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Sumário Executivo

Por que a gestão de riscos e oportunidades relacionados à 
natureza é importante
Mais da metade do rendimento econômico do mundo – US$44 trilhões de geração de valor 
econômico – é altamente ou moderadamente dependente da natureza.  Mesmo assim, hoje, a maioria 
das empresas, investidores e credores consideram inadequadamente os riscos e oportunidades 
relacionados à natureza em suas decisões.  A Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à 
Natureza (TNFD) foi criada em resposta à crescente necessidade de considerar a natureza nas decisões 
financeiras e comerciais. 

A TNFD é uma iniciativa global, liderada pelo mercado, cuja missão é criar e oferecer uma estrutura 
de gestão e divulgação de riscos para as organizações reportarem e agirem na evolução dos riscos 
relacionados à natureza, cujo principal objetivo é fazer com que os fluxos financeiros globais saiam dos 
resultados negativos e caminhem em direção a resultados positivos para a natureza. A estrutura da 
TNFD destina-se ao uso global por corporações e instituições financeiras de todos os tamanhos.

Nossa abordagem para desenvolver a estrutura da TNFD
A Força-Tarefa está desenvolvendo a estrutura da TNFD usando uma abordagem de inovação 
aberta, com participantes do mercado e com o benefício da experiência de uma rede global de 
parceiros especialistas das áreas da ciência, normas, dados, tecnologia, finanças, negócios, políticas e 
regulamentação.

Este documento e o portal online que o acompanha representam uma versão inicial beta (v0.1) da 
estrutura da TNFD. É uma consulta inicial e teste piloto da TNFD com participantes do mercado. O 
feedback e o teste informarão as versões posteriores das versões beta ao longo de 2022 e 2023, antes 
do lançamento das recomendações finais da força-tarefa no fim de 2023. 

A Força-Tarefa acolhe o feedback dos participantes do mercado através da plataforma online. Ao 
adotar uma abordagem de inovação aberta, o objetivo da TNFD é garantir que suas recomendações 
finais sejam baseadas na ciência e sejam viáveis para serem postas em prática por participantes do 
mercado em todo o mundo, promovendo abordagens que considerem a natureza na tomada de 
decisões financeiras e comerciais.
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Figura 1: Cronograma para os lançamentos das versões beta da estrutura da TNFD

Os participantes do mercado têm deixado claro que defendem uma estrutura de gestão de riscos 
relacionados à natureza que seja consistente com a linha de base global emergente para relatórios 
de sustentabilidade. Assim, a TNFD se propôs a desenvolver a abordagem adotada pela Força-Tarefa 
para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) e a acompanhar a linha de base global 
emergente de padrões de sustentabilidade atualmente em desenvolvimento pelo Conselho de Padrões 
Internacionais de Sustentabilidade (ISSB), com flexibilidade para aqueles que queiram ou sejam 
obrigados a divulgar, até um limiar relevante além adicional da linha de base global.

Visão geral da primeira versão beta da estrutura da TNFD
A estrutura da TNFD busca fornecer recomendações e orientações sobre riscos e oportunidades 
relacionados à natureza relevantes para uma ampla gama de participantes do mercado, incluindo 
investidores, analistas, diretores e conselhos executivos, reguladores, bolsas de valores e 
firmas  e contabilidade. 

A estrutura está sendo elaborada com base nos princípios da TNFD para ser usada pelo mercado, 
com base na ciência, orientada por metas, integrada e adaptável, globalmente inclusiva, que 
aborda totalmente os riscos relacionados à natureza e emprega uma abordagem integrada dos 
riscos relacionados ao clima e à natureza.

A primeira versão beta da estrutura da TNFD conta com três componentes principais: 

A. Um esboço dos conceitos e definições fundamentais para entender a natureza, que a TNFD 
recomenda que sejam usados pelos participantes do mercado na avaliação e divulgação de seus 
riscos e oportunidades relacionados à natureza; 

B. Minuta das recomendações da TNFD para divulgação de riscos e oportunidades relacionados à 
natureza; e

C. Orientações para empresas e instituições financeiras conduzirem avaliação de riscos e 
oportunidades relacionados à natureza e incorporarem às suas estratégias e os processos 
corporativos de gestão de risco, a fim de informar uma série de decisões empresariais e de 
alocação de capital, incluindo aquelas relacionadas a relatórios e divulgação.

Outros elementos serão adicionados em futuras versões beta da estrutura (veja a figura abaixo).
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A estrutura da TNFD – Versão beta v0.1

Fundamentos para entender a natureza

Avaliação da paisagem  
e recomendações sobre dados 

relacionados à natureza

Perguntas frequentes
O que temos | O que continuamos  

a estimar

Minuta das Recomendações de Divulgação da TNFD

Processo LEAP para Avaliação de Riscos e  
Oportunidades Relacionados à Natureza

Figura 2: Principais componentes da estrutura da TNFD 

A. Conceitos e definições fundamentais  
para entender a natureza

Os conceitos e definições fundamentais da TNFD para entender a natureza se baseiam nas definições 
existentes mais confiáveis com base na ciência e no consenso. A TNFD recomenda que os participantes 
do mercado usem esses fundamentos e sistema de linguagem ao avaliar, gerenciar e divulgar riscos e 
oportunidades relacionados à natureza.

Definições de natureza da TNFD
A TNFD define a natureza como um conjunto de quatro esferas – terra, oceanos, água doce e 
atmosfera.  Elas fornecem um ponto de partida para entender como as organizações e as pessoas 
dependem e afetam o capital natural, que a TNFD define como recursos naturais que se combinam 
para produzir um fluxo de benefícios para as pessoas. Assim como no mundo financeiro, onde existem 
ativos que dão origem a fluxos de renda, a natureza consiste em estoques de ativos ambientais que 
dão origem a fluxos associados de benefícios para as pessoas e a economia. 

A TNFD define ativos ambientais como os componentes vivos e não vivos da Terra que ocorrem 
naturalmente como, por exemplo, florestas, manguezais, recifes de coral e áreas agrícolas. Os 
ecossistemas são parte importante desses ativos e a TNFD os define como um complexo dinâmico de 
plantas, animais e micro-organismos que interagem entre si e com seu meio-ambiente não vivo. Eles 
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apoiam a prestação de serviços ecossistêmicos, que proporcionam benefícios (mercadorias e serviços 
que são finalmente usados pelas pessoas e pela sociedade) para as empresas. Biodiversidade é uma 
característica essencial da natureza para manter a qualidade, a resiliência e a quantidade de ativos 
ambientais, e a prestação de serviços ecossistêmicos dos quais as empresas e a sociedade dependem. 

Definições da TNFD de dependências e impactos
A TNFD define dependências como serviços ecossistêmicos do quais uma organização depende 
para o funcionamento dos processos de seu negócio, tais como o suprimento regular de água limpa. 
As organizações também causam impactos , que podem ser positivos ou negativos, sobre os ativos 
ambientais e serviços ecossistêmicos. Impactos de curto prazo sobre a natureza podem resultar em 
alterações na qualidade e resiliência de ativos ambientais, que por sua vez criam riscos de médio e 
longo prazo para as organizações, dadas a suas dependências. Resumindo, os impactos causados hoje 
na natureza podem criar os riscos e oportunidades relacionados à natureza de amanhã. 

Definições da TNFD de riscos e oportunidades relacionados 
à natureza
A TNFD define riscos relacionados à natureza como possíveis ameaças à uma organização, 
vinculadas às suas dependências da natureza e a seus impactos sobre a natureza, assim como 
de outras organizações. Podem ser derivados de riscos físicos, sistêmicos e de transição. Além de 
riscos financeiros de mais curto prazo (hoje considerados relevantes), a definição da TNFD de riscos 
relacionados à natureza inclui riscos de longo prazo apresentados por dependências da natureza e 
impactos sobre a natureza.  

Esta complexa interação de dependências e impactos em vários períodos de tempo pode resultar em 
vulnerabilidade nos resultados e fluxo de caixa, o que se reflete em uma maior variedade de riscos 
financeiros, incluindo riscos de mercado, de crédito e liquidez. As ações de uma organização para 
administrar essas questões – por exemplo, por meio de governança, estratégia e gestão de risco – 
podem dar origem a oportunidades financeiras. Se não forem tomadas medidas para administrar essas 
questões, pode haver riscos vinculados a, por exemplo, desvalorização de ativos, resiliência da cadeia 
de produção, reputação e licença para operar e mudanças nas exigências. Esses riscos e oportunidades 
para empresas significam risco financeiro para instituições financeiras. 

Não só os riscos relacionados à natureza, mas também as oportunidades relacionadas à natureza, 
são fundamentais para a estrutura da TNFD. A TNFD define oportunidades relacionadas à natureza 
como atividades que criam resultados positivos para as organizações e para a natureza, evitando 
ou reduzindo o impacto sobre a natureza ou contribuindo para sua restauração. Podem ocorrer 
oportunidades relacionadas à natureza: i) quando as organizações mitigam o risco de perda de capital 
natural e de serviços ecossistêmicos; e ii) por meio da transformação estratégica de modelos de 
negócios, produtos, serviços e investimentos que trabalhem ativamente para interromper ou reverter 
a perda de natureza, inclusive através da implementação de soluções com base na natureza (ou apoio 
a tais soluções por meio de financiamento ou seguros).
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B. Minuta das recomendações de divulgação da TNFD
Em resposta aos apelos dos participantes do mercado por uma abordagem consistente e integrada 
dos relatórios de sustentabilidade, a minuta das recomendações de divulgação da TNFD baseia-se 
explicitamente naquelas já recomendadas pela TCFD. Ela segue os quatro pilares de divulgação da 
TCFD: governança, estratégia, gestão de risco e parâmetros e metas. 

A minuta das recomendações inclui também quatro exigências gerais de que as divulgações se baseiem:

 ■  na avaliação de dependências da natureza e impactos à natureza; 
 ■  na consideração do local; 
 ■  na consideração das capacidades de avaliação e gestão de riscos e oportunidades relacionados  

à natureza; e 
 ■  em uma declaração do escopo das divulgações e o que será coberto pelas futuras divulgações. 

A.  Divulga os parâmetros 
usados pela organização para 
avaliar e gerenciar os riscos e 
oportunidades relacionados 
à natureza em linha com sua 
estratégia e processo de gestão 
de risco.

B.  Divulga gases de efeito estufa de 
Escopo 1, Escopo 2, e, se for o 
caso, Escopo 3 (emissões GHG e 
riscos relacionados.)* *Adaptação 
sob análise da TNFD

C.  Descreve as metas usadas pela 
organização para gerenciar 
riscos e oportunidades 
relacionados à natureza e o 
desempenho comparado às 
metas.

Divulgar a governança da 
organização para riscos e 
oportunidades relacionados à 
natureza.

Divulgar como a organização 
identifica, avalia e gerencia os riscos 
relacionados à natureza.

Divulgar os impactos reais e 
potenciais dos riscos e oportunidades 
relacionados à natureza sobre os 
negócios, estratégia e planejamento 
financeiro da organização quando 
essas informações forem relevantes.

Divulgar os parâmetros e 
metas usados para avaliar e 
gerenciar riscos e oportunidades 
relacionados à natureza, quando 
essas informações forem 
relevantes.

Governança Gestão de riscoEstratégia Parâmetros e metas

Divulgações recomendadas Divulgações recomendadas Divulgações recomendadas Divulgações recomendadas
A.  Descreve como o conselho 

monitora riscos e oportunidades 
relacionados à natureza.

B.  Descreve o papel da 
administração na avaliação 
e gestão dos riscos e 
oportunidades relacionados à 
natureza.

A.  Descreve os riscos e 
oportunidades relacionados 
à natureza identificados pela 
organização em curto, médio e 
longo prazo. 

B.  Descreve o impacto dos riscos 
e oportunidades relacionados 
à natureza sobre os negócios, 
estratégia e planejamento 
financeiro da organização.

C.  Descreve a resiliência da 
estratégia da organização, 
levando em consideração 
diferentes cenários.

D.  Descreve as interações da 
organização com ecossistemas 
de baixa integridade, 
ecossistemas de alta 
importância ou áreas com 
estresse hídrico.

A.  Descreve os processos da 
organização para identificar e 
avaliar riscos relacionados à 
natureza.

B.  Descreve os processos da 
organização para gerenciar 
riscos relacionados à natureza.

C.  Descreve como os processos 
de identificação, avaliação e 
gestão de riscos relacionados 
à natureza são integrados 
na gestão de risco geral da 
organização.

Figura 3: Minuta das recomendações de divulgação da TNFD

Ao alinhar as divulgações recomendadas da 
TNFD com as da TCFD, a TNFD pretende facilitar e 
incentivar o movimento em direção a divulgações 
integradas.
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C. Uma abordagem de avaliação de riscos  
e oportunidades relacionados à natureza – 

Apresentando a LEAP
Com base no feedback dos participantes do mercado de que seria útil uma orientação prática para que 
mais organizações pudessem incorporar a consideração da natureza no processo de gestão de risco 
empresarial e de portfólio, a TNFD elaborou a primeira versão de um processo integrado de avaliação 
de riscos e oportunidades relacionados à natureza, chamado LEAP (Localizar, Estimar, Avaliar, Preparar). 

A abordagem LEAP é uma orientação não obrigatória para apoiar avaliações de riscos e oportunidades 
relacionados à natureza nas empresas e instituições financeiras, que por sua vez informam a estratégia, 
governança, alocação de capital e decisões de gestão de risco, incluindo decisões de divulgação 
alinhadas à minuta das recomendações de divulgação da TNFD. 

A abordagem LEAP contém quatro fases principais de atividade analítica:  

 ■  Localizar sua interface com a natureza; 
 ■  Estimar suas dependências e impactos; 
 ■  Avaliar seus riscos e oportunidades; e 
 ■  Preparar para responder a riscos e oportunidades relacionados à natureza e reportar para 

investidores. 

O principal público deste primeiro protótipo da abordagem LEAP são os elaboradores e usuários de 
relatórios financeiros (isto é, investidores, credores e seguradoras), assim como equipes operacionais e 
de gestão de risco. A LEAP foi criada para possibilitar que uma série de empresas – de capital aberto ou 
privado, multinacional ou de pequeno e médio porte – realizem uma avaliação estruturada, por etapas 
e com base na ciência, dos riscos e oportunidades relacionados à natureza através do entendimento 
de suas dependências da natureza e de seus impactos sobre a natureza.

Figura 4: A abordagem LEAP

A abordagem LEAP
Escopo da avaliação

Localizar
Interface com a natureza

Estimar
Dependências e impactos

Avaliar
Riscos e oportunidades relevantes

Preparar
Para reagir e reportar

Estratégia e alocação de recursos

Ações de divulgação

L1
Pegada do  

negócio

E1
ID dos ativos 
ambientais 
e serviços 

ecossistêmicos 
relevantes

A1
ID do risco e 

avaliação

L2
Interface com a 

natureza

E2
ID das 

dependências e 
impactos

A2
Mitigação e  

gestão de riscos 
existente

P1
Estratégia e 
alocação de 

recursos

P3
Elaboração de 

relatórios

P2
Medição de 

desempenho

P4
Apresentação

L3
Identificação de 

locais prioritários

E3
Análise de 

dependência

A3
Mitigação e  

gestão de riscos 
adicionais

L4
Identificação de 

setor

E4
Análise de  
impacto

A4
Avaliação da 

relevância

A5
Identificação 

e avaliação da 
oportunidade

Onde estão nossos ativos 
e operações diretos; e 
nossas atividades na cadeia 
de valor (upstream e 
downstream)?

Quais são os nossos processos 
e atividades de negócios em 
cada local prioritário? De quais 
ativos ambientais e serviços 
ecossistêmicos dependemos  
ou em quais deles causo 
impacto em cada local 
prioritário?

Quais são os riscos 
correspondentes para a 
nossa organização?

Que decisões estratégicas 
e de alocação de recursos 
deveriam ser tomadas com 
base nesta análise?

Como definiremos metas 
e como definiremos e 
mediremos o progresso?

O que divulgaremos 
de acordo com as 
Recomendações de 
Divulgação da TNFD?

Onde e como 
apresentamos nossas 
divulgações relacionadas à 
natureza?

Quais são os biomas e 
ecossistemas com interface 
com essas atividades?
Qual é a integridade 
atual e a importância dos 
ecossistemas em cada local? 

Quais são nossas 
dependências da natureza 
e impactos sobre a 
natureza em cada local 
prioritário?

Quais abordagens de 
mitigação e gestão de 
riscos já estão sendo 
aplicadas?

Com quais locais nossa 
organização tem interface 
com ecossistemas 
considerados de 
baixa integridade, alta 
biodiversidade e/ou áreas 
de estresse hídrico? 

Qual o tamanho e a 
dimensão de nossas 
dependências da natureza 
em cada local prioritário?

Quais outras ações de 
mitigação e gestão de risco 
deveríamos considerar?

Quais setores, unidade de 
negócios, cadeias de valor 
ou classes de ativos têm 
interface com a natureza 
nesses locais prioritários? 

Qual o tamanho e a 
dimensão dos nossos 
impactos sobre a natureza 
em cada local prioritário?

Quais riscos são 
relevantes e deveriam 
ser divulgados de acordo 
com as recomendações de 
divulgação da TNFD?

Quais oportunidades 
relacionadas à natureza 
esta avaliação identifica 
para a nossa empresa?

Engajamento das partes interessadas (de acordo com as Recomendações de Divulgação da TNFD) Revisar e repetir
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A TNFD reconhece que algumas organizações podem já estar usando seu próprio processo exclusivo 
de avaliação; assim, podem não usar o mesmo processo por etapas descrito na LEAP para considerar 
os riscos e oportunidades relacionados à natureza. A abordagem LEAP usa componentes analíticos 
diferenciados que a TNFD acredita serem necessários para uma avaliação robusta de riscos e 
oportunidades relacionados à natureza, com base no conhecimento das dependências da natureza 
e dos impactos sobre a natureza. Embora a abordagem LEAP seja apenas uma orientação, a TNFD 
acredita que é fundamental que os mesmos componentes e considerações sejam incluídos em 
qualquer abordagem semelhante usada por analistas e elaboradores.

A TNFD também reconhece que o escopo e o tipo de análise são diferentes para instituições 
financeiras, dependendo do tipo de instituição financeira, da classe de ativo ou tipo de produto, setor, 
área geográfica ou tema de investimento, por exemplo. A força-tarefa incluiu, nesta primeira versão 
beta da estrutura, uma versão da abordagem LEAP para instituições financeiras, que será desenvolvida 
e refinada. A Força-Tarefa acolhe o feedback das instituições financeiras à medida que a TNFD continua 
a desenvolver a LEAP para esse setor.

Áreas prioritárias para um maior desenvolvimento da 
estrutura
A Força-Tarefa continua a trabalhar nas seguintes áreas, que serão parte de futuras versões. Entre elas, 
os vínculos e a complexa interação com o clima (a relação clima-natureza), desenvolvimento de cenário, 
escopo das divulgações, dimensões sociais, definição e positivo para a natureza, dados e parâmetros e 
orientações específicas para o setor. 

Engajar – Cocriação da estrutura da TNFD 
Os riscos e oportunidades relacionados à natureza devem fazer parte de toda gestão de risco e 
cálculo de avaliação de empresas e instituições financeiras. A TNFD convida os atores do mercado, 
elaboradores de políticas, reguladores, cientistas e outras partes interessadas a testar e dar feedback 
sobre a primeira versão beta da estrutura da TNFD na plataforma online interativa da TNFD. 
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