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O QUE É O “CAMPEÃO DA FLORESTA TROPICAL” (TFC)?
Um conjunto de ferramentas (veja abaixo) para promover
as parcerias, o acesso ao mercado e os investimentos de
que os estados e regiões campeões precisam para ser bemsucedidos. Essas ferramentas estão ancoradas nos princípios
e definições do “Chamado à Colaboração2” da Força
Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas, bem como
da necessidade urgente de reconhecer, divulgar e apoiar
as diversas ações positivas em andamento nas jurisdições
subnacionais – ações lideradas por governos, povos indígenas
e outras comunidades locais, organizações agrícolas e
empresas. Uma jurisdição “campeão” é aquela que está
comprometida com o desenvolvimento em prol da floresta,
das comunidades e do clima.
POR QUE O TFC FOI CRIADO? Estados e regiões nos trópicos
são atores fundamentais em qualquer estratégia bemsucedida para retardar a perda e acelerar a recuperação de
florestas tropicais em grande escala, mas eles atualmente
não estão desenvolvendo as parcerias ou recebendo os
investimentos financeiros necessários para realizar seu
potencial, conforme descrito na avaliação global, o “Estado
de Sustentabilidade Jurisdicional”.
O TFC É UMA NOVA REDE DE JURISDIÇÕES? Não. Ele
foi projetado para apoiar jurisdições que já são membros
de redes3 e aquelas que não são membros de redes. Seu
objetivo é permitir que as jurisdições sejam reconhecidas e
recompensadas por sua liderança, fornecendo apoio crítico
à Força Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas,
”Verified Sourcing Áreas” (VSAs), iniciativa de CommoditiesJurisdições, abordagem jurisdicional da RSPO, “REDD for Early
Movers”, Padrão das Florestas Tropicais da Califórnia e outras
redes e iniciativas.

O TFC É UM TIPO DE CERTIFICAÇÃO DE
SUSTENTABILIDADE? Não. A certificação estabelece um alto
padrão ao que é “sustentável” para commodities individuais,
geralmente no nível da fazenda ou fábrica, de acordo com
princípios e critérios internacionais. O TFC foi projetado para
apoiar jurisdições inteiras em todas as suas fases de transição
para o desenvolvimento em prol da floresta, da comunidade e
do clima.
COMO O TFC PRETENDE APOIAR AS JURISDIÇÕES?
Existem diversas maneiras.
•	Encontrar investidores e mercados: apoiar as jurisdições
para desenvolver e divulgar novas oportunidades de
negócios de baixo carbono, linhas de produtos de
baixo carbono a partir de fazendas, florestas e pesca, e
oportunidades de investimento e doações, apoiadas por
uma nova versão da plataforma online GCFImpact.org
•	
Valorizar o carbono: ajudar as jurisdições a monetizar as
reduções de emissões de carbono que estão alcançando
em sua jurisdição ou que esperam alcançar, através
de mercados voluntários de compensação, rotulagem
de carbono, mercados regulamentados de carbono e
financiamento climático.
•	
Modernização e eficácia: ajudar as jurisdições a melhorar
seu ranking de “Facilidade para Fazer Negócios” (Ease of
Doing Business) (veja GCFImpact.org) e encontrar outras
maneiras de atrair novos parceiros corporativos.
•	
Status de “porto seguro”: ajudar as jurisdições a se tornar
“portos seguros” onde empresas e investidores podem
atuar sem medo de ser atacados por grupos de defesa do
meio ambiente.

1 O nome “Campeões da Floresta Tropical” deve ser considerado provisoriamente. Outros nomes estão sendo considerados para esta iniciativa.
2 Esses princípios e definições foram desenvolvidos pelo processo do “Desafio de Balikpapan”, coordenado pelo Earth Innovation Institute e pelo secretariado da Força Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas.
3 Por exemplo, a Força Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas e a rede LTKL Sustainable District da Indonésia.

COMO UM GOVERNO DE FLORESTA TROPICAL PODE SE
TORNAR UM “CAMPEÃO”? Assumindo um compromisso
formal com o desenvolvimento em prol da floresta, da
comunidade e do clima através do site [lançamento
programado para o início de 2020]. Para continuar sendo um
“campeão”, as jurisdições devem tomar medidas e alcançar
resultados. Observação: todos os membros da Força Tarefa
dos Governadores para Clima e Florestas e da rede LTKL, por
exemplo, já assumiram esse compromisso e simplesmente
precisam formalizar seu interesse em participar da iniciativa
dos Campeões.
COMO O TFC PODE AJUDAR AS EMPRESAS? Ele pode
divulgar os esforços delas em promover o desenvolvimento
sustentável e encontrar jurisdições que atendam às suas
necessidades. As empresas que compram matérias-primas
a partir de regiões de floresta tropical ou que são de
outra forma parceiras de jurisdições campeões podem se
cadastrar e difundir seu interesse, seus compromissos com
a sustentabilidade e suas ações locais para promover a
sustentabilidade.
COMO O TFC É ADMINISTRADO? O TFC é uma iniciativa
descentralizada com um Comitê Consultivo Global que inclui,
alfabeticamente, Joko Arif (Packard), Morgan Gillespie/Sareh
Farouzesh (CDP), Willem Klaassens (IDH), Juliana Lopes
(Grupo Amaggi), Dan Nepstad/Juan Ardila/Matt Williams
(Earth Innovation Institute), Ruth Nussbaum/Sophie Higgins
(ProForest), Wei Peng (COFCO), Charlotte Streck (Climate
Focus), (CDP) e Bjørn Thomsen (Denofa).

QUAIS GOVERNOS JÁ SÃO CAMPEÕES? Caquetá, Colômbia;
Pastaza, Equador, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Piura,
Ucayali, Peru. Há discussões estão em andamento com várias
outras jurisdições.
PARA MAIS INFORMAÇÕES: entre em contato com
Daniel Nepstad, do Earth Innovation Institute, dnepstad@
earthinnovtion.org
Campeões da Floresta Tropical é uma iniciativa do Earth
Innovation Institute

Earth
Innovation
Institute
APOIADO POR

