
Seminário Nacional do Cerrado 

Painel 3 – Economia e Finanças 

 
Como o setor financeiro pode contribuir para as políticas 

públicas e privadas de recuperação do Cerrado?  



 

POLÍTICAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

INVESTIMENTO E VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL 

• Intensificação de investimentos na agricultura de baixo 

de carbono 

FONTES LIMPAS E RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

• Eficiência na utilização de recursos naturais 

EFICIÊNCIA NO USO DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS                   

• Redução das emissões de carbono 

ESTRUTURAÇÃO DE MODELO EFICIENTE DE MRV 

• Necessidade de maior nível de gerenciamento dos 

impactos das tecnologias de baixo carbono 

 

 

 

 

 

Como o setor financeiro pode contribuir para as políticas públicas e privadas de recuperação do Cerrado?  

BANCO DO BRASIL 

 

• Programa Água Brasil 

• Pagamentos por serviços ambientais 

• Gestão de resíduos sólidos 

• Sistemas georreferenciados de gestão 

socioambiental 

• Aplicação em campo de melhores práticas para 

combate à erosão 

• Aumento da produtividade com sistemas 

agroflorestais e recuperação de áreas degradadas 

• Aproveitar oportunidades de fontes de recurso 

externas e internas para captação visando 

propiciar financiamento e empréstimos 

diferenciados  

• Intensificação do uso de boas práticas 

agropecuárias e tecnologias sociais 

 



PAPÉIS DOS PRINCIPAIS PLAYERS 

 
• Públicos: Enforcement do código florestal, bases de dados georrefenciadas sobre 

propriedades rurais e necessidades de recuperação florestal, assistência técnica 
em produção agropecuária sustentável. 

 

• Privados: Investir em processos produtivos sustentáveis para conquistar mercados, 
investir em inovação e eficiência produtiva, novos projetos inovadores de produção 

 

• Instituições financeiras: Fomentadoras de projetos, gestoras de risco, acessam 
captações externas de acordo com a demanda do mercado brasileiro 

 

• Fomentadoras de projetos: Incorporação de sustentabilidade nos critérios de 
avaliação – Risco hídrico, risco de mudanças climáticas, biodiversidade 

 

• Gestoras de risco: Incorporação de riscos socioambientais na precificação as 
operações de financiamento e empréstimo – ocorre com o risco climático, e os 
demais riscos? 

 

• Captação de recursos externos para aplicação em processos produtivos 
sustentáveis – captações internas (LCA, CRA), captações externas (fundos) 

 

Como o setor financeiro pode contribuir para as políticas públicas e privadas de recuperação do Cerrado?  
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