ser observadas sob os seguintes
aspectos:
Estrutural
Expande a capacidade de subscrição da indústria seguradora independentemente de seu porte,
contribuindo para o aumento no nível de competitividade entre as empresas. Além disso,
fortalece o mercado de seguros, visto que as empresas oferecerão um maior número de
produtos e tomarão para si maior volume de riscos.
Gerencial
Mitigação dos efeitos negativos causados por grandes perdas, além da estabilidade financeira
proporcionada às empresas.
Financeiro
Substituição dos fundos de capital próprio, além das melhores margens de solvência e
indicadores financeiros das seguradoras, resultando na maximização do patrimônio líquido.
Especialização
Atividades de resseguro demandam trabalhos altamente especializados, o que transfere ao
mercado de seguros maior qualificação e capacidade técnica para assumir riscos de alta
complexidade. Além disso, as resseguradoras são atores chave no desenvolvimento de
pesquisas e novos produtos em áreas recentes que afetam o mercado de seguros, como as
mudanças climáticas.
Os mercados de seguros e resseguros não são apenas relacionados, mas mutuamente
dependentes, posto que o bom funcionamento das operações de resseguro impacta
diretamente no desempenho e capacidade das seguradoras e no mercado financeiro como um
todo. Este fato justifica a regulação governamental, fundamentada principalmente na proteção
das margens de solvência e garantia das operações sob um ambiente devidamente regulado.
(Wang, 2003) expõe que a regulação de resseguros envolve (i) assegurar a solvência financeira
e solidez das seguradoras e resseguradoras, (ii) proteger os interesses dos segurados e do
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público em geral e (iii) contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos mercados
segurador e ressegurador, particularmente nos países em desenvolvimento.
Ao setor de resseguros são inerentes as atividades financeiras em âmbito internacional.
Contudo, o setor deve ser regulado e supervisionado em nível doméstico, ainda que os princípios
e padrões internacionais devam ser ressaltados e adotados por reguladores nacionais. Estes
devem assegurar a solidez e resiliência da indústria, permitindo mecanismos que, em nível
global, atinjam:







Supervisão dos grupos de resseguradores de modo a avaliar sua exposição total ao risco
e solidez financeira;
Abordagem econômica para adequação do capital no gerenciamento de riscos,
avaliando seus efeitos sobre ativos e passivos;
Regulação baseada na modelagem dos riscos e de sistemas integrados para gestão dos
mesmos, de modo a controlar a concentração desses riscos e administração da
correlação entre riscos de mercado e não mercado;
Reporte financeiro e padrões internacionalmente reconhecidos de contabilidade,
auditoria e práticas atuariais;
Requerimentos relativos à transparência e disclosure30dos perfis de risco das
resseguradoras e suas práticas de gerenciamento;
Supervisão dos modelos internos de risco, que devem ser feitos com base nos negócios
próprios de cada empresa e ter foco no impacto econômico dos riscos.

Vista a importância dos limites de solvência, os métodos de cálculos regulatórios devem refletir
a natureza e tamanho dos riscos absorvidos pelas empresas de resseguros. Em um ambiente de
capital baseado em risco, os resultados positivos de cada componente de risco são agregados
aos requisitos de capital e, assim, este é alocado de forma mais eficiente.
O Brasil, embora tenha o maior mercado de seguros da América Latina, até 2007 convivia com
um monopólio em resseguros, no qual o Instituto Brasileiro de Resseguros, fundado em 1939,
controlava todas as operações do setor sob o poder estatal. Além disso, era esta a instituição
responsável por supervisionar e regular as atividades relativas a resseguro, cosseguro e
retrocessão. Este fato impediu que empresas estrangeiras operassem no país, ocasionando um
atraso em termos de inovações nos produtos, especialização profissional e transferência de
experiências e diversificação de riscos entre os resseguradores.
A partir de 2007, a Lei Complementar nº 126 eliminou o monopólio até então praticado e
representa a abertura do mercado brasileiro, integrando o mercado doméstico ao ambiente
globalizado. Esta lei transferiu as competências de regulação e supervisão para o Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP) e para a Superintendência Nacional de Seguros Privados
(SUSEP), respectivamente. Assim, as resoluções da CNSP passaram a prescrever limites mínimos
de capital para autorização e operação das companhias de resseguro, capital adicional baseado
na subscrição de riscos e a constituição de reservas técnicas e limites de retenção, enquanto as
expectativas da SUSEP incluíram o aumento da capacidade de resseguro no mercado, maior
nível de especialização, produtos inovadores e preços competitivos.
Verifica-se, portanto, que a abertura do mercado, juntamente com o recente arcabouço
normativo, configura um momento bastante propício ao desenvolvimento do resseguro no país,
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aumentando a capilaridade e aperfeiçoamento dos seguros em geral, e representando, assim,
um poderoso mecanismo de adaptação às mudanças climáticas.
4.3.4

Microsseguro

Outro instrumento de adaptação extremamente relevante é o microsseguro. Ainda recente e
pouco explorado no Brasil, consiste na “proteção securitária destinada à população de baixa
renda ou aos microempreendedores individuais” 31, possuindo a capacidade de aumentar a
resiliência dos indivíduos de modo que enfrentem as frequentes oscilações de seus rendimentos
e demais riscos. Indivíduos de baixa renda, em geral, estão à margem do mercado de seguros,
seja por falta de conhecimento dos mesmos ou ainda por falta de interesse e/ou capacidade
técnica das empresas para ofertar produtos adequados. No contexto das mudanças climáticas,
sabe-se que as populações mais vulneráveis são aquelas de menor renda, visto que não têm
flexibilidade para se recuperarem facilmente em caso de perdas. Assim, justifica-se o
desenvolvimento deste mercado no país, onde o poder público desempenha um papel bastante
peculiar.
O Brasil, embora apresente um sistema financeiro ainda pouco voltado para a baixa renda,
dispõe de produtos de seguro social relativamente bem desenvolvidos, comparando-se a outros
países de renda similar, destacando-se iniciativas como Bolsa-Família, Benefício de Prestação
Continuada e Seguro-desemprego. Neste aspecto, devem-se identificar as relações de
complementaridade e substituição entre os seguros públicos, privados e outras formas de
subsídio. Uma das oportunidades encontradas relacionando-se microsseguros às políticas
públicas consiste em consignar a renda advinda de programas de pensões públicas e
transferência de renda, como o Bolsa-Família, por exemplo. Assim, sugere-se que uma iniciativa
governamental juntamente com o mercado privado de seguros possa promover proteção contra
a pobreza e inclusão social de longo prazo.
Um dos grandes desafios para o desenvolvimento do microsseguro é o custo de monitoramento
do segurado. Por se tratar de produtos com baixo valor, muitas vezes estes custos tornam-se
significativos, não viabilizando o negócio. Observa-se, portanto, que uma solução possível seria
a transferência deste custo para um terceiro, uma parceria com um agente de crédito, por
exemplo. Dessa forma, o setor bancário se beneficiaria das informações obtidas ao passo que as
seguradoras teriam condições de distinguir os perfis de seus segurados, oferecendo-lhes tarifas
e coberturas mais adequadas.
Dentre diversas medidas de aprimoramento no intuito de se expandir as ações de
microsseguros, deve-se atentar para (i) o dimensionamento quantitativo do mercado e análises
de perfis sociodemográficos, objetivando orientar o setor privado em suas ofertas de serviços,
(ii) a mensuração do risco ocupacional e de renda associados ao público de baixa renda, (iii) a
mensuração do acesso da população beneficiária dos programas sociais públicos, que, de certa
forma, suprem a demanda por microsseguro e, por fim, (iv) a quantificação da demanda efetiva
a partir de pesquisas de orçamento familiares.
O mercado de microsseguro, assim como os seguros tradicionais e resseguros, depara-se com
um momento ímpar para desenvolvimento no país, em que, apesar dos grandes desafios
inerentes aos riscos emergentes, desfrutam ótimas oportunidades de crescimento e
consolidação. Além disso, oferecem a proteção necessária em um ambiente em que o nível de
incertezas cresce continuamente.
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CONCLUSÃO
Para a construção e implementação de uma agenda de adaptação no Brasil, é necessário o
envolvimento do governo, setor privado e das organizações da sociedade civil. A dimensão
territorial, as particularidades regionais e o perfil econômico do País tornam fundamentais
estratégias e processos de adaptação que integrem os atores em níveis federal, estadual e
municipal em iniciativas de curto, médio e longo prazo.
A começar pelos interesses do setor privado de se envolver nesta agenda, estão os riscos e
oportunidades que as mudanças do clima trazem para os negócios. São significativos os riscos
à: ativos físicos da empresa e consequente operação dos negócios; extração de recursos
essenciais; produtividade e qualidade nos recursos; oferta de mão de obra nas regiões mais
afetadas; integridade e funcionamento da infraestrutura como redes de transporte,
saneamento e energia; disseminação de epidemias, entre outros.
Embora as mudanças do clima tragam de forma majoritária um caráter negativo, esta também
traz oportunidades aos negócios tais como: consultoria para análise e gestão de riscos; pesquisa
e exploração de recursos antes inviáveis; desenvolvimento e promoção de novos produtos
financeiros e de seguros; serviços especializados de atendimento pós-desastre; entre outras.
Mesmo com evidentes motivos para a atuação em adaptação por parte do setor privado, no
Brasil e no mundo, as empresas que possuem algum envolvimento com o tema são: (i) de
grande porte, (ii) de setores expostos a riscos imediatos, (iii) dependentes de recursos
crescentemente escassos e (iiii) de pesados ativos fixos. No entanto, os esforços deste grupo são
majoritariamente direcionados a riscos imediatos e diretos, por meio de ações dispersas e sem
conexão com a estratégia do negócio, soft measures e com pouca atenção às potenciais
oportunidades. Além disso, as iniciativas concentram-se nas regiões Sul e Sudeste do País e são
escassas nas mais vulneráveis, como no Nordeste.
As motivações e barreiras que influenciam na decisão das empresas de atuar em relação à
adaptação são diversas e constantemente conectadas com o setor público. Além da
identificação de riscos e oportunidades, o engajamento do setor público, de concorrentes e
organizações da sociedade civil nacionais e internacionais no tema estimulam empresas a
empreender em iniciativas de adaptação.
No entanto, os elevados investimentos, o retorno em longo prazo e as incertezas atreladas ao
processo de decisão devido a incerteza e falta de clareza em relação às políticas públicas direta
e indiretamente relacionadas à adaptação, levam parte das empresas a não avançar na avaliação
de riscos e oportunidades para a ação em adaptação. A dificuldade de engajamento da alta
direção; de comunicar as ações empreendidas e a falta de diretrizes de contabilização e
disclosure; e, elaboração e análise de cenários climáticos e de mapeamento dos riscos
consequências de falta de informação e capacidades internas, precisam ser ultrapassadas para
que o primeiro passo do processo de construção de agendas corporativas em adaptação seja
dado. Esses fatores são ainda mais críticos para as pequenas e médias empresas (PMEs).
Desta forma, embora iniciativas de adaptação gerem benefícios, em geral, locais e privados, é
frequente que a adaptação espontânea por agentes privados seja insuficiente e/ou ineficaz, em
que a intervenção pública se justifica por razões de equidade e eficiência. São elencadas oito
justificativas:
-

Desenvolvimento e disseminação de informação sobre mudanças climáticas necessárias
à adaptação onde recursos, capacitação e tecnologia são insuficientes;
Adequação e criação de regulações e standards direcionado a atuação em adaptação;
Garantia de infraestrutura pública;
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-

Gerenciamento de externalidades;
Decisões de investimento baseadas em consequências de longo prazo;
Fomento da ação coletiva no nível local;
Garantia de equidade (pobreza e restrições associadas);
Coordenação entre os agentes econômicos.

A fim de reduzir essas barreiras e engajar diversos setores na superação das vulnerabilidades e
desenvolvimento de oportunidades, cinco tipos de ações públicas buscam promover a parceria
público-privada para adaptação, sendo estas: i) produção e disseminação de informações e
tecnologia; ii) ação em relação às normas e regulamentos; iii) ação em relação às instituições;
iv) ações em relação às decisões de investimentos públicos; e v) articulação.
Com foco no desenvolvimento e disseminação de tecnologia, destacam-se as iniciativas de
pesquisa colaborativa, como os parques tecnológicos em São Paulo e as empresas de base
tecnológica vinculadas a universidades que fomentam inovação junto a PMEs. Plataformas
intersetoriais e bancos de casos são caminhos para a transferência de tecnologia e podem ser
empreendidos e coordenados em parceria com o setor privado. Além disso, acordos de
cooperação científica e tecnológica, como o estabelecido entre FAPESP e a Divisão Operacional
Economia, Emprego e Pesquisa da Região Valã, (DGOEER, na sigla em francês), uma das
principais financiadoras da Bélgica para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, podem se
multiplicar.
A ação em relação às normas e regulamentos pode ser interpretada à luz da função do governo
de desenvolver e manter legislação consistente, clara e estável que permita às empresas
compreender a demanda atual e futura dos reguladores em relação às mudanças do clima.
As ações relacionadas às instituições estão vinculadas a criar um ambiente adequado que
permita e promova a adaptação, inclusive do setor privado. Isto inclui a identificação
antecipada de mudanças e crises; a garantia de equilíbrio dos interesses dos diferentes
stakeholders; a capacidade de implementar soluções propostas de forma crível; e o
estabelecimentos de compromissos de longo prazo.
Em termos de ações relacionadas às decisões de investimentos públicos destaca-se como setor
a infraestrutura. Ainda, entre os modelos de atuação com o setor privado para promover o
financiamento de projetos em adaptação estão o desenvolvimento, em conjunto, de linhas de
crédito voltadas às necessidades de adaptação, especialmente com organizações de
microfinanças. Além disso, programas de capacitação dos gestores das instituições financeiras e
a triangulação financiador-governo-tomador, com o governo assumindo parte do risco, são
modelos a serem considerados.
Ademais, assim como o setor de seguros é potencial influenciador do engajamento de outros
setores na agenda de adaptação, ao requisitar mecanismos de redução de riscos climáticos para
a assinatura de contratos de seguro, investidores são importantes stakeholders nesse sentido.
O governo pode trabalhar junto a esse grupo para que informações sobre a atuação em
adaptação sejam demandadas para aprovação dos investimentos e nos relatórios corporativos.
Por último, as ações públicas relacionadas à articulação lidam com funções de liderança e
coordenação da agenda de adaptação promovendo, entre outros, o engajamento do setor
privado no tema nacional e internacionalmente.
A execução dessas funções auxiliará o governo na promoção do desenvolvimento sustentável,
já que os desafios de adaptação estão diretamente relacionados a esta agenda. Portanto, os
interesses de cada ator precisam ser conjugados à redução da pobreza, expansão dos serviços
básicos e conservação dos ativos naturais.
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Diferentes formatos de parcerias entre o setor público e privado já são contemplados no
marco regulatório brasileiro, como as parcerias público-privadas (PPPs), os acordos setoriais
trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e a contratação de serviços regida pela Lei no
8.666. Recomenda-se que sejam incorporados critérios de adaptação para escolha dos projetos
de PPPs e para a definição do fornecedor das compras e contratações públicas, bem como
diretrizes que reflitam esses critérios, para o monitoramento e avaliação dos projetos. Outros
modelos a serem promovidos, disseminados e formalizados são caracterizados pelo
envolvimento de organizações da sociedade civil, além de setores público e privado;
estabelecimento de canais para que o setor privado proponha projetos para atuação conjunta
ao governo; e participação do setor privado, com papel definido nas diferentes etapas das
iniciativas empreendidas em parceria com o governo.
Além de parcerias formais, é fundamental o engajamento do setor privado pelo setor público
no ciclo de planejamento. Sugere-se que a atuação do setor público para engajamento do
privado contemple as esferas internacional e nacional. A primeira delas refere-se à promoção
da participação do setor privado na construção do posicionamento do País para as negociações
internacionais, de seu engajamento no cumprimento dos acordos multilaterais e divulgação das
fontes de apoio para projetos em adaptação e de oportunidades de envolvimento do setor em
instâncias internacionais. A segunda propõe um processo inclusivo, intersetorial e multistakeholder, de construção e revisão do planejamento em adaptação.
Por fim, a implementação do planejamento nacional em adaptação requer a coordenação por
parte da instância federal e o alinhamento entre as iniciativas locais com o planejamento
nacional, ao mesmo tempo em que os conhecimentos e experiências locais pautam os projetos.
A estruturação de um processo integrado de monitoramento e avaliação são elementos
indispensáveis à viabilização desse processo e ao alcance dos resultados de longo prazo.
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