CAMPEÕES DE
FLORESTAS TROPICAIS1
Tornando mais fácil e seguro para empresas e investidores
estabelecerem parcerias com estados e regiões de florestas
tropicais buscando um desenvolvimento florestal,
comunitário e climático inteligente

OPORTUNIDADE E DESAFIO

COMO FUNCIONA? EMPRESAS E INVESTIDORES

Os governos de florestas tropicais estão preparados para fazer
grandes contribuições para as soluções às mudanças climáticas
ao reduzir a perda e acelerar a recuperação de florestas tropicais2.
Contudo, eles não alcançarão seu potencial sem uma rápida
elevação no número de parcerias 3 firmadas com empresas e
investidores.

Empresas e investidores que estejam se esforçando para se tornar
– ou continuar sendo – campeões de florestas tropicais podem
registrar seus compromissos, suas parcerias atuais e as novas
parcerias sendo buscadas.

SOLUÇÃO
Campeões de Florestas Tropicais (CFT) é um sistema de registro4,
rastreamento, incentivo e facilitação de parcerias com estados
e regiões de florestas tropicais que estão no caminho para
o desenvolvimento sustentável. Ele apoia as jurisdições a se
posicionarem como locais seguros5 para empresas e investidores
fazerem negócios, fornecendo um complemento urgentemente
necessário às estratégias que tornam arriscado fazer negócios
em regiões onde o desmatamento está ocorrendo. Ele ajuda os
governos e seus parceiros a compartilhar o progresso que estão
fazendo, criando mecanismos para comemorar e recompensar
esse progresso. Ele ajuda os governos, empresas e investidores
que compartilham o compromisso com o desenvolvimento
sustentável a se encontrarem a fim de colaborarem juntos.
COMO FUNCIONA? GOVERNOS
Governos que estejam se esforçando para se tornar campeões
de florestas tropicais ou para continuar seu progresso como
campeões de florestas tropicais podem se registrar online a
qualquer momento, compartilhando seus objetivos, suas ações
e seus resultados, anunciando quais os tipos de parcerias
com empresas e investidores sendo buscados e informando
aos parceiros potenciais como fazer para se envolver. Para se
registrar, os governos precisam de um compromisso formal
com as florestas tropicais. Para permanecer, os governos devem
demonstrar que estão agindo e, eventualmente, obtendo
resultados6. (Ver diagrama)

FOCO EM BENEFÍCIOS MÚTUOS E TANGÍVEIS
O CFT se baseia no pressuposto central de que o
desenvolvimento florestal, comunitário e climático inteligente
pode ser alcançado por meio de colaborações entre os governos
das jurisdições de florestas tropicais e as empresas (locais,
nacionais, internacionais) e investidores que estejam preparados
para ajudá-los. Os componentes essenciais dessas colaborações
incluem respeito mútuo e benefícios tangíveis para todos os
parceiros.
NÃO É UM SUBSTITUTO PARA AS ESTRATÉGIAS ATUAIS
O CFT está sendo criado para aumentar o sucesso das muitas
iniciativas7 em andamento para reduzir a perda e acelerar a
recuperação de florestas tropicais. Ele surgiu a partir do debate
da Força Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas sobre
“Produção agrícola e desmatamento tropical”, que culminou
no “Apelo à colaboração dos líderes de governos em regiões de
floresta tropical”.
GOVERNANÇA MULTIATORES
o CFT será guiado por um comitê diretivo global, composto por
representantes de governos de florestas tropicais, empresas,
instituições financeiras, agricultores e ONGs, os quais devem
fornecer ampla representação de regiões e iniciativas de florestas
tropicais, e supervisionarão a implementação do CFT. Os sistemas
regionais do CFT serão feitos sob medida para apoiar processos
de múltiplas jurisdições, como a Coalizão de Parcerias PúblicoPrivadas para o Desenvolvimento Rural de Baixa Emissão na
Amazônia Peruana.

1 Tradução: Tropical Forest Champions, Campeones del Bosque Tropical, Juara Hutan Tropis
2 A prorrogação de compromissos governamentais formais atuais até 2030 pode fornecer 10% ou mais das reduções de emissões necessárias para evitar o aquecimento de
1.5degC. Fonte: Stickler et al. 2018. Estado de Sustentabilidade Jurisdicional.
3 De 39 jurisdições de florestas tropicais estudadas recentemente, apenas 5 mantinham parcerias com empresas para florestas tropicais. Stickler et al. 2018.
4 Versão beta disponível no dia 15 de abril.
5 Discussões estão em andamento com ONGs em campanha para reconhecer e respeitar as jurisdições do Sistema Campeões de Florestas Tropicais como locais seguros para
empresas e investidores colaborarem.
6 As regras para se tornar e continuar sendo um Campeão de Florestas Tropicais estão em desenvolvimento. Para passar de “Compromisso” para “Ações”, por exemplo, uma
jurisdição poderia completar 3 dos 9 elementos do desenvolvimento de baixa emissão (Stickler et al. 2018).
7 Por exemplo, o TFA2020, a Declaração de Nova York sobre Florestas, a abordagem de Certificação Jurisdicional RSPO, o processo de Commodities/Jurisdições, a iniciativa
Accountability Framework, “Áreas de Originação Verificada” da IDH, a Ferramenta de Avaliação de Paisagem Sustentável e muito mais.
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