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Questões 
políticas
Para que o financiamento 
climático enfrente o triplo 
desafio constituído pela 
pobreza, o clima e a 
devastação da natureza, se 
faz necessário que 
doadores primários, fundos 
globais e intermediários 
incrementem o volume de 
financiamentos locais com 
metas definidas para a 
prestação de contas. 

Doadores primários e 
fundos globais devem 
priorizar a intermediação 
por meio de instituições 
inovadoras e confiáveis e 
providas de um histórico de 
gestão em processos entre 
instituições locais e 
mecanismos nacionais, que 
alcançam a fronteira 
climática até a 
independência financeira. 

As financiadoras devem 
incrementar financiamentos 
com serviços de incubação 
básicos para fundos 
voltados à fronteira climática 
com alcance comunitário, 
investindo sempre que 
preciso,recursos externos 
aos sistemas oficiais e 
estimulando a inovação 
para a prestação de contas 
do governo. 

As financiadoras 
trabalham com governos 
nacionais, com o intuito de 
facilitar a compreensão do 
potencial da ação local, e 
desenvolvendo plataformas 
que aproximam os atores 
atuando em nível nacional  
e local.

Financiando respostas locais à 
pobreza, ao clima e à natureza 
Entre 2003 e 2016, apenas US$1 em cada US$10 dos fundos de clima foi 
destinado às ações climáticas em nível local.1 Na maioria das vezes, os 
doadores e fundos globais tomam as decisões longe das comunidades e 
oferecem financiamentos climáticos, através de vários patamares de 
intermediários sem levar em consideração as experiências essenciais e 
percepções locais. Em alguns casos, o investimento aprovado é destinado a 
projetos de curto prazo com bastante inconsistência e sem raio de ação 
suficiente para deixar legados futuros. O briefing apresenta a visão do IIED 
para um cenário reinventado de financiamento climático, com base no quadro 
analítico Money Where it Matters (Dinheiro no Lugar Certo) do IIED.2 O 
quadro de ação visa conseguir mais dinheiro para moradias, cooperativas, 
federações, movimentos sociais e governos locais, que estiverem melhor 
aparelhados para absorver, e desembolsar financiamentos de qualidade e 
quantidades elevadas. Através da ação local, esses financiamentos podem 
apoiar as sociedades e os ecossistemas a prosperarem. Nesse documento 
apresentamos como os doadores, fundos globais e intermediários podem 
tornar isso viável.

É necessário que medidas urgentes sejam 
implementadas no âmbito da sociedade e do 
meio ambiente para que a resiliência e o 
fortalecimento dos ecossistemas naturais 
aumentem. Alcançar essa meta resultaria numa 
situação de ganho nas três frentes que 
compreendem a pobreza, a natureza e o clima. 
Eventos climáticos dramáticos afetam as 
moradias de formas diferentes e dependem de 
inúmeros fatores como localização, redes de 
contatos, meios de sobrevivência, recursos e 
serviços de fácil acesso. Portanto, comunidades 
e populações indígenas têm a vivência e os 
conhecimentos locais indispensáveis para tomar 
as decisões sobre a conservação da natureza e 

o incremento da resiliência nos locais onde 
vivem. Geralmente, aquelas intervenções que 
permitem às populações locais tomarem 
decisões, resultam ser mais relevantes e têm um 
excelente custo-benefício, além de efeitos 
positivos de longa duração, e ao final, oferecem 
uma prestação de contas mais eficiente. 

O sistema atual de financiamento climático não 
está conseguindo apoiar o ganho nas três 
frentes - (ver o lado esquerdo da Figura 1), pois 
é comum que os doadores tomem decisões 
importantes em sedes distantes dos 
interessados. Ao excluir as populações locais do 
processo da tomada de decisão, eles reduzem o 
potencial de inovação e diálogo, que poderia 
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ajudar a resolver desafios e a escolha de uma 
coisa em detrimento de outra.

Essa abordagem previne o aumento da 
credibilidade de que o dinheiro será bem 
empregado, visto que as financiadoras impõem 

controles financeiros 
onerosos e exigem 
relatórios detalhados. A 
consequência disso tudo, 
é uma prestação de 
contas ascendente, ao 
invés de descendente, e 
financiamentos de baixo 
risco em fases 
posteriores, oferecendo 
um apoio limitado às 
ações de clima lideradas 
pelas comunidades, na 
versão de baixo para cima.

Nossa proposta de sistema de financiamento 
climático ‘de ponta a ponta’ direciona os 
recursos financeiros para o benefício de 
populações e lugares mais carentes (ver o lado 
direito da Figura 1). Visualizamos um sistema 
que, entrega o financiamento diretamente aos 
interessados, evitando desgastes com a 

burocracia de intermediários. Esse sistema 
potencializa a funcionalidade do financiamento, 
dado que as atividades locais recebem maiores 
quantidades de fundos com objetivos mais 
claros. As decisões tomadas desta forma 
incluem os moradores locais obtendo resultados 
mais adequados à realidade do lugar. 

Para obter o ganho nas três frentes essa 
proposta de modelo de financiamento climático 
vai precisar de um espectro de mecanismos 
financeiros e, de planejamento, que promovam 
as ações de mudanças climáticas voltadas para 
todos os povos e lugares. Este sistema inclui: 

 • Devolver o financiamento climático ao 
governo local e investimentos de bens 
públicos e de paisagens das comunidades.3 

 • Centros de inovação climática para 
investimentos nas cadeias de valor.4

 • Proteção social adaptável para a redução de 
riscos de moradias.5  

 • Fundos de fronteira (locais) de propriedade 
dos movimentos sociais e comunidades e que, 
por sua vez, favorecem o empoderamento 
desses atores.6

Se conseguirmos um 
sistema de financiamento 
climático e 
desenvolvimento 
operando, os moradores 
das fronteiras climáticas 
serão empoderadas e irão 
prosperar

Figura 1. O cenário do financiamento climático conforme o modelo business-as-usual 
(à esquerda) e o modelo ‘proposto’ (à direita) 
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Um novo quadro de ação para um 
financiamento climático eficiente
O propósito fundamental do conceito do 
‘Dinheiro no Lugar Certo’ (Money Where It 
Matters) é mostrar como pode-se reformar a 
abordagem do modelo business-as-usual para 
o financiamento climático e o 
desenvolvimento. O quadro de ação está 
composto por três elementos: quatro 
componentes básicos para o financiamento 
local eficiente; dez boas práticas para 
garantir que os fundos de fronteira sejam 
eficientes e confiáveis; e o percurso (Figura 
2) de um fundo de fronteira até um mecanismo 
financeiro à altura de um financiamento 
climático em escala adequada.

Componentes básicos e boas práticas. 
Componente básico 1. Agregando ações 
locais de clima para um volume adequado de 
investimentos e desagregando o 
financiamento descendente por meio de: 

1.  Financiamentos flexíveis e personalizados 
refletindo as necessidades locais, o 
conhecimento e as oportunidades de 
mudança, mantendo os custos baixos e 
permitindo às comunidades ter influência 
na estrutura dos fundos. A 
subsidiariedade apropriada apoia um 
modelo de governança inclusivo, e ajuda  
a desenhar soluções sob medida para  
as comunidades. 

2.  A coleta e divulgação de resultados que 
relatam uma história convincente às 
comunidades e doadores. A coleta de 
dados está orientada por uma teoria de 
mudança, que explica de forma lógica 
como conseguir o ganho nas três frentes, 
favorecendo a produção de relatórios  
com qualidade.  

Componente básico 2. Fortalecendo a 
confiança e visão compartilhada do risco 
tanto para os investidores (movimento 
ascendente) como para as comunidades 
locais (movimento descendente) por meio de:

3.  Governança descentralizada das múltiplas 
partes interessadas. Os processos de 
tomada de decisão e conselhos 
consultivos com ampla representação 
comunitária garantem credibilidade e 
prestação de contas descendente. A 
participação de vozes coletivas garante 
um ambiente pragmático e preparado para 
resolver os desafios locais.  

4.  Procedimentos e sistemas transparentes 
idóneos à prestação de contas, focados 
nas necessidades das comunidades que 
criaram para apoiar. A prática da 
transparência eficaz garante a 
credibilidade e fortalece a prestação de 
contas ao eleitorado. 

Figura 2. O percurso de um fundo de fronteira: da incubação à maturidade
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Componente básico 3. Mudando os 
incentivos por meio de direcionamentos e 
regras que promovem opções de formas de vida 
mais sustentáveis e um aumento dos 
investimentos no âmbito local, através de: 

5.  A elaboração de um propósito comum para 
investimentos previsíveis, sustentados e de 
longa duração, que ajudam a deslocar o 
foco da ação desde as necessidades 
imediatas até as oportunidades 
estratégicas a longo do tempo. 
Fortalecendo a visão estratégica e 
melhorando mudanças nos incentivos aos 
direitos de recursos para as comunidades.  

6.  Agência coletiva com a finalidade de 
influenciar, por meio de instâncias de 
tomadas de decisão e investimentos 
estratégicos em escalas de diferentes 
tamanhos. Isso pode mudar com o tempo, 
melhorando as capacidades e as redes  
de contatos, e promovendo seu raio  
de influência.

7.  Colaboração estratégica para influenciar 
governos locais ou nacionais.  Os fundos 
devem considerar essas parcerias com 
cuidado para garantir o efeito benéfico de 
sua influência evitando a sua discriminação. 

Componente básico 4. Fortalecendo 
habilidades para um futuro a longo prazo, 
enquanto se reconhece a necessidade das 
habilidades de atores locais a curto prazo, por 
meio de:

8.  A prioridade do aprendizado e de ajustes 
iterativos através de financiamentos que 
proporcionam espaço para o 
desenvolvimento incremental, baseando-se 
nas experiências positivas, mas mantendo a 
conexão com as prioridades locais por meio 
de ações coletivas. 

9.  Investimentos iniciais em habilidades locais, 
como por exemplo, a gestão e 
monitoramento de projetos, cujos 
resultados são observados nos impactos e 
na eficiência. Mesmo que, inicialmente, isso 
consuma uma porcentagem 
desproporcional de fundos, as habilidades 
locais são imprescindíveis para estabelecer 
sistemas eficazes e consolidar o 
aprendizado baseado na experiência.  

10. Aprendizagem por pares. As trocas 
estratégicas com organizações que 
enfrentam desafios similares, e com outras 
partes interessadas, no âmbito local e 
nacional, ajudam a construir redes de 
contatos, que podem influenciar na decisão 
dos investimentos e das políticas, e 

colaborar na seleção e resolução de 
oportunidades estratégicas.

O percurso até a estabilidade (ou 
maturidade)
No decorrer desse percurso, vemos que os 
fundos de fronteira tentam se transformar em 
instituições maduras, com credibilidade e 
agilidade, capazes de alcançar grandes e 
variadas fontes privadas de financiamento do 
clima e do desenvolvimento. Com o apoio de 
seus doadores os fundos desenvolvem aptidões 
para identificar a classe de financiamento ideal 
em cada estágio. O caminho é mais rápido 
quando os mediadores demonstram paciência 
e tolerância aos riscos e oferecem 
financiamento nas etapas iniciais; e tradutores 
que ajudam a fortalecer a confiança com elos 
superiores da cadeia de financiamento climático, 
traduzindo objetivos e demandas burocráticas 
para uma linguagem compreensível. O percurso 
divide-se em quatro estágios: 

1.  Ação coletiva: as comunidades organizam 
e estabelecem grupos locais para dar uma 
resposta aos desafios do seu 
desenvolvimento e do clima, para assegurar 
o acesso aos serviços e recursos. Os 
membros da comunidade contribuem com o 
tempo, trabalho e as economias para a 
criação de um fundo de fronteira, 
aumentando desta forma seu impacto. 
Como exemplo, citamos os fundos criados 
recentemente no Brasil,7 o Babaçu e o 
Dema, que nessa etapa do percurso 
receberam o apoio significativo de ONGs 
aliadas, e da Fundação Ford. 

2.  Os fundos emergentes começam a 
formalizar a governança, desenvolver 
sistemas fiduciários, e aprimoram seus 
enfoques estratégicos influenciando o 
trabalho em rede, fortalecendo os direitos 
de acesso aos recursos e construindo 
relações de colaboração.  Os tradutores 
ajudam as comunidades a entenderem as 
opções disponíveis; os mediadores os 
ajudam a construir sistemas, e oferecem 
financiamentos externos, iniciais e 
tolerantes a riscos. Mesmo com todos os 
êxitos, o Fundo Babaçu segue tendo 
dificuldades em articular os benefícios 
climáticos na linguagem de seus doadores, 
e portanto, requer o apoio dos tradutores. 

3.  Os fundos na fase de formalização 
fortalecem seus procedimentos à medida 
que seu histórico aumenta ao apresentar os 
impactos. Eles ainda necessitam apoio 
contínuo por parte de mediadores e 
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tradutores para aprimorar o 
relacionamento com a burocracia, referente 
ao mundo do financiamento climático, e 
para que possam atender às exigências dos 
doadores. Nem todos os elementos de um 
fundo em fase de formalização estão, 
necessariamente, na mesma etapa de 
evolução. O Fundo Dema recebe 
financiamento incrementado do Fundo 
Amazônia e de uma rede de fundações. 
Outro fundo, o Gungano Fund em 
Zimbabwe,8 canalizou dinheiro da Fundação 
Bill e Melinda Gates para o financiamento 
de moradias.  

4.  Os fundos que alcançaram a 
maturidade comportam uma variedade de 
fontes de financiamento e distribuem o 
dinheiro de forma eficaz aos grupos locais.  
A partir de parcerias estratégicas, eles 
contribuem para os objetivos locais ou 
nacionais, tais como os planos nacionais 
de adaptação às mudanças climáticas. 
Graças aos grandes doadores e fundos 
globais eles estão fortalecendo os 
financiamentos sustentáveis

O percurso até a maturidade é demorado. Ao 
longo do caminho faz-se necessário tomar 
decisões discutíveis, que garantam aos fundos a 
agilidade, receptividade e relevância 
necessárias. À medida que os fundos 
progredirem, as boas práticas irão aumentar. 
Instituições de apoio podem ajudar os fundos a 
evoluírem de forma mais rápida, até atingirem 
sua maturidade plena, como fundos habilitados 
a incorporar financiamentos de baixo risco em 
escala adequada.

O surgimento de novas práticas
Aqueles fundos de mercado de fronteira, 
confiáveis e ágeis, que empoderam as 
comunidades locais a atuarem, também podem 
ajudar a obter o ganho nas três frentes, 
fomentando sociedades resilientes, prósperas e 
com ecossistemas vibrantes. Doadores 
primários, fundos globais e seus intermediários 
necessitam melhorar a aptidão do 
financiamento que abastece esses fundos: 
promovendo boas práticas e apoiando o 
amadurecimento dos fundos. 

O Fundo Amazônia apoia os fundos Dema e 
Babaçu a enfrentarem os motivos obscuros do 
desmatamento, dando ênfase ao valor da 
plataforma nacional, que entende o contexto 
local e os motivadores desse processo. Outros 
fundos, tais como o mecanismo do Forest 
Investment Programme (Programa de 
Investimento Florestal), o Adaptation Fund das 
Nações Unidas (Fundo de Adaptação), o Green 

Climate Fund (Fundo Verde para o Clima) e o 
Forest and Farm Facility (Sistemas Florestais e 
Agrícolas) - também apresentam casos de 
inovação para incrementar o acesso a 
financiamentos. Porém, para oferecer um 
acesso direto a financiamentos com alcance 
local, eles têm que superar diversos desafios, 
tais como:

 • Para obter o processo de aprovação do fundo 
de Adaptação e do Fundo Verde para o Clima, 
as instituições têm que comprovar o 
cumprimento das normas fiduciárias, 
ambientais e sociais compatíveis com as 
exigências da ONU ou dos Bancos 
Multilaterais de Desenvolvimento (BMD). 
Consequentemente, a maioria desses 
financiamentos passa por intermediários 
internacionais.

 • Os requisitos onerosos e os riscos de gestão 
dos BMD - atores chave na canalização de 
fundos globais - impedem muitos 
intermediários dispostos a fortalecerem as 
habilidades locais e enfrentarem os riscos de 
investimentos locais de fornecerem 
subvenções menores e flexíveis iniciais. 

 • Os fundos globais e os principais 
intermediários não costumam priorizar os 
financiamentos locais; suas estratégias para 
aumento de fundos em intervenções das 
mudanças climáticas evidenciam as 
intervenções regionais e nacionais, muito 
mais que as locais. 

 • Para ter acesso aos fundos globais, os fundos 
de fronteira geralmente dependem de atores 
de governos nacionais locais, que não estão 
legalmente obrigados a empoderar os atores 
locais sempre que estiverem priorizando os 
investimentos.

 • O financiamento para o fortalecimento das 
habilidades, geralmente, é a curto prazo, 
dificultando a competência das instituições de 
desenvolver-se de forma apropriada ao 
contexto. Em muitas ocasiões, esse tipo de 
financiamento não é accessível aos parceiros 
locais ou apropriado ao fortalecimento das 
habilidades, como no caso das diretrizes de 
programas que estão disponíveis apenas em 
inglês, limitando desta forma o seu valor.

A ajuda dos parceiros 
O papel desempenhado pelas fundações na 
provisão de capital de risco, assistência técnica 
e intermediação a financiamentos ampliados foi 
um fator essencial na rapidez como os fundos 
examinados neste briefing se desenvolveu. No 
entanto, nem todos os doadores providenciam 
no início financiamentos de risco, e apoio a 
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instituições jovens.  Os sócios atuais do 
desenvolvimento podem e devem desempenhar 
um papel primordial no fomento de novos 
fundos, juntando o seu conhecimento e 
fortalecendo a vontade de fazer prestação de 
contas em todos os setores da sociedade, 
assim como: 

1.  Providenciar financiamentos locais com 
metas e estratégias próprias para a 
prestação de contas, melhorar o apoio e 
incrementar o financiamento por meio de 
um planejamento claro e concreto, que 
assegure a chegada dos fundos aos atores 
locais. 

2.  Garantir que todos os intermediários sejam 
instituições inovadoras com credibilidade e 
um histórico de gestão; fortalecimento de 
mecanismos nacionais de financiamento 
com êxito positivo na chegada às fronteiras. 

3.  Assegurar-se que existem regras claras de 
participação, incluindo a definição de papéis 
temporais mais rigorosos, aplicáveis aos 
sócios intermediários apoiadores de 
instituições locais; até que esses sócios 
tenham acesso aos financiamentos de 
forma independente, e posteriormente, 
possam retirar-se. 

4.  Aplicar processos participativos para o 
desenvolvimento de indicadores de projetos 
e de resultados da gestão de projetos, cuja 
experiência favoreça atrair investimentos 
estratégicos a longo prazo.  

5.  Incrementar financiamentos básicos de 
forma paciente, e em pequena escala, para 

que os fundos de fronteira consigam 
‘germinar’, e outras instituições nacionais 
possam chegar às comunidades; permitir a 
medição dos resultados positivos, em razão 
de suas habilidades de crescimento e 
acesso a financiamentos com um risco 
menor a longo do tempo.

6.  Apoiar os governos nacionais a 
reconhecerem o potencial da 
subsidiariedade e desenvolver plataformas 
que favoreçam a comunicação entre as 
comunidades, os funcionários responsáveis 
pelas políticas nacionais e outros atores, 
promovendo desta forma um cenário 
nacional favorável ao diálogo (facilitador).

Repensar o modelo de business-as-usual para 
os financiamentos climáticos vai potencializar o 
impacto de cada centavo investido, além de 
liberar o potencial de adaptação, mitigação e 
diminuição da pobreza das comunidades e dos 
empreendimentos locais. Se conseguirmos 
melhorar o sistema de financiamento climático e 
do desenvolvimento, as pessoas residentes em 
áreas de fronteiras climáticas terão maior 
chance de empoderamento. Elas irão prosperar 
neste mundo em constante mudança, 
favorecendo o ganho nas três frentes, que nada 
mais é que o ganho nas três frentes 
representadas pela diminuição da pobreza, 
conservação da natureza e resiliência do clima.

Marek Soanes
Marek Soanes é pesquisador do Grupo sobre Alterações Climáticas 
do IIED. O autor agradece a contribuição de Lucy Southwood na 
elaboração do briefing.

Notas
1 O IIED avalia que, entre 2003 e 2016, uma porcentagem inferior a 10% de US$17 bilhões de dólares de financiamentos climáticos foi 
destinado a fundos internacionais para atividades em nível local. A chave para alcançar isso é atrelar esses recursos aos níveis: nacional, 
regional e local. É preciso resolver esse impasse canalizando maiores quantidades de dinheiro nos investimentos locais. Esta análise é para 
os fundos de clima que correspondem a apenas 7% dos financiamentos globais para as mudanças climáticas durante esse período, visto 
que os outros financiamentos não são, suficientemente, transparentes para serem considerados. Para avaliar a eficiência dos 
financiamentos climáticos, é necessário que haja mais transparência. Ver: Soanes, M, Rai, N, Steele, P, Shakya, C & MacGregor, J (2017) 
Delivering real change: getting international climate finance to the local level. IIED, London. pubs.iied.org/10178IIED    /  2 Soanes, M, 
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