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Quem somos…

O Funbio é uma organização da 
sociedade civil de interesse 
público, somos uma ONG



Missão

Aportar recursos
estratégicos para a 

conservação
da biodiversidade



Biodiversidade

Credibilidade

Transparência

Experiência

Conhecimento

Doze anos de trabalho pela biodiversidade

Capital

Articulação 
Socioambiental



Unidades de
Negócios

Identificando necessidades

Captando oportunidades

Desenvolvendo modelos

Aplicando soluções

Apoiando projetos

Incentivando mercados locais

Investindo em sustentabilidade

Nosso negócio é…

Conservação da

biodiversidade

Como?



Base de 
Conhecimento

Conhecimento aplicado

Gestão de Programas

Modelagem de 
mecanismos 
econômicos
e financeiros

Serviços para 
conservação

Unidades de negócios



Conhecimento aplicado
Identificação de oportunidade e 

necessidades para investimentos em 
conservação

Gestão de programas
Promoção e operação de programas de 

fomento à conservação.

Modelagem de 
mecanismos econômicos 

e financeiros
Desenvolvimento de 

mecanismos para suprir os 
recursos financeiros atendendo 

às prioridades de 
investimentos em 

conservação.

Serviços para 
conservação

Capacitação de agentes locais 
para prestação de serviços 

sustentáveis.

Unidades em ação…



Transformando capitais…

Intelectual

Financeiro

Ambiental

Social



GovernanGovernan ççaa

O Funbio é dirigido por um Conselho Deliberativo 
composto por representantes de diferentes setores:

• 8 ambiental, 
• 8 empresarial,
• 8 acadêmico e                                      Presidente: Guilherme Leal 
• 4 governamental.                           Vice-presidente: Cláudio Pádua                      

Governança forte
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Captação programas 
1a geração

Rendimentos

RecursosRecursos administradosadministrados **emem milhõesmilhões de de ddóólareslares

Doação inicial

Implementação do 
programa ARPA

Fundo de Áreas 
Protegidas

Fase 2

Resultados

5 programas 

62 projetos

60 Unidades de 
Conservação 

atendidas

50
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Contratado

Atualizado em dezembro/2007

36 Desembolsado

Endowment

Quasi-endowment

17,3 FAP principal e 
rendimentos

Monitoramento/Adm.
Investimentos

109,4109,4109,4109,4 90,790,790,790,7

6,9

10,5

16,5

5,9

3,6

11,4

Fase 1

Recursos administrados *Em milhões de dólares



Fontes de Recursos



Projetos apoiados pelo Brasil

Amazônia

Cerrado

Caatinga

Pantanal

Mata Atlântica

Campos Sulinos

Projetos em andamento

Projetos Concluídos

UCs do Arpa



Programa Áreas Protegidas da Amazônia

60 Unidades de Conservação atendidas  

6 novas em estudo

O Funbio é a instituição 
escolhida pelos doadores e 
pelo governo brasileiro para 
gerir os recursos do Arpa. 



$
condições

não 
objeções

demanda

priorização
validação

gestão
de ativos

• Não têm mandato oficial
• Têm recursos
• Estabelecem condições

Doadores
Executores
• Têm mandato oficial
• Não têm recursos

BENS
E SERVIÇOS

POAs

atendimento da demanda

Oferta de recursos +
Atendimento da demanda

coordenação
da elaboração

Elaboração da demanda

ProgramaPrograma ÁÁreasreas ProtegidasProtegidas dada AmazôniaAmazônia
ARPAARPA

WWF

BM

KfW

FAP

MMA / Ibama

Estados

Municípios

Sociedade
Civil

UCP

CP

Estrutura ARPA



22222222milhões ha de APs criadas

Fundo de Áreas Protegidas (FAP):

- US$ 17,617,617,617,6 milhões (2007) 

- US$ 40404040 milhões (2008)

US$ 3,23,23,23,2 para projetos piloto em APs proteção integral

US$ 2,62,62,62,6milhões para Participação Comunitária

Mais de 70707070 contas vinculadas abertas

ResultadosResultados ARPAARPAOs números falam por si…



PipelineJurutiJuruti SustentSustent áávelvelAlcoa / Juruti (PA)

Criação de um modelo de 
desenvolvimento sustentável 
que minimize os impactos na 
comunidade e na 
biodiversidade
em Juruti, no Pará. 



JurutiJuruti SustentSustent áávelvel

FUNDO

Comissão 
CD Funbio/ 

Fund. 
Alcoa

$ + condições

Oferta

Demanda
outro

Agenda 
Econômica

Agenda
Social

Agenda
Ambiental

FÓRUM

outro

Secretaria 
Executiva

Fórum da 
Agenda 

XXI Local

Grupos de interesse + 
beneficiários finaisValida e 

Prioriza

Segmentos: Político; Empresarial; 
Acadêmico e Governamental.

Carteiras:
•Fórum
•PSAs

Oferta

Juruti sustentável

O Funbio é responsável pelo desenho deste fundo de 
desenvolvimento que será concluído em maio de 2008.



CarteiraCarteira Fauna Fauna BrasilBrasilCarteira Fauna Brasil

Programas, projetos e 
ações para conservação 
da fauna e dos recursos 
pesqueiros, com recursos 
provenientes de multas, 
sentenças judiciais e 
doações. 



Programas e Projetos

Funcionamento da Fauna Brasil

Ibama Judiciário Ministério 
Público

Comissão de Fauna

CD

Doações

$ dirigido a projeto 
específico

$ livre $ 
dirigido

Recursos

O Funbio é o gestor 
dos recursos 
financeiros da 
Carteira Fauna 
Brasil, dentro de sua 
atual organização e 
estrutura 
administrativa. 

Primeiro repasse de verba no 

valor de R$ 2,7 milhões



CarteiraCarteira Fauna Fauna BrasilBrasilProbio II

Projeto Nacional de 
Ações Integradas 
Público-Privadas 

para Biodiversidade

Promove a priorização e a 
integração da conservação 
e uso sustentável da 
biodiversidade nas 
principais estratégias de 
planejamento e práticas dos 
setores público e privado.

O Probio II contará com recursos de 

US$ 97 milhões de dólares.



Fortalecimento de fundos ambientais

O Funbio, em parceria com o 
Fundo Nacional para o Meio 
Ambiente, promoverá a 
reestruturação da Rede com 
objetivo de melhorar as 
atividades de financiamento 
ambiental no Brasil. 

A iniciativa prevê investimentos de 

R$ 250 mil, da Petrobras.

Rede Brasileira de 
Fundos 

Socioambientais



SEA / RJ

O Funbio é responsável 
pela reestruturação e 
modernização do fundo da 
Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado do Rio de Janeiro. 
O orçamento anual do Fecam
gira em torno de  R$ 280 mi.

Fundo Estadual de 
Conservação 
ambiental e 

Desenvolvimento 
Urbano (Fecam)



$=LP

Registro 
contábil

Alta Direção
Prioriza e valida

• Possuem obrigações legais
• Provisionam os recursos

Empreendedores Licenciador

• Possui mandato legal
“Donos do Direito”

Bens e Serviços

POAs

atendimento da demanda

1. Oferta de recursos +
2. Atendimento da demanda

*Câmara de Compensação
* Unidade de Coordenação SEA

1. Emissão de licenças
2. Elaboração da demanda

E.1

FAP
Endowment

UCS*

CC*

SEA$=LI

Fundo
Operacional

sinking

$=LO

Licenças

Executor

DemandaDemanda

““ Arpa Arpa CompensaCompensa ççãoão/RJ/RJ””“ARPA Compensação / RJ”



CarteiraCarteira Fauna Fauna BrasilBrasilDiálogos Sustentáveis

Programa consolidado pelo 
Funbio como integrante de 
uma agenda necessária de 
debates sobre o meio 
ambiente. Tem o objetivo 
de inserir o setor produtivo 
na pauta da conservação 
da biodiversidade.



Grandes temas

Nov/06: Como a biodiversidade agrega valor ao seu negócio

Jun/07: A Biodiversidade no engajamento de stakeholders

Out/07: Aquecimento Global e Biodiversidade
Jun/08: Compensação Ambiental



Rumo a novos desafios…

• IFC / Chemonics
• AIG
• AES / Tietê 
• RedLAC
• Bahia / Odebrecht
• Fundação Moore
•Camargo Corrêa / Moçambique
• Natura Estudos



Rumo a novos desafios…

• IFC / Chemonics
• AIG
• AES / Tietê 
• RedLAC
• Bahia / Odebrecht
• Fundação Moore
•Camargo Corrêa / Moçambique
• Natura Estudos



Pipeline
F

on
te

s 
$

Públicos

Privados

C. Fauna

SEA-RJ

Fecam Irati

Probio II

Pará Bahia

IFC/ChemonicsAlcoa Juruti

Diálogos

Camargo Corrêa 
Moçambique AIG

Natura 

Estudos
AES Petrobras 

SAFs

RedLAC

Fundação Moore

Sustentabilidade financeira: Novos recursos financeiros.

Integração de agendas: Conservação (Arpa, Probio II, SEA/RJ) e 
uso sustentável (Alcoa, SEA/RJ, Arpa, Probio II); e ação em escala 
regional. Sinergia entre a CDB e outras convenções.

Resultados e Perspectivas

Kfw
Mata Atlântica



OBRIGADO

Ângelo A. dos Santos
Secretaria Executiva

angelo@funbio.org.br
Tel: (21) 2123-5300



CONCLUSION

"Recomendamos que los fondos ambientales sean apoyados financiera y 
técnicamente para que sigan actuando como efectivos agentes de la
implementación de estrategias nacionales de conservación de biodiversidad. 
Individualmente o en redes, los fondos actúan como intermediarios entre 
fuentes de recursos y ejecutores de iniciativas de conservación, tanto del
sector privado cuanto del gobierno. Los fondos movilizan, desarrollan y 
comparten recursos estratégicos para la conservación. Para ello, captan y 
apalancan recursos financieros de fuentes diversas y envisten estos recursos; 
producen análisis e información sobre necesidades y oportunidades de 
inversión en conservación; diseñan y ejecutan programas de fomento a 
programas y proyectos; movilizan, articulan y capacitan agentes socio-
económicos estratégicos para el éxito de esas iniciativas; ofertan servicios de 
logística e intendencia para las áreas protegidas; capacitan y fortalecen las
estructuras de gestión de las APs; y comparten la gestión de estas áreas.”




