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Há uma oportunidade de investimento de US$ 

30 bilhões1* para apoiar a produção sustentável 

de gado e soja nos biomas Amazônia, Cerrado 

e Chaco, da América do Sul. Existem modelos 
de negócios já comprovados que ampliam a 
produção e a renda dos produtores e evitam 
que a perda de biodiversidade aumente, além de 
prevenir impactos sociais, climáticos e hídricos. 
Ao mesmo tempo, uma grande transição em 
nossos sistemas de produção de alimentos se 
faz necessária, impulsionada pela demanda 
cada vez maior do mercado internacional por 
produtos livres de desmatamento, por mudanças 
regulatórias iminentes nos países consumidores 
e pelas expectativas dos investidores. Acelerar a 
inovação financeira nestas regiões pode ser uma 
contribuição fundamental para o enfrentamento 
destes desafios urgentes e globais.   

As finanças são cruciais para mudar a dinâmica 
do uso do solo, ajudando a aumentar a produção 
por meio de melhorias na produtividade e melhor 
uso de terras já desmatadas. As finanças são uma 
peça essencial no quebra-cabeça desta transição 
setorial e complementam outros esforços, como 
políticas de compra na cadeia de suprimentos, 
monitoramento e transparência, abordagens 
jurisdicionais e ampliação das exigências ESG 
pelos investidores.  

Embora a pecuária e a produção de soja sejam 
os principais indutores da perda de habitat na 
Amazônia, no Cerrado e no Chaco, este documento 
descreve caminhos claros para a expansão da 
criação de gado e produção de soja nestes biomas 
sem conversão de habitat. A criação de gado nestas 

*  Este valor é uma estimativa conservadora e razoável da ordem de grandeza da 
oportunidade financeira da expansão da produção de carne bovina e soja na região 
sem novas conversões de habitat, refletindo o custo de capital da expansão de pasta-
gens já abertas para soja (U$ 12 bilhões para o Cerrado, considerando uma expansão 
de 7,2 MHa até 2030 a um custo médio de U$ 1,7 k/Ha; U$ 1-2 bilhões para o Chaco, 
considerando uma expansão de 3,4 MHa e custo médio de U$ 500/Ha) e intensifi-
cando a pecuária de modo sustentável, considerando a tendência de crescimento do 
mercado e a estimativa dos custos associados de investimento (U$ 15 bilhões para o 
Brasil com custo de U$ 3k/Ha e U$ 1 bilhão para o Chaco, a U$ 300/Ha para 3,7 MHa). 
Não inclui financiamento de capital de giro e outras possíveis necessidades de capital.

regiões atualmente tem produtividade baixíssima. 
Com práticas já comprovadas, o nível atual de 
produtividade do gado pode ser aumentado de três 
a cinco vezes, mantendo um sistema baseado em 
pastagens e alimentação à base de gramíneas.A 
soja também oferece oportunidades para aumento 
de produtividade, ainda que mais modestas do que 
para o gado (p.ex., 20% a 30% no Cerrado brasileiro).  
Além disso, há milhões de hectares de pastagens 
de baixa produtividade que podem ser utilizadas 
para a expansão da soja sem que novas áreas de 
vegetação nativa sejam desmatadas. No Cerrado, 
por exemplo, a estimativa é de que haja 18 milhões 
de hectares de pastagens adequadas para a soja 
— mais do que o dobro da área necessária para a 
expansão desta cultura até 2030.

Credores e investidores se interessam cada vez 

mais por mecanismos financeiros inovadores, 

e vários já foram implementados.  Estes 
mecanismos contribuem para os esforços 
mais amplos do setor financeiro de alinhar 
empréstimos e investimentos à meta de zerar 
as emissões de gases de efeito estufa até 2050 
através de inciativas como a Glasgow Financial 
Alliance for Net Zero (GFANZ), a Net-Zero Asset 
Owner Alliance, a Net Zero Asset Manager 
Initiative, a Net Zero Banking Alliance, entre 
outras. No entanto, há inúmeros desafios para 
a expansão da implementação. Um deles é a 
necessidade de aprofundar o apoio institucional 
de credores e investidores a estas iniciativas e 
de gerar um histórico para linhas de crédito de 
prazo mais longo. Outro desafio é como gerenciar 
riscos e criar produtos com exigências ambientais 
simplificadas e ofertas interessantes para produtores 
agrícolas e pecuaristas, além de oferecer métricas 
comuns que permitam aos financiadores comunicar 
com credibilidade suas contribuições para um sistema 
alimentar de baixo carbono. 
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O Inovação Financeira para a Amazônia, o 

Cerrado e o Chaco (IFACC), nova iniciativa para 

promover empréstimos e investimentos para a 

agricultura sustentável no Brasil, na Argentina 

e no Paraguai, aproveita a força de empresas, 
bancos e investidores para fazer um grande 
avanço no compromisso de criar e implementar 
novos mecanismos. O IFACC registra um 
compromisso inicial de US$ 3 bilhões, incluindo 
US$ 200 milhões em novos desembolsos até o 
final de 2022, com o objetivo de atingir US$ 10 
bilhões em compromissos e US$ 1 bilhão em 
desembolsos até 2025. O IFACC trabalhará com 
produtores, empresas, bancos e investidores 
para superar barreiras, catalisar as finanças em 
direção à transição para a agricultura sustentável 
e ajudar empresas, bancos e investidores a 
cumprir seu compromisso de zerar as emissões e 
atingir metas positivas para a natureza.  

A iniciativa IFACC é uma parceria entre a The 

Nature Conservancy (TNC), a Tropical Forest 

Alliance (TFA) e o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA). Os três parceiros 
são instituições líderes nesta área e suas 
potencialidades são altamente complementares, 
criando uma oportunidade única para o IFACC 
se tornar a equipe de referência de bancos, 
empresas e investidores que estão expandindo a 
inovação financeira na região. O IFACC trabalhará 
com seus signatários na criação e implementação 
de soluções financeiras livres de desmatamento 
e conversão (DCF, na sigla em inglês), oferecendo 
apoio na gestão socioambiental e conexões com 
grupos de capital subsidiado e outros provedores 
para o capital de longo prazo necessário nessas 
transições. Além disso, compartilhará as 
melhores informações sobre quem está fazendo 
o que e o que está funcionando, e disponibilizará 
os melhores dados e estudos sobre modelos de 
negócios e seus respectivos impactos.

Este relatório descreve o modelo de negócio 

para a produção sustentável de soja e gado na 

Amazônia, no Cerrado e no Chaco e o papel das 

finanças nesta transição. 
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Os biomas:
Amazônia, Cerrado e Chaco

2

AMAZÔNIA

CERRADO

GRAN
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Bioma Área total Agricultura Pecuária
 

Vegetação nativa 
remanescente

Perda líquida 
(vegetação nativa) 

(2010-2020)

Amazônia 409,4 Mha
(maior que a UE) 6,1 Mha 57 Mha 330 Mha 13,5 Mha

Cerrado
197,1 Mha

(quase 5 vezes o
tamanho da Califórnia)

23 Mha 47 Mha 108 Mha 8 Mha

Gran Chaco
107,7 Mha

(quase o tamanho da 
França e da Espanha 

juntas)

9,6 Mha 10,2 Mha 97,4 Mha 4,35 Mha

Os biomas Amazônia, Cerrado e 
Chaco da América do Sul são três das 
reservas mais importantes de carbono, 
água doce e biodiversidade do nosso 
planeta — e também abrigam grandes 
centros de produção de alimentos, 
principalmente soja e carne bovina. 
Quase 19% da Amazônia brasileira já está 
desmatada, e este bioma se aproxima 
do que os cientistas consideram um 
possível “ponto de não retorno” de 20-
25% de desmatamento. O Cerrado está 
parcialmente desmatado, e o Chaco já 
perdeu 25% de sua cobertura vegetal 
original até o momento. O desmatamento 
e a conversão causados pela expansão 
agrícola liberam gases de efeito estufa, 
aumentam a perda de biodiversidade e 
deslocam as comunidades locais. Acelerar 
a inovação financeira nesta região pode 
ser fundamental para o enfrentamento 
destes desafios urgentes e globais. 

Fonte: MapBiomas
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A Amazônia é a maior 

floresta tropical do mundo. 

Sessenta por cento de seus 
5,5 milhões de quilômetros quadrados 
estão no Brasil; sua área total é maior que 
a da União Europeia (UE) e equivale a 
mais da metade do tamanho dos Estados 
Unidos (EUA).1 A Amazônia contém, em 
terra, um terço das espécies vegetais e 
animais conhecidas e desempenha um 
papel fundamental no ciclo global do 
carbono e nos sistemas hidrológicos 
hemisféricos, bem como na atividade 
econômica regional e global. A Amazônia 
abriga cerca de 30 milhões de pessoas, 
incluindo cerca de 1,6 milhão de membros 
de mais de 400 comunidades indígenas 
diferentes. 

Os cientistas alertam para um possível 
“ponto de não retorno” de 20 a 25% de 
desmatamento que, se ultrapassado, 
significa que a Amazônia pode 
rapidamente fazer a transição para um 
ecossistema não florestal.2 Desde a década 
de 1950, a floresta amazônica já perdeu 
18% de sua cobertura vegetal total e 19% 
no Brasil. A pecuária é a principal causa do 
desmatamento da Amazônia, responsável 
por mais de 90% da perda florestal entre 
2008 e 2019.3

1 Rainforest Foundation Norway. 2021. “The Amazon Rainforest: The 
World’s Most Important Ecosystem”. https://www.regnskog.no/en/what-
we-do/the-amazon
2 Lovejoy, Thomas e Carlos Nobre. 2018. “Amazon Tipping Point, 2018. 
Science Advances”. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat2340
3  The Nature Conservancy. 2021. “Guia de Conduta Ambiental para in-
vestimentos e empréstimos para a intensificação sustentável da pecuária 
na Amazônia e no Cerrado”.  https://www.nature.org/content/dam/tnc/
nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworkcattle.pdf

O Cerrado é uma savana 

tropical que cobre cerca 

de um quarto do território 

brasileiro. É o segundo maior bioma da 
América do Sul, com uma área maior 
que toda a Europa Ocidental e quase 
cinco vezes o tamanho da Califórnia. 
Cerca de um terço das espécies de 
plantas e animais do Brasil vive no 
Cerrado, tornando-o a savana tropical 
com maior biodiversidade do mundo.4 
Os vastos sistemas subterrâneos das 
raízes de sua vegetação arbustiva 
armazenam enormes quantidades de 
carbono e água. É uma fonte de água 
fundamental para muitas comunidades 
rurais e cidades do Brasil, contendo as 
cabeceiras de oito bacias hidrográficas 
e três grandes aquíferos.5 As ameaças 
ambientais ao Cerrado recebem menos 
atenção do que as relativas à Amazônia, 
embora suas taxas de desmatamento 
e conversão sejam maiores. Quase 
metade da vegetação nativa do Cerrado 
foi convertida nas últimas décadas, em 
grande parte em pastagens e terras 
agrícolas para a produção de gado e 
soja, enquanto a região se tornava um 
dos principais centros de produção 
agrícola do mundo. O desmatamento e 
a conversão relacionados à produção de 
soja são particularmente intensos nos 
quatro estados brasileiros que formam a 
fronteira agrícola do Cerrado conhecida 
como Matopiba: Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia. No Matopiba, 55% da 
produção de soja na safra 2016-17 veio de 
áreas desmatadas nos últimos 20 anos.6

4  Klink, C. e R. Machado. 2005. “A conservação do Cerrado brasileiro”.
5  The Nature Conservancy. 2020. “Guia de Conduta Ambiental para 
empréstimos e investimentos em soja no Cerrado”. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmental-
frameworksoy-eng.pdf
6  Ibid.

©
TN

C/H
aroldo Palo Jr

   Os biomas: Amazônia, Cerrado e Chaco   •   IFACC 6

https://www.regnskog.no/en/what-we-do/the-amazon
https://www.regnskog.no/en/what-we-do/the-amazon
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat2340
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworkcattle.pdf
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworkcattle.pdf
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworksoy-eng.pdf
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworksoy-eng.pdf
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworksoy-eng.pdf


O Gran Chaco é uma planície 

quente e semi-árida e a 

segunda maior floresta 

da América do Sul. Dois terços de seus 
1,1 milhão de quilômetros quadrados 
— quase o tamanho da França e da 
Espanha juntas — estão na Argentina, 
e o restante se estende pela Bolívia, 
Brasil e Paraguai.7 Suas imensas florestas 
abrigam vegetação e vida selvagem 
únicas, incluindo 3.400 espécies de 
plantas, 500 espécies de aves e centenas 
de mamíferos, répteis e anfíbios. Nove 
milhões de pessoas também vivem no 
Chaco, incluindo várias comunidades 
indígenas e locais. Hoje, este bioma está 
sendo desmatado em ritmo acelerado. 
Entre 2000 e 2019, a Amazônia e o Cerrado 
perderam cerca de 7% de sua vegetação 
nativa primária, enquanto o Gran Chaco 
perdeu 9%.8

A porção argentina do Chaco cobre 20% do 
território do país. Um quarto da floresta do 
Gran Chaco na Argentina já foi desmatado 
para pecuária e produção agrícola 
(predominantemente soja, milho e trigo), 
principalmente nos últimos 20 anos.9 O 
Chaco paraguaio cobre quase 250.000 
quilômetros quadrados e inclui floresta 
seca e savana no noroeste, bem como 
regiões úmidas inundadas sazonalmente 
no sudeste. A cobertura vegetal nas três 
regiões do Chaco paraguaio diminuiu 
significativamente entre 2010 e 2019: 11% 
no Alto Paraguai, 5% em Presidente Hayes 
e 17% em Boquerón.10 A perda florestal no 
Gran Chaco paraguaio é em grande parte 
impulsionada pela expansão da pecuária. 

7  Fehlenberg, Verena et al. “The role of soybean production as an under-
lying driver of deforestation in the South American Chaco,” 2017. Global 
Environmental Change. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0959378017305964
8  Análise da TNC baseada no MapBiomas, 2019. Disponível em https://
mapbiomas.org/
9 https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/latin-america/
argentina/gran-chaco/
10  Análise da TNC para o MapBiomas 2019. https://plataforma.chaco.
mapbiomas.org/ /  “Land Rights, Beef Commodity Chains, and Defor-
estation Dynamics in the Paraguayan Chaco,” 2017. USAID. https://www.
land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_
Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf 
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Modelos sustentáveis de negócios 
para soja e gado na Amazônia,
no Cerrado e no Chaco

Vários mecanismos financeiros inovadores estão surgindo, mas há 
inúmeros desafios para a expansão de sua implementação. Um deles é a 
necessidade de aprofundar o apoio institucional de credores e investidores 
a estas iniciativas e de gerar um histórico para linhas de crédito de 
prazo mais longo. Outro desafio é como gerenciar riscos e criar produtos 
com exigências ambientais simplificadas e ofertas interessantes para 
produtores agrícolas.  

Os provedores de capital que podem oferecer financiamento de baixo 
custo e longo prazo ou compartilhar riscos com credores e investidores 
comerciais desempenham um papel importante na superação desses 
desafios nos mercados discutidos neste documento.  Além disso, 
o movimento generalizado de empresas, instituições financeiras e 
investidores para descarbonizar a economia, incluindo os sistemas 
de produção agrícola, é uma tendência importante que permitirá um 
investimento maior em modelos de negócios sustentáveis para a pecuária 
e a soja na região.

3
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Para atender à 
crescente demanda 
global, os produtores 
da Amazônia, do 
Cerrado e do Chaco 
podem expandir a 
criação de gado e 
produção soja sem 
desmatar ou converter 
a vegetação nativa.

Hoje, a pecuária nas três regiões tem 
produtividade baixíssima, mas práticas 
já comprovadas podem aumentar a 
produtividade do gado de três a cinco 
vezes, mantendo um sistema baseado 
em pastagens e alimentação à base 
de gramíneas. Os produtores de soja 
também podem melhorar a produtividade 
nas propriedades já existentes e expandir 
a produção para pastagens de baixa 
produtividade ao invés de vegetação nativa. 
O arrendamento de pastagens para a 
produção agrícola de terceiros, aliada à 
intensificação sustentável da pecuária, 
tornou-se um negócio lucrativo em 
algumas regiões.

As finanças podem ajudar a mudar a 

dinâmica do uso da terra para modelos 

de produção que sejam positivos para 

a floresta. Mecanismos financeiros 
inovadores podem fornecer capital para 
o investimento inicial necessário, com 
condições mais favoráveis do que as 
disponíveis no mercado hoje (por exemplo, 
prazos mais longos, períodos de carência 
maiores, taxas de juros mais baixas e critérios 
mais flexíveis para concessão de crédito). 
Produtos já existentes, como empréstimos 
para capital de giro anual e fundos de 
investimento em terras de cultivo, também 
podem ser adaptados para uma abordagem 
livre de desmatamento e conversão. 
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3.1. O PAPEL DAS FINANÇAS 
NA EXPANSÃO SUSTENTÁVEL 
DA SOJA NO CERRADO 
BRASILEIRO 11,12

O Brasil é o maior produtor e exportador 

de soja do mundo, respondendo por 

mais de 30% da produção global. Metade 
dessa soja é cultivada no Cerrado, em 
18,2 milhões de hectares de terra. Até 
2030, espera-se que outros 7,2 milhões de 
hectares do Cerrado sejam utilizados para 
o cultivo de soja. Segundo os modelos da 
TNC, se a abordagem usual for mantida, 
5 milhões desses hectares serão de 
pastagens já desmatadas, mas os outros 
2,2 milhões de hectares envolverão o 
desmatamento de vegetação nativa.13

O desmatamento e a conversão de 
vegetação nativa de novas áreas 
podem ser completamente evitados 
com modelos de negócios sustentáveis. 
A TNC estima que o Cerrado tenha cerca 
de 18,5 milhões de hectares de pastagens 
adequadas para a produção de soja — 
mais do que o dobro da área necessária 
para a expansão desta cultura até 2030. 
Além disso, práticas agrícolas aprimoradas 
podem aumentar a produtividade nas 
fazendas de soja em até 30%14 — mais uma 
oportunidade de expandir a produção 
sem remover a vegetação nativa. 

A maioria dos produtores de soja 
do Cerrado que desejam expandir 
para novas áreas ou melhorar a 
eficiência de suas operações precisa 
se financiar com recursos próprios ou 

11 A produção de soja na Amazônia é condicionada pela Moratória da 
Soja, portanto o IFACC se concentra exclusivamente na produção de soja 
no Cerrado.  
12   Refer to Eligibility criteria of soy in the Brazilian Cerrado based on 
The Nature Conservancy’s  Environmental Framework  for Lending and 
Investing in Soy in the Cerrado (2020)
13 The Nature Conservancy. 2020. “Guia de Conduta Ambiental para 
empréstimos e investimentos em soja no Cerrado”. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmental-
frameworksoy-eng.pdf 
14  Ibid.

enfrentar a complicada burocracia 
governamental para acessar financiamento 
público, que é limitado. Por conta própria, 
precisam colocar na balança os preços 
da terra, os custos de conversão, o 
potencial de rendimento e outros fatores 
econômicos para decidir se expandem 
para pastagens existentes ou para 
vegetação nativa. Embora haja um 
grande mercado para o financiamento 
anual de safras no Brasil, as opções 
de empréstimos de longo prazo são 
limitadas, e a compra de áreas florestais 
baratas para produção nova é muitas 
vezes a opção econômica padrão e usual.

Mecanismos financeiros podem favorecer 
a soja livre de desmatamento e conversão 
e beneficiar credores e investidores 
que apoiam, de maneira responsável, o 
crescimento do setor.  Adquirir e converter 
pastagens é quase tão lucrativo para o 
produtor quanto adquirir áreas florestais 
e desmatá-las. Um estudo de 2019 sobre 
um típico produtor de soja nas regiões 
do Matopiba demonstrou que o retorno 
sobre o investimento é de 14,3% para 
área de floresta adquirida versus 13,8% 
para área de pastagem adquirida.2

15 
Mecanismos financeiros inovadores, tais 
como financiamento com custo menor 
e prazo mais longo, podem reduzir esta 
diferença e acelerar a transição para a soja 
livre de desmatamento e conversão. 

3

16 

15  The Nature Conservancy. 2019. “Incentives for Sustainable Soy in the 
Cerrado,” https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/docu-
ments/TNC_IncentivesforSustainableSoyinCerrado_Nov2019.pdf
16  The Nature Conservancy. 2020. “Guia de Conduta Ambiental para 
empréstimos e investimentos em soja no Cerrado”. https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmental-
frameworksoy-eng.pdf

©
TN

C/Rui Rezende

Até 2030, espera-se que outros 7,2 milhões de hectares do Cerrado 

sejam utilizados para o cultivo de soja - Segundo modelos da TNC, 

se a abordagem usual for mantida.

5 milhões desses hectares serão de 
pastagens já desmatadas

Mas os outros 2,2 milhões de 
hectares envolverão o desmatamento 
de vegetação nativa
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Algumas empresas do agronegócio e bancos 
já criaram programas de empréstimos que 
oferecem financiamento de longo prazo 
para recuperação de pastagens degradadas 
e aumento de produtividade, como 
Syngenta, Banco Itaú, Louis Dreyfus, Bunge 
e Banco Santander (Tabela 1). O programa 
Reverte da Syngenta, por exemplo, oferece 
empréstimos com prazos de oito a 10 anos, 
com dois anos de carência, para que os 
produtores tenham tempo de implementar 
melhorias em suas propriedades.

O empréstimo de longo 

prazo permite que

os produtores 

expandam para 

pastagens, adotem 

sistemas de integração 

lavoura-pecuária e 

aumentem a produção 

sem converter a 

vegetação nativa. 

Os participantes do programa trabalham 
em coordenação com a Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) na 
restauração de pastagens e utilizam as 
plataformas digitais da Syngenta para 
monitorar suas operações.17 

Todos os mecanismos financeiros 
agrícolas, incluindo instrumentos já 
existentes de renda variável e dívida, 
podem incorporar recursos que garantam 
a produção livre de desmatamento e 
conversão. Fundos de investimento, como 
o FIAGRO418 ou fundos de investimento 
em terras de cultivo que adquirem 
propriedades agrícolas, podem incorporar 
exigências e incentivos de produção 
livre de desmatamento e conversão. 
Os produtos de dívida existentes, tais 
como financiamento anual de safras 
ou recebíveis agrícolas securitizados, 
também podem ser adaptados para 
uma abordagem livre de desmatamento 
e conversão, por exemplo, ao oferecer 
melhores condições para produtores que 
tenham excedente de reserva legal. 

Um exemplo de mecanismo financeiro 
de dívida que está incluído na categoria 
‘CRA Verde’ na Tabela 1 é o ‘CRA Verde.
Tech’5

19 emitido pela Gaia Securitizadora. A 
emissão, no valor de US$ 11 milhões, foi dividida 

17  Syngenta Group News Service. 2021. “Conservation Program in Brazil 
could lead to more profitable farms and ranches”. https://www.syngenta-
group.com/en/our-stories/conservation-program-brazil-could-lead-more-
profitable-farms-and-ranches
18   FIAGRO – Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais https://
www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/
fundo-de-investimento-em-cadeias-agroindustriais-fiagro.htm
19  CRA Verde.Tech https://www.craverde.tech/

Credores e Investidores

• Benefícios reputacionais e redução 
do risco socioambiental

• Novas oportunidades de negócios

• Avançam em seu compromisso de 
zerar emissões líquidas e em outros 
compromissos de sustentabilidade

Traders

• Criam relacionamentos contratuais 
mais longos com produtores 

• Melhoram o acesso a mercados de 
exportação mais exigentes ao adotar 
requisitos ambientais mais rígidos

Produtores

•   Acessam melhores condições de 
financiamento e evitam a perda de 
produtividade atribuída aos efeitos 
do desmatamento e da conversão 
regional    

Benefícios para

em séries seniores e subordinadas, e 
é lastreada por ativos de agricultores e 
por seguro agrícola. A transação prevê a 
obrigatoriedade do cumprimento de termos 
e condições ambientais e agronômicas, 
tais como desmatamento zero, metas 
de reflorestamento e manejo do solo, 
que são monitorados por um terceiro 
(Produzindo Certo). Os produtores tiveram 
acesso a financiamento mais barato e 
com prazo maior do que o normal (4 anos 
versus o prazo tradicional de 1 ano para o 
financiamento de safra). 

Mecanismos financeiros para a soja 
livre de desmatamento e conversão 
beneficiam partes interessadas 
em toda a cadeia de valor. Para 
credores e investidores, as vantagens 
incluem benefícios de reputação, novas 
oportunidades de negócios e a possibilidade 
de avançarem em seu compromisso 
de zerar emissões líquidas e em outros 
compromissos de sustentabilidade. Traders 
podem criar relacionamentos contratuais 
mais longos com produtores e melhorar 
o acesso a mercados de exportação mais 
exigentes ao adotar requisitos ambientais 
mais rígidos. Os produtores podem acessar 
melhores condições de financiamento e evitar 
a perda de produtividade atribuída aos efeitos 
do desmatamento e da conversão regional.6

20  

20  The Nature Conservancy. 2020. “Guia de Conduta Ambiental para 
empréstimos e investimentos em soja no Cerrado”, https://www.nature.
org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmental-
frameworksoy-eng.pdf
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Tabela 1 • Benchmark dos mecanismos financeiros existentes 
para expansão da soja livre de desmatamento e conversão

Em 2020, a TNC publicou o “Guia de Conduta Ambiental para empréstimos e investimentos em soja no Cerrado”, criado para orientar 
credores e investidores na expansão bem-sucedida de seus programas de financiamento ambiental ou na adaptação de produtos existentes 
a uma abordagem livre de desmatamento e conversão.  O Guia de Conduta Ambiental traz uma visão geral do modelo de negócio para a 
expansão da soja livre de desmatamento e conversão no Cerrado, além de requisitos ambientais e abordagens de monitoramento para 
mecanismos financeiros livres de desmatamento e conversão.1

21  

21  The Nature Conservancy. 2020. “Environmental Framework for Lending and Investing in Soy in the Cerrado,” https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworksoy-eng.pdf

Financiamento de 
longo prazo
Bunge, Santander e TNC

• Catalisar a conversão de pastagens em campos de soja por meio de 
empréstimos para a aquisição de novas áreas (7-10 anos) e/ou para 
os investimentos necessários para aumentar a produtividade das 
propriedades atuais ou arrendadas (3-7 anos).

• US$ 50 milhões comprometidos, com a expectativa de expansão 
para US$ 200 milhões.

• Ativamente buscando por beneficiários.

Programa de 
empréstimos de 
longo prazo
Louis Dreyfus, WWF

• Catalisar a conversão de pastagens em campos de soja por meio de 
empréstimos para os investimentos necessários nas propriedades 
atuais (3-7 anos). A aquisição de novas áreas não está incluída.

• Primeiro empréstimo desembolsado no terceiro trimestre de 2019.

CRA Verde
(Agronegócio)

WWF, empresas
e bancos parceiros

• Lastro de securitização de recebiveis com garantia de ativos dos 
devedores; exige conformidade com termos ambientais, incluindo a 
produção livre de desmatamento e conversão.

• Buscando empresas e bancos parceiros.

Irupé Creditech

Vision Brazil 
Investment e Pawa 
Finance

• Empréstimos com taxas de juros descontadas atreladas ao 
cumprimento de metas mensuráveis de conservação florestal.

• Objetivo de longo prazo de US$ 1 bilhão em empréstimos.

Reverte

Syngenta

• Financia investimentos dos produtores em práticas sustentáveis,
principalmente a restauração de pastagens degradadas para
expansão da safra de soja no Cerrado.

• Promove o aumento da produtividade no curto prazo para melhorar 
o ROI (retorno sobre o investimento) por meio de práticas produtivas 
que inibem a degradação da terra e do solo.

• Programa já em andamento, com os primeiros empréstimos 
desembolsados no terceiro trimestre de 2021.

Responsible 
Commodity Facility

BVRio-SIM

• Oferece financiamento a custo competitivo para produção livre de 
desmatamento e conversão e/ou recomposição de Reservas Legais.

• R$ 200 milhões disponíveis.

• Buscando parceiros de transação.

Nome do produto 
e organizações 
responsáveis

Descrição
Financiamento

de safra
(<1 ano)

Melhoria na 
produtividade

Longo prazo (3 a 10 anos)

Aquisição  Transição 

Investimentos 
em renda 

variável 
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3.2. O PAPEL DAS 
FINANÇAS NA 
INTENSIFICAÇÃO 
SUSTENTÁVEL DA 
PECUÁRIA NO CERRADO 
E NA AMAZÔNIA

Os pecuaristas podem atender à 
demanda cada vez maior aprimorando a 
gestão das pastagens que já possuem e 
operam.  A produtividade do país é inferior 
não somente à registrada nos EUA e em 
muitos países da UE, mas também ao 
próprio potencial comprovado do Brasil. 
Com algumas alterações nas práticas 
produtivas, o país poderia aumentar sua 
produtividade de maneira significativa. 
Mais de um terço dos 180 milhões de 
hectares de pastagens do Brasil estão 
em algum estágio de degradação.13

29 
Operações com baixo investimento 
em tecnologia e em manejo do solo, de 
pastagens e de animais respondem por 
90% da produção pecuária do país. Sem 
um manejo adequado, o pasto pode se 
tornar inútil para o pastoreio apenas três 
ou quatro anos depois da formação.14

30

Mais de 36 milhões de hectares de 
pastagem na Amazônia e 53 milhões 
de hectares no Cerrado estão aptos 
para intensificação sustentável.15

31 
Os pecuaristas podem melhorar as 
taxas de lotação e a produtividade do 
pasto através da rotação de animais, da 
análise regular da fertilidade do solo, de 
um melhor controle de ervas daninhas 
e pragas, e de sistemas de integração 
lavoura-pecuária. A produção média 
de carne em uma pastagem degradada 
é de apenas 30 quilos por hectare por 
ano, enquanto uma pastagem bem 
manejada pode produzir até 180 quilos 
por hectare por ano – utilizando-se 
técnicas comprovadas.1617

32,33 Os sistemas 
de produção intensificada também 
permitem que os animais atinjam a 
maturidade em 30 meses, o que é uma 
exigência do mercado chinês, que está 
em rápida expansão.

30  Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC). 
2021. “Beef Report Perfil da Pecuária no Brasil”. http://abiec.com.br/
publicacoes/beef-report-2020/
31  The Nature Conservancy. 2021. “Guia de Conduta Ambiental para in-
vestimentos e empréstimos para a intensificação sustentável da pecuária 
na Amazônia e no Cerrado”. 2021. https://www.nature.org/content/dam/
tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworkcattle.pdf
32  Macedo, Manuel Cláudio Mota et al.  2013.  “Degradação de pasta-
gens, alternativas de recuperação e renovação, e formas de mitigação”. 
33  Embrapa, 2002. Boas Práticas Agropecuárias – Bovino de Corte (BPA). 

Fonte da imagem: MapBiomas

O Brasil é o maior exportador mundial 
de carne bovina. 722 Também possui o 
maior rebanho comercial do mundo: 
218 milhões de cabeças de gado, 
sendo que mais de dois terços deste 
rebanho são criados na Amazônia e 
no Cerrado.823 Embora a carne bovina 
brasileira seja produzida principalmente 
para consumo interno (em 2020, 74% 
da carne bovina no Brasil foi consumida 
dentro do país924), a demanda por carne 
bovina brasileira deverá crescer cerca 
de 35% nas próximas duas décadas,1025 
sendo as exportações para a China o 
segmento de mercado que cresce mais 
rapidamente. O Brasil também exporta 
grandes quantidades de couro, que tem 
uma pequena participação na receita dos 
frigoríficos, mas pode representar até 
um quarto das margens operacionais.1126

Se a abordagem usual for mantida, 
os pecuaristas atenderão à demanda 
esperada convertendo florestas da 
Amazônia e do Cerrado em novas 
pastagens.1227 Cerca de 25% do total de 
pastagens do Brasil estão localizados na 
Amazônia, e outros 33%, no Cerrado. A 
pecuária é responsável por cerca de 93% 
do desmatamento na Amazônia e 70% 
no Cerrado.28

25  Mulder, N. 2019. “Global Protein Outlook”. 
26  Horta, A. et al. Bain & Company, Inc. e The Nature Conservancy. 
2020. “Rumo a uma pecuária de corte livre de desmatamento”. 
27  Ibid.
28      The Nature Conservancy. 2021. “Environmental Framework for 
Lending and Investing in sustainable intensification of cattle ranching in 
the Amazon and Cerrado”. https://www.nature.org/content/dam/tnc/na-
ture/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworkcattle.pdf
29  The Nature Conservancy e Bain & Company. 2020. “Rumo a uma 
pecuária de corte livre de desmatamento”.

22  Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC).  
2021. “Beef Report Perfil da Pecuária no Brasil”. http://abiec.com.br/en/
publicacoes/beef-report-2021-2/
23  The Nature Conservancy. 2021. “Guia de Conduta Ambiental para in-
vestimentos e empréstimos para a intensificação sustentável da pecuária 
na Amazônia e no Cerrado”.  https://www.nature.org/content/dam/tnc/
nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworkcattle.pdf
24  Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC).  
2021. “Beef Report Perfil da Pecuária no Brasil”. http://abiec.com.br/en/
publicacoes/beef-report-2021-2/
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Sem opções de financiamento de 

longo prazo, no entanto, os custos para 

aumentar a produtividade do pasto — 

que variam desde US$ 100 a mais de US$ 

2.000 por hectare, dependendo do nível de 

degradação e da abordagem de manejo — 

são proibitivos. 

Os pecuaristas brasileiros precisam de 
assistência técnica e financiamento 
de longo prazo para aumentar a 
produtividade das pastagens e produzir 
carne bovina livre de desmatamento 
e conversão e comercialmente viável. 
A intensificação da pecuária exige um 
investimento inicial e apresenta custos 
operacionais adicionais para cercamento, 
recuperação de pastagens, melhorias 
no solo, maquinários modernos e 
treinamento de mão-de-obra. Mesmo 
níveis moderados de aumento da 
produtividade podem reduzir a pegada 
do rebanho, liberando pastagens para 
a produção de soja e outros produtos 
agrícolas, além de permitir que o Brasil 
atenda à demanda global futura por 
alimentos sem precisar converter novos 
habitats naturais.

Os produtores de carne bovina livre de 
desmatamento e conversão na Amazônia 
e no Cerrado normalmente colhem 
os frutos da intensificação em poucos 
anos. Pecuaristas de seis iniciativas de 
intensificação na Amazônia brasileira 
precisaram fazer um investimento inicial 
entre US$ 410 e US$ 2.180 por hectare, mas 
conseguiram recuperar esse investimento 
após 2,5 a 8,5 anos através do aumento 
de 30% a 490% na produtividade em suas 
propriedades.18

34

Um estudo da Harvard Business Review 
revelou que “práticas de sustentabilidade 
levam a uma maior rentabilidade em toda 
a cadeia de valor”, e os pecuaristas que 
mais investiram em práticas sustentáveis 
tiveram lucro maior.19

35

34  Zu Ermgassen, Erasmus et. al. 2013.  “Results from on-the-ground 
efforts to promote sustainable cattle ranching in the Brazilian Amazon”.  
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/1301/htm
35  Fishbein, G. et. al. Harvard Business Review. 2017. “How to Quantify 
Sustainability’s Impact on Your Bottom Line”. https://hbr.org/2017/09/
how-to-quantify-sustainabilitys-impact-on-your-bottom-line

Um dos principais desafios é que a 
maioria dos agricultores não tem 
acesso a financiamento de longo prazo 
para fazer os investimentos iniciais da 
intensificação. A maioria das instituições 
financeiras no Brasil se concentra hoje 
no financiamento de capital de giro, e o 
acesso dos pecuaristas às instituições 
financeiras geralmente é proporcional ao 
porte de suas operações.20

36 A assistência 
técnica pode ajudar a melhorar as 
práticas de produção e reduzir o risco 
para as instituições financeiras, criando 
condições mais favoráveis de acesso ao 
financiamento de longo prazo. Ainda 
assim, em algumas regiões, a falta de 
títulos de posse é uma barreira adicional 
para os produtores. 

Portanto, a transição 
para a pecuária livre 
de desmatamento 
e conversão precisa 
de financiamento 
de longo prazo com 
carência personalizada 
e mecanismos de 
compartilhamento de risco, 
combinados com soluções 
em assistência técnica.

Os bancos e mercados de capitais já 
começaram a diversificar os produtos de 
financiamento verde com exigências como 
títulos de posse e arrendamentos válidos, 
datas de referência para conversão zero 
de florestas e nenhum aumento líquido 
nas emissões de gases de efeito estufa por 
kg de carne bovina produzida.  A tabela 
na próxima página mostra diferentes 
iniciativas de apoio à intensificação 
sustentável da pecuária e da carne bovina 
livre de desmatamento e conversão. 

36  Silva, Daniel et al.IPAM. 2019. “Fluxos financeiros para a pecuária na 
Amazônia Legal”. https://ipam.org.br/bibliotecas/fluxos-financeiros-pa-
ra-a-pecuaria-na-amazonia-legal/ 

©
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O exemplo de Roncador, a quinta maior 
fazenda do Brasil, é bastante didático. 
Roncador interrompeu o desmatamento 
em 2000, intensificou a produção em 
metade da propriedade e mantém a outra 
metade como floresta protegida. A geração 
de caixa cresceu 3,6 vezes apenas cinco 
anos após a intensificação, e a produção 
de alimento foi 41 vezes maior em 10 anos 
na terra intensificada do que a registrada 
antes da intensificação. Em 2020, 
Roncador recebeu um empréstimo de US$ 
10 milhões da &Green, com prazo de oito 
anos e taxa de juros de 2,95% ao ano, e um 
empréstimo de R$ 150 milhões com prazo 
de seis anos do Bradesco. Os empréstimos 
serão utilizados para recuperar pastagens 
degradadas, aumentar em 60% a 
produção de carne bovina e soja em 
terras existentes até 2026 e restaurar 
mais florestas. Os termos do empréstimo 
da &Green também incluem uma política 
de não desmatamento e não exploração 
para fornecedores21.37 Embora a maioria das 
fazendas no Brasil seja consideravelmente 
menor que Roncador, a abordagem 
básica de intensificação sustentável pode 
ser replicada em fazendas em toda a 
Amazônia e no Cerrado. 

37  And Green Fund. https://www.andgreen.fund/portfolio-roncador/
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A Pecuária Sustentável da Amazônia 
(Pecsa) é outro exemplo de solução 
empresarial viável para o investimento 
sustentável na pecuária. Criada em 2015 
pelo Instituto Centro de Vida (ICV) e com 
investimento do Althelia Climate Fund, 
a Pecsa presta assistência técnica e 
oferece gestão agropecuária. A empresa 
reabilita fazendas degradadas para 
torná-las produtivas, rentáveis e livres 
de desmatamento. A Pecsa oferece 
aos pecuaristas da Amazônia acesso a 
tecnologia, financiamento e mercados 
para a produção sustentável de carne 
bovina. A aplicação das boas práticas 
produtivas nas fazendas parceiras da 
Pecsa gerou resultados convincentes nos 
últimos anos, incluindo: (i) aumento da 

produtividade em 5 a 7 vezes comparado 
com a média da região; (ii) melhoria 
na qualidade da produção, permitindo 
qualificar os animais para programas de 
bonificação; e (iii) redução de custos e 
aumento da margem bruta. Além disso, 
o modelo de negócios da empresa exige 
o cumprimento de rigorosos padrões 
ambientais e redução das emissões de 
gases de efeito estufa.22

38

Em 2021, a TNC publicou o “Guia de Conduta 
Ambiental para investimentos e empréstimos 
para a intensificação sustentável da 
pecuária na Amazônia e no Cerrado”, criado 
para orientar credores e investidores 
na expansão bem-sucedida de seus 
programas de financiamento ambiental 

38   Pecsa - Pecuária Sustentável da Amazônia. https://pecsa.com.br/

Tabela 2 • Exemplos de mecanismos livres de desmatamento 
e conversão para a pecuária existentes no Brasil

Programa ABC
Governo Federal

Criado em 2010, o Programa Nacional de Agricultura de Baixo Carbono 
é composto por 7 linhas de financiamento público. Recuperação de 
pastagens degradadas e Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) - 
Sistemas Agroflorestais (SAFs) são algumas das categorias de destinação 
de recursos do programa.

Fazenda Roncador 
Bradesco e &Green

Empréstimos concedidos pelo Bradesco e o fundo &Green para 
modelos de negócios inovadores, com a finalidade de financiar e 
prestar assistência técnica aos agricultores.

Fundo Agri3
Rabobank, 
PNUMA/UNEP, 
IDH e FMO

Financiamento de longo prazo do Grupo Carvalho Dias para proteção 
florestal e reflorestamento, bem como restauração de pastagens 
degradadas. A estrutura de financiamento misto permite a mitigação de 
risco (“de-risking”), reduzindo o custo final para o beneficiário. A iniciativa 
alia a melhoria de produtividade a obrigações de conformidade legal.

Fazenda São Marcelo / 
Jacarezinho 
IDH

Lançado pelo IDH em 2018, o mecanismo implementado no Vale do 
Juruena, no Mato Grosso, tem como objetivo apoiar o aumento da 
produção sustentável, o desmatamento zero e o rastreamento de carne 
bovina que atenda à demanda dos consumidores por esses produtos. 
A implementação deste mecanismo é possibilitada pela adoção da 
abordagem territorial por meio da iniciativa “Produzir, Conservar, 
Incluir” (PCI), convocada pela IDH.

Pecuária Sustentável 
da Amazônia (Pecsa)
Althelia, Climate Fund, 
ICV

Criada em 2015 pelo Instituto Centro de Vida (ICV) e com investimento 
do Althelia Climate Fund, a Pecsa presta assistência técnica e oferece 
gestão agropecuária. Oferece aos pecuaristas da Amazônia acesso a 
tecnologia, financiamento e mercados para a produção sustentável 
de carne bovina — analisando cada fazenda e aplicando tecnologias 
para ampliar os resultados econômicos enquanto conserva os recursos 
naturais.

Sustainable 
Agriculture Finance 
Facility (SAFF)
Rede ILPF

Linha de crédito para pecuaristas que recebem certificação de 
agricultura sustentável que amplia a adoção de tecnologias agrícolas 
sustentáveis e oferece recursos financeiros e técnicos de longo prazo, 
baixo custo e flexíveis.

Pecuária Integrada 
de Baixo Carbono 
(PIBC) – Novo Campo
ICV

O programa Novo Campo promove práticas sustentáveis em 
fazendas na Amazônia, melhorando a produtividade e os padrões 
socioambientais, visando a reduzir o desmatamento, conservar ou 
regenerar os recursos naturais e fortalecer as economias locais.

Projeto Pasto Vivo
Grupo Luxor, Grupo 
Meraki

Parceria entre Pretaterra, Grupo Luxor, Meraki Impact, Renature 
e Embrapa, criada em 2020. Seu objetivo é ser uma solução para 
a pecuária agroflorestal em larga escala, no modelo de integração 
lavoura-pecuária-floresta. Contempla o aumento das reservas legais e 
de áreas de proteção permanente (APPS).

Programa de Pro-
dução Sustentável de 
Bezerros
Carrefour, IDH, Acrimat 
e NatCap

Fundado em 2019 pela Fundação Carrefour e pelo IDH, tem como 
objetivo mudar a dinâmica de produção e comercialização da pecuária 
no Mato Grosso. O programa oferece treinamento para aumentar 
a eficiência da produção e reduzir as emissões de carbono, além de 
apoiar os pequenos pecuaristas na legalização fundiária e ambiental.

Nome do produto 
e organizações 
responsáveis

Descrição

Financiamento
pecuária
(<1 ano)

Melhoria na 
produtividade

Longo prazo (3 a 10 anos)

Aquisição Transição

Investimentos 
em renda 

variável 

ou na adaptação de produtos existentes a 
uma abordagem livre de desmatamento e 
conversão.  O Guia de Conduta Ambiental 
traz uma visão geral do modelo de 
negócio para intensificação sustentável 
na região, além de requisitos ambientais 
e abordagens de monitoramento 
para mecanismos financeiros livres de 
desmatamento e conversão.2339 

39   The Nature Conservancy. 2021. “Guia de Conduta Ambiental para in-
vestimentos e empréstimos para a intensificação sustentável da pecuária 
na Amazônia e no Cerrado”. 2021. https://www.nature.org/content/dam/
tnc/nature/en/documents/brasil/tnc-environmentalframeworkcattle.pdf
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3.3. O PAPEL 
DAS FINANÇAS 
NA EXPANSÃO 
SUSTENTÁVEL DA SOJA 
NO GRAN CHACO 
ARGENTINO

Dezessete por cento do Gran Chaco da 
Argentina, ou 12 milhões de hectares, 
são utilizados hoje para a agricultura e a 
pecuária.  Outros 16 milhões de hectares 
poderiam ser legalmente desmatados 
segundo a lei atual.1

40  A soja é a cultura 

mais cultivada na região e muitas vezes é 

cultivada em rotação com culturas como 

milho e trigo.  A produtividade é inferior à 
de outras partes do país. A produtividade 
da soja no Gran Chaco argentino ficou 
19% abaixo da média nacional nas últimas 
10 safras.2

41 

O Gran Chaco argentino possui uma 
abundância de terras subutilizadas, 
principalmente pastagens de gado 
degradadas. Uma análise por 
sensoriamento remoto demonstrou 
que 69% das pastagens existentes 
(7 milhões de hectares) apresentavam 
degradação moderada a severa.3

42 
Restaurar essa pastagem de baixa 
produtividade para a produção de 
soja é uma oportunidade para alinhar 
produção e conservação. Com os 
produtos e incentivos financeiros 

corretos, os produtores 
podem expandir as 

pastagens e aumentar 
a produtividade e ao 

mesmo tempo proteger 
as florestas e respeitar 

o direito de posse dos 
pequenos proprietários e de 

comunidades locais. 

As instituições financeiras 
desempenham um papel no financiamento 
de produtores na Argentina, mas não 
como o fazem no Brasil, nos EUA e em 
outros países agrícolas.4

43 Para capital 
de giro, os produtores utilizam várias 
fontes, mas para capital de investimento, 
dependem em grande parte de seu 
próprio financiamento e, em menor 
medida, de bancos públicos. Em geral, 
existem diferentes níveis e custos de 
financiamento, que variam de acordo 

40     TNC, com base no MapBiomas.  2019.
41  TNC com base no Consorcio Regional de Experimentación Agrícola e 
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina, 2019.
42  INTA. 2021. Cartografia del estado de degradación de las pasturas 
del Gran Chaco Americano.
43  Arriazu Macroanalistas. 2017. Analysis of financial flows for beef and 
soy production and value chains in the Chaco Region

com o perfil do produtor, o tipo legal da 
organização e seu porte. Normalmente, 
a proporção do financiamento concedido 
por bancos é menor no Gran Chaco 
argentino do que na região dos Pampas, 
enquanto o financiamento concedido por 
atores da cadeia de valor (ou seja, traders 
e fornecedores de insumos) é maior no 
Chaco. As taxas de financiamento dos 
traders, assim como as dos bancos, são 
altamente variáveis de acordo com os 
ciclos da economia do país.

O desmatamento ter se tornado fator 
de competitividade no comércio e nas 
finanças internacionais — e o Gran Chaco 
argentino ser foco de atenção especial — 
é um fenômeno relativamente recente, 
mas tem forte potencial para ganhar 
importância nos próximos anos. Em 
2018, 18 bancos assinaram o Protocolo 
de Finanças Sustentáveis para o Setor 
Bancário na Argentina, com o objetivo de 
facilitar e viabilizar “a implementação das 
melhores práticas e políticas internacionais 
integrem fatores econômicos, sociais e 
ambientais em prol do Desenvolvimento 
Sustentável”.5

44 

44  https://www.idbinvest.org/en/news-media/idb-invest-promotes-sus-
tainable-finance-protocol-argentina

ARGENTINA

PARAGUAI

GRAN
CHACO

©
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A criação da Plataforma Visión Setorial 
del Gran Chaco Argentino (ViSeC) em 
2019 também promove este movimento.
A ViSeC é um espaço de discussão e ação 
viabilizado pela TNC e a CIARA/CEC,6

45 
com o apoio da Peterson Consultoria, 
que reúne os principais produtores e as 
maiores empresas de processamento e 
comercialização de commodities agrícolas. 
O objetivo da ViSeC é reduzir os 
impactos ambientais, principalmente 
o desmatamento e outras formas de 
mudança no uso da terra no Gran 
Chaco da Argentina. Sua missão é 
ser a principal plataforma setorial de 
incentivo à ação coletiva para que a soja 
argentina seja reconhecida no país e no 
mundo como um produto sustentável, 
fruto de uma cadeia de valor competitiva, 
social e ambientalmente responsável, 
transparente e economicamente viável.

Promover instrumentos e incentivos 
financeiros livres de desmatamento 
e conversão por meio de instituições 
financeiras e atores da cadeia de valor 
é uma das ações necessárias para 
possibilitar a mudança para a produção 
agrícola sustentável e implementar 
iniciativas setoriais, como o Protocolo de 
Finanças Sustentáveis e a ViSeC. Modelos 
de produção sustentável no Chaco que 
precisam de financiamento incluem a 
expansão da soja e da produção agrícola 
sobre pastagens já desmatadas, alinhando 
a produtividade aos níveis nacionais, e a 
implementação de práticas regenerativas 
que aumentam a saúde, a produtividade e 
a resiliência do solo.  

As soluções financeiras que podem apoiar 
esses modelos de negócios incluem 
financiamento de safras de baixo custo, 
empréstimos de longo prazo que melhor 
correspondam ao período de retorno 
econômico dos investimentos (além 
dos prazos tradicionais de um ano) e 
mecanismos de compartilhamento de risco 
que ajudam os agricultores a gerenciar os 
riscos climáticos e econômicos.   

45  CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y 
CEC (Centro Exportador de Cereales).

Um exemplo de um possível mecanismo 
inovador de financiamento é o 
empréstimo de financiamento de safras 
com juros baixos, que poderia ser utilizado 
para incentivar práticas produtivas dentro 
dos modelos livres de desmatamento e 
conversão.7

46 Outro modelo em potencial 
é o empréstimo vinculado à soja — uma 
linha de crédito com prazo maior (mais 
de 5 anos) e baixa taxa de juros que é 
definida em toneladas de soja ou em uma 
combinação de produtos agrícolas. Para 
o produtor, esse tipo de crédito oferece 
a vantagem de ter o passivo coberto com 
seu produto (grãos), diminuindo o risco 
de distorção cambial e oscilação dos 
preços dos grãos.  Vários mecanismos 
de compartilhamento de risco também 
podem ser utilizados para promover 
a expansão em terras já desmatadas, 
como seguro de safra ou hedge de risco 
climático.8

47   

A criação desses produtos inovadores que 
promovam a transição para a produção 
livre de desmatamento e conversão 
exigirá que se trate dos riscos naturais da 
produção agrícola, dos riscos de políticas 
públicas com relação à comercialização 
e regulamentação do agronegócio e do 
setor financeiro, além dos consideráveis 
riscos macroeconômicos da Argentina. 
Instrumentos financeiros como fundos 
garantidores e seguro contra o risco-
país, o risco cambial e o risco tecnológico 
podem ter um papel importante no 
desenvolvimento de novos instrumentos 
livres de desmatamento e conversão e ser 
criados com capital subsidiado. A maioria 
desses mecanismos tem a vantagem de que 
são compromissos legais com obrigações 
contingentes e não dependem de 
recursos líquidos, mais difíceis de se obter, 
principalmente de entidades públicas.

46  GlobalTecnos. 2021. Market and financial mechanisms to foster 
deforestation and conversion free (DCF) soy production models in the 
Argentinean Gran Chaco (AGC).
47  Ibid.

O objetivo da 

ViSeC é reduzir os 

impactos ambientais, 

principalmente o 

desmatamento e 

outras formas de 

mudança no uso da 

terra no Gran Chaco 

da Argentina.
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3.4. O PAPEL DAS 
FINANÇAS NA PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL DA PECUÁRIA 
NO GRAN CHACO 
PARAGUAIO 

A economia do Paraguai 

depende fortemente da 

pecuária, com a carne 

bovina representando 

12,11% do seu PIB, 

número que mais que 

dobrou desde 2000.944

48

Tradicionalmente criado na região leste 
do país, o gado passou a ser produzido 
na região do Chaco, no oeste do Paraguai, 
quando os preços da terra na região leste 
começaram a subir devido ao cultivo de 
soja, e muitos fazendeiros venderam suas 
propriedades, se mudaram e desmataram 
terras no Gran Chaco paraguaio10

49 — entre 
2009 e 2019, o rebanho bovino cresceu 
32%, com crescimento de 6,38% somente 
em 2018-2019.11

50 O Gran Chaco paraguaio 
responde por um rebanho de mais de 6,6 
milhões de cabeças.12

51

A dinâmica comercial e regulatória 
atual não favorece a compra de carne 
bovina oriunda de terras livres de 
desmatamento. A produção de carne 
bovina é uma parte vital da economia 
do Paraguai – 67%13

52 do produto é 
exportado, representando 15% do total 
das exportações do país.14

53 A Rússia é o 
principal importador de carne bovina 
paraguaia e impõe pouquíssimos critérios 
para as importações além de controles 
sanitários (como a regulamentação 
sobre a febre aftosa).15

54 As exportações de 
carne bovina paraguaia se concentram 
nas mãos de alguns grandes grupos 
exportadores que não têm compromisso 
com o desmatamento zero, nem possuem 
outros processos para assegurar a 
conformidade ambiental de seus produtos 

48  Asociación Rural del Paraguay. 2017. “Paraguay y su Sector Cárnico”. 
https://www.arp.org.py/images/Paraguay-y-el-Sector-Carnico.pdf
49  Renshaw, J. 2017. “Análisis Socio Cultural. Proyecto de imple-
mentación del sistema de censo y encuestas agropecuarias”.
50   Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal do Paraguai. 2019. 
“Información pública. Estadística pecuaria de Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal”.
51   Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal do Paraguai. 2020. 
“Población bovina por categorias y departamento”. https://www.senacsa.
gov.py/application/files/9416/0009/0662/Avances_Estadistica_2020-02.pdf
52  USDA, 2021. Paraguay: Livestock and Products annual.  https://www.
fas.usda.gov/data/paraguay-livestock-and-products-annual-6
53   Relatório de Comércio Exterior do Banco Central do Paraguai, 2021.
54  USAID. 2017. “Land Rights, Beef Commodity Chains, and Deforesta-
tion Dynamics in the Paraguayan Chaco,”. https://www.land-links.org/
wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_
Assessment_June-2017.pdf

e garantir que não tenham vínculos com 
violações de direitos trabalhistas e invasão 
de terras indígenas. Além disso, embora 
a legislação florestal inclua uma política 
de desmatamento zero para a região 
oeste do país desde 2004,16

55 a lei ainda 
permite a conversão do uso da terra na 
região do Chaco Ocidental do Paraguai. 
Estimativas mostram que ainda existe 
uma área grande (cerca de 6,5 milhões de 
hectares17

56) no Gran Chaco paraguaio que 
ainda pode ser desmatada legalmente.

Portanto, os pecuaristas do Chaco 
precisam de incentivos concretos para 
preservar a vegetação nativa além 
das exigências legais. A intensificação 
sustentável da pecuária e o aumento na 
rentabilidade das fazendas associado 
à intensificação são fundamentais 
para que essa mudança aconteça.  A 
produtividade do gado paraguaio está 
aquém do seu potencial — a taxa média 
de lotação no país é de 0,58 unidade 
animal por hectare, e estudos mostram 
que, no Departamento Presidente Hayes 
do Chaco, por exemplo, a taxa de lotação 
poderia ser duas vezes maior se houvesse 
investimento em pastagens cultivadas.18

57 

Um estudo da Solidaridad19

58 comparou 
o potencial de retorno da produção de 
carne bovina intensificada de forma 
sustentável com modelos tradicionais 
para diferentes ecorregiões do Chaco e 
diferentes fases do ciclo de produção. A 
produção de carne bovina intensificada 
de forma sustentável ofereceu melhores 
taxas de retorno do que as usuais, tanto 
em regiões secas como úmidas e em 
qualquer modelo (criação, engorda ou ciclo 
completo).  Assistência técnica e acesso a 
condições adequadas de financiamento 
podem ajudar os pecuaristas do Chaco a 
melhorar as taxas de lotação na criação 
de gado, aumentando a produtividade e 
a rentabilidade.

55  Solidaridad Network. 2020. “Estado Actual de la Carne en Paraguay: 
senderos sostenibles potenciales para la producción baja en carbono”
56  Ibid.
57  Ibid.
58  Ibid.
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O cultivo de soja
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A pecuária está se expandindo
para o oeste, onde há mais
vegetação nativa remanescente
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Hoje, a carne bovina paraguaia de melhor 
qualidade é exportada principalmente 
para o Chile, Israel, Taiwan e Brasil.20

59 No 
entanto, os mercados europeu e norte-
americano estão aumentando a demanda 
por produtos premium, o que pode se 
tornar parte do incentivo financeiro para 
a criação de gado livre de desmatamento 
e conversão. 

O financiamento é importante para 
motivar os pecuaristas a fazerem a 
transição para a produção de carne bovina 
livre de desmatamento e conversão. O 
setor financeiro paraguaio começou a 
reconhecer a importância de ampliar 
as opções de crédito para a agricultura 
sustentável, mas ainda carece de 
produtos financeiros que sigam esses 
princípios e que sejam amplamente 
acessados pelos produtores rurais. Em 
2012, instituições financeiras fundaram 
a Mesa de Finanzas Sostenibles (Mesa 
Redonda de Finanças Sustentáveis) 
para definir normas para riscos 
socioambientais.21

60  Os bancos participantes 
da Mesa respondem por 83% dos 
empréstimos para o setor de carne bovina 
no Paraguai. A Mesa colaborou com o 
Banco Central do Paraguai na redação 
da Resolução 8/2018: um “guia para a 
gestão de riscos socioambientais para 
entidades reguladas e supervisionadas 
pelo Banco Central do Paraguai”.22

61 A 
Mesa continua colaborando com o Banco 
Central, o Ministério do Meio Ambiente e 
o Instituto Florestal Nacional do Paraguai 
na elaboração e implementação de 
diretrizes e produtos financeiros para o 
desenvolvimento sustentável.

Um desafio para os produtos livres de 
desmatamento e conversão no Paraguai 
é que a economia vem registrando bom 
desempenho nos últimos anos e os 
bancos já conseguem oferecer taxas de 
juros relativamente baixas e prazos mais 

59   Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal do Paraguai. 2020. 
“Estadística Pecuária”. https://www.senacsa.gov.py/index.php/informa-
cion-publica/estadistica-pecuaria
60  Mesa de Finanzas Sostenibles. 2019. “Guía ambiental y social para 
el financiamento sostenible del sector ganadero”. http://www.mfs.org.
py/es/wp-content/uploads/2019/07/guia_ambiental_social_financiamien-
to_sostenible_version_1.pdf
61  Mesa de Finanzas Sostenibles. 2018. “Superintendencia de Bancos – 
Guía para la gestión de riesgos ambientales y sociales para las entidades 
reguladas y supervisadas por el Banco Central del Paraguay.” http://www.
mfs.org.py/es/wp-content/uploads/2019/07/Res_N_8_Acta_N_78_Fe-
cha_22112018-1.pdf

longos (por exemplo, até 12 anos, com até 
3 anos de carência). Para que mecanismos 
financeiros inovadores sejam eficazes, 
é importante, portanto, que sejam 
integrados a iniciativas mais amplas de 
transição do setor pecuário, incluindo 
assistência técnica e o possível acesso a 
mercados de exportação premium.  

Um exemplo de iniciativa em que a 
inovação financeira pode ser integrada 
é a Asociación Agropecuaria de Água 
Dulce (APAD). A APAD é um grupo de 
produtores – hoje são 80 associados – 
localizados em uma das regiões com as 
maiores taxas de crescimento da pecuária 
no país.23

62 A APAD está presente no distrito 
de Bahía Negra (Alto Paraguai) e colabora 
com diversas iniciativas e alianças para o 
desenvolvimento sustentável da região. 
Recentemente, a APAD passou a fazer parte 
da Alianza para el Desarrollo Sostenible 
e busca apoiar a adoção de práticas de 
produção sustentável de gado na região 
e acessar mercados diferenciados para 
carne sustentável certificada. 

Outro exemplo de mecanismo financeiro 
eficaz seria um veículo para co-
investimento na intensificação sustentável 
da pecuária, por meio do qual as receitas 
seriam compartilhadas entre o pecuarista e 
o investidor e combinadas com assistência 
técnica, como o modelo da Pecsa no Brasil, 
descrito anteriormente. Ao se concentrar 
em relacionamentos de longo prazo, finanças 
e assistência técnica, essa solução pode 
ser atraente para os pecuaristas e ajudar a 
acelerar a transição para a produção livre de 
desmatamento e conversão e intensificada de 
forma sustentável.

62  WWF. 2021. “Delegación de autoridades se reunió en el Chaco para 
conocer la iniciativa de producción de carne sostenible de la APAD”. 
https://www.wwf.org.py/?367015/Delegacion-de-autoridades-se-reunio-
en-el-Chaco-para-conocer-la-iniciativa-de-produccion-de-carne-sostenible-
de-la-APAD

©
 Eric Lopes

A intensificação 

sustentável também 

pode ampliar o 

acesso do Paraguai a 

mercados de maior 

valor agregado que 

recompensam a 

carne bovina livre 

de desmatamento e 

conversão, que tem 

melhor qualidade, 

oriunda desse modelo 

de produção.
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O crescimento da população mundial 
e da demanda por alimentos está 
contribuindo para a perda global de 
habitat e para as emissões de carbono e 
está sobrecarregando nossos sistemas 
naturais. No centro deste desafio, as 
regiões da Amazônia e do Cerrado no Brasil 
e do Chaco no Paraguai e na Argentina são 
importantes hotspots de biodiversidade, 
sumidouros de carbono e centros de 
produção de alimentos. Em 2019, o Brasil 
foi de longe o país que mais desmatou na 
região tropical, com mais perda florestal do 
que os oito países seguintes juntos.1

63 

As finanças são cruciais para mudar 
a dinâmica do uso do solo, ajudando 
63  WRI. 2020. We Lost a Football Pitch of Primary Rainforest Every 6 
Seconds in 2019. https://www.wri.org/insights/we-lost-football-pitch-prima-
ry-rainforest-every-6-seconds-2019 

a aumentar a produção por meio de 
melhorias na produtividade e melhor 
uso de terras já desmatadas, sem 
novas conversões de habitat. Produtos 
financeiros inovadores já estão 
protegendo as florestas, aumentando a 
produtividade e melhorando a vida dos 
agricultores na Amazônia, no Cerrado e no 
Chaco, com benefícios para participantes 
de toda a cadeia de suprimentos (Tabela 
3). Ajustar e expandir esses modelos é 
uma oportunidade para as instituições 
financeiras catalisarem essa transição.

A iniciativa IFACC é uma parceria entre a 
TNC, a TFA e o PNUMA/UNEP, criada para 
estimular a inovação em soluções financeiras 

que promovam a redução das emissões 
provenientes da agropecuária em um mundo 
quente e com fome. Todos os parceiros do 
IFACC são líderes globais em mecanismos 
de financiamento ambiental e participam 
de muitos dos mecanismos de inovação 
financeira criados até hoje. As qualificações 
da equipe são altamente complementares 
e foram reunidas para acelerar a expansão 
de mecanismos financeiros, tais como 
produtos de empréstimos agrícolas, 
fundos de investimento em terras de 
cultivo, instrumentos de dívida corporativa 
e ofertas nos mercados de capitais.
O diagrama abaixo apresenta exemplos 
de soluções financeiras que o IFACC 
procura incentivar.

4

Exemplos de Soluções Financeiras que o IFACC Procura Incentivar

Produtos de

Empréstimo Agrícola

• Empréstimos de longo 
prazo para recuperação 
de pastagens, melhoria 
de produtividade, 
intensificação sustentável 
(ex: Syngenta / Reverte)

• Empréstimos de baixo 
custo para financiamento 
de safras como incentivo 
para a não conversão de 
vegetação nativa (ex: RCF)

• Fundos de renda 
variável que compram 
e administram terras 
seguindo o modelo 
DCF (ex: recuperação 
de pastagens, melhoria 
de produtividade 
sem conversão de 
vegetação natural)

Fundos de 

Investimento em 

Terras de Cultivo

Instrumentos de

Dívida Corporativa

• Empréstimos vinculados 
à sustentabilidade com 
métricas de desempenho 
alinhadas à transição DCF 
que sejam transparentes e 
causem impacto

• Títulos verdes cujos 
recursos são direcionados 
para investimentos na 
transição DCF

Ofertas nos

Mercados de Capitais

• Recebíveis agrícolas 
securitizados com métricas 
de desempenho ou 
destinação de recursos
(ex: CRA Verde)

• Outras ofertas nos 
mercados de capitais que 
direcionam o investimento 
para a transição DCF

Outros Mecanismos 

Inovadores

• Empresas que prestam 
serviços aos produtores, 
agregando assistência 
técnica e financiamento 
para apoiar a transição do 
agricultor (ex: Pecsa)

• Outros modelos 
inovadores de negócios e 
investimentos
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O IFACC trabalhará com seus signatários 
na criação e implementação de soluções 
financeiras livres de desmatamento 
e conversão, oferecendo apoio na 
gestão socioambiental e conexões com 
grupos de capital subsidiado e outros 
provedores para o capital de longo prazo 
necessário nessas transições. Além disso, 
compartilhará as melhores informações 
sobre quem está fazendo o quê e o que 
está funcionando, e disponibilizará os 
melhores dados e estudos sobre modelos 
de negócios e seus respectivos impactos. 
O IFACC se tornará a equipe de referência 
de bancos, empresas e investidores que 
estão expandindo a inovação financeira 
na região.

Produtores de Soja e Pecuaristas
Empresas da Cadeia de 

Fornecimento
Investidores e Credores

Melhores condições de capital para 
expansão da produção e intensificação 
da pecuária com exigências ambientais 

administráveis

Acelera a implementação dos 
compromissos DCF e gera benefícios de 

reputação

Acesso a novas fontes de financiamento, 
como capital subsidiado de fundos de 

mitigação de risco e de Instituições 
Financeiras de Desenvolvimento

Acesso de longo prazo a mercados com 
exigências ambientais cada vez mais 

rigorosas para a produção de soja, carne 
bovina e couro DCF

Fortalece o relacionamento com 
produtores, inclusive por meio de contratos 

de longo prazo 

Lançamento de novos produtos financeiros 
DCF e acesso a novos clientes

Maior produtividade e renda com menor 
conversão de habitats regionais 

Melhora o relacionamento com clientes 
downstream que estão exigindo cada vez 

mais soja e carne bovina DCF

Benefícios de reputação relacionados à 
promoção da conservação na Amazônia e 

no Cerrado; ações plausíveis na agenda das 
“finanças verdes”

A consistência entre os produtos 
financeiros torna a busca por 

financiamento menos complexa

Acesso a capital subsidiado, que aceita 
risco maior e/ou retorno menor para gerar 

impacto positivo

Abordagem consistente para 
monitoramento e exigências ambientais 

Aumento do valor da propriedade 
atribuído a investimentos que melhoram a 

produtividade da terra 

Oportunidade de expandir os negócios 
financeiros e aumentar as exportações

Contribui para a implementação 
das zero emissões líquidas e de 

outros compromissos climáticos e de 
biodiversidade

Capacidade de abastecer o crescente 
mercado chinês com animais de até 30 

meses

O IFACC elaborou um conjunto de 
Expectativas Socioambientais Mínimas 
para novos produtos financeiros (Anexo: 
Expectativas Socioambientais Mínimas 
do IFACC), aplicáveis às geografias e 
commodities que são alvo da iniciativa. As 
Expectativas determinam uma data de 
referência (1 de janeiro de 2020) a partir 
da qual não pode haver desmatamento e 
conversão, e exigem conformidade com 
todas as leis locais e nacionais, incluindo 
aquelas sobre proteção florestal, direito de 
posse, áreas protegidas, povos indígenas 
e comunidades locais, condições de 
trabalho e mão-de-obra, uso de água e 
defensivos agrícolas. Além disso, a TNC 
publicou dois guias para orientar credores 
e investidores no Brasil na expansão 

bem-sucedida de seus programas 
de financiamento ambiental e na 
adaptação de produtos existentes 
a uma abordagem livre de 
desmatamento e conversão:  “Guia de 
Conduta Ambiental para empréstimos 
e investimentos em soja no Cerrado”2

64 
e “Guia de Conduta Ambiental para 
investimentos e empréstimos para a 
intensificação sustentável da pecuária na 
Amazônia e no Cerrado”.365 Estes Guias de 
Conduta Ambiental estão em linha com 
as Expectativas Socioambientais Mínimas 
do IFACC, mas trazem mais detalhes 
sobre o contexto, o modelo de negócio, 
as exigências ambientais e as abordagens 
de monitoramento para carne bovina e 
soja na Amazônia Brasileira e no Cerrado.

64 https://storymaps.arcgis.com/stories/b0a7ce16afa843f-
face6ad59635aab8b
65  https://storymaps.arcgis.com/stories/322b0f10495e455788bd2c-
15d17c2103

Benefícios para

Fonte: TNC com base nos Guias de Conduta Ambiental para Pecuária e Soja
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