
1 

A Mudança do Clima 
e a Política Nacional 

 
Carlos A. Klink 

SMCQ/MMA 



2 

• Julho: 3ª. Conferência sobre Financiamento ao 
Desenvolvimento (Adis Abeba) 

 
• Setembro: UN Summit Adoption SDGs (Nova Iorque) 
 
• Dezembro: COP21 Convenção Quadro Mudança do Clima 

(Paris) -> Elementos do Acordo: mitigação, adaptação, 
meios de implementação, financiamento, 
desenvolvimento de capacidades, transparência, 
ambição. 

2015: Marco mudança do clima & ODS 
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CPI 2014 

Fluxos financeiros globais mudança do clima 
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Recursos Públicos e/ou Privados? 

• 2013: foi US$ 28 bilhões menor que 2012 
• Fluxos públicos: US$ 137 bilhões 
• Fluxos privados: US$ 197 bilhões (90% no país de origem) 
• US$34 bilhões (~10%): dos países desenvolvidos para países 

em desenvolvimento (94% capital público) 
• Privado/público: 1,4 para cada dólar (!) 
• GEF-6: espera investir ~US$ 3 bilhões & alavancar US$ 30 

bilhões de outras fontes (!) 
 
 

“From billions to trillions:  transforming development finance” 
(MDBs, Spring meetings, IMF & WB 2015) 
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Recursos Públicos & Privados: Lacunas 

• Investimento público: de subsídios para “mobilizador” 
capital privado? 

• Como dimensionar investimento necessário & buscar 
fontes capital privado? 

• Como solucionar barreiras ao investimento? 
• Quais mecanismos alocação do risco ao investimento? 
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PNMC: Planos Setoriais 
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• Fundo Clima: MMA (R$90 milhões); BNDES (R$560 milhões). 
• Fundo Amazônia: R$ 1,087 bilhões (72 projetos) 
• Plano ABC: ~ R$6,5 bilhões 
• FIP: US$ 70 milhões 
• GEF (mudança do clima): US$ 182 milhões (GEF6) 
• Doadores: Noruega, Alemanha, Reino Unido, MDBs 
• Fundo Social/BNDES (restauração Floresta Atlântica): R$20 

milhões 
 
• Aprimorar metodologia investimentos públicos 24 Programas 

mudança do clima PPA (2012-2015): R$ “alguns bilhões”. 
 
 

Financiamento da PNMC 
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Resultados da PNMC 
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Case  estruturante para o Brasil: 
Código Florestal. 

• Organizador da paisagem produtiva Brasil: 
conservação & produção. 

 
• Ex.: 40 milhões hectares  (SP + PR) pastagem 

degradada (extra Amazônia):  milhões hectares 
restauração florestas (carbono) + alavancar 
produtividade. 

 
• Ganhos produtividade: disseminação 

tecnologias + crédito/seguro + melhoria 
infraestrutura + mercado arrendamento terras. 

 
•   melhores políticas públicas uso da terra no 

Brasil. 
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Secretaria de Mudança do Clima 

e Qualidade Ambiental 

 

Ministério do Meio Ambiente 

 

www.ministeriodomeioambiente.gov.br/clima 


