
FUNBIO
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

há 20 anos conservando o futuro



Associação civil sem fins lucrativos que 

completa 20 anos em 2016

Mecanismo financeiro privado, sem fins 

lucrativos, criado para desenvolver estratégias 

que contribuam para a implementação da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 

Criado a partir de uma doação de US$ 20 

milhões do Global Environment Facility (GEF).

Foto: Marizilda Cruppe



Missão
Aportar recursos estratégicos para a 

conservação da biodiversidade

Visão
Ser a referência na viabilização de 

recursos estratégicos e soluções para a 
conservação da biodiversidade

Foto: Marizilda Cruppe



apoio a 235 
projetos

US$ 579,3 
milhões* 

administrados

apoio a 292 
áreas 

protegidas 
(59 milhões 

de ha)

em 7 biomas
de 170 

diferentes 
instituições 

* Soma de todos os contratos assinados 
pelo Funbio, convertendo os valores em 
dólares com a taxa da data do último dia 

do mês de assinatura. Foto: Marizilda Cruppe



Agência GEF



Mais de 40 financiadores e parceiros entre organismos bi e multilaterais, empresas 
e ONGs do Brasil e do exterior



Unidade de Doações 
Nacionais e 

Internacionais 

Projetos financiados por 
recursos com origem em 

doações privadas e acordos 
bi e multilaterais assinados 
com o governo brasileiro.

Unidade de 
Obrigações Legais

Projetos financiados por 
recursos com origem em 
obrigações legais, como 

compensações ambientais, 
medidas compensatórias, 

conversões de multas, 
condicionantes e licença 

ambiental, formalizadas por 
meio de termos de 

compromisso ou de ajuste 
de conduta (TACs). 

Unidade de Projetos 
Especiais

A área trabalha no 
diagnóstico do ambiente 

financeiro e no desenho de 
mecanismos e ferramentas 
que viabilizam o acesso a 
novas fontes e a fontes de 

acesso limitado para 
projetos de  conservação. 

Como trabalhamos



• Seleção e gerenciamento de projetos

• Análises territoriais para definição de agendas e 
investimentos 

• Diagnóstico do ambiente financeiro de projetos de 
conservação 

• Articulação de atores e projetos em redes 
internacionais

• Desenho e gestão de mecanismos financeiros

• Compras e contratações para projetos ambientais

• Soluções para mitigação de mudanças climáticas

O que fazemos



Onde trabalhamos



Mecanismos financeiros



Instrumento de Gestão Ambiental

• Intermediário financeiro entre financiadores e beneficiários para o alcance de determinados fins

Mecanismo Financeiro

Governança 
multistakeholder

(mecanismo de diálogo 
social na tomada de 

decisão)

Pautado pelos princípios 
da boa governança

Menor vulnerabilidade 
às mudanças de agendas 
corporativas ou políticas

Diversidade de recursos 
financeiros (amplia 

volume e mix de 
recurso)

Direcionamento 
estratégico e planejado, 

atuando com 
efetividade em nichos 

de financiamento

Previsibilidade e 
otimização da aplicação 

de recursos



Instrumento de Gestão Ambiental

• Intermediário financeiro entre financiadores e beneficiários para o alcance de determinados fins

Mecanismo Financeiro

Disciplina demandas 
quando recursos 

escassos

Permite agilidade de 
execução

Procedimentos 
padronizados (mas 

flexíveis), acordados e 
transparentes

Permite ganhos na 
gestão financeira e 

possibilita diferentes 
estratégias financeiras

Minimiza custos de 
operação devido a 
ganhos de escala

Transparência / 
prestação de contas



Desenho

Nivelamento entre as partes

Estudos

Financeiros

Finalísticos

Demandas

Recomendações

Desenho  do 
mecanismo 
(manuais)

• Figura jurídica

• Estrutura de 
governança

• Estratégia financeira

Ferramentas 
operacionais

• Processos

• Procedimentos

• Fluxos

• Modelos

Validação

Etapa piloto

Ajustes

Definitivo
• Melhorias contínuas

Viável

Não viável
(abordagem e 

projeto?)

Desenho de um Fundo



O que um fundo 
precisa para 
funcionar?

Missão, Visão e Princípios

Objetivos / demandas

Personalidade Jurídica

Estrutura de Governança

Modalidades de financiamento

Procedimentos e processos

Recursos (Fontes)

Estratégia financeira

Equipe

Desenho de um Fundo



Figura jurídica
Estrutura de 
governança

Fluxos operacionais
Instrumentos de 

seleção (Edital, TDR, 
cartas consultas...)

Instrumentos de 
Repasse (contratos, 

convênios, solicitações 
de desembolso)

Manuais (execução, 
prestação de contas, 
relatórios de campo)

Modelos de Plano de 
Trabalho e Planos 

Operativos

Estimativa de entrada 
de recursos e 

sustentabilidade 
financeira

Fontes de recursos
relevantes

Planejamento do 
investimento / metas / 

linhas temáticas
Estratégias financeiras

Desenho de um Fundo



O que um fundo 
precisa para 
funcionar?

Missão, Visão e Princípios

Objetivos / demandas

Personalidade Jurídica

Estrutura de Governança

Modalidades de financiamento

Procedimentos e processos

Recursos (Fontes)

Estratégia financeira

Equipe

Desenho de um Fundo



“onde o fundo 
pode fazer 
diferença?”

Demanda dos beneficiários

Potencial e viabilidade 
financeira

Maximização dos impactos

Legislação

Políticas, projetos e  
programas existentes

O
b

je
ti

vo
s

Objetivo



Objetivos devem ser traduzidos em números (R$)

• Qualificar a demanda

• Facilitar estratégia de captação (montante total e despesas a serem cobertas)

• Estratégia de longo prazo (escalonamento)

Custos anuais por categoria de despesa (7 UCs prioritárias)

Objetivo



O que um fundo 
precisa para 
funcionar?

Missão, Visão e Princípios

Objetivos / demandas

Personalidade Jurídica

Estrutura de Governança

Modalidades de financiamento

Procedimentos e processos

Recursos (Fontes)

Estratégia financeira

Equipe

Desenho de um Fundo



Pública

• Deve ser criado por Lei

• Necessidade de atender 
procedimentos públicos (8.666)

• Operação vinculada ao 
aparelhamento público (ex: pessoal)

• Podem vincular receitas públicas

• Disponibilidade de recursos 
dependente da liberação do 
financeiro

• Atividades dependentes da 
priorização política

Privada

• Liberdade concedida aos privados 
(flexibilidade de gestão e de uso dos 
recursos)

• Liberdades atribuídas aos 
particulares

• Agilidade e eficiência (se desenhado 
e gerido com eficiência)

• Pode ter governança pública ou mista

• Possibilidade de criação de 
mecanismos de controle 

Natureza jurídica



O que um fundo 
precisa para 
funcionar?

Missão, Visão e Princípios

Objetivos / demandas

Personalidade Jurídica

Estrutura de Governança

Modalidades de financiamento

Procedimentos e processos

Recursos (Fontes)

Estratégia financeira

Equipe

Desenho de um Fundo



 A GOVERNANÇA é o 
conjunto de procedimentos, 
regras e o desenho da 
estrutura – com a indicação 
dos atores e de seus 
respectivos papéis

 Essas atividades são 
executadas por diferentes
atores, distribuídos em 
diferentes instâncias (ex: 
deliberativa, gestora, 
executora, etc.)

Governança

Financiamento
Fonte de 

recursos 1
Fonte de 

recursos 2
Fonte de 

recursos 3
Fonte de 

recursos 4

Mecanismo 
financeiro

Gestor operacional 
e financeiro

Conselho 
deliberativo

Comissões 
técnicas

Gestor 
de ativos

Destinos
(carteira de projetos, 
programas e ações)

Destino 
1

Destino 
2

Destino 
3

Destino 
4

$

B
en

s e serviço
s 

Executores

P
ro

jeto
s

SecEx UCP



• Instância máxima decisória

• Supervisiona e acompanha a 
implementação

• Prioriza demandas

• Apoiada pela SecEx e UCP

Instância

Deliberativa

• Realiza a gestão operacional e 
financeira do Fundo 

• Monitora e garante a boa execução 
dos recursos

Instância

Gestora

• Propõe e executa os projetos

• Presta contas

Instância 

Executora 

Financiamento
Fonte de 

recursos 1
Fonte de 

recursos 2
Fonte de 

recursos 3
Fonte de 

recursos 4

Mecanismo 
financeiro

Gestor operacional 
e financeiro

Conselho 
deliberativo

Comissões 
técnicas

Gestor 
de ativos

Destinos
(carteira de projetos, 
programas e ações)

Destino 
1

Destino 
2

Destino 
3

Destino 
4

$

B
en

s e serviço
s 

Executores

P
ro

jeto
s

SecEx UCP

Governança



Financiamento
Doações 

internacionais
Doações 
nacionais

PSA 
voluntário

Mecanismo 
financeiro

Gestor 
operacional e 

financeiro

Conselho 
Deliberativo

SecEx

Destinos Recuperação Viveiros OutrosRestauração

$

D
em

an
d

as

Outras

UCP

Executores

G
o

ve
rn

an
ça

D
e

se
n

h
o

 p
ro

p
o

st
o

Executores

$



Mecanismo 
financeiro

Gestor 
operacional e 

financeiro

Conselho 
Deliberativo

SecEx
UCP

Executores

G
o

ve
rn

an
ça

D
e

se
n

h
o

 p
ro

p
o

st
o

Relatoria

R
el

at
o

ri
a



Foto: Marizilda Cruppe

Governança e Arranjo Institucional

O Fundo poderá ter múltiplas carteiras, 

segregando recursos por origem 

(doador e/ou estratégia financeira) ou 

por destino (ações específicas, recortes 

territoriais e outros).



O que um fundo 
precisa para 
funcionar?

Missão, Visão e Princípios

Objetivos / demandas

Personalidade Jurídica

Estrutura de Governança

Modalidades de financiamento

Procedimentos e processos

Recursos (Fontes)

Estratégia financeira

Equipe

Desenho de um Fundo



Gestor 

Destinatário

B
e

n
s e

 se
rviço

s 

Execução 
direta

Gestor 

Destinatário

$

Desembolso 
/ Parceria

Conta 
vinculada

Gestor 

Destinatário

Executores

D
e

se
m

b
o

lso
P

ro
je

to
s

Possibilidades: 
• Apoio à obtenção 

de crédito:
•Alongamento de 

prazo
•Pagamento de 

parte dos juros
•Repasse para 

gastos locais

Possibilidades: 
• Compra de bens em 

lote (ganho de escala)
• Construções de 

grandes infraestruturas
• Contratação de 

consultorias específicas
• Passagens e diárias 

para operação do MF

Possibilidades: 
• Execução de projetos

•Não reembolsáveis
•Reembolsável:
• Investimento de 

impacto
•Acesso a crédito

Formas de financiamento



Modalidades de financiamento
C

o
m

p
o

rt
am

e
n

to

Investidor
Aporta recursos diretamente, espera 

retorno, possui o controle da ação

Investimento

Patrocinador
Aporta recursos diretamente, não 

espera retorno, a ação é realizada por 
terceiros

Não reembolsáveis

Catalisador
Aporta recursos indiretamente, facilita 
o acesso a novas fontes, é coadjuvante 

ou porta-voz de terceiros  
Acesso ao crédito, contrapartidas

Viabilizador
Aporta recursos estratégicos para 

viabilizar condições de existência de 
atividades, objetivos...

Pesquisa, certificação, legislação, 
empreendedorismo

Mercado                       impacto



O que um fundo 
precisa para 
funcionar?

Missão, Visão e Princípios

Objetivos / demandas

Personalidade Jurídica

Estrutura de Governança

Modalidades de financiamento

Procedimentos e processos

Recursos (Fontes)

Estratégia financeira

Equipe

Desenho de um Fundo



P
ro

ce
d

im
e

n
to

s 
e

 p
ro

ce
ss

o
s

Procedimentos

•Claros

•Simples (o quanto possível)

•Transparentes

•Manualizados (padronizados)

•Melhoria contínua

•Previnem a incidência de 
problemas operacionais, 
financeiros ou legais

Os atores da estrutura de governança do fundo 
agem de acordo com processos e procedimentos 
pré-estabelecidos em Manual Operacional

• Procedimentos e fluxos operacionais

• Modelos

• Instrumentos de seleção (edital, TDR, cartas consultas etc.) 

• Instrumentos de repasse (contratos, convênios, solicitações de 
desembolso etc.)

• Instrumentos de monitoramento (relatórios financeiros, 
prestações de contas, relatórios de avaliação etc.)

• Planejamentos (POA, PT...)

• Outros



P
ro

ce
ss

o
s

Aprovação 
da execução

Prestação de 
contas

D
o

cu
m

e
n

ta
çã

o

Execução
(incluindo seleção do executor)

Monitoramento 
Físico | Financeiro

C
o

m
u

n
ic

aç
ão Internalizaçã

o de recursos

Procedimentos e processos

Destinação
(alocação)

Geração/ 
captação de 

recursos

Planejamento

Avaliação



O que um fundo 
precisa para 
funcionar?

Missão, Visão e Princípios

Objetivos / demandas

Personalidade Jurídica

Estrutura de Governança

Modalidades de financiamento

Procedimentos e processos

Recursos (Fontes)

Estratégia financeira

Equipe

Desenho de um Fundo



Território

$ 
Públicos

$ 
Privados

Ambiente de financiamento

• Atuação complementar e 
cooperativa para maximizar 
resultados

• Evitar sobreposição

• Focar nas lacunas

• Fortalecer prioridades 

Fundo

Recursos Financeiros



Públicas

Orçamentárias

Extra 
orçamentárias 

Privadas

Nacionais

Voluntárias

Compulsórias

Internacionais

Bilaterais

Multilaterais

Fontes

Objetivos

Recursos 
existentes

• Eficiência

• Maximização

Novos 
recursos

Recursos Financeiros



36

Fontes - cardápio
P

ú
b

lic
as

• Orçamento Público
• Visitação
• Concessão florestal
• Multas ambientais
• Outras arrecadações
• Compensações pela 

Exploração de Recursos 
Minerais

• Taxa Florestal
• Pagamentos por serviços 

ambientais
• FNMA e outros fundos
• BNDES
• Emendas parlamentares

P
ri

va
d

as

• Compensação SNUC
• TACs
• Condicionantes
• Mercado
• Multas
• Compensação de Reserva 

Legal
• Compensação por 

supressão vegetal
• Doações nacionais
• Doações internacionais
• Troca de Dívida por 

Natureza
• PSA (+art 47 e 48 SNUC)
• REDD+
• Reposição Florestal
• Concessão e PPP
• Parcerias

In
ci

p
ie

n
te

s

• SVA
• Compensações voluntárias 
• Loterias verdes
• Doações através de contas
• Doação através de 

produtos
• Impostos sobre produtos 

ou serviços 
• Tributo de entrada para 

estrangeiros 
• Títulos Verdes
• Créditos tributários
• Troca de dívida estadual



Fontes
Volume:
•montante de recursos e 
fluxo de entrada

Acessibilidade:
•nível de esforço 
necessário para o uso dos 
recursos

Flexibilidade:
•fins e prioridades para 
os quais os recursos 
podem ser usados ↓Fontes  

Demandas→
1 2 3 4 5 6

A
B
C
D
E
F
G

Matriz
Fonte x Demanda



O que um fundo 
precisa para 
funcionar?

Missão, Visão e Princípios

Objetivos / demandas

Personalidade Jurídica

Estrutura de Governança

Modalidades de financiamento

Procedimentos e processos

Recursos (Fontes)

Estratégia financeira

Equipe

Desenho de um Fundo



• Utilizam a integralidade de seus 
valores patrimoniais diretamente no 
apoio a projetos, até que a operação 
do fundo seja extinta.

Fundos 
extinguíveis

• Estratégia de financiamento de médio 
a longo prazo. Os fundos são 
recompostos sequencialmente pelo 
aporte de novos recursos.

Fundos 
revolventes

• Depende de grande soma de recursos 
imobilizada e da taxa de retorno, pois 
apenas as receitas líquidas das 
aplicações são usadas. Estratégia de 
longo prazo.

Fundos 
fiduciários 

(endowment)

A
 E

st
ra

té
gi

a 
d

ev
e

 c
o

n
si

d
e

ra
r • Objetivos do fundo

• Volume de recursos 
inicial

• Origem do recursos

• Perspectiva de 
entrada de recursos

• Capacidade de 
absorção

• Politicas e projetos 
complementares

Estratégia de gestão financeira



Mecanismos financeiros

Oportunidades e Riscos



Oportunidades e Riscos

• Governança multistakeholder (compartilhamento da 
tomada de decisão)

• Estratégia territorial de médio a  longo prazo

• Menor vulnerabilidade às mudanças de agendas 
corporativas/políticas

• Permite investimentos dirigidos, planejado e ordenados 
no tempo (evita balcão de demandas)

• Pode atuar em nichos (lacunas)

• Permite ganhos na gestão financeira (rendimentos)

• Permite ganhos de escala (↓custos de operação)

• Transparência / prestação de contas

• Desoneração do empreendedor e do setor público

• Agilidade de execução

• Empoderamento local

Oportunidades

• Responsabilização da obrigação (para obrigações 
privadas)

• Baixa capacidade de execução se o desenho ou gestor 
do fundo não for adequado

• Baixa capacidade de absorção (executores/território)

• Carência de executores locais

• Custos de execução elevados (se o desenho ou gestor do 
fundo não for adequado)

• Conflitos sociais: (i) grupos excluídos ou insatisfeitos; (b) 
repartição de benefícios e inadequada; (c) 
descontinuidade de apoio aos beneficiários; (d) 
entendimento equivocado das demandas

•Conflitos políticos (desalinhamento com políticas 
locais)

Riscos



Leonardo Geluda
Projetos Especiais
leonardo.geluda@funbio.org.br

www.funbio.org.br

Foto: Marizilda Cruppe


