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PREFÁCIO
Ministério de Minas e Energia
A eficiência energética ganha cada vez mais importância no 
alcance do desenvolvimento, do progresso e das metas de 
sustentabilidade e resiliência no Brasil e no mundo. As cida-
des por sua vez, nesse contexto, são as mais relevantes loca-
lidades para a transição energética. Nos centros urbanos se 
concentram as maiores emissões de CO2, e as maiores poten-
cialidades para a transição à uma economia de baixo carbono. 

Os investimentos na infraestrutura urbana são fundamen-
tais para a questão das trajetórias climáticas, econômicas 
e sociais das cidades nas próximas décadas, e por essa ra-
zão devem ser ancorados em estratégias e iniciativas sus-
tentáveis de baixo carbono. Este estudo é um convite para 
lançar uma nova perspectiva sobre essa temática, a partir 
de iniciativas que promovam resiliência e mitigação climá-
tica nos centros urbanos.

A promoção de investimentos de infraestrutura de baixo 
carbono pode contribuir para a recuperação econômica e a 
geração de empregos de forma sustentável no curto prazo. 
Além disso, impulsiona o desenvolvimento urbano em seto-

res de baixo carbono e resilientes, propiciando a adaptação 
das cidades diante da mudança climática no longo prazo.

Frente a urgência crítica da agenda de energia, e da impor-
tância de impulsionar projetos de eficiência energética no 
contexto urbano, o MME, em parceria com a Agência Alemã 
de Cooperação Internacional (GIZ) e o WRI Brasil, lança es-
te estudo com objetivo para identificar as oportunidades e 
as demandas do financiamento verde e climático para in-
fraestrutura urbana nas cidades brasileiras, descrevendo 
os desafios e barreiras existentes e propondo recomenda-
ções para fomentar o desenvolvimento de políticas e proje-
tos que impulsionarão a eficiência energética no Brasil nos 
próximos anos.  

Carlos Alexandre Principe Pires

Diretor do Departamento de  
Desenvolvimento Energético do  

Ministério de Minas e Energia



PREFÁCIO
GIZ
Zonas urbanas concentram a maior parte da população 
mundial, e são importantes motores do crescimento eco-
nômico e da geração de empregos. São também localida-
des muito afetadas pelas mudanças do clima, e, por isso, 
a capacidade humana de mitigar tais mudanças impacta-
rá fortemente a qualidade de vida urbana nas próximas dé-
cadas. Nunca foi tão urgente investir em setores de infra-
estruturas urbanas de baixo carbono e resilientes, como a 
eficiência energética em edificações e iluminação pública, 
mobilidade elétrica, promoção de áreas verdes e biodiver-
sidade urbanas. 

A descarbonização de sistemas energéticos urbanos desem-
penhará papel fundamental no processo de transição para 
uma economia sustentável e de atendimento dos compro-
missos previstos no Acordo de Paris. Com o Acordo, entes 
subnacionais ganharam relevância na luta contra mudanças 
climáticas e no acesso a instrumentos de finanças susten-
táveis, como os recursos internacionais para ação climáti-
ca. Ainda assim, os municípios brasileiros carecem de mar-
cos institucionais e know-how para desenvolver projetos que 
atendam aos requisitos de financiadores internacionais. 

Buscando superar esta lacuna, foi concebido o projeto FE-
LICITY, Financing Energy for Low-carbon Investment - Ci-
ties Advisory Facility, financiado pela Iniciativa Internacio-
nal de Proteção ao Clima (IKI) do Ministério Federal Alemão 
para o Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segu-
rança Nuclear (BMU) e implementado pela GIZ em colabo-
ração com o Banco Europeu de Investimento (BEI). O FELI-
CITY visa tornar projetos de infraestrutura urbana de baixa 
emissão de carbono em cidades do Brasil, Equador, México 
e Indonésia financeiramente viáveis fornecendo assistên-

cia técnica, especialmente para desenvolvedores de proje-
tos e para municípios.

Nesse sentido, sabendo que as cidades terão de assumir 
papel de liderança no combate às mudanças do clima, o 
FELICITY Brasil, em parceria com WRI Brasil, realizou um 
estudo amplo sobre o financiamento de infraestruturas de 
baixo carbono no Brasil, em que as oportunidades são de 
grande magnitude, com enorme potencial estimado de in-
vestimento climático, mas que enfrentam diversas bar-
reiras contextuais. A partir de discussões técnicas e en-
trevistas com atores do financiamento urbano brasileiros, 
análises de dados e revisão de literatura, o estudo identi-
ficou sete barreiras ao financiamento verde e climático de 
infraestrutura urbana no Brasil. 

Para apoiar a superação dos desafios, o estudo endereça 
recomendações, que consistem em propostas iniciais e 
frentes de atuação capazes de encontrar soluções aplicá-
veis para ampliar o financiamento verde e climático nas ci-
dades brasileiras, 

O Programa FELICITY tem orgulho de apresentar, em par-
ceria com o WRI Brasil, o estudo “Financiamento de Infra-
estrutura de Baixo Carbono nas Áreas Urbanas no Brasil”. 
Acreditamos na importância de trazer luz à pauta do inves-
timento de baixo carbono no contexto brasileiro. Pequenas 
ações para superação das barreiras postas à esse investi-
mento podem transformar o desenvolvimento, a implemen-
tação e o financiamento de projetos, que por sua vez podem 
nos ajudar a criar um mundo resiliente, sustentável e habi-
tável para as gerações futuras.

Michael Rosenauer

Diretor Geral da GIZ



PREFÁCIO
WRI Brasil
Há, nas cidades brasileiras, passivos históricos de infraes-
trutura e serviços urbanos que atendam às necessidades 
da população. A essa lacuna, somam-se desafios globais 
como a emergência climática e, mais recentemente, a cri-
se da Covid-19. As cidades são centrais no enfrentamento 
dessas crises. De acordo com o secretário-geral da Organi-
zação das Nações Unidas, Antonio Guterres, é nas áreas ur-
banas que a batalha contra a mudança climática será ganha 
ou perdida. Se é nessas áreas que os efeitos da mudança 
do clima tendem a ser mais sentidos, é nelas, também, que 
será determinada grande parte da trajetória econômica do 
Brasil nos próximos anos. 

Aliar a provisão de infraestrutura urbana com a mitigação e 
adaptação à mudança do clima nas cidades é uma oportuni-
dade para mudança transformadora em direção ao desen-
volvimento de baixo-carbono, resiliente e inclusivo. A esco-
lha por essa trajetória cria condições para que se solucione 
um dos principais limitadores enfrentados pelas cidades 
brasileiras: o financiamento. A integração de aspectos de 
mitigação e resiliência climática nos necessários investi-
mentos urbanos, abre portas para novos fluxos de recur-
sos do chamado financiamento verde e climático, especial-
mente impulsionados a partir do Acordo de Paris. 

Com essa preocupação, desde 2015, o WRI Brasil trabalha o 
financiamento urbano com foco em infraestrutura susten-
tável, em diversas iniciativas e projetos.  Coordenamos a 
Rede para Financiamento de Infraestrutura Sustentável em 
Cidades (Rede FISC), cujas discussões técnicas têm ilumi-
nado caminhos para aproximar as cidades do financiamen-

to verde e climático através de instituições financeiras de 
desenvolvimento, e são uma das fontes do conhecimento 
contido nestas páginas. Com a iniciativa Nova Economia 
para o Brasil, temos demonstrado que a adoção de uma tra-
jetória de baixo carbono, além de ser melhor para o clima e 
o meio ambiente, é a escolha mais benéfica para as pessoas 
e a economia.

O Brasil tem plenas condições de promover um maior aces-
so dos seus municípios aos recursos disponíveis para in-
vestimentos sustentáveis. É um dos principais países rece-
bedores de fundos verdes e climáticos no mundo, e conta 
com instituições financeiras de desenvolvimento que po-
dem apoiar as cidades no acesso a esses recursos. Há, po-
rém, barreiras técnicas, fiscais, institucionais e regulató-
rias que precisam ser contornadas. Superá-las depende da 
ação dos governos municipais, mas também de diversos 
outros atores, em especial, os agentes financiadores e o 
governo Federal.

Esta publicação quer contribuir para este movimento con-
junto rumo a um Brasil mais próspero, inclusivo e resilien-
te. Além de identificar barreiras, as páginas a seguir trazem 
nove recomendações para apoiar tomadores de decisão 
nas mudanças necessárias para destravar o financiamen-
to urbano verde e climático no Brasil e moldar o futuro das 
áreas urbanas brasileiras. É, também, um chamado à ação 
para que esses atores deem os próximos passos, impulsio-
nando a promoção da infraestrutura sustentável nas cida-
des brasileiras.

Elizabeth Farina

Diretora-executiva do WRI Brasil
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SUMÁRIO EXECUTIVO
As zonas urbanas concentram a maior parte da popula-
ção mundial e são também importantes motores de cres-
cimento econômico e geração de empregos1 . Ao mesmo 
tempo, essas áreas são fortemente afetadas pelas mu-
danças do clima, uma tendência que pode se agravar nos 
próximos anos. Sendo assim, os investimentos na infra-
estrutura urbana — que será uma balizadora das traje-
tórias climáticas, econômicas e sociais das cidades nas 
próximas décadas2 — devem ser guiados por estratégias 
de baixo carbono. 

Estudos mostram que investir nos setores de infraestru-
tura urbana de baixo carbono e resiliente (a exemplo de 
eficiência energética em edificações e iluminação pú-
blica, mobilidade elétrica ou promoção de áreas verdes 
e biodiversidade), representa uma grande oportunidade 
não apenas para as cidades, mas também para países e 
governos nacionais3. Medidas de mitigação tecnicamen-
te viáveis e amplamente disponíveis, com condições de 
reduzir em quase 90% as emissões de gases de efeito es-
tufa (GEE) nas cidades até 2050, são capazes de gerar um 
retorno econômico global de US$ 23,9 trilhões4. Além dis-
so, estima-se que, nos próximos 15 anos, mais de 70% da 
infraestrutura resiliente e de baixo carbono que precisará 
ser construída no mundo deverá estar em áreas urbanas5. 
Sendo assim, as cidades dispõem de todos os requisitos 
para liderar o combate à mudança do clima, com a conse-
quente promoção da prosperidade econômica e da me-
lhoria da qualidade de vida no planeta6.

No Brasil, essa oportunidade é de grande magnitude. 
O potencial de investimento climático do país é esti-
mado em US$ 1,3 trilhão até 20307, sendo que os se-
tores de infraestrutura urbana respondem pela maior 
parte desse valor, incluindo, por exemplo, transporte 
de baixa emissão de carbono e habitação e edifícios 
sustentáveis. Além de apoiarem a melhoria da condi-
ção climática no país, os projetos de baixo carbono em 
cidades podem contribuir para a superação do déficit 
histórico na oferta de serviços de infraestrutura urba-
na. Apesar de não haver um indicador consolidado so-
bre o tamanho da demanda por infraestrutura urbana, 
dados apontam que o montante é relevante. Na área 
dos resíduos sólidos, por exemplo, calcula-se que R$ 
11,6 bilhões são necessários para universalizar a des-
tinação correta até 20318. No setor de mobilidade ur-

bana, por sua vez, o investimento anual nas 15 maiores 
regiões metropolitanas do país foi de 0,15% do Produto 
Interno Bruto (PIB) entre 2016 e 2018.  O percentual ne-
cessário para atingir níveis satisfatórios seria de 0,4% 
do PIB, anualmente, entre 2015 e 20279.

Promover a conciliação entre os investimentos necessá-
rios em infraestrutura urbana e a implementação de estra-
tégias de desenvolvimento de baixo carbono também pode 
abrir caminhos para o aumento do nível de financiamento 
e investimento nas áreas urbanas. Há uma série de insti-
tuições e veículos financeiros, integrantes do chamado fi-
nanciamento verde e climático, que apoiam a viabilização 
financeira de projetos sustentáveis e que estão presentes 
no Brasil. Para uma melhor compreensão do panorama re-
cente do financiamento verde e climático e de sua canali-
zação para as zonas urbanas brasileiras, este estudo provê 
uma análise da trajetória de financiamento dos fundos ver-
des e climáticos, dos bancos multilaterais e bilaterais de 
desenvolvimento, das instituições financeiras de desen-
volvimento (IFDs) nacionais e regionais e dos títulos verdes 
e climáticos. Trata-se de um primeiro exercício para iden-
tificar o comportamento do financiamento verde e climá-
tico direcionado a cidades brasileiras, sendo necessárias 
futuras mensurações e complementações em função das 
limitações metodológicas e de dados enfrentadas pelos 
autores. Este relatório sugere que, entre os empréstimos a 
entes públicos realizados pelos bancos multilaterais e bila-
terais de desenvolvimento entre 2017 e 2019, cerca de US$ 
4,07 bilhões foram direcionados para projetos com compo-
nente verde e climático voltados para setores predominan-
temente urbanos ou com finalidade urbana. 

Os recursos desses veículos e instituições financeiras, no 
entanto, não têm chegado às zonas urbanas brasileiras 
de forma assertiva e eficiente, havendo relevante mar-
gem para ampliação do fluxo de financiamento verde e 
climático, a fim de viabilizar a infraestrutura urbana de 
baixo carbono. Dessa forma, a partir de uma série de dis-
cussões técnicas e debates com os principais atores do 
financiamento urbano brasileiro10, complementados por 
análises de dados e revisão de literatura qualitativa, este 
estudo identificou sete barreiras ao financiamento verde 
e climático de infraestrutura urbana no Brasil, indicando 
nove recomendações  para superá-las. 

1 ONU (2019); Dobbs et al., (2011)
2 Floater et al., (2017)
3 Gulati (2020); Coalition for Urban Transitions (2019); Gouldson (2018)
4 Coalition for Urban Transitions (2019)
5 CCFLA (2015)
6 Coalition for Urban Transitions (2019)
7 IFC (2016). Valor baseado nos compromissos climáticos assumidos pelo Brasil em sua Contribuição Nacionalmente Determinada.
8 ABRELPE (2015)
9  Santos et al., (2015)
10  A coleta de insumos deu-se através das discussões estruturadas da Rede para Financiamento de Infraestrutura Sustentável em 
Cidades (Rede FISC). Iniciativa liderada pelo WRI Brasil que, entre 2017 e 2020, realizou 10 encontros para debater o financiamento 
de infraestrutura urbana de baixo carbono com representantes e especialistas em financiamento urbano de bancos multilaterais e 
bilaterais, IFDs nacionais e regionais, assim como representantes de facilities de projetos e de governos locais e federal.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Entre as barreiras identificadas em relação ao ambiente 
institucional estão (i) o baixo nível de governança coorde-
nada e de planejamento integrado entre os governos fe-
deral, estadual e municipal e (ii) as incertezas regulatórias 
relacionadas a abordagens legais pouco claras frente às 
especificidades dos projetos de baixo carbono. No âmbito 
do planejamento e da preparação de projetos em nível lo-
cal, podem ser citados (iii) o planejamento urbano insufi-
ciente (decorrente do desafio de alinhar projetos a planos 
de desenvolvimento de longo prazo), e (iv) as dificuldades 
na preparação de projetos e programas de investimento 
de qualidade elevada por parte do quadro técnico muni-
cipal.  Referente à captação de recursos e financiamento, 
lista-se (v) a deficiência no direcionamento de recursos 
para o desenvolvimento urbano sustentável (relacionada 
à dificuldade de identificar o retorno dos in vestimentos 
de baixo carbono), (vi) a situação fiscal precária dos muni-
cípios e (vii) as dificuldades de adequação aos processos 
de captação de recursos junto a bancos de desenvolvi-
mento internacionais, nacionais e regionais.

Para ajudar na superação desses desafios, este relatório 
propõe um conjunto de nove grandes recomendações, vol-
tadas a todos os setores de infraestrutura de baixo carbo-
no nas cidades11. Como parte dessas recomendações, são 
sugeridas ações para aprofundar iniciativas já existentes e 
ações novas, que preveem a inclusão de diferentes atores, 
incluindo os governos federal, estadual e municipal, o se-
tor privado e as agências regulatórias. As nove recomen-
dações consistem em propostas para realizar melhorias 
iniciais e para a formação de frentes de debate, a fim de 
encontrar soluções para ampliar o financiamento verde e 
climático nas cidades brasileiras, não objetivando, portan-
to, abranger todas as problemáticas da área. São elas:

1. Garantir o alinhamento de políticas voltadas ao 
desenvolvimento urbano de baixo carbono em ní-
vel nacional
Sob liderança do governo nacional, assegurar o planeja-
mento de longo prazo e a coordenação entre as ações dos 
governos federal, estaduais e municipais e suas respecti-
vas políticas regulatórias, fiscais e tributárias. Para isso, 
sugere-se desenvolver e incorporar, na atuação dos ór-
gãos competentes, compromissos e metas nacionais pa-
ra o desenvolvimento urbano de baixo carbono de forma 
transparente, bem como garantir instâncias de governan-
ça coordenada para monitoramento do avanço da pauta 
e para a revisão da coesão entre as políticas nacionais e 
locais frente aos compromissos estipulados.

2. Implementar estratégias para aprimorar o ambiente 
regulatório e impulsionar projetos nos setores de infra-
estrutura urbana de baixo carbono 
Engloba o aprimoramento da legislação, da estruturação e da 
forma de contratação de projetos de infraestrutura urbana, 
com a finalidade de mitigar os riscos decorrentes do desenho 

regulatório e legal. As ações incluem apoiar consórcios mu-
nicipais na formulação de normas para alocação de riscos e 
garantias, criar um comitê ou uma instância voltada ao contí-
nuo aprimoramento das regulações no setor de baixo carbono 
e aprofundar a transparência dos dados sobre funcionamento 
da infraestrutura urbana (por meio de um programa nacional e 
de uma linha de financiamento específica para capacitação e 
digitalização em nível municipal12).

3. Assegurar instâncias de apoio ao planejamento ur-
bano e à gestão de investimentos de baixo carbono nas 
cidades
Objetiva alinhar os projetos de infraestrutura de baixo 
carbono a planos, programas e metas setoriais dos mu-
nicípios, através da criação de instâncias regionais ou 
estaduais. Essas instâncias podem atuar na verificação 
da adequação dos projetos aos documentos de gestão 
da cidade e ao planejamento urbano previsto, podem 
apoiar a conexão entre os governos locais e as fontes 
de captação de recursos e de apoio técnico (seja no de-
senvolvimento do projeto ou em programas faltantes), 
podem dar suporte à gestão e ao monitoramento de in-
vestimentos de longo prazo em infraestrutura urbana e 
podem criar plataformas para armazenamento de infor-
mações sobre projetos municipais.

4. Implementar um programa amplo, contínuo e integra-
do de capacitação técnica e de preparação de projetos 
sustentáveis para gestores locais
A proposta é criar um programa nacional abrangente e 
contínuo para capacitar os quadros funcionais dos es-
tados e municípios, de forma que eles estejam aptos a 
formular projetos de baixo carbono. Esse programa pode 
surgir de uma ação coordenada entre governo nacional, 
instituições financeiras de desenvolvimento internacio-
nais, nacionais e regionais, facilities de preparação de 
projetos, universidades e empresas de consultoria priva-
da.  A qualificação dos servidores significa previsibilida-
de para o setor privado, aproveitamento dos benefícios 
das tecnologias limpas e dos espaços verdes urbanos, 
digitalização de serviços e promoção de competição e 
inovação. Além disso, evita atrasos e derrapagens nas 
despesas. Entre as ações do programa estão implemen-
tar redes de cooperação para identificar complementa-
ridades e iniciativas existentes na área, disponibilizar 
plataformas online de conhecimento, desenvolver even-
tos nacionais com técnicos e servidores municipais de 
carreira, realizar chamamentos periódicos para aperfei-
çoamento técnico e financiamento de projetos susten-
táveis locais, gerar estratégias de agregação (financeira 
e de projetos) e  implementar um fundo voltado exclusi-
vamente a atividades de preparação de projetos munici-
pais e à inserção de estratégias de identificação, padro-
nização, replicação e ampliação de projetos e iniciativas 
de baixo carbono em cidades.

11  Este estudo não realizou análise dos desafios e recomendações setoriais para ampliar o financiamento verde e climático nas zonas 
urbanas do país.
12  OCDE (2018)
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5. Aprofundar a incorporação da agenda climática urba-
na na atuação do sistema financeiro brasileiro
Instituições do sistema financeiro, sob a liderança do 
Banco Central, podem fortalecer a capacidade de apoiar 
o financiamento, os investimentos e as inovações neces-
sárias para uma transição de baixo carbono nas cidades. 
Entre as ações sugeridas estão desenvolver uma defini-
ção conjunta do conceito de infraestrutura de baixo car-
bono nas cidades, promover atividades de compreensão, 
quantificação e gerenciamento de riscos relacionados ao 
clima nas carteiras dos investidores e aprofundar o apoio 
a investimentos temáticos ou comprovadamente alinha-
dos com as questões ambientais13. Além disso, em rela-
ção aos dados de financiamento verde e climático, su-
gere-se ampliar a transparência, além de padronizar a 
disponibilização e as metodologias em nível nacional14.

6. Fomentar instrumentos inovadores e modelos de in-
vestimento alinhados com o desenvolvimento urbano de 
baixo carbono
Instituições do sistema financeiro e iniciativas voltadas 
à inovação nesse setor podem desenvolver novos ins-
trumentos financeiros, adaptar instrumentos existen-
tes e aumentar o acesso a modelos utilizados em outros 
locais. Para isso, sugere-se direcionar aos setores de 
baixo carbono em cidades o esforço das instituições e 
ampliar a escala de instrumentos inovadores e de novos 
modelos que estejam alinhados com o desenvolvimen-
to urbano verde. Propõe-se que o Banco Central apoie a 
viabilização de iniciativas voltadas à inovação financei-
ra e a replicação de instrumentos inovadores e de novos 
modelos de investimento.

7. Aprimorar o ambiente fiscal local para garantir recur-
sos para investimentos em projetos de baixo carbono 
nas cidades 
Visa assegurar um ambiente fiscal municipal favorável ao 
financiamento de infraestrutura urbana de baixo carbono 
e à utilização dos sistemas fiscais locais de forma estra-
tégica, incentivando decisões de investimento susten-
tável15. Outros objetivos, por meio do apoio de entidades 
técnicas e de governos, consistem em ampliar o uso de 
instrumentos de gestão e de recuperação da valorização 
imobiliária, em desenhar e divulgar práticas para garantir 
orçamentos públicos via instrumentos financeiros e ur-
banísticos e em desenvolver documentos que orientem 
os municípios sobre como usar as ferramentas existentes 
para ter acesso aos fundos disponíveis. Entidades e go-
vernos também podem colaborar com parcerias e estu-
dos que gerem ou identifiquem indicadores úteis para a 
governança e a realização de gastos.

8. Facilitar o acesso a recursos para implementação de 
infraestrutura urbana e de baixo carbono por meio do 
setor privado
Objetiva favorecer investimentos privados em infraestru-
tura urbana de baixo carbono, além de ampliar o potencial 
de acesso indireto dos municípios ao mercado de títulos 
verdes. Unidades de suporte a Parcerias Público Privadas 
(PPPs) e a concessões em nível local podem ser criadas. 
Outras sugestões são usar o Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) como ponto de partida para viabilizar 
uma unidade gestora nacional de PPPs e de concessões 
focadas em projetos locais de baixo carbono, padronizar 
processos para implementação de PPPs e concessões 
e criar comitês técnicos e gestores em nível estadual16. 
Meios de pagamento e instrumentos de garantia podem 
ser ampliados para dar suporte à mobilização do capital 
privado. Também se recomenda desenvolver critérios pa-
ra priorizar o apoio a PPPs e concessões que tenham co-
mo fonte de recursos a emissão de títulos verdes e climá-
ticos e implementar estratégias de agrupamento de PPPs 
urbanas de baixo carbono para emissão desses títulos.

9. Desenvolver ferramentas, arranjos e incentivos para 
facilitar o acesso a empréstimos públicos nacionais e 
internacionais para projetos urbanos de baixo carbono 
Engloba estabelecer um processo mais claro e célere pa-
ra que governos locais obtenham empréstimos de insti-
tuições financeiras de desenvolvimento internacionais, 
nacionais e regionais, com objetivo de viabilizar projetos 
de infraestrutura urbana de baixo carbono. Para isso, pro-
põe-se que instituições financeiras de desenvolvimento, 
em parceria com representantes da Painel da Comissão 
de Financiamento Externo (COFIEX)17, facilitem o aces-
so a informações sobre oportunidades de financiamen-
to e boas práticas de projetos financiados em nível local. 
Essas instituições também podem desenvolver material 
informativo com instruções de acesso às linhas de finan-
ciamento e sobre o processo de aprovação da COFIEX, 
além de criar processos fast tracking para a aprovação de 
empréstimos para projetos de infraestrutura urbana de 
baixo carbono, aprofundar operações trianguladas entre 
bancos internacionais, bancos nacionais e regionais e ci-
dades e ampliar o acesso a fundos e instrumentos de ga-
rantias parciais para cobertura de riscos das operações 
de crédito e hedge cambial.

Com essas recomendações e com outras informações 
fornecidas neste relatório, a expectativa é apoiar go-
verno federal, governos locais, setor privado e outros 
atores a ampliar e catalisar o financiamento verde e cli-
mático para infraestrutura urbana no Brasil, pauta par-
ticularmente relevante em um contexto de crise gene-

13  OCDE, Banco Mundial e ONU Meio Ambiente (2018)
14  Knoch e Plasken (2020); CCFLA (2015)
15 Ahmad et al., (2019); CCFLA (2015)
16  ABDIB (2016)
17  Vinculado à Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, é o órgão federal que avalia e aprova todos projetos 
que exigem garantia soberana e que envolvem financiamento com recursos externos oriundos de organismos financeiros internacionais 
de desenvolvimento.
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ralizada em função da pandemia de Covid-19. Dadas as 
limitações para a realização deste estudo — em especial 
no que diz respeito à existência e à disponibilidade de 
dados e informações sobre o recorte temático —, o pre-
sente documento consiste em uma etapa inicial do lon-
go e importante caminho rumo ao aprofundamento de 
estratégias de desenvolvimento urbano sustentável no 
país.  Apesar disso, o conteúdo aqui apresentado lança 
luz sobre as principais questões que permeiam o finan-
ciamento verde e climático, com foco no contexto urba-
no, e contribui para subsidiar novos estudos e futuras 
ações que busquem ampliar esse tipo de financiamento 
nas cidades brasileiras. 
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mesma linha, a União Europeia lançou um plano de recupe-
ração de € 750 bilhões, e um quarto desse valor terá com fo-
co ações para promover a economia verde (Comissão Euro-
peia, 2020a; WRI Brasil, 2020). 

Alguns setores de infraestrutura urbana de baixo car-
bono oferecem os maiores potenciais para geração de 
renda e de emprego no mundo. A estimativa é que se-
ria possível desbloquear, até 2050, dividendos econômi-
cos diretos de pelo menos US$ 24 trilhões em caso de 
investimentos em sistemas de transporte sustentáveis, 
em sistemas de energia distribuída baseados em fontes 
renováveis, em preservação e incorporação de capital 
natural na paisagem urbana e em melhor gestão e reten-
ção de recursos críticos nas economias locais. Com es-
sas medidas, seria possível criar pelo menos 87 milhões 
de empregos em 2030 e outros 45 milhões de empregos 
em 2050.  (Gulati et al., 2020). Sendo assim, direcionar 
os investimentos urbanos para setores de baixo carbo-
no e resilientes, que adaptem as cidades e mitiguem a 
mudança climática, representa uma dupla oportunidade 
para, por um lado, suprir a demanda de infraestrutura e 
serviços urbanos oriunda do processo de urbanização, 
e, por outro, promover dinamismo econômico e geração 
de empregos.

Há recursos disponíveis para financiar tais setores, em 
especial aqueles provenientes do financiamento cli-
mático e verde, que podem ser acessados por meio da 
conciliação dos investimentos em infraestrutura urba-
na com a implementação de estratégias de desenvol-
vimento de baixo carbono. Tais fontes são fluxos de fi-
nanciamento destinados a apoiar ações sustentáveis e 
climáticas. Elas têm se expandido nas últimas décadas 
(Studart et al., 2020), abrindo uma janela de oportunida-
de para as cidades.  No financiamento climático e verde, 
as instituições financeiras de desenvolvimento (IFDs) – 
sejam internacionais, nacionais ou regionais – despon-
tam como um dos atores críticos para a operacionaliza-
ção desse fluxo de recursos, em especial nos países em 
desenvolvimento. Elas são financiadoras de infraestru-
tura estabelecidas nesses países e dão ênfase à ques-
tão climática em seus mandatos (OCDE, Banco Mundial 
e ONU Meio Ambiente, 2018).   

Apesar dessa oportunidade, as cidades — em especial 
as de países em desenvolvimento, como o Brasil — en-
frentam dificuldades em financiar e em atrair fontes de 
recursos para implementar infraestrutura e serviços ur-
banos de baixo carbono. No Brasil, onde há um conjun-
to de instituições bilaterais e multilaterais e um sistema 
nacional de fomento consolidados e atuantes, existem 
algumas barreiras que podem ser destravadas para me-
lhorar e ampliar o acesso das cidades ao fluxo de recur-
sos desses financiadores. As barreiras vão de questões 
de regulação a temas relacionados à qualidade técnica 
dos projetos. Com a crise da Covid-19 e a urgência de re-
tomada da economia, entender e superar tais desafios é 
crucial para acelerar a implementação dos investimen-
tos urbanos sustentáveis e catalisar o financiamento cli-
mático e verde existente, potencializando a recuperação 
econômica e seus pacotes de estímulos.

As cidades são determinantes para o futuro do planeta. 
Vive nelas mais da metade da população global (55%), ou 
seja, cerca de 4 bilhões de pessoas. A estimativa é que 
o percentual alcance  68% em 2050 (ONU, 2019). As ci-
dades produzem mais de 80% do Produto Interno Bru-
to (PIB) global (Dobbs et al., 2011). Paralelamente, con-
somem mais de dois terços da energia e respondem por 
70% das suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
(Banco Mundial, 2010; UNFCCC, 2017).  Elas também são 
atingidas intensamente  pelos impactos da mudança do 
clima. É nas áreas urbanas que se concentra parte signi-
ficativa dos principais riscos climáticos globais, em es-
pecial nos países de baixa e média renda, onde existem 
grandes concentrações de assentamentos informais em 
áreas vulneráveis (Revi et al., 2014). Na América Latina, 
por exemplo, segunda região mais urbanizada do planeta 
(Banco Mundial, 2020), estima-se que um quarto da po-
pulação urbana viva em favelas (BID, 2015). Para piorar o 
cenário, a frequência e a intensidade dos desastres cli-
máticos, bem como seus impactos sobre a (qualidade de) 
vida humana, tendem a se intensificar (Organização Me-
teorológica Mundial, 2020).

Por isso, as soluções para os grandes problemas globais, 
como o combate à mudança do clima, estarão relaciona-
das às escolhas feitas para as áreas urbanas. Dependerá 
das ações tomadas nas cidades o quanto seremos capa-
zes de nos adaptar e de mitigar as mudanças climáticas. 
(Revi et al., 2014). Nesse particular, terá papel fundamen-
tal o modo de fornecer a infraestrutura e os serviços ur-
banos para atender às demandas atual e futura de seus 
habitantes. Ao prover serviços básicos para a população, 
como água, saneamento, energia e mobilidade (ONU Ha-
bitat, 2012), a infraestrutura urbana é balizadora da traje-
tória climática, social e econômica das próximas décadas 
(Floater et al., 2017). Em especial, isso é relevante para os 
países emergentes, que compreendem grande parte das 
áreas que deverão ser urbanizadas até 2030 (IFC, 2018). 

Evidências apontam que buscar um crescimento de 
baixo carbono e resiliente traz diversos benefícios eco-
nômicos e sociais. Segundo o New Climate Economy 
(2018), iniciativas de baixo carbono podem gerar US$ 
26 trilhões em benefícios econômicos líquidos em ní-
vel global até 2030,  em comparação com o modelo de 
desenvolvimento atual, produzindo ainda 65 milhões de 
empregos em setores relacionados às baixas emissões. 
Para o Brasil, as estimativas são de que, até 2030, in-
vestimentos de baixo carbono adicionem R$ 2,8 trilhões 
ao PIB e criem dois milhões empregos adicionais, em re-
lação ao modelo de desenvolvimento atual, ou business 
as usual (BAU) (Romeiro et al., 2020). 

Não à toa, como resposta às crises sanitária e econômica 
provocadas pela pandemia de Covid-19, diversos países têm 
direcionado seus planos de recuperação a investimentos 
em setores estratégicos para a promoção de uma retoma-
da verde. A Alemanha e a Coreia do Sul, por exemplo, anun-
ciaram pacotes de € 130 bilhões e US$ 61,9 bilhões, respec-
tivamente, para gerar empregos e impulsionar a economia 
nos setores de baixa emissão de carbono (Walton e Jonker, 
2020; Jaeger, 2020; Kyung-min, 2020; WRI Brasil, 2020). Na 
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Nesse sentido, o objetivo deste estudo é identificar as 
oportunidades, características e demandas do financia-
mento verde e climático para infraestrutura urbana nas ci-
dades brasileiras, buscando oferecer recomendações com 
potencial de impulsionar esses tipos de financiamento. O 

BOX 1.  DEFINIÇÕES-CHAVE

Notas:  1 -- A infraestrutura natural diz respeito a manejo, restauração ou conservação dos ecossistemas que têm capacidade de 
fornecer bens e serviços essenciais à produção material, à saúde e ao bem-estar humano (Feltran-Barbieri et al., 2018), a exemplo de 
parques e praças urbanas.

estudo foi formulado para apoiar atores de municí pios, ins-
tituições financeiras de desenvolvimento e ministérios fe-
derais que atuem no tema de infraestrutura urbana de bai-
xo carbono, mas não se limita a esse público.

A seguir, são apresentadas definições para alguns 
dos termos mais utilizados neste estudo, com o ob-
jetivo de delimitar o sentido em que são aplicados 
aqui, uma vez que não existe um conceito único e 
padronizado para cada um deles.

FINANCIAMENTO CLIMÁTICO 
Este estudo utiliza a definição de financiamento cli-
mático proposta pelo Comitê Permanente de Finanças 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (UNFCCC, sigla em inglês). Confor-
me o comitê, “o financiamento climático refere-se ao 
financiamento local, nacional ou transnacional — pro-
veniente de fontes públicas, privadas e alternativas de 
financiamento — que busca apoiar ações de mitigação 
e adaptação que abordem as mudanças climáticas” 
(UNFCCC, n.d.a.). Ações de mitigação dizem respeito 
a iniciativas que contribuam “para reduzir ou evitar as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) e para man-
ter ou melhorar sumidouros e reservatórios de GEE” 
(CPI, 2019). Ações de adaptação são meios para “redu-
zir a vulnerabilidade dos sistemas humanos ou natu-
rais aos impactos das mudanças climáticas e aos ris-
cos relacionados ao clima, mantendo ou aumentando a 
capacidade adaptativa e a resiliência” (CPI, 2019).

FINANCIAMENTO VERDE
Este estudo utiliza a definição de financiamento ver-
de do IDFC (2019), segundo a qual “financiamento ver-
de é um termo amplo que pode se referir a investimen-
tos financeiros que fluem para projetos e iniciativas de 
desenvolvimento sustentável, produtos ambientais e 

políticas que incentivam o desenvolvimento de uma 
economia mais sustentável”. Prossegue o IDFC: “O fi-
nanciamento verde inclui o financiamento climático, 
mas não se limita a ele. Também se refere a uma ga-
ma mais ampla de outros objetivos ambientais. Por 
exemplo, controle da poluição industrial, saneamen-
to da água e proteção da biodiversidade” (IDFC, 2019).

INFRAESTRUTURA URBANA 
Refere-se a iniciativas e projetos contidos nos limi-
tes físicos de uma área urbana, destinados a aten-
der às necessidades dos moradores e das indústrias 
dessa área (CCFLA, 2015). Utilizou-se a definição de 
setores predominantemente urbanos que inclui ati-
vos tradicionais dos setores de energia, água e sane-
amento, mobilidade urbana/transporte, e ativos não 
tradicionais que apoiam esses setores, incluindo a 
infraestrutura natural1 (baseado em Godfrey e Zhao, 
2016; Bonilla e Zapparoli, 2017).

INFRAESTRUTURA DE BAIXO CARBONO/
SUSTENTÁVEL/RESILIENTE
Este estudo utiliza, para delimitar esses conceitos, 
aqui utilizados como sinônimos, a definição de infra-
estrutura sustentável do BID (2019), segundo a qual o 
termo infraestrutura sustentável descreve projetos 
de infraestrutura planejados, desenhados, construí-
dos, operados e removidos  (no seu final de vida) de 
forma tal que seja assegurada sustentabilidade eco-
nômica, financeira, social, ambiental e institucional 
durante o ciclo completo do projeto.



DEMANDA E OPORTUNIDADES 
DO INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL 
NAS CIDADES BRASILEIRAS 2.



15

DEMANDA E OPORTUNIDADES DO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL NAS CIDADES BRASILEIRAS

O Brasil é um país urbano. Cerca de 85% dos seus habitan-
tes, ou seja, 178 milhões de pessoas, vivem em zonas urba-
nas (PNAD, 2015). O potencial de crescimento e desenvol-
vimento econômico dessas zonas é imenso: apenas nas 
metrópoles ou grandes cidades18, onde vive metade da 
população, são gerados 63% do PIB nacional (IPEA, 2016). 
Nesse sentido, as áreas urbanas brasileiras se configu-
ram como importantes catalisadores de produtividade e de 
crescimento na economia.

Apesar desse dinamismo, as cidades brasileiras enfrentam 
desafios de provisão de infraestrutura e serviços urbanos bá-
sicos. Como na maioria dos países latino-americanos, o pro-
cesso de urbanização brasileiro foi bastante acelerado (IPEA, 
2010a). Tal processo, ocorrido em especial nas décadas de 
1970 e 1980, levou ao aumento da população e à rápida expan-
são das áreas urbanas e, consequentemente, ao aumento na 
demanda por infraestrutura (IPEA, 2010b), incluindo energia, 
água e saneamento, transporte e habitação. A velocidade com 
que a necessidade desse tipo de infraestrutura aumentou não 
foi acompanhada por uma resposta proporcional na oferta 
(Frishtack e Mourão, 2017; Costa, 2018).

Uma das grandes lacunas que comprometem a provisão de 
infraestrutura no Brasil é o financiamento e o baixo nível de 
investimentos. O montante médio gasto em infraestrutura, 
estimado ao longo do decênio compreendido entre os anos 
de 2010 e 2019, foi de 2,1% do PIB, enquanto o valor estima-
do para suprir as necessidades é de 4,2% nos próximos 20 
anos (Conceição, 2020).

Gráfico 1. Investimento em infraestrutura no Brasil entre 2010 e 
2019 (% PIB)

Fonte: Inter B. Consultoria (2018)19

Essa disparidade levou a graves problemas de oferta de 
serviços de infraestrutura, particularmente em setores 
predominantemente urbanos. Apesar não haver dados que 
mensurem a demanda e a magnitude dos investimentos 
necessários para oferta de infraestrutura urbana no país, 
existem evidências que apontam para um montante rele-
vante. Apenas no setor de mobilidade urbana, estima-se 
que o investimento necessário para que as 15 maiores re-
giões metropolitanas atingissem patamares satisfatórios 
deveria ser em torno de 0,4% do PIB anualmente (R$ 234 

bilhões) entre 2015 e 2027 (Santos et al., 2015). Contudo, o 
percentual foi em média de 0,15%, ou seja, menos da me-
tade, entre os anos de 2016 a 2018 (InterB, 2018). Na área 
de resíduos sólidos, calcula-se que R$ 11,6 bilhões são ne-
cessários para universalizar a destinação correta até 2031 
(ABRELPE, 2015). 

O descompasso entre a oferta e a demanda por infraestru-
tura poderá aumentar, caso o financiamento e o nível de in-
vestimentos não cresçam nos próximos anos, em função 
do aumento da população urbana brasileira, da elevação da 
renda per capita e do alto potencial de expansão do mer-
cado consumidor.  Estima-se que a lacuna de investimen-
tos no setor de energia poderá chegar a US$ 109 bilhões até 
2040, caso a tendência atual de investimento se mantenha 
(GI Hub, n.d.). No setor de água, no mesmo horizonte tempo-
ral e conforme a tendência atual de investimento do setor, a 
lacuna poderá chegar a US$ 6,7 bilhões (GI Hub, n.d.). 

Apesar de o cenário descrito ser persistente e de represen-
tar um desafio complexo, existem fortes motivos para am-
pliar o financiamento e o investimento em novos serviços 
de infraestrutura ou em melhoria dos já existentes, especi-
ficamente os de baixo carbono e sustentáveis. 

Em primeiro lugar porque, no caminho para o desenvolvi-
mento econômico e social do país em um contexto de re-
cursos escassos, a eficiência do investimento deve ser uma 
prioridade. A aposta em infraestrutura tem um enorme po-
tencial, em função de seu efeito multiplicador na economia. 
Um aumento de 1% do PIB em estoque de infraestrutura pú-
blica tem o potencial de aumentar em 8,8% a produção de 
cada brasileiro após 30 anos (Ferreira e Araújo, 2007), e o 
crescimento permanente do investimento equivalente a 1% 
do PIB pode levar a um crescimento da economia brasileira 
de 1,5% a 3% após uma década (Raiser et al., 2017). 

Em segundo lugar, porque a infraestrutura urbana que paí-
ses e cidades constroem hoje dita os resultados obtidos em 
termos econômicos, sociais e climáticos pelos próximos 30 
anos a 100 anos (Floater et al., 2017). Em adição a isso, os 
projetos de infraestrutura sustentável costumam apresen-
tar uma maior probabilidade de gerar benefícios sociais, 
ambientais e econômicos, além de apresentarem um me-
lhor desempenho financeiro ao longo do tempo (WRI Brasil, 
2020). Estimativas mostram, por exemplo, que construir in-
fraestruturas mais resilientes em países de baixa e média 
renda traz US$ 4 em benefícios sociais e econômicos para 
cada US$ 1 investido (Hallegatte et al., 2019). 

Dessa forma, as necessidades urbanas devem ser encara-
das como uma oportunidade para o país implementar estra-
tégias de desenvolvimento de baixo carbono de longo pra-
zo. À medida que as cidades lidam com essas demandas, 
elas têm a possibilidade de suprir suas lacunas com infra-
estruturas de baixo carbono e resilientes, tais como trans-
porte de zero ou de baixo carbono, habitações sustentáveis 
e infraestrutura verde, entre outras, apoiando, inclusive, a 
implementação da Contribuição Nacionalmente Determi-
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18  São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre.
19  Ver https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/01/15/investimento-em-infraestrutura-pode-voltar-a-23-do-pib.ghtml.
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nada (NDC) brasileira  — meta do país no âmbito das nego-
ciações internacionais sobre a mudança do clima. Em su-
ma, ao mesmo tempo em que se direciona o crescimento 
econômico local, aumentam-se as vantagens competitivas 
e se reduzem os riscos climáticos para habitantes, comuni-
dades e empresas.

A oportunidade no contexto brasileiro é de grande magnitu-
de. Tomando como base os compromissos climáticos assu-
midos pelo Brasil em sua NDC, o potencial de investimento 
climático brasileiro é estimado em US$ 1,3 trilhão até 2030, 
considerando os setores de energia renovável, transpor-
tes, edificações, gestão de resíduos e eficiência energética 
industrial (IFC, 2016). O setor de infraestrutura urbana é o 
maior responsável por esse potencial, em especial os sub-
setores de transporte de baixa emissão de carbono e de ha-
bitação e edifícios sustentáveis.

No setor energético, por exemplo, as intervenções em efici-
ência oferecem duas grandes oportunidades (Carbon Trust, 
2017). Por um lado, ações voltadas à promoção de eficiência 
energética podem levar à economia de cerca de 16,5 Mtep em 
todos os setores da economia até 2024, sendo que, desse 
potencial total, a maior parte está concentrada nos setores 
de indústria e transporte. Por outro lado, as intervenções po-
dem ampliar o mercado de eficiência energética do país em 
um ritmo médio de 14% ao ano, passando de cerca de R$ 3,5 
bilhões em 2015 para R$ 22 bilhões até 202420.

Além da implementação de estratégias de mitigação e adap-
tação climática e da geração de dividendos e renda, os inves-
timentos em setores urbanos de baixo carbono também apre-
sentam um alto potencial para criação de empregos no país. 
No setor de eficiência energética, para o Brasil atingir a meta 
assumida pela sua NDC em 2030, precisarão ser criados cerca 
de 320 mil novos postos de emprego direto no setor, o que sig-
nifica aumentar a demanda por profissionais qualificados em 
atividades de eficiência energética em uma ordem de cinco a 
seis vezes entre 2018 e 2030 (Reimberg et al., 2019).  

No setor de saneamento, a partir da aprovação do Novo 
Marco Regulatório do Saneamento, estabelecido pela Lei 
Federal n° 14.026/2020, o governo nacional estima que cer-
ca de um milhão de empregos serão gerados apenas nos 
próximos cinco anos. Esse potencial pode ser ampliado, ca-
so os investimentos sejam direcionados para implementa-
ção de estratégias de baixo carbono no setor.  Por exemplo, 
enquanto as ações de reciclagem, reutilização e recupera-
ção de resíduos sólidos têm o potencial de gerar de três a 
20 empregos por 1.000 toneladas de lixo tratadas, as estra-

tégias tradicionais de aterro sanitário e incineração geram 
apenas 0,1 emprego por 1.000 toneladas de lixo tratadas21 
(Gulati et al., 2020). 

Além desses, outros setores de baixo carbono, como mobi-
lidade urbana (incluindo ônibus elétricos), mobilidade ativa, 
soluções baseadas na natureza e edificações (como Near 
Zero Energy Building (NZEB), com balanço energético nulo22), 
também apresentam forte potencial para geração de em-
pregos diretos, indiretos e induzidos23 (Romeiro et al., 2020; 
Gulati et al., 2020; Veeder, 2019) nas áreas urbanas. Isso é 
particularmente relevante em um contexto pós-pandemia 
de Covid-19, uma vez que cerca de 3,4 milhões de brasilei-
ros e brasileiras foram afastados do trabalho devido ao dis-
tanciamento social e 27% das pessoas ocupadas obtiveram 
rendimento menor em relação àquele normalmente recebi-
do24, em função da crise sanitária (IBGE, n.d.).  

Dada essa oportunidade e a necessidade de ações que co-
laborem para a retomada após a crise da Covid-19, investi-
mentos em infraestrutura sustentável e de baixo carbono 
são uma alternativa eficiente, com potencial para compa-
tibilizar a recuperação econômica e a geração de empre-
gos necessárias a curto prazo com estratégias de desen-
volvimento de longo prazo. Tudo isso em paralelo com o 
aprofundamento de estratégias para oferecer maior adap-
tação e resiliência aos efeitos da mudança climática nas 
cidades brasileiras.

Para isso, será necessário que o financiamento de tais 
ações seja mais assertivo e eficiente em sua alocação. É 
necessário que cada recurso disponibilizado pelo finan-
ciamento climático ou verde seja direcionado de forma a 
facilitar ou potencializar a retomada verde urbana. A pró-
xima seção analisará como e em que magnitude o fluxo 
de recursos chega às zonas urbanas brasileiras, levando 
em conta as principais formas de financiamento consi-
deradas climáticas ou verdes atuantes no país. Também 
serão indicados pontos que podem ser melhorados para 
ampliar e acelerar a vazão de tais recursos para as cida-
des brasileiras.

20  Para estimar o tamanho do mercado de eficiência energética do Brasil, os valores foram alocados para o consumo de energia e as 
previsões de economia apresentados no plano de energia de 10 anos do Brasil (EPE, 2017), usando suposições sobre a vida útil média 
de intervenções de economia de energia por setor para gerar números de redução de custos. Valores em R$/ktep foram alocados para 
economia de combustível, e R$/MWh para economia de eletricidade, por setor, com base nos preços atuais de energia.
21  Estimativa feita para os Estados Unidos, pelo estudo More Jobs, Less Pollution: Growing the Recycling Economy in the U.S. Disponível 
em: https://www.tellus.org/tellus/publication/more-jobs-less-pollution-growing-therecycling- economy-in-the-u-s. A variação na 
geração de empregos diz respeito à diferença nos materiais a serem reciclados, tais como madeira, têxteis, papel, fabricação de ferro e 
aço.
22  Para maiores informações sobre este tipo de iniciativa, sugere-se acessar: http://www.procelinfo.com.br/main.
asp?View=%7B8D1AC2E8-F790-4B7E-8DDD-CAF4CDD2BC34%7D&Team=&params=itemID=%7B37A1E97B-5C1A-4D95-88E4-513B04FE0
AA2%7D;&UIPartUID=%7BD90F22DB-05D4-4644-A8F2-FAD4803C8898%7D.
23  Não foram localizados dados de potencial de geração de emprego no país para esses setores.
24  Dados coletados entre 30/08 e 05/09/2020.
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Introdução à mensuração da oferta de 
financiamento climático e verde

Há uma série de fontes de recursos públicas, privadas, 
multilaterais, bilaterais, nacionais e internacionais que 
podem financiar iniciativas com impacto climático e am-
biental (Flynn, 2011). Essa ampla gama de opções, que 
se diversificou significativamente após a assinatura do 
Acordo de Paris, em 2015 (UNCCC, n.d.b.), costuma ser 
colocada dentro do chamado financiamento climático ou 
financiamento verde25.

Diversas organizações internacionais utilizam esses con-
ceitos26 para diferenciar tal tipo de financiamento dos 
demais, uma vez que se leva em consideração o montan-
te de recursos financeiros necessário para a transição a 
uma economia de baixo carbono global e as características 
particulares do financiamento em setores relacionados 
ao clima (Gupta et al., 2014; WRI, 2019). Entre as proprie-
dades que tornam o financiamento verde e climático mais 
complexo, podem-se citar os custos e riscos relativos mais 
altos, dado seu caráter inovador, o maior tempo para ma-
turação do investimento e a existência de retornos e bene-
fícios difusos27 (NCE, 2016; WWF, 2015; Ahmad et al., 2019). 
Para atrair o interesse do setor privado, que é menor quan-
do essas condições estão presentes, as discussões acerca 
do financiamento climático e verde dão proeminência ao 
papel do setor público enquanto responsável por aumen-
tar retornos de investimento, minimizar riscos e incentivar 
o setor privado em maior escala (Samaniego e Schneider, 
2019; Falconer e Stadelmann, 2014). 

A mensuração dos fluxos de financiamento climático e 
verde vem sendo realizada em diversas publicações28, que 
analisam, entre outros tópicos, o tipo de financiamento 
(empréstimos, títulos, etc), a fonte (pública, privada, etc) 
e o que é financiado (LSE, 2018). Estimar o financiamen-
to climático e verde promove uma maior transparência 

para a atuação das instituições presentes nesse fluxo e 
também disponibiliza informações com o potencial de 
alavancar recursos para as regiões e os setores que mais 
necessitam, favorecendo a implementação (IDFC, 2019).  
Segundo o CPI (2019), o financiamento climático somou 
US$ 546 bilhões em 2018 no mundo. Desse valor, cerca 
de US$ 31 bilhões vieram da América Latina e do Caribe. 
Além disso, segundo o CCFLA (2015), os bancos de desen-
volvimento internacionais29 direcionaram US$ 19 bilhões 
de financiamento climático para as áreas urbanas. 

Fluxo de financiamento climático e verde 
recente para as áreas urbanas brasileiras

Segundo a CEPAL (2020)30 , o montante de financiamen-
to climático total (áreas urbanas e não-urbanas) aportado 
em todo o país foi de cerca de US$ 4,9 bilhões31 em 2018, 
ou seja, aproximadamente 0,26% do PIB brasileiro no 
mesmo ano. O país é também o maior gestor desse tipo 
de financiamento na região, compreendendo quase 35% 
de todo o fluxo avaliado para a América Latina. 

Para compreender as principais tendências e caracte-
rísticas recentes do financiamento verde e climático es-
pecífico para as zonas urbanas brasileiras, este estudo 
analisou a trajetória de diferentes fontes de recursos 
presentes no país. Esse exercício foi realizado a fim de 
entender como a oportunidade de financiamento verde 
e climático se traduziu em investimentos nas áreas ur-
banas brasileiras32.

São diversas as formas como o fluxo de financiamento 
verde e climático pode ser canalizado para investimen-
tos de baixo carbono (Figura 1). Apesar da existência de 
controvérsias conceituais e metodológicas (Samaniego e 
Schneider, 2019), algumas fontes de recursos costumam 
aparecer em análises de financiamento climático e verde 
de forma sistemática. Elas incluem os fundos verdes e cli-

25  Ver definições no Box 1.
26  Apesar da relevância que o tema tem ganho nos últimos anos (Zou e Ockenden, 2016), até hoje não existe uma definição única acerca 
do que é o financiamento climático e verde (Gupta et al., 2014; IDFC, 2019). Frequentemente, o termo é utilizado para descrever fluxos de 
financiamento de países desenvolvidos para países em desenvolvimento (UNFCCC, n.d.b). Muitas publicações argumentam que o termo 
financiamento climático se refere a todo e qualquer fluxo de financiamento que vise à implementação de estratégias de mitigação e 
adaptação no território (Samaniego e Schneider, 2019; Gupta et al., 2014; CCFLA, 2015; Flynn, 2011).
27  Segundo a Comissão Global para Adaptação (Global Comission on Adaptation — GCA), os benefícios de projetos climáticos ou 
sustentáveis costumam estar divididos em três áreas: a primeira refere-se aos custos evitados, ou seja, à capacidade do  investimento 
de reduzir perdas futuras; a segunda são os benefícios econômicos positivos por meio da redução de riscos, aumento da produtividade e 
incentivo à inovação por meio da necessidade de adaptação, por exemplo; a terceira são os benefícios sociais e ambientais (GCA, 2019) .
28  Entre outros, podem ser citados Climate Policy Initiative (série anual Global Landscape of Climate Finance); CEPAL (série Informe 
sobre financiamiento para el cambio climático en América Latina y el Caribe); IDFC (série IDFC Green Finance Mapping Report); Banco 
Africano de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Banco Europeu 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento, Banco Europeu de Investimento (BEI), Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Banco Islâmico de Desenvolvimento e Grupo Banco Mundial (série anual Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance).
29  Banco Africano de Desenvolvimento, BID, CAF, Banco Asiático de Desenvolvimento, Agência Francesa de Desenvolvimento, Grupo 
KfW, Grupo Banco Mundial e BEI.
30  Samaniego e Schneider (2020).
31  Fontes de financiamento consideradas: bancos multilaterais e bilaterais de besenvolvimento, bancos nacionais de desenvolvimento, 
títulos com finalidade climática e outros recursos locais (Samaniego e Schneider, 2020).
32  Apesar da análise estar focada em desembolsos de recursos monetários, o financiamento verde e climático também pode incluir 
uma série de apoios técnicos e a formulação de políticas nacionais e locais não cobertas necessariamente pelos fluxos aqui avaliados. 
Essa questão será tratada de forma mais aprofundada na Seção 5. Adicionalmente, a tradução dos fluxos monetários vindos do 
financiamento verde e climático em projetos e ações efetivas de combate às mudanças climáticas depende de condições políticas, 
institucionais e regulatórias para sua efetividade (CCFLA, 2017), o que será abordado nas seções 4 e 5 desta publicação.
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máticos internacionais e nacionais, os bancos bilaterais 
e multilaterais de desenvolvimento, as instituições finan-
ceiras de desenvolvimento nacionais e subnacionais e o 
setor privado de maneira geral, com foco no setor de títu-
los verdes (CPI, 2019; Samaniego e Schneider, 2019; OC-
DE, 2015b; Gupta et al., 2014; Flynn, 2011). Para a análise do 
financiamento climático e verde em cidades brasileiras, 
essas foram as fontes incluídas na análise.

FUNDOS VERDES E CLIMÁTICOS INTERNACIONAIS
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Fonte: Elaboração própria. 

Em meio a essa arquitetura de fontes com atuação no 
país, destacam-se, primeiramente, os fundos verdes e 
climáticos, tais como o Fundo Global para o Meio Am-
biente33 (GCF) e o Fundo Nacional para o Clima. Esses 
mecanismos buscam a combinação de recursos climá-
ticos de fontes públicas, privadas, multilaterais e bilate-
rais para financiar e potencializar suas ações (Margulis, 
2017). Particularmente para o Brasil, tais fundos são re-
levantes, uma vez que (i) costumam apoiar ações em pa-
íses em desenvolvimento, (ii) fornecem, além de suporte 
financeiro, apoio técnico para implementação de solu-
ções de impacto climático (Barnard, 2015), e (iii) o Brasil 
é o país com o segundo maior montante de financiamen-
to aprovado via fundos climáticos no mundo (Climate 
Funds Update, n.d.). Além disso, existe indicação de um 
foco cada vez mais explícito de alguns fundos em impac-
tos urbanos, o que sugere que as cidades estão sendo 
priorizadas nas agendas e que a infraestrutura urbana 
pode ser beneficiada (Barnard, 2015).

Os bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvi-
mento, como o Banco Mundial e a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), são as principais agências 
implementadoras dos fundos verdes e climáticos inter-
nacionais no país (Samaniego e Schneider, 2020). Além 
de recursos dos fundos, esses bancos também contam 
com o apoio de governos e outros organismos interna-

cionais (Bird et al., 2017). Essas instituições são grandes 
catalisadoras de projetos urbanos sustentáveis no Bra-
sil, pois costumam incorporar de forma intensa compo-
nentes de sustentabilidade na sua estratégia de financia-
mento. Essa característica é particularmente benéfica 
para as cidades. Ao optarem por investir em infraestru-
tura sustentável, elas enfrentam desvantagens relativas, 
em comparação com a infraestrutura usual (NCE, 2016), 

Figura 1. Arquitetura do financiamento verde e climático para infraestrutura urbana: principais fontes, atores e canais

em função das características inerentes ao financiamen-
to climático e verde, discutidas acima. Ao investir nes-
se tipo de projeto em nível local, os bancos multilaterais 
e bilaterais de desenvolvimento abrem caminho para o 
desenvolvimento de modelos de negócios mais consoli-
dados, reduzindo as barreiras de mercado e as incerte-
zas técnicas e financeiras dos projetos, potencialmente 
atraindo novas fontes de recursos avessas ao risco, como 
é o caso do setor privado (Larsen et al., 2018).

Além do financiamento público internacional, estão in-
cluídas nesta análise as instituições financeiras de de-
senvolvimento (IFDs) nacionais e regionais, tais como o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) e o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG). As IFDs nacionais estão entre os princi-
pais responsáveis por operacionalizar tanto os fundos 
verdes e climáticos internacionais quanto os nacionais 
(Samaniego e Schneider, 2019). Tais instituições podem 
comportar em seu mandato prerrogativas que permitem 
uma atuação incisiva em setores por vezes menos atra-
entes para o mercado privado, como é o caso da infraes-
trutura de baixo carbono. Ainda no contexto nacional, as 
IFDs regionais também foram incluídas, por agregarem 
cada vez mais os ativos sustentáveis em suas carteiras, 
seja via recursos próprios ou externos, e por serem ca-
pazes de dar maior capilaridade ao financiamento inter-

33  Green Climate Fund.
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nacional e nacional climático, via, por exemplo, opera-
ções trianguladas34.

Por fim, em relação ao setor privado, foram incluídos os 
títulos verdes e climáticos, instrumentos de dívida ca-
pazes de aportar recursos importantes para o finan-
ciamento climático (Banco Mundial, 2018). Apesar das 
cidades brasileiras não terem a possibilidade de emitir 
títulos35, existem diferentes formas de canalizarem re-
cursos para as áreas urbanas, como Parcerias Público-
-Privadas (PPPs) e concessões, ou via emissão de títulos 
por bancos nacionais e regionais (CBI e BID, 2018). Isso 
possibilita a ampliação da gama de fontes e atores que 
podem apoiar o financiamento verde e sustentável, tor-
nando-o mais atrativo. 

De conhecimento dos autores, não há uma base de dados 
que concentre as informações acerca do financiamento 
verde e climático no Brasil, assim como não existe uma 
metodologia padrão para divulgação dos dados por par-
te das instituições e fontes de recursos já mencionadas. 
Para identificar as grandes tendências do financiamento 
verde e climático voltado às zonas urbanas brasileiras, 
este estudo buscou distinguir, primeiramente, os flu-
xos voltados para projetos, setores e áreas com impacto 
verde e climático. Isso foi feito a partir da consulta a re-
latórios oficiais das instituições e por meio de análise e 
classificação ad hoc dos autores. Em seguida, foram con-
siderados áreas e projetos com finalidade explicitamente 
urbana ou com impacto em setores em que a maior par-
te da demanda vem de zonas urbanas, incluindo água e 
saneamento, transporte e mobilidade urbana e eficiên-
cia energética (Godfrey e Zhao, 2016; Bonilla e Zapparoli, 
2017) — chamados nesta publicação de “setores predomi-
nantemente urbanos”36 37. 

Consideradas essas questões, salienta-se que esta seção 
tem por objetivo apresentar as grandes tendências re-
centes e a magnitude dos recursos de financiamento ver-
de e climático no país. Tal exercício é a primeira tentativa 
de identificar o comportamento do financiamento verde 
e climático direcionado para cidades brasileiras, sendo 
necessárias futuras mensurações e complementações38.

Fundos Verdes e Climáticos

Os fundos verdes e climáticos são estruturas indepen-
dentes com propósito delimitado e renovável, financiados 
com recursos de Estado ou de outras fontes e adminis-
trados por governos, bancos de desenvolvimento interna-
cionais, nacionais ou regionais ou outras organizações, 
como as Nações Unidas (ONU) (Samaniego e Schneider, 
2019).

Podem ser divididos entre fundos internacionais ou na-
cionais e multilaterais ou bilaterais (Watson e Schalatek, 
2019; Samaniego e Schneider, 2019). Os fundos multila-
terais contam com recursos de diferentes fontes, como 
é o caso do Fundo Global para o Meio Ambiente39 (GEF). 
Existem também os fundos bilaterais que recebem recur-
sos de uma fonte somente (ex. Iniciativa Internacional de 
Proteção do Clima (IKI)40, da Alemanha). Os fundos nacio-
nais são geridos pelos próprios países (no caso do Brasil, 
pode-se citar o Fundo Nacional sobre Mudanças Climáti-
cas, ou Fundo Clima), enquanto os fundos internacionais 
costumam ser geridos por organizações internacionais (a 
exemplo do Fundo Verde do Clima (GCF), gerido pelo Ban-
co Mundial). 

Apesar do apoio direto dos fundos climáticos41 representar 
uma parcela modesta do financiamento climático no Bra-
sil— cerca de 0,6% do montante anual total (Samaniego e 
Schneider, 2020) —, tal fonte de financiamento é bastante 
relevante, pois é capaz de catalisar maiores somas de fi-
nanciamento público ou privado e ajudar a superar as bar-
reiras de mercado ou as políticas que impedem outros ato-
res de implementar soluções de mitigação ou adaptação 
climática (Barnard, 2015). Esta seção inclui uma análise dos 
seguintes fundos: Fundo Amazônia, GEF, GCF, Programa 
de Investimento Florestal42 (FIP), Fundo Clima e Nationally 
Appropriate Mitigation Action Facility (NAMA Facility)  (Ta-
bela 1). Eles foram incluídos pela sua relevância internacio-
nal e pelo montante que aportaram no país recentemente. 
Não foram incluídos os fundos bilaterais na análise.

34  Além dos próprios municípios, empresas privadas também podem contrair empréstimos internacionais e nacionais, na forma de 
Sociedades de Propósito Específico (SPE), para serviços de infraestrutura urbana, a depender da regulamentação dos setores (este é o 
caso, por exemplo, da iluminação pública). Isso é bastante relevante, uma vez que as cidades podem deparar com restrições financeiras 
para contrair um empréstimo diretamente ou para aumentar seu nível de endividamento. Tal tipo de arranjo, porém, pode ser de 
desenvolvimento complexo. Muitas vezes, há desafios no que diz respeito a uma estrutura clara de alocação de risco.
35  No caso brasileiro, os entes subnacionais não são autorizados a emitir títulos de dívida em função da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar 101/2020).
36  Todos os dados e informações trazidos nesta seção foram obtidos por meio de publicações e em bases de dados de organizações 
internacionais e nacionais, em bases de dados governamentais e em relatórios anuais de instituições financeiras presentes no país. 
Por fim, quando necessário, foi realizado contato direto com um representante das instituições abrangidas nesta seção. Para maior 
detalhamento da metodologia de coleta de dados utilizada, ver ANEXO A – Considerações Metodológicas.
37  No caso de iniciativas voltadas para os setores predominantemente urbanos, porém com claro enfoque rural, não houve inclusão.
38  Chama-se atenção para a impossibilidade de soma do financiamento aportado pelas diferentes fontes aqui analisadas, a fim de 
evitar dupla contagem.
39  Global Environment Fund.
40  International Climate Initiative.
41  Os bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento e os bancos nacionais e regionais de desenvolvimento também realizam 
investimentos com recursos de fundos verdes e climáticos de forma indireta.
42  Forest Investment Program.
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Tabela 1. Fundos climáticos analisados e características básicas 

Fundo Tipo Gestão Foco

Fundo Amazônia
Nacional e 
Multilateral

BNDES Mitigação - REDD43 

Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF)
Internacional e 
Multilateral

GEF
Mitigação - geral e 
Adaptação

Fundo Verde do Clima (GCF)
Internacional e 
Multilateral

Banco Mundial
Mitigação – geral, 
Mitigação – REDD e 
Adaptação

Programa de Investimento Florestal (FIP)
Internacional e 
Multilateral

Banco Mundial Mitigação – REDD

Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas 
(Fundo Clima)

Nacional e 
Multilateral

BNDES e MMA44 Mitigação

NAMA Facility 
Internacional e 
Multilateral

KfW e GIZ45 Mitigação

O Brasil é o país com o segundo maior montante de finan-
ciamento aprovado via fundos multilaterais, contando 
com cerca de US$ 1,1 bilhão46. Está atrás apenas da Índia, 
com US$ 1,2 bilhão. Uma análise dos recursos aprovados 
pelo Fundo Amazônia, GEF, GCF e FIP para projetos exclu-
sivos no Brasil47, nos anos de 2015 a 2018 (Gráfico 2), de-
monstra que os valores variaram substancialmente. Em 
2015, somaram cerca de US$ 74 milhões. Em 2016, subi-
ram para US$ 104 milhões, baixando em 2017 para em tor-
no de US$ 75 milhões e voltando a subir para cerca de US$ 
321 milhões em 2018. O montante total aprovado no perío-
do foi direcionado para ações de mitigação climática, sem 
recursos verificados para a área de adaptação. O fundo 
com maior montante de aprovações foi o Amazônia (48%), 
seguido pelo Fundo Verde do Clima (34%). O Fundo Global 
para o Meio Ambiente e o Programa de Investimento Flo-
restal somaram 12% e 6% do total, respectivamente. 

Gráfico 2. Montante de financiamento aprovado por fundos ver-
des e climáticos multilaterais no Brasil entre 2015 e 2018 (US$ mi-
lhões - valores correntes)
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Fonte: Elaboração própria, baseada em Climate Funds Update 
(atualizado em fevereiro de 2019).

Fonte: Elaboração própria com dados do Climate Funds Update (atualizado em fevereiro de 2019), baseada em Samaniego e Schneider (2019).

43  Redução de Emissões Provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal.
44  Ministério do Meio Ambiente.
45  A base de dados do Climate Funds Update apresenta projetos com aportes para grandes regiões, que incluem o Brasil, mas não estão 
limitadas a ele. Pela dificuldade em discriminar os aportes exclusivos para o Brasil nestes casos, os valores não foram contabilizados. 
As regiões em questão são:  Multi-países (Argentina, Brasil, Paraguai), Global (Burkina Faso, Senegal, Etiópia, África do Sul, Marrocos, 
Índia, Brasil), Regional - América Latina e Caribe (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela), Global 
(Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Chile, Comores, Costa Rica, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Dominica, República 
Dominicana, Guiné Equatorial, Geórgia, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti , Jordânia, Quênia, Madagascar, Maurício, México, Papua Nova 
Guiné, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, África do Sul, Suriname, Togo, Uganda).
46  Dados disponíveis em: https://climatefundsupdate.org/data-dashboard/#1541245664232-8e27b692-05c8. Dados atualizados em 
fevereiro de 2019.
47  A base de dados do Climate Funds Update apresenta projetos com aportes para grandes regiões, que incluem o Brasil, mas não estão 
limitadas a ele. Pela dificuldade em discriminar os aportes exclusivos para o Brasil nestes casos, os valores não foram contabilizados. 
As regiões em questão são:  Multi-países (Argentina, Brasil, Paraguai), Global (Burkina Faso, Senegal, Etiópia, África do Sul, Marrocos, 
Índia, Brasil), Regional - América Latina e Caribe (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela), Global 
(Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Chile, Comores, Costa Rica, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Dominica, República 
Dominicana, Guiné Equatorial, Geórgia, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti , Jordânia, Quênia, Madagascar, Maurício, México, Papua Nova 
Guiné, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, África do Sul, Suriname, Togo, Uganda).
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Na análise dos projetos explicitamente urbanos48 (Bar-
nard, 2015) com recursos aprovados por esses fundos, 
detectou-se que uma única iniciativa do Fundo Verde do 
Clima representou 34% de todo o montante no período49 
(Gráfico 3).

Gráfico 3. Financiamento aprovado por fundos verdes e climáticos multi-
laterais no Brasil segundo tipo de projeto (explicitamente urbanos ou não 
urbanos) entre 2015 e 2018 (US$ milhões - valores correntes)
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Fonte: Elaboração própria, com base em Barnard (2015) e em dados 
do Climate Funds Update (atualizado em fevereiro de 2019)

Além dos fundos climáticos avaliados previamente, exis-
tem outras duas importantes iniciativas presentes no Bra-
sil, nomeadamente o Fundo Clima e o NAMA Facility. 

Criado para ser um instrumento da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima, o Fundo Clima realiza ações de financia-
mento e investimento de duas formas: através de opera-
ções reembolsáveis, administradas pelo BNDES, e via ope-
rações não-reembolsáveis, administradas pelo Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) (Samaniego e Schneider, 2019). No 
âmbito do fundo, o MMA realiza ações estruturantes da 
Política Nacional, como desenvolvimento de bases de in-
formações (Taboulchanas et al., 2016). O BNDES, por sua 
vez, mantém subprogramas de investimento que estão 
sistematizados em linhas de financiamento reembolsá-
veis do banco dentro do Programa Fundo Clima (Tabou-
lchanas et al., 2016). É principalmente através dele que o 
Fundo apoia as áreas urbanas. Entre os subprogramas há 
linhas de crédito para projetos nas áreas urbanas de mo-
bilidade urbana, cidades sustentáveis, mudança do clima e 
resíduos sólidos (BNDES, n.d.a)50. Nos anos de 2014, 2015 e 
2016, os desembolsos do Fundo Clima no âmbito do progra-
ma do BNDES somaram US$ 2,4 milhões, US$ 22,1 milhões e 
US$ 10,7 milhões, respectivamente (Samaniego e Schneider, 
2019). Em 2017, os aportes caíram drasticamente, para US$ 
110 mil. Em 2018, os volumes foram similares aos de 2016, so-
mando US$ 10,25 milhões (Samaniego e Schneider, 2020).

Por fim, o Brasil também conta com apoio do NAMA Faci-
lity, criado para dar suporte financeiro a ações de redução 
de emissões em países em desenvolvimento (também cha-
madas de Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas), 
que devem ser desenvolvidas por meio de planos nacio-
nais de desenvolvimento (NDC Partnership, n.d.). No Brasil, 
o NAMA apoia o projeto (i) Investimentos Transformadores 
de Eficiência Energética na Indústria (TI4E), selecionado 
em 2020, e o (ii) Programa de Eficiência de Recursos para a 
Cadeia de Abastecimento de Carne, selecionado em quarta 
convocatória em 2016. Este projeto oferece financiamento 
direto de € 11,25 milhões em subvenções (para gerar uma 
carteira de projetos de investimento em tecnologias e boas 
práticas) e outros € 4 milhões para criar um primeiro meca-
nismo de garantia de perdas (para alavancar € 40 milhões 
em empréstimos de bancos nacionais).

Os fundos verdes e climáticos são importantes instrumen-
tos de financiamento e assistência técnica e têm um gran-
de potencial para apoiar as cidades brasileiras, através da 
construção de capacidade local, de apoio à qualificação 
do ambiente regulatório e da oferta de financiamento com 
condições mais favoráveis (Barnard, 2015). Observa-se que, 
no caso dos fundos internacionais, a canalização dos re-
cursos é primariamente realizada pelos governos nacionais 
(Banco Mundial, 2009 APUD Margulis, 2017) e, portanto, a 
coordenação e as parcerias entre os entes públicos são pri-
mordiais. No período analisado, foi modesta a participação 
dos fundos nos setores urbanos (em particular dos fundos 
internacionais, que têm dados mais completos), o que su-
gere um potencial para aumento do aporte.

Bancos multilaterais e bilaterais  
de desenvolvimento

Os bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento são 
importantes promotores das iniciativas de adaptação e miti-
gação das mudanças climáticas no Brasil (Samaniego e Sch-
neider, 2019). Em geral, essas instituições apoiam o país na 
transição para uma economia de baixo carbono, por meio da 
operacionalização dos fundos verdes e climáticos interna-
cionais, como analisado anteriormente, ou através de recur-
sos próprios, garantindo um relevante auxílio para a imple-
mentação das NDCs em nível nacional e para o financiamento 
de projetos sustentáveis em nível local (Larsen, 2019). 

Para analisar o fluxo de bancos multilaterais e bilaterais 
de desenvolvimento51, utilizaram-se os dados das opera-
ções financeiras reembolsáveis (empréstimos/projetos), 
envolvendo entes públicos nacionais e subnacionais, pre-
sentes no Painel da Comissão de Financiamento Externo 

48  Com base na metodologia de Barnard (2015), foi realizada uma revisão dos projetos, incluindo nome, áreas e objetivo, para coletar 
aqueles com objetivos explícitos de mitigação ou adaptação climática urbana.
49  Denominada “Instrumentos de Financiamento para Cidades Energeticamente Eficientes no Brasil” (FinBRAZEEC), a iniciativa estava 
voltada à promoção da mitigação climática através de eficiência energética na iluminação pública municipal e industrial. O projeto foi 
cancelado em abril de 2020.
50  Outros subprogramas: Máquinas e Equipamentos Eficientes, Energias Renováveis, Carvão Vegetal, Florestas Nativas, Gestão e 
Serviços de Carbono e Projetos Inovadores.
51  Para maior detalhamento da metodologia de coleta de dados utilizada, ver ANEXO A – Considerações Metodológicas.
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(COFIEX)52, para os anos de 2017, 2018 e 2019. Além dis-
so, foram adicionadas informações obtidas diretamente, 
por meio de entrevistas e validações das instituições fi-
nanceiras internacionais selecionadas. Também foi fei-
ta a coleta de dados secundários em publicações e nas 
bases de dados dos bancos. Estão incluídos nesta seção 
o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), o Banco de Desenvolvimento da América 
Latina (CAF), o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), o Fundo Financeiro para De-
senvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) e o Grupo 
Bancário KfW. 

Considerando todo o universo de projetos (urbanos ou 
não) para o período entre 2017 e 2019, o Painel COFIEX 
contabilizou um total de 69 iniciativas em fase de execu-
ção. Somando os projetos realizados pela AFD e pelo BEI, 
instituições não cobertas pela base de dados da COFIEX, 
foram apurados 73 empréstimos aprovados entre 2017 e 
2019, correspondendo a um montante para entes públicos 
próximo de US$7,89 bilhões.

O BID foi o maior responsável pelo aporte de empréstimos 
e pelo número de projetos aprovados pela COFIEX no perí-
odo (32), seguido pela participação financeira e de projetos 
da CAF (22). O Banco Mundial e o BEI aparecem em tercei-
ro e quarto lugares, em termos de aporte de recursos, com 
oito e três projetos cada, respectivamente, seguidos pelo 
FONPLATA, com quatro projetos. Apesar deste último ter ti-
do mais projetos aprovados do que o BEI, o montante foi con-
sideravelmente menor. AFD, NDB e KfW apoiaram um único 
projeto cada. Por fim, o Banco Mundial aparece novamente 
como apoiador de um projeto, gerido no âmbito do Progra-
ma de Investimento Florestal (FIP), cujos aportes de recur-
sos são do Fundo Estratégico do Clima (SCF)  (Gráfico 4).

Após a coleta de dados sobre as aprovações pela COFIEX 
de empréstimos de bancos multilaterais e bilaterais de de-
senvolvimento a entes públicos, analisou-se o comporta-
mento dos aportes no que diz respeito ao financiamento 
verde e climático voltado para setores predominantemen-
te urbanos ou com finalidade explicitamente urbana53.

Verificou-se que o componente climático e verde não estava 
explícito em projetos voltados para áreas não diretamente 

relacionadas ao clima, como educação, saúde e melhoria da 
gestão fiscal54. Foi o caso de 20 projetos, ou seja, de 27% das 
iniciativas. Após a análise dos 53 projetos com componente 
verde ou climático, partiu-se para a identificação das inicia-
tivas com impacto sobre as zonas urbanas e em setores pre-
dominantemente urbanos. No total, de 2017 a 2019, os ban-
cos multilaterais e bilaterais destinaram cerca de US$ 4,07 
bilhões a 44 projetos com componente verde ou climático e 
que estavam voltados para setores predominantemente ur-
banos ou tinham impacto ou finalidade explicitamente urba-
nos. Isso representou 52% do valor total aportado por essas 
instituições no país e 60% dos projetos55 (Gráfico 5). 

Ao analisar os mutuários dos empréstimos com compo-
nente verde ou climático e voltados para setores predo-
minantemente urbanos ou com impacto explícito nas zo-
nas urbanas, fica claro que os municípios são os maiores 
promotores desse tipo de projeto, representando 51% do 
valor das operações. Eles são seguidos pelas empresas 
estaduais de economia mista, com 25% do valor, pelos 
estados, com 22%, e pelos bancos regionais de desen-
volvimento, com 2% (Gráfico 6). Dos 44 empréstimos para 
projetos com componente verde e/ou climático voltados 
para setores predominantemente urbanos ou com impac-
to sobre zonas urbanas, os municípios foram mutuários 
em 33 iniciativas, seguidos por estados, com seis em-
préstimos, empresas estaduais de economia mista, com 
quatro e banco regional de desenvolvimento, com um.

 A análise do valor médio por projeto, de acordo com o tipo 
de mutuário, evidencia uma grande diferença no volume in-
dividual dos financiamentos (Gráfico 7). Enquanto os em-
préstimos a mutuários municipais tiveram uma média de 
aporte de cerca de US$ 63 milhões por operação, os aportes 
às empresas estaduais de economia mista foram, em média, 
de cerca de US$ 250 milhões. Para os estados, o valor médio 
chegou a US$ 148 milhões e, para bancos regionais de de-
senvolvimento, ficou em cerca de US$ 95 milhões.

Analisando mais a fundo as cidades que obtiveram em-
préstimos para financiar projetos com componente verde 
ou climático voltados para setores predominantemente 
urbanos ou com impacto nas zonas urbanas, constatou-
-se que, ao todo, 29 municípios receberam empréstimos 
internacionais no período. Os municípios que tiveram 
o maior número de projetos aprovados foram Fortaleza 

52 A COFIEX está subordinada à  Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia e é o órgão federal que avalia e 
aprova todos os projetos que exigem garantia soberana e que envolvem financiamento com recursos externos oriundos de organismos 
financeiros internacionais de desenvolvimento. Como a maior parte dos bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento exige 
garantia do governo federal para aprovação de seus projetos envolvendo entes públicos nacionais e subnacionais, o Painel COFIEX 
é uma plataforma que reúne grande parte dos projetos em análise, aprovados, em execução ou concluídos, que tenham origem em 
empréstimos internacionais para entes públicos no país. Fonte das informações: http://painel-cofiex.economia.gov.br/
53  Não foi possível discriminar o aporte para ações voltadas exclusivamente a mitigação climática, adaptação climática ou outros 
produtos ambientais dentro de cada projeto/empréstimo, em função da indisponibilidade de dados e das informações desagregadas das 
iniciativas. Diversos empréstimos públicos internacionais (como os que envolvem bancos regionais na condição de mutuários) abarcam 
aportes relativos não só a ações climáticas e ambientais, mas a custos de transação, por exemplo. Sendo assim, nesta seção analisaram-
se os aportes verdes ou climáticos em nível de projeto, contabilizando-os quando estes forneciam algum componente de sustentabilidade 
ou climático de forma explícita. Nesse sentido, o valor apresentado nesta seção não é o montante exato do financiamento para ações de 
mitigação e adaptação climática ou para ações sustentáveis em cidades. Refere-se ao indicativo das áreas urbanas e com potencial verde 
ou cobertas pelos empréstimos internacionais vindos de bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento.
54  Essas áreas, apesar de não estarem diretamente ligadas às ações de mitigação e adaptação climática, são importantes para tratar 
o tema do clima. Fortalecer a educação, por exemplo, é fundamental para que atuais e futuros tomadores de decisão estejam a par dos 
impactos climáticos e sejam aderentes às soluções.
55  Para maiores detalhes sobre essa classificação, ver ANEXO A – Considerações Metodológicas.
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Gráfico 4. Volume total de empréstimos e número de projetos aprovados por banco internacional de desenvolvimento no Brasil, 2017-
2019 (US$ milhões - valores correntes)
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(CE), Salvador (BA), Joinville (SC) e Santo André (SP), todos 
com duas aprovações. Um projeto foi aprovado em cada 
um dos demais municípios contemplados.

Ao verificar as características geográficas, populacionais 
e econômicas das cidades que realizaram esse tipo de 
operação, nota-se que os maiores beneficiados em ter-
mos de aportes foram (i) municípios localizados nas regi-
ões Nordeste e Sudeste, (ii) municípios com mais de 100 
mil habitantes e, em especial, aqueles com mais de 500 
mil habitantes e (iii) municípios que apresentam um PIB 
per capita entre R$ 20mil e R$ 50mil (Gráficos 8,9 e 10). 
Apesar do apoio maior aos governos locais do Nordeste 
representar um potencial suporte à redução das dispari-
dades regionais no Brasil, os valores estão concentrados 
em cidades com características singulares, na compara-
ção com a média nacional: cerca de 94% dos municípios 
brasileiros têm menos de 100 mil habitantes e 60% apre-
sentam um PIB per capita inferior a R$20 mil.

Por fim, foram identificados os tipos de setores predomi-
nantemente urbanos ou com impacto nas zonas urbanas co-
bertos pelos empréstimos com componente verde e/ou cli-
mático no período. Destacam-se, primeiramente, os aportes 
para projetos na categoria multissetorial, que somam 35% 
do valor total. Nessa categoria estão iniciativas cujo impacto 
ocorre em mais de um setor (descritas pelas instituições fi-
nanceiras como, entre outros, projetos de “desenvolvimento 
urbano”, “desenvolvimento urbano sustentável” e “infraestru-
tura urbana e desenvolvimento sustentável”). Em seguida, 
aparece o apoio às iniciativas na área de água e saneamen-

to, representando 31% dos aportes. Outro setor que se des-
tacou foi o de transporte e mobilidade urbana, com 18% dos 
financiamentos. Por fim, foi levantada também a participa-
ção dos setores de energia, com 8%, instalações urbanas, 
com 6% e governança relacionada à oferta de serviços ur-
banos de infraestrutura (como atividades de monitoramento 
de desempenho), com 3% (Gráfico 11).

Como se pode notar, entre 2017 e 2019, os bancos multilate-
rais e bilaterais de desenvolvimento forneceram aportes re-
levantes para projetos com componente verde ou climático 
voltados para setores predominantemente urbanos ou com 
impacto nas zonas urbanas, sendo que pouco mais da meta-
de de seus aportes totais foi direcionada para essa área. Além 
das operações reembolsáveis, esses organismos públicos 
internacionais também oferecem apoio técnico e financeiro 
aos governos locais para a preparação dos projetos. 

Os dados indicam que as fontes de recursos aqui mencionadas 
são limitadas, diante das necessidades das cidades brasileiras, 
principais mutuárias dos empréstimos com componente ver-
de ou climático e em setores predominantemente urbanos ou 
com impacto nas zonas urbanas. É necessário entender por 
que tantos municípios não estão acessando tais fontes e dis-
cutir alternativas para catalisar o financiamento e os recursos 
vindos de bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento, 
seja de forma direta ou indireta, para implementação de estra-
tégias de baixo carbono nas zonas urbanas brasileiras. A seção 
acerca dos desafios ao financiamento verde e climático busca 
explicitar os motivos para isso.

Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do Painel COFIEX e sites oficiais das instituições.
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Gráfico 8. Número de cidades e distribuição do valor total de empréstimos com componente verde ou climático voltados para seto-
res predominantemente urbanos ou com finalidade explicitamente urbana no Brasil segundo a região entre 2017 e 2019 (US$ milhões 
- valores correntes)
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Fonte: Elaboração própria, com dados do Painel COFIEX.

Gráfico 5. Total de projetos com componente verde ou climático 
voltados para setores predominantemente urbanos ou com fina-
lidade explicitamente urbana no Brasil, 2017-2019 (US$ milhões 
- valores correntes) 

Gráfico 6. Mutuários de projetos com componente verde ou cli-
mático voltados para setores predominantemente urbanos ou 
com finalidade explicitamente urbana no Brasil entre 2017 e 2019 
(US$ milhões - valores correntes)

*EEEM = Empresa estadual de economis mista; BRD = Bancos re-
gionais de desenvolvimento

Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do Painel COFIEX, 
em sites oficiais das instituições e no contato direto com repre-
sentantes.

Gráfico 7. Aporte médio por empréstimo/projeto, por tipo de mutuário, em projetos com componente verde ou climático voltados para setores 
predominantemente urbanos ou com finalidade explicitamente urbana no Brasil entre 2017 e 2019 (US$ milhões - valores correntes) 

* EEEM = Empresa estadual de economia mista; BRD = Bancos regionais de desenvolvimento

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do Painel COFIEX e dos sites oficiais das instituições.

Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do Painel CO-
FIEX, em sites oficiais das instituições e no contato direto 
com representantes.
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Gráfico 9. Número de cidades e distribuição do valor total de empréstimos com componente verde ou climático voltados para setores 
predominantemente urbanos ou com finalidade explicitamente urbana no Brasil segundo população entre 2017 e 2019 (US$ milhões - 
valores correntes)
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Fonte: Elaboração própria, com dados do Painel COFIEX e do IBGE (2020).

Gráfico 10. Número de cidades e distribuição do valor total de empréstimos com componente verde ou climático voltados para setores 
predominantemente urbanos ou com finalidade explicitamente urbana no Brasil segundo PIB municipal per capita entre 2017 e 2019 (US$ 
milhões - valores correntes)
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Fonte: Elaboração própria, com dados do Painel COFIEX e do IBGE (2020).

Gráfico 11. Montante aportado por setor para projetos com componente verde ou climático voltados para setores predominantemente ur-
banos ou com impacto nas zonas urbanas no Brasil entre 2017 e 2019 (US$ milhões - valores correntes)
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Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do Painel COFIEX, nos sites oficiais das instituições e em contato direto com representantes.
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Instituições Financeiras de 
Desenvolvimento (IFDs) Nacionais e 
Regionais 
 

As IFDs nacionais e regionais são fundamentais para fo-
mentar a infraestrutura de baixo carbono em cidades. 
Elas se encontram em posição única para apoiar o finan-
ciamento verde e climático (Abramskiehn et al., 2017), em 
função da natureza de seu mandato. Esse mandato abran-
ge a promoção do desenvolvimento socioeconômico por 
meio do financiamento direto e por ações de incentivo à 
ampliação da participação do setor privado e financeiro 
em setores-chave (Olloqui, 2013 APUD Samaniego e Sch-
neider, 2019), como o de infraestrutura urbana.

As IFDs analisadas são um banco nacional de desenvolvi-
mento, nomeadamente o Banco de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES); dois bancos regionais de desen-
volvimento, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extre-
mo Sul (BRDE); e uma instituição financeira sob a forma de 
empresa pública, a Caixa Econômica Federal (CAIXA)56. 

Para os três primeiros, as análises contidas nesta seção 
foram feitas a partir de relatórios e sites oficiais das insti-
tuições, em que os desembolsos apareciam sob a nomen-
clatura “economia verde”, “sustentabilidade” e “produção e 
consumos sustentáveis”, respectivamente. Para a CAIXA, 
os dados analisados incluem todos os aportes do banco 
para infraestrutura e saneamento, sem discriminação pa-
ra as operações sustentáveis ou climáticas, uma vez que 
a instituição não fornece de forma sistemática e aberta 
esses dados para o período analisado.

Diferentemente da análise para os bancos multilaterais e 
bilaterais de desenvolvimento, feita com base em infor-
mações de projeto, os dados de financiamento verde ou 
climático das IFDs foram coletados a partir de informa-
ções setoriais disponibilizadas pelas próprias institui-
ções57. Já para a análise de impacto nas zonas urbanas, 
foram considerados os setores predominantemente ur-
banos, incluindo os setores e subsetores relacionados a 
água e saneamento, transporte e mobilidade urbana e efi-
ciência energética. Por se tratar de análise setorial, não 
foi possível verificar os mutuários ou a quantia aportada 
para cada empréstimo/iniciativa das instituições.

As IFDs nacionais e regionais têm atuações distintas no 
que concerne ao financiamento verde58. BNDES e BRDE 
dão ênfase ao setor de energia, incluindo energias limpas 
e renováveis e eficiência energética. O BNDES apoia inten-

samente projetos de transporte e mobilidade urbana, en-
quanto o BRDE suporta projetos voltados para a agricultura 
sustentável e o agronegócio. O BDMG, por sua vez, prioriza 
iniciativas de redução da poluição atmosférica e ambien-
tal, além de projetos nos setores de energia, como eficiên-
cia energética, fontes renováveis e biocombustíveis. 

Uma análise do financiamento verde59, realizado em se-
tores predominantemente urbanos por BNDES, BDMG e 
BRDE mostra que o apoio a projetos ocorre com maior 
frequência nas áreas de água e saneamento, transporte 
e mobilidade urbana, redução da poluição atmosférica e 
ambiental e, em menor escala, eficiência energética.

Em seu site, o BNDES informa desembolsos de R$ 26,6 
bilhões em economia verde em 2017 e 2018, o que cor-
responde a 2% da carteira bruta do banco no período60. 
Cerca de 16% desse aporte, ou seja, R$ 4,3 bilhões, foi 
destinado a áreas de grande impacto urbano  (Gráfico 12), 
como transporte público de passageiros, gestão de água 
e esgoto, gestão de resíduos sólidos e eficiência energé-
tica. O BNDES é também um dos maiores financiadoras 
de projetos de infraestrutura no país (Conway et al., 2020), 
com cerca de metade da sua carteira de financiamento 
voltada para esse setor (BNDES, n.d.b.). 

O BMDG, banco estadual de Minas Gerais, foi responsável 
em 2019 por 71% de todas as operações de crédito des-
tinadas aos municípios mineiros, o que o torna o maior 
agente nesse quesito. Há alguns anos, a instituição incor-
porou a sustentabilidade como elemento central de sua 
atuação, o que se intensificou em 2019. Em 2017 e 2018, os 
aportes para sustentabilidade somaram R$ 255 milhões, 
cerca de 10% dos desembolsos no período. Em torno de 
64% de todo o financiamento verde foi direcionado para 
setores predominantemente urbanos, que incluíram re-
dução da poluição ambiental e atmosférica, saneamento, 
água e resíduos e mobilidade urbana (Gráfico 13).

Banco de desenvolvimento que opera em Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul, o BRDE está presente em 91% 
dos municípios da região Sul (BRDE, 2019). A instituição 
apoia setores climáticos e sustentáveis por meio dos seus 
programas de desenvolvimento e, mais especificamente, 
via Programa BRDE PCS – Produção e Consumos Sustentá-
veis, criado em 2015. Nesse âmbito, em 2017 e 2018 o BRDE 
fechou contratações de cerca de R$ 826 milhões, o que re-
presentou 18% dos financiamentos da instituição no perío-
do. As parcelas destinadas aos setores com maior impacto 
nas zonas urbanas (energias limpas e renováveis e eficiência 
energética, uso racional e eficiente da água e gestão de re-
síduos e reciclagem) representaram 8% do total  (Gráfico 15).

56  Instituições financeiras de desenvolvimento nacionais e regionais presentes na Rede para o Financiamento de Infraestrutura 
Sustentável em Cidades (Rede FISC).
57  Assim como no caso dos bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento, foi realizado contato com representantes para 
apresentar questionamentos.
58  Esta análise foi feita a partir da comparação entre investimentos setoriais em economia verde, projetos sustentáveis e setores 
relacionados ao clima e reportados por cada instituição, excluída a CAIXA. Para maiores informações, ver ANEXO A – Considerações 
metodológicas.
59  As instituições utilizam diferentes nomenclaturas para se referir aos aportes a projetos e setores verdes e climáticos. Para 
simplificação da análise, todos são incluídos sob a designação “financiamento verde”. Para maiores detalhes, ver ANEXO A – 
Considerações Metodológicas.
60  https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-ambiental/nossos-resultados/
desembolsos-economia-verde-desenvolvimento-social.
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Gráficos 12, 13, 14 e 15. Aportes de IFDs nacionais e regionais para financiamento verde em setores predominantemente urbanos 
entre 2017 e 2018  (R$ milhões - valores correntes) 61 

61  Para maiores informações sobre a coleta de dados, ver ANEXO A – Considerações Metodológicas.
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A CAIXA informa os desembolsos para setores predo-
minantemente urbanos em seus relatórios de sustenta-
bilidade anuais, mas não discrimina aportes verdes ou 
relacionados ao clima de forma sistemática62. Em 2017 
e 2018, o banco investiu R$ 12,6 bilhões em infraestru-
tura e saneamento, sendo que 56% desse valor foi para 
setores urbanos como mobilidade urbana, saneamen-
to básico e infraestrutura urbana (Gráfico 14). Enquanto 
agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS)63, o banco é um dos maiores financiadores 
de projetos em setores ligados à infraestrutura urbana. 
Além de operar esses recursos, ele é o principal agente 
das ações do governo federal para políticas públicas em 
setores urbanos, incluindo áreas como saneamento bá-
sico e gestão de recursos hídricos (CAIXA, 2019).

O sistema nacional de fomento tem instituições conso-
lidadas e atuantes (Horn e Feil, 2019) em setores-chave 
para o país, como o de infraestrutura (Samaniego e Sch-
neider, 2019). Esse é o caso das IFDs nacionais e regio-
nais incluídas nesta análise. Tais instituições têm po-
tencial para ampliar sua atuação nos setores de baixo 
carbono, particularmente naqueles voltados às zonas 
urbanas, trazendo enormes benefícios às cidades, em 
função de quatro importantes vantagens comparativas 
(Conway et al., 2020): (i) maior conhecimento da realida-
de local, incluindo dos  planos e prioridades de desen-
volvimento sustentável e barreiras e oportunidades ao 
investimento local; (ii) atuação por meio de diferentes 
fontes de recursos, incluindo internacionais; (iii) pos-

sibilidade de formulação de pacotes de financiamento 
que atendam mais fortemente às demandas locais; e (iv) 
desenvolvimento de diferentes estruturas de financia-
mento, combinando fontes de recursos e fomentando 
a participação do setor privado. Além da ampliação da 
sua atuação para carteiras verdes e climáticas, as IFDs 
terão de diversificar o seu tipo de apoio, via, por exem-
plo, provisão de garantias parciais de empréstimos ou 
de desempenho (BID e FEM, 2019), a fim de catalisar o 
financiamento verde e climático que chega às cidades 
brasileiras.

Títulos verdes e climáticos64

Os títulos verdes (ou green bonds, em inglês) são títu-
los de renda fixa que operam da mesma maneira que os 
títulos convencionais (Samaniego e Schneider, 2019), 
mas com a finalidade específica de financiar projetos e 
atividades com benefícios ambientais e que facilitem a 
transição para a economia de baixo carbono (Kaminker, 
Majowski e Bonelli, 2017).  Podem ser emitidos por go-
vernos, bancos, municípios e entes privados (Almeida 
e Filkova, 2019) e têm como um pilar a transparência e 
a clareza do propósito ambiental e climático das ativi-
dades por parte de quem emite (Samaniego e Schnei-
der, 2019)65. Segundo definição taxonômica da Climate 
Bonds Initiative (CBI)66, os títulos verdes abarcam os se-
tores de energia, edificações, transporte, água, resídu-
os, uso da terra, indústria e TICs67. 

62  Apesar de não apresentar os dados segregados de aportes climáticos e ambientais de forma sistemática para suas operações, 
o banco pretende, até 2019, desenvolver metodologia para identificar os impactos socioambientais nos produtos e serviços 
operacionalizados (CAIXA, 2018).
63  Fundo federal derivado de contribuições obrigatórias de trabalhadores e empregadores. Segundo regras do FGTS, empregadores 
depositam, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Os valores pertencem aos 
empregados que, em algumas situações, podem dispor do total depositado em seus nomes (Fonte: http://www.caixa.gov.br/beneficios-
trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx).
64  Nomenclatura utilizada na publicação “Títulos de dívida e mudanças climáticas — Análise de mercado 2017”.
65  Até agosto de 2019, a certificação era feita através do Climate Bonds Standard (CBS), o único esquema de certificação de títulos 
verdes ou climáticos internacionalmente reconhecido.
66  Para maiores detalhes, ver: https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy.
67  Tecnologias da Informação e Comunicação

Gráfico 16. Destinação dos recursos de títulos verdes no Brasil entre junho de 2015 e julho de 2018
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Entre 2007 e julho de 2020, os títulos verdes emitidos 
globalmente chegaram a US$ 754 bilhões (Almeida, 
2020). No Brasil, o primeiro título verde foi emitido em 
201568, voltado ao mercado internacional, pela multina-
cional de processamento de alimentos BRF S.A. Desde 
então, esse mercado vem crescendo (CBI e BID, 2019), e 
o país já acumula um total de US$ 5,13 bilhões em 19 tí-
tulos verdes emitidos até 2019 (Almeida e Filkova, 2019). 
Apesar do setor ter sofrido retração em função das in-
certezas eleitorais e da situação econômica do país em 
2018, já em 2019 o volume de emissões de títulos verdes 
apresentou recuperação, e se espera que continue a se 
expandir, particularmente para financiar as lacunas de 
infraestrutura no país (Almeida e Filkova, 2019). 

Entre as principais áreas cobertas pelas emissões de 
títulos verdes no Brasil, destaca-se o setor de energia  
(CBI e BID, 2018) (Gráfico 16). Diferentemente do que 
ocorre em outros países, no entanto, as emissões rela-
tivas aos setores de uso da terra e indústria represen-
tam quase 50% da destinação dos recursos totais, o 
que pode ser explicado pela dinâmica econômica brasi-
leira, fortemente dependente de atividades nos setores 
agropecuário e florestal (Almeida e Filkova, 2019), dois 
dos que apresentam maior emissão de gases do efei-
to estufa no país (CBI e BID, 2019). Setores com forte 
potencial de impacto no meio urbano, como transpor-
te, edificações e resíduos, somam apenas 12% das des-
tinações de recursos dos títulos verdes, em contraste 
com o verificado no resto do mundo (Almeida e Filkova, 
2019). Nesse cenário, há uma grande oportunidade para 
ampliar o financiamento da infraestrutura urbana por 
meio de títulos verdes (CBI e BID, 2018). 

A maioria dos títulos verdes no Brasil é emitida por em-
presas não-financeiras, responsáveis por 16 dos 19 títu-
los verdes emitidos até 2019 (cerca de 70% do total). A 
seguir às empresas não-financeiras, aparecem bancos 
de desenvolvimento, representados pelo BNDES, enti-
dades garantidas pelo governo e títulos securitizados 
(ABS) (Almeida, 2020).

Além dos títulos verdes rotulados, com uso dos recursos 
definido e atestado como verde69, existem títulos não-ro-
tulados, mas que buscam apoiar propósitos climáticos e 
ambientais (Boulle, 2017). Diversas publicações buscam 
identificar e mensurar o seu montante (Almeida, 2020; 
Samaniego e Schneider, 2019; Filkova et al., 2018; Boulle, 
2017), uma vez que eles representam uma parcela signifi-

cativa de recursos, particularmente no caso brasileiro (Al-
meida, 2020)  (Gráfico 17).

Gráfico 17. Divisão entre emissão de títulos verdes rotulados e tí-
tulos com alinhamento climático no Brasil entre 2015 e 2019 (R$ 
bilhões - valores correntes)
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Apesar de os governos subnacionais brasileiros não po-
derem emitir títulos no mercado de capitais nacional 
ou internacional, eles podem aproveitar a oportunidade 
trazida pelos recursos canalizados via títulos verdes e 
climáticos, usando estruturas alternativas de financia-
mento, apoiando, assim, a transição para a infraestrutu-
ra de baixo carbono (Febraban e CEDBS, 2016). A primei-
ra estrutura alternativa para viabilizar a canalização de 
recursos de títulos verdes e climáticos para infraestru-
tura urbana refere-se à captação de recursos privados70. 
Entre os arranjos disponíveis para viabilização do capital 
privado podem-se citar as Parcerias Público-Privadas e 
a implementação de concessões (Filkova et al., 2018). 
Tais modalidades já são bastante difundidas em nível 
municipal (Gráfico 18), particularmente nos setores de 
saneamento, iluminação pública e resíduos sólidos (Oli-
veira et al., 2017).

Pela relevância das PPPs e das concessões para o finan-
ciamento e a provisão de infraestrutura nas cidades, o 
governo federal e instituições financeiras nacionais e 
internacionais de desenvolvimento vêm dando cres-
cente apoio técnico aos municípios brasileiros  na es-
truturação de projetos desse tipo.  É o caso do Fundo 
de Estruturação de Projetos (FEP) da CAIXA, que apoia 
municípios na implementação de PPPs nos setores de 
resíduos sólidos urbanos, iluminação pública e esgota-
mento sanitário. Esse apoio pode favorecer a utilização 
pelas cidades de recursos oriundos de títulos verdes e 

68  No Brasil, alguns dos instrumentos financeiros que podem ser classificados como títulos verdes são Cotas de Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
debêntures, debêntures incentivadas de infraestrutura, letras financeiras e notas promissórias (Febraban e CEBDS, 2016).
69  Segundo Febraban e CEDBS (2016): “Para um título ser rotulado como verde, é necessária a condução de verificação externa por 
uma terceira parte qualificada, geralmente auditores [...]. A certificação externa baseia-se em critérios de avaliação, cuja análise 
de conformidade é realizada por entidades que receberam qualificação do órgão certificador para auditar o padrão em questão. No 
momento, a única certificação específica para títulos verdes disponível no mercado é o “Climate Bonds Standards”.” (Febraban e CEDBS, 
2016, pg. 19)
70  Apesar de o setor privado estar mais envolvido no financiamento de projetos de mitigação e adaptação climática, identificar 
dados, informações e trajetórias acerca dos aportes na área ambiental e climática é um desafio (Samaniego e Schneider, 2019). Esse 
desafio torna-se maior quando se busca identificar os aportes para as zonas urbanas. Entre as opções de financiamento privado para 
infraestrutura urbana de baixo carbono podem-se listar, entre outras, ações de privatização/desinvestimento, fundos de investimento 
em infraestrutura, mitigação de risco privado e crowdfunding (Lindfield e Teipelke, 2017).
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climáticos, uma vez que tal estrutura permite que as 
empresas privadas selecionadas para projetos de inves-
timento via PPPs ou concessões tomem capital empres-
tado ou emitam um título verde ou climático para apoiar 
o financiamento necessário para o projeto de infraestru-
tura urbana, estando este fora da folha de balanço do go-
verno subnacional (CBI e BID, 2018). 

A implementação de PPPs via emissão de títulos verdes 
exige que as iniciativas envolvam valores relativamente 
altos, na comparação com os financiamentos de PPPs 
municipais e estaduais no Brasil. O valor médio dos títu-
los verdes emitidos em 2019 no mundo foi de US$ 144 mi-
lhões (Almeida, 2020). Enquanto isso, o valor mínimo para 
implementação de uma PPP no Brasil é de R$ 10 milhões 
(BRASIL, 2017). Outra questão a considerar é o fato de a 
maior parte dos títulos verdes ser emitida em euros ou 
dólares americanos (Almeida, 2020), o que tende a difi-
cultar o arranjo.

Outra forma de aumentar o direcionamento de recursos 
vindos de títulos verdes rotulados e com alinhamento cli-
mático para cidades é através do aumento da participação 
de bancos públicos, como CAIXA e Banco do Brasil, e de 
bancos privados, como o Itaú (Almeida e Filkova, 2019). Por 
meio de empréstimos, governos locais, empresas privadas 
e outros entes poderiam se beneficiar. Este é um arranjo 
ainda pouco explorado pelos bancos nacionais.

Em 2020, o governo federal tomou a primeira medida legal 
para fomentar a emissão de títulos verdes no país, ao edi-
tar o Decreto 10.387/2020, que busca incentivar, via emis-
são de debêntures, projetos de infraestrutura com bene-
fícios sociais e ambientais. Projetos urbanos nos setores 
de mobilidade urbana, sistemas de transporte público não-
-motorizado, transporte público de baixo carbono, energia  
(incluindo tecnologias renováveis e pequenas centrais hi-
drelétricas) e saneamento básico serão favorecidos, o que 
poderá beneficiar as cidades brasileiras. (BRASIL, 2020a). 

Gráfico 18. Esfera do governo responsável por PPPs no Brasil entre 2014 e 2016
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BOX 2. OUTRAS FORMAS DE FINANCIAR A INFRAESTRUTURA URBANA E DE BAIXO CARBONO NO BRASIL

Além das formas tradicionais de financiamento verde e climático analisadas nesta seção, existem outras fontes 
de recursos que podem ser exploradas de forma combinada ou isolada pelas cidades brasileiras para (i) financiar 
indiretamente (por meio do desbloqueio de recursos das fontes de financiamento verde e climático e atração do 
setor privado) e para (ii) financiar diretamente projetos de infraestrutura urbana sustentável. Pela dificuldade de 
identificar dados, informações e trajetórias dessas fontes no que diz respeito a ações de mitigação e adaptação 
climática em cidades, apresenta-se abaixo uma lista com 13 fontes disponíveis para o financiamento da infraes-
trutura urbana e resiliente no país. Elas foram divididas em quatro categorias: orçamento público geral, setor pri-
vado, veículos financeiros com fins específicos e instrumentos de apoio ao crédito.

Tabela 1. Outras fontes de financiamento para projetos de infraestrutura urbana e de baixo carbono no Brasil

Fonte Descrição
Exemplos de mecanismos de 
canalização

Orçamento público geral

Transferências inter-
govenamentais para 
estados e municípios 

Transferências de recursos fiscais do governo 
nacional ou dos governos estaduais para os es-
tados e municípios 

Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM) e Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI)

Recursos não reem-
bolsáveis, recursos a 
fundo perdido, doa-
ções

Transferência de recursos monetários ou outro 
tipo de apoio sem necessidade de reembolso 
por parte do receptor. No caso de projetos de 
infraestrutura urbana, costumam envolver doa-
ções pequenas e voltadas a preparação de es-
tudos técnicos, preparação de projetos e capa-
citação

Fundo de Estruturação de Proje-
tos (BNDES FEP) e Programa Mo-
bilidade Urbana do governo fede-
ral

Impostos

Cobranças ou encargos financeiros sobre o 
contribuinte a partir de fato gerador. Abrangem 
tributos municipais, estaduais e federais, que 
podem apoiar o financiamento de projetos de 
infraestrutura urbana de baixo carbono

IPTU (Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana), 
IPVA (Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores), CI-
DE-Combustíveis (Contribuição 
de Intervenção no Domínio Eco-
nômico)

Cobranças diretas/
tarifas ao usuário

Cobrança direcionada aos usuários de um bem 
ou serviço, mediante a prestação de serviço e/
ou utilização de infraestruturas urbanas

Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Públi-
ca (Cosip), cobrança pelo uso da 
água e cobrança para estaciona-
mento público rotativo

Multas Penalidades financeiras por violações de regras
Multas ambientais, como a com-
pensação ambiental, e multas de 
trânsito

Incentivos e subsí-
dios fiscais

Instrumentos e medidas que reduzem algum ti-
po de tributo para estimular comportamento fa-
vorável dos indivíduos

IPTU Verde, concessões de po-
tencial construtivo e cessão ou 
doação de terrenos

Recuperação da valo-
rização imobiliária

Mecanismos que permitem a recuperação da 
valorização imobiliária resultante da atuação 
pública em área designada

Contribuição de melhoria, venda de 
direitos de construção, como Ou-
torga Onerosa do Direito de Cons-
truir (OODC), e Certificados de Po-
tencial Adicional de Construção 
(CEPAC)
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Setor privado

PPPs (Parcerias Pú-
blico-Privadas)

Contratos entre governos municipais, estaduais 
e federal e o setor privado para transferência de 
parcelas da implementação do projeto de servi-
ço ou infraestrutura pública para o setor priva-
do. O pagamento é realizado pelo setor público, 
com outras possíveis remunerações 

No Brasil, os exemplos mais co-
muns de PPPs que viabilizam a 
infraestrutura urbana são de ilu-
minação pública, como no Rio de 
Janeiro (RJ), em Belo Horizonte 
(MG) e em Porto Alegre (RS)

Concessões 

Além das PPPs, abrangem as concessões em 
que a tarifa cobrada do usuário e outras recei-
tas do serviço são suficientes para remunerar o 
concessionário (BNDES, 2016) 

Concessões de transporte coleti-
vo, como é o caso de Florianópo-
lis (SC), e concessões de parques 
municipais, estaduais e federais, 
a exemplo do que ocorre no Par-
que Ibirapuera, em São Paulo (SP)

Crédito

Obtenção de recursos monetários de terceiros. 
Além das instituições financeiras internacio-
nais, nacionais e regionais de desenvolvimento 
tratadas nesta seção, pode-se citar a obtenção 
de empréstimos via bancos comerciais

Financiamento via bancos priva-
dos nacionais e internacionais

Mercado de capitais

Além dos títulos verdes e climáticos, existem 
outros mecanismos do sistema financeiro na-
cional que podem apoiar projetos de infraestru-
tura urbana e de baixo carbono, como investi-
mento em dívida pública (geral ou específico do 
projeto), investimento de participação acionária 
em projetos específicos, investimento em ope-
radores de sistemas de infraestrutura que ope-
ram sob uma PPP ou outra autoridade operacio-
nal (Banco Mundial, 2018)

Títulos públicos, títulos atrelados 
ao projeto, debêntures de infraes-
trutura, debêntures incentivadas e 
ações

Veículos financeiros com fins específicos

Fundos dedicados

Além dos fundos climáticos e verdes nacionais 
e internacionais apresentados nesta seção, po-
dem ser listados outros mecanismos de finan-
ciamento especializados em atender as cidades 
ou no combate das mudanças climáticas. Po-
dem ser fundos públicos ou privados

Fundo de Desenvolvimento Ur-
bano (FUNDURB) da Prefeitura 
Municipal de São Paulo (SP), Fun-
do Brasileiro para Biodiversida-
de (FUNBIO) e Fundo Nacional do 
Meio Ambiente (FNMA)

Instrumentos de apoio ao crédito

Assistência de crédi-
to e garantias

Arranjos e mecanismos capazes de melhorar a 
credibilidade de projetos urbanos, reduzindo os 
riscos inerentes e apoiando o acesso a melho-
res condições de financiamento. Podem incluir, 
entre outros, seguros, fundos rotativos, garan-
tias e fundos de hedge cambial

Fundo Garantidor de Infraestru-
tura (FGIE), Fundo Garantidor das 
Parcerias Público-Privadas (FGP) 
e garantias soberanas

Fonte: Elaboração própria, baseada em Evers et al., (2018), Banco Mundial (2018), Floater et al., (2017) e Lindfield e Teipelke (2017).
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Esta seção trata das principais barreiras para o financia-
mento da infraestrutura urbana e sustentável no contexto 
brasileiro. Mais adiante, serão oferecidas recomendações 
e diretrizes para superar esses obstáculos. 

Como se viu na seção anterior, o fluxo de financiamento 
verde e climático é uma oportunidade para desbloqueio de 
investimentos sustentáveis em infraestrutura nas cidades, 
e o Brasil dispõe de instituições e organizações consolida-
das que já canalizam tais recursos. Ainda assim, há mar-
gem para ampliação do financiamento climático e verde de 
forma direta e indireta pelas cidades brasileiras. 

Nesse particular, falta alinhamento e coordenação en-
tre os governos federal e locais no que diz respeito à 
agenda climática nacional em cidades (Margulis, 2017). 
Isso inviabiliza o aprofundamento do apoio vindo de 
fundos climáticos e verdes nacionais e internacionais 
para os municípios. 

Além disso, enquanto há baixa capilaridade de emprés-
timos de bancos multilaterais e bilaterais de desenvol-
vimento aos municípios brasileiros, as IFDs nacionais e 
regionais, que apresentam maior capacidade para ação 
local, ainda precisam intensificar seu apoio à infraestru-
tura urbana e de baixo carbono, bem como aprofundar 
operações alternativas para apoiar as cidades na cap-
tação de recursos de outras fontes, como as privadas 
(Conway et al., 2020; FEM e BID, 2019). Por fim, o ambiente 
regulatório brasileiro em setores de baixo carbono não fa-
vorece todo o potencial de participação do capital priva-
do, particularmente via emissão de títulos verdes e climá-
ticos (CBI e BID, 2018).

Os desafios para o financiamento verde e climático de infra-
estrutura urbana no país englobam desde questões locais, 
relacionadas às lacunas financeiras e de capacidade técnica 
das cidades, até questões que extrapolam o campo de ação 
dos governos, como o ambiente regulatório, incluindo dire-
trizes de ação climática claras para as cidades e incentivos à 
participação de diferentes fontes de recursos (Grin et al., 2018; 
Conway et al., 2020; PBMC, 2016; CCFLA, 2015). 

Os desafios apresentados nesta seção foram coletados por 
meio da literatura sobre o tema e das discussões no âm-
bito da Rede para o Financiamento de Infraestrutura Sus-
tentável em Cidades (Rede FISC)71, realizadas entre dezem-
bro de 2017 e agosto de 2020. Estiveram presentes nesses 
eventos representantes de instituições financeiras de de-
senvolvimento internacionais, nacionais e regionais, além 
de participantes de facilities de projetos nacionais e inter-
nacionais e entes públicos, tais como técnicos municipais, 
governo federal e entidades estaduais72.

As barreiras apresentadas estão divididas em três gran-
des áreas:

•  Ambiente institucional nacional: 

1. Baixo nível de governança coordenada e planejamento 
integrado

2. Incertezas regulatórias

•  Planejamento e preparação de projetos em nível lo-
cal:

3. Planejamento urbano insuficiente

4. Dificuldades na preparação de projetos e desenvolvi-
mento de pipelines

•  Captação de recursos e financiamento: 

5. Deficiências no direcionamento de recursos para o de-
senvolvimento urbano sustentável

6. Situação fiscal precária dos municípios

7. Dificuldades na superação de processos de captação de 
recursos de bancos de desenvolvimento internacionais, 
nacionais e regionais

AMBIENTE INSTITUCIONAL NACIONAL

4.1  Baixo nível de governança 
coordenada e planejamento integrado

Um ambiente institucional favorável a investimentos em 
projetos sustentáveis urbanos engloba, primeiramente, o 
desenvolvimento de mandato definido para promoção de 
políticas, programas e projetos voltados ao combate às 
mudanças climáticas nas cidades e à promoção de infra-
estrutura urbana sustentável. A carência de práticas de 
governança coordenada entre os níveis municipal, esta-
dual e federal no que concerne à pactuação de priorida-
des de desenvolvimento de baixo carbono em zonas urba-
nas e aos caminhos para atingir isso é um grande desafio 
para o país. 

O papel dos diferentes níveis de governo é central pa-
ra realizar ações que incentivem o aumento dos inves-
timentos e a maior participação de diferentes agentes 
financiadores, particularmente do setor privado, em 
função das características do financiamento verde e cli-
mático73. Essas ações, no entanto, devem ser planejadas 
e executadas de forma conjunta e alinhada. Diferentes 
iniciativas que visam favorecer o investimento susten-
tável vêm sendo realizadas, porém de forma pontual.  É o 
caso da política de isenção fiscal para Sistema de Com-
pensação de Energia Elétrica, inicialmente prevista por 
resoluções normativas da ANEEL (482/2012 e 687/2015) 

71  Rede de instituições financeiras de desenvolvimento (bancos multilaterais e bilaterais, nacionais e locais de desenvolvimento), 
agências de cooperação e outras instituições relacionadas que atuam com financiamento urbano de infraestrutura no Brasil. A Rede 
FISC visa, através da troca de experiências e implementação de parcerias e ações conjuntas, desbloquear investimentos urbanos 
sustentáveis nas cidades brasileiras.
72  Para maiores detalhes acerca da atuação da Rede FISC, ver ANEXO B – Relatório das Atividades da Rede para o Financiamento de 
Infraestrutura Sustentável em Cidades (Rede FISC).
73  Para maiores informações, ver “Introdução à mensuração da oferta de financiamento climático e verde”, presente na Seção 3 deste 
estudo.
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e pelo Convênio ICMS 16/15 do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ), com posterior comple-
mentação pelos estados de Minas Gerais, por meio da 
Lei nº 22.549/2017, e do Rio de Janeiro, mediante a  Lei 
8922/2020, que prevê isenção no Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para contribuin-
tes que tiverem pequenos geradores de energia solar fo-
tovoltaica e que injetem na rede elétrica a produção de 
placas solares que excederem seu consumo. 

A pouca clareza sobre as prioridades de desenvolvimento 
de baixo carbono nas cidades e o baixo alinhamento en-
tre os incentivos dificultam o estabelecimento de condi-
ções de mercado favoráveis e o gerenciamento de riscos  
(Nassiry et al., 2016), o que tende a afastar investidores da 
área mais avessos ao risco, como é o caso do sistema fi-
nanceiro e de investidores privados (Floater et al., 2017; 
Horn e Feil, 2019). Alinhar as prioridades políticas e econô-
micas entre governo federal, governos estaduais e gover-
nos municipais no que tange ao financiamento de cidades 
mais sustentáveis é condição básica para o avanço da pau-
ta. Em suma, o desenvolvimento de projetos sustentáveis 
em cidades precisa estar sincronizado não apenas com as 
metas e prioridades climáticas dessas áreas, mas alinha-
vado e incorporado pelas várias agências e atores do setor 
público nacional (CCFLA, 2015).

4.2 Incertezas regulatórias

A criação de regulações que definam com clareza as fun-
ções dos atores e deem transparência ao processo de fi-
nanciamento e implementação das iniciativas determina-
rá o sucesso da implementação de infraestrutura urbana 
e de baixo carbono no país (Nassiry et al., 2016; Banco 
Mundial e FGV/CERI, 2017).

Entre as diversas incertezas regulatórias que prejudicam 
a oferta de serviços de baixo carbono nas cidades estão 
a falta de clareza e de cobertura legal frente às especifi-
cidades e inovações das soluções verdes. Muitas vezes, 
os projetos estão inseridos em setores cujas estruturas 
de mercado são complexas e pouco desenvolvidas, dado 
seu caráter inovador, como é o caso da mobilidade elétri-
ca (Fontes, 2018). Existe, por exemplo, pouca clareza sobre 
os melhores modelos de aquisição (ou leasing) de ônibus 
elétricos ou movidos a biometano e sobre as atividades de 
captação de biogás, controle de riscos ambientais, gera-
ção de energia elétrica e alimentação na infraestrutura de 
gás. A falta de padronização das normas, particularmente 
em setores inovadores, aumenta o potencial de divergên-
cia entre contratantes e contratados em projetos de infra-
estrutura urbana, abrindo caminho para diferentes deci-
sões e interpretações (Ferraresi et al., 2018). 

Outro problema diz respeito à regulamentação pouco cla-
ra para a alocação de riscos e garantias relacionados ao 
financiamento e à implementação de consórcios ou agru-
pamentos de municípios para ampliar a escala de projetos 
de infraestrutura urbana. Muitos projetos de infraestru-

tura urbana são de pequena escala, sendo difícil realizar 
empréstimos internacionais e desenvolver PPPs74 para 
viabilizar sua implementação, uma vez que os custos de 
tais operações podem ser muito altos e, assim, não justi-
ficar o projeto (CCFLA, 2015). 

A formação de consórcios intermunicipais é prática co-
mum no Brasil, ocorrendo em 73% das cidades (Jubé, 
2020) e cobrindo importantes setores da infraestrutura 
urbana, como saneamento, via desenvolvimento de ater-
ros sanitários urbanos. Persistem, porém, normativas 
insuficientes para determinar o papel e a responsabili-
dade de cada ente em tais arranjos, tanto no desenvolvi-
mento, quanto no financiamento de projetos conjuntos. 
Entre as lacunas regulatórias podem ser citadas dificul-
dades para o estabelecimento de negociações políticas 
sólidas, que garantam a estabilidade dos consórcios por 
tempo prolongado (Dutra, Sampaio e Amorim, 2016), e 
carência de mecanismos de garantia parcial projetados 
para, por exemplo, tratar de questões como não-reem-
bolso ou riscos de desempenho de tecnologias de baixo 
carbono. Uma regulação eficiente seria capaz de evitar 
risco moral e distorções de mercado para arranjos viabi-
lizados via agrupamentos.

Outra questão relevante é o baixo nível de transparên-
cia e de sistematização de informações e dados sobre 
setores, projetos e arranjos financeiros ligados às ini-
ciativas de infraestrutura urbana e de baixo carbono. 
Essa deficiência tende a aumentar o grau de incerteza 
regulatória dos investimentos sustentáveis em cida-
des, influenciando a percepção de risco dos atores, o 
que torna os investimentos potencialmente mais caros 
e menos atrativos. Muitas vezes, a baixa transparência 
está relacionada com a carência de definição de fun-
ções entre atores envolvidos nos projetos. No âmbito 
municipal, particularmente, verifica-se um atrelamen-
to frequente ao baixo nível de digitalização de serviços 
públicos (OCDE, 2018), o que também gera lentidão em 
processos como os de contratação pública.

PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO DE 
PROJETOS EM NÍVEL LOCAL

4.3 Planejamento urbano insuficiente

São imprescindíveis a identificação e o desenvolvimento 
de projetos em infraestrutura urbana e sustentável que 
estejam de acordo com os planos de desenvolvimento ur-
bano existentes (Bonilla e Zapparoli, 2017). Governos lo-
cais dispostos a realizar investimento em infraestrutura 
de baixo carbono devem fazê-lo a partir de uma visão de 
desenvolvimento sustentável de longo prazo estipulada 
entre diferentes atores e setores do governo municipal. 
Muitos governos locais brasileiros não conseguem reali-
zar o alinhamento do planejamento urbano e das grandes 
diretrizes de desenvolvimento do município com os in-
vestimentos e planos setoriais (Evers et al., 2018) de cur-

74  Até 2017, conforme a antiga Lei 11.079/2004, as Parcerias Público-Privadas só poderiam ser celebradas caso o contrato fosse no 
valor mínimo de R$ 20 milhões. A partir da Lei 13.529/2017,  o valor mínimo foi alterado para R$ 10 milhões (BRASIL, 2017).
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sa etapa, os municípios acabam por comprometer sua capa-
cidade de levantar recursos e financiar iniciativas.

Entre os fatores que contribuem para a dificuldade de 
estruturar projetos estão capacidade técnica munici-
pal deficiente, falta de diretrizes básicas, baixo nível de 
conhecimento dos municípios sobre o tipo de estudo e 
os processos necessários para preparar investimentos 
financiáveis de baixo carbono e dificuldade de coorde-
nação entre diferentes áreas municipais, dado que pro-
jetos urbanos sustentáveis em geral são integrados, 
perpassando diversas áreas76. 

Além disso, há carência de instâncias coordenadoras de 
projetos para criação do pipeline, pouco apoio na estrutu-
ração e nas análises de custo-benefício e necessidade de 
centralização do conhecimento sobre projetos em uma 
única instância ou área técnica capacitada. Muitas vezes, 
mesmo quando são realizados projetos-piloto de infraes-
trutura bem sucedidos (de mobilidade elétrica, eficiência 
energética e iluminação pública, entre outros), os muni-
cípios não apresentam estratégias ou capacidades para 
replicar ou dar escala a tais iniciativas.

Não apenas a capacidade técnica é um desafio, mas a 
própria falta de recursos e de opções de financiamen-
to para a preparação dos projetos pode comprometer a 
possibilidade de as prefeituras acessarem empréstimos 
ou realizarem parcerias com o setor privado. Estima-
-se que, em termos mundiais, os custos de preparação 
de projetos estejam na faixa de 2,5% a 5% do investi-
mento total (Nassiry et al., 2016). Em países em desen-
volvimento, a estimativa sobe para até 10% dos custos 
(Schneider-Roos et al., 2014). Muitas vezes, as cidades 
brasileiras enfrentam um alto grau de incerteza sobre a 
obtenção de recursos. Nesses casos, o risco de que os 
projetos não sejam implementados acaba por inibir in-
vestimentos. Nesse cenário, faltam estruturas que com-
partilhem os custos com os governos locais ou que for-
neçam incentivos à fase de preparação de projetos.

Governos locais devem realizar uma série de atividades 
complexas entre a concepção e a captação de recursos, 
incluindo garantir a “bancabilidade” do projeto sustentá-
vel. Estão entre essas ações acessar, gerar, controlar e 
gerenciar dados e informações sobre todos os tipos de 
serviços de infraestrutura, a fim de conferir qualidade aos 
estudos de viabilidade e gerar nos financiadores confian-
ça para investir em projetos de baixo carbono nas cida-
des. Muitos projetos municipais não conseguem vencer 
as fases iniciais e intermediárias de preparação, caindo 
em um relativo “vale da morte” comum nessa área, o que 
leva a uma redução drástica do potencial de implementa-
ção de soluções urbanas sustentáveis.  

to, médio e longo prazo. A dificuldade em realizar o pla-
nejamento urbano estratégico para o desenvolvimento 
sustentável no Brasil torna mais difícil o acesso a recur-
sos, uma vez que (i) impossibilita a avaliação e a escolha 
do conjunto de investimentos prioritários e estratégicos 
adequados às reais necessidades locais e que tenham 
maior custo-efetividade social e ambiental e (ii) diminui a 
probabilidade de concretização do projeto, que pode aca-
bar por competir com outros projetos emergenciais, ge-
rando insegurança para as instituições financeiras. 

Além disso, deficiências nas práticas de planejamento 
local podem levar à utilização de recursos orçamentá-
rios e previsões contábeis inadequados para a realiza-
ção dos investimentos sustentáveis, à falta de sinais aos 
agentes econômicos sobre as necessidades e intenções 
de investimento e a um cronograma inadequado de pro-
jetos e obras (Dantas, 2012; Floater et al., 2017). Além 
disso, projetos de infraestrutura, com tempo de imple-
mentação e maturação longos, dependem fortemente 
de planejamento fiscal e técnico para sua execução.

Por fim, é relevante oferecer ao mercado de finanças cli-
máticas e sustentáveis (Ahmad et al., 2019) sinais de es-
tabilidade e clareza que não dependam dos ciclos elei-
torais. Diversos estudos apontam uma forte influência 
desses ciclos  políticos na gestão fiscal dos municípios 
brasileiros (Sakurai e Menezes Filho, 2008; Sakurai e 
Gremaud, 2015; Bartoluzzio e dos Anjos, 2020). A des-
continuidade política, incluindo mudanças de gestão 
fiscal, governança e prioridades governamentais, aliada 
a territórios sem estratégias e diretrizes de desenvolvi-
mento, prejudica a promoção de projetos sustentáveis. 
Por causa dessa descontinuidade, não há tempo sufi-
ciente para a maturação do processo que vai do estabe-
lecimento de diretrizes para o planejamento urbano até 
a tradução dessas diretrizes em ações concretas.

4.4 Dificuldades na preparação de 
projetos e desenvolvimento de pipelines

Diversas publicações apontam que, diferentemente do 
que se acredita, a principal barreira ao financiamento de 
projetos sustentáveis não é a oferta de recursos, mas a di-
ficuldade de desenvolver projetos “bancáveis”75 (Oberhol-
zer et al., 2018; Nassiry et al., 2016; WWF, 2015). Ou seja, 
iniciativas com robustez técnica, viabilidade econômica 
e financeira e consistência jurídica. 

A incapacidade de desenvolver e gerenciar projetos susten-
táveis, sejam eles financiados por empréstimos nacionais, 
internacionais ou PPPs, é um problema  frequente nas esfe-
ras subnacionais brasileiras, principalmente nos municípios 
de pequeno e médio porte. Por não conseguirem superar es-

75  Segundo Nassiry et al., (2016), o potencial que um projeto tem de obter financiamento “depende de uma série de fatores, incluindo 
a política e o ambiente regulatório, consultas às partes interessadas relevantes, capacidade das contrapartes de se envolver com 
investidores, qualidade da documentação e, em um nível fundamental, questões de desenvolvimento econômico, como qualidade de 
crédito e disposição de pagar.” (Nassiry et al., 2016, pg. 6). Tradução nossa.
76  Informação coletada durante o IV Encontro Presencial da Rede de Financiamento para Infraestrutura Sustentável em Cidades (Rede 
FISC).
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS E 
FINANCIAMENTO

4.5 Deficiências no direcionamento de 
recursos para o desenvolvimento sustentável

Quase metade das cidades brasileiras investe apenas 3% da 
sua receita total em áreas que geram bem-estar à popula-
ção (FIRJAN, 2019). As escolhas de investimento nas cida-
des são feitas sem a necessária análise do custo-benefício 
das iniciativas e a partir de informações incompletas sobre 
o real retorno oferecido pelo investimento em ativos sus-
tentáveis, o que talvez se explique pelo fato de esse retor-
no muitas vezes não ser financeiro, mas na forma de bene-
fícios e co-beneficios sociais e climáticos não-monetários 
(Ahmad et al., 2019). Isso é particularmente problemático 
para a infraestrutura urbana de baixo carbono, porque in-
vestimentos nesse setor exigem despesas de capital inicial 
de 5% a mais de 10% superiores, em relação a outros pro-
jetos. No entanto, tais investimentos oferecem retornos e 
benefícios não-monetários muito importantes para a tran-
sição para uma economia de baixo carbono (CCFLA, 2015).

O baixo nível de conhecimento acerca das oportunidades 
econômicas e dos benefícios dos investimentos de baixo 
carbono, assim como a carência de dados e de capaci-

tentabilidade durante o processo de escolha dos inves-
timentos, agrupar diferentes conhecimentos e setores 
locais para desenvolver projetos com maior impacto, 
planejar o direcionamento dos recursos e monitorar a 
efetividade dos gastos já realizados, a fim de mapear 
os investimentos com maiores retornos para replica-
ção em outras áreas77. Uma vez que o orçamento mu-
nicipal é limitado e sem a real identificação do retorno 
dos investimentos em projetos urbanos sustentáveis, 
tais iniciativas ficam comprometidas.

4.6 Situação fiscal precária dos municípios

Cerca de 73,9% dos municípios brasileiros têm gestão 
fiscal difícil ou crítica (FIRJAN, 2019). Essa realidade faz 
muitas cidades enfrentarem dificuldades para levantar 
recursos que viabilizem o desenvolvimento urbano sus-
tentável. Para municípios nessa situação, projetos de 
baixo carbono acabam por competir com outras inicia-
tivas consideradas mais urgentes, como pavimentação, 
por exemplo78. 

Isso fica evidente quando as cidades vão buscar em-
préstimos em bancos multilaterais e bilaterais de 
desenvolvimento. O governo federal impõe uma sé-
rie de requisitos de credibilidade aos governos lo-
cais para oferecer-lhes garantia soberana e, assim, 

permitir que busquem financiamento público inter-
nacional79. Esses requisitos de adequação da ad-
ministração fiscal são avaliados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) e estão presentes na Lei de 
Responsabilidade Fiscal ou LRF (Lei Complementar 
101, de 2000), que estabelece  diretrizes para a ges-

<5.000 9% 9% 30% 52%

5.001 a 10.000 9% 12% 42% 37%

10.001 a 20.000 9% 14% 43% 33%

20.001 a 50.000 13% 12% 42% 33%

50.001 a 100.000 16% 13% 46% 26%

100.001 a 500.000 27% 13% 41% 19%

>500.000 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40% 48% 3%

A          B          C          D

Gráfico 19. Distribuição da nota CAPAG de acordo com a população dos municípios brasileiros

Fontes: Elaboração própria, baseada em dados da STN (2019)

dade de gestão de informações que podem apoiar es-
se tipo de investimento, são uma realidade nas cidades 
brasileiras. Para realizar gastos mais efetivos em suas 
cidades, governos locais carecem em seu corpo técni-
co da capacidade de gerir novos modelos de negócios 
para iniciativas sustentáveis, incluir critérios de sus-

77  Informações coletadas durante os eventos da Rede para o Financiamento de Infraestrutura Sustentável em Cidades (Rede FISC).
78  Informação coletada durante os eventos da Rede para o Financiamento de Infraestrutura Sustentável em Cidades (Rede FISC).
79 Aval concedido pelo governo federal apenas a entidades subnacionais que cumpram o processo de seleção implementado 
pela Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX.
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tão financeira por órgãos públicos em todos os níveis 
governamentais. Para analisar a situação fiscal dos 
entes subnacionais que querem contrair emprésti-
mos com garantia da União, a STN utiliza em parti-
cular o indicador de Capacidade de Pagamento, cha-
mado CAPAG80. 

Para diagnóstico da saúde fiscal do estado ou município, 
o CAPAG indica o nível de endividamento, a poupança cor-
rente e o índice de liquidez, atribuindo  conceitos A, B, C, D 
e n.d. A é o melhor conceito, e n.d. aponta municípios que 
não tiveram avaliação do índice correspondente. Apenas 
cidades com notas CAPAG A ou B podem contrair emprés-
timo internacional. Dos 5.569 municípios brasileiros, só 
1.642, ou seja, 30%, têm nota CAPAG suficiente para con-
trair empréstimos internacionais (são 868 com nota A e 
774 com nota B) (STN, 2019). Para piorar o cenário, quanto 
menor o porte das cidades, mais precários são os indica-
dores fiscais relevantes para a contratação de emprésti-
mos internacionais (Gráfico 19). 

A baixa capacidade de endividamento dos municípios es-
tá relacionada tanto ao padrão dos gastos públicos quan-
to às receitas limitadas (Floater et al., 2017). Como já foi 
mencionado, as receitas e os orçamentos locais cobrem 
apenas uma parte do necessário para bancar a  infraes-
trutura sustentável (NCE, 2016). A combinação de dife-
rentes opções de financiamento, incluindo locais, nacio-
nais, internacionais e privadas, deve ser coerente, com os 
vários níveis de governo participando de forma comple-
mentar. Além disso, o financiamento precisa ser apoiado 
por uma administração pública eficaz e por uma gestão 
transparente de informações (Ahmad et al., 2019). Existe, 
porém, um subaproveitamento das possibilidades de ala-
vancagem de recursos em nível local.

4.7 Dificuldades na superação de 
processos de captação de recursos 
de bancos de desenvolvimento 
internacionais, nacionais e regionais 

Existem importantes limitações para obtenção de finan-
ciamento público internacional e nacional, em função dos 
processos pelos quais os municípios devem passar, va-
riando de complexidade conforme o tipo de instituição de 
desenvolvimento em questão. 

No caso do financiamento público internacional, os ban-
cos exigem que sejam cumpridos seus requisitos internos, 
além de cobrarem a chamada garantia soberana. A garan-
tia soberana é uma espécie de aval concedido pelo gover-
no federal a entes subnacionais que cumpram um rigoroso 
processo de seleção realizado pela Comissão de Financia-
mentos Externos – COFIEX, órgão do Ministério da Econo-
mia. Somando esse processo complexo à necessidade de 
submeter-se a requisitos de instituições financeiras inter-
nacionais, frequentemente considerados exaustivos e não 

tão claros, os governos locais tendem a considerar pouco 
atraente a busca de empréstimos e de apoio internacional 
para financiar iniciativas sustentáveis81. 

Além disso, os processos considerados longos, com du-
ração média de dois anos até a efetivação do financia-
mento e a possibilidade de início da execução. Esse prazo 
complica o acesso, dado o ciclo político de quatro anos 
vigente no Brasil. Em suma, o acesso aos recursos é de-
sencorajado em razão da necessidade que as municipali-
dades têm de passar por dois processos complexos, o da 
instituição financeira e o da COFIEX.

A exemplo dos bancos multilaterais e bilaterais de desen-
volvimento, os bancos nacionais e regionais impõem aos 
municípios requisitos de adequação da administração 
fiscal presentes na LRF. No entanto, esse é um proces-
so relativamente mais simples do que o necessário para 
a contratação de empréstimos internacionais. Para ob-
ter empréstimos junto a bancos nacionais e regionais de 
desenvolvimento, os municípios devem entrar em conta-
to diretamente com a instituição financeira de interesse 
(STN, 2020). Esse processo costuma exigir a incorpora-
ção de um agente político dedicado dentro do governo 
local, que realiza as negociações com representantes da 
instituição financeira.  

Ter agentes públicos ou políticos dedicados e tecnica-
mente capacitados — essenciais para realizar ações de 
matchmaking entre as ambições dos projetos das ci-
dades e as regras e prioridades de cada banco de de-
senvolvimento internacional, nacional e regional — é 
um desafio para os governos locais. Além disso, muitos 
municípios desconhecem o leque de opções de finan-
ciamento disponíveis para eles, bem como os critérios 
exigidos pelas instituições para a concessão do finan-
ciamento. Um exemplo é o valor mínimo do projeto, que 
nas instituições internacionais em geral é mais alto, em 
função dos custos de transação maiores, levando à ex-
clusão de projetos pequenos. 

80  Portaria nº 501, de 23 de novembro de 2017, e Portaria nº 882, de 18 de dezembro de 2018, do Ministério da Economia.
81  Informação coletada durante os eventos da Rede para o Financiamento de Infraestrutura Sustentável em Cidades (Rede FISC).
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Esta seção apresenta nove recomendações para ajudar na 
superação das barreiras apresentadas na seção anterior e 
destravar o financiamento verde e climático para a provi-
são de infraestrutura urbana nas cidades brasileiras. 

A elaboração e a sistematização dessas grandes diretri-
zes foi baseada em informações e dados coletados em 
três fontes. A primeira fonte de informação são as con-
siderações e sugestões derivadas de debates realizados 
no âmbito da Rede para Financiamento de Infraestrutura 
Sustentável em Cidades (Rede FISC)82 entre 2017 e 2020. 
Representantes e especialistas em financiamento urbano 
de instituições financeiras internacionais, nacionais e re-
gionais, assim como representantes de facilities de proje-
tos e dos governos locais e federal, apontaram ideias e re-
comendações incluídas nesta seção. A segunda categoria 
corresponde às análises de dados, informações e debates 
que os autores realizaram para a confecção deste relató-
rio. Por fim, a terceira categoria consiste na revisão de li-
teratura qualitativa e inclui as contribuições de publica-
ções sobre financiamento verde e climático em cidades e 
financiamento de infraestrutura urbana. 

Constatou-se que a superação dos entraves ao financia-
mento verde e climático para infraestrutura urbana nas ci-
dades brasileiras exigirá o apoio e o comprometimento de 
diferentes instituições e níveis de governo. Sendo assim, 
as recomendações são direcionadas a uma série de atores, 
incluindo governo federal, governos estaduais e munici-
pais, instituições financeiras e organizações de interesse 
público do setor climático e do setor privado. Ademais, as 
recomendações cobrem áreas que abrangem o ambiente 
institucional local e nacional, o orçamento público, o sis-
tema financeiro e o mercado financeiro de maneira geral 
(OCDE, Banco Mundial e ONU Meio Ambiente, 2018).

Cada recomendação é apresentada levando em conta seu 
funcionamento e objetivo, a barreira que tem potencial de 
vencer, os riscos associados à implementação e os ato-
res-chave para sua viabilização. As recomendações são 
as seguintes:

1.  Garantir o alinhamento em nível nacional de políticas vol-
tadas ao desenvolvimento urbano de baixo carbono

2.  Implementar estratégias para aprimorar o ambiente 
regulatório e impulsionar projetos nos setores de infraes-
trutura urbana de baixo carbono 

3.  Assegurar instâncias de apoio ao planejamento urbano e à 
gestão de investimentos de baixo carbono nas cidades

4.  Implementar um programa amplo, contínuo e integra-
do de capacitação técnica e de preparação de projetos 
sustentáveis para gestores locais

5.  Aprofundar a incorporação da agenda climática urbana 
na atuação do sistema financeiro brasileiro

6.  Fomentar instrumentos financeiros inovadores e mo-
delos de investimento alinhados com o desenvolvimento 
urbano de baixo carbono

7.  Aprimorar o ambiente fiscal local para garantir recur-
sos para investimentos em projetos de baixo carbono 
nas cidades

8.  Facilitar o acesso a recursos para implementação de 
infraestrutura urbana de baixo carbono por meio do se-
tor privado

9.  Desenvolver ferramentas, arranjos e incentivos para 
facilitar o acesso a empréstimos públicos nacionais e in-
ternacionais para projetos urbanos de baixo carbono

Na tabela 3, no final desta seção, são apresentados de for-
ma resumida as barreiras, as recomendações, as ações, os 
atores relevantes e a perspectiva de implementação.

5.1. Garantir o alinhamento em nível na-
cional de políticas voltadas ao desenvol-
vimento urbano de baixo carbono

Barreira atrelada: Baixo nível de governança coordenada 
e de planejamento integrado

A primeira recomendação diz respeito ao desenvolvimen-
to de um planejamento e de ações coordenadas entre os 
governos nacional, estaduais e municipais e suas respec-
tivas políticas regulatórias, fiscais e tributárias, a fim de 
ampliar o financiamento verde e climático de infraestru-
tura urbana.

Em primeiro lugar, para direcionar os fluxos financeiros 
à viabilização de infraestrutura sustentável nas cidades 
é importante que haja compromissos para o desenvol-
vimento urbano de baixo carbono definidos e previstos 
em políticas nacionais (Broekhoff et al., 2018). Produzir 
de forma coordenada políticas e planos com diretrizes 
para a trajetória sustentável das cidades brasileiras nos 
próximos anos tem o potencial de ampliar o nível de in-
vestimento (Floater et al., 2017). Recomenda-se um pro-
grama amplo de pactuação e engajamento, liderado pelo 
governo nacional, para o desenvolvimento e a incorpora-
ção de políticas nacionais voltadas à promoção do desen-
volvimento de baixo carbono em zonas urbanas por parte 
de governos estaduais e municipais, agências públicas, 
organizações da sociedade civil e outros atores. Esse 
programa pode ser realizado no médio e no longo pra-
zo, requerendo amplo debate com os diferentes atores, 
de forma a garantir um processo participativo, acompa-
nhado por estruturas de comunicação transparentes, que 
permitam o engajamento da sociedade civil.

Além de formular diretrizes sobre o desenvolvimento ur-
bano de baixo carbono em políticas nacionais, é neces-
sário integrar as prioridades sustentáveis a outras políti-
cas nacionais e locais e à atuação dos órgãos públicos de 
maneira geral. Para isso, recomenda-se a criação de uma 
instância coordenadora multinível ou a revisão das estru-
turas institucionais existentes, de maneira que elas inclu-

82  Para maiores informações, ver Anexo B — Relatório das Atividades da Rede para o Financiamento de Infraestrutura Sustentável em 
Cidades (Rede FISC).
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am representantes dos governos nacional, estadual e mu-
nicipal e de suas respectivas agências e que possam, de 
forma integrada, monitorar ações e abordar diretamente 
problemas e desafios críticos da agenda. 

Isso tem potencial de garantir o avanço da pauta e de di-
minuir as chances de que as iniciativas concretas para 
implementar as diretrizes e os compromissos climáticos 
urbanos fiquem relegadas a ações setoriais ou territoriais 
fragmentadas. Entre as atribuições da instância proposta 
estariam a definição da melhor distribuição das respon-
sabilidades entre os entes federativos, a identificação e 
a redução de lacunas financeiras, a cooperação para am-
pliação da capacidade de diferentes governos e agências 
e a melhoria de estruturas participativas (Habitat III, 2017).  
Essa ação pode ser realizada no médio prazo e ser lidera-
da pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR). A 
iniciativa deve contar com representantes de governos 
locais, de instituições financeiras públicas, de agências 
reguladoras, como o Tribunal de Contas da União (TCU), e 
de outros agentes públicos com influência sobre a traje-
tória de desenvolvimento das cidades.

Para garantir que exista coerência nas ações dos dife-
rentes setores e níveis de governo é necessário avaliar as 
interações entre eles e o grau de alinhamento ou diver-
gência de suas políticas (Floater et al., 2014). Devem ser 
revistos planos, políticas e subsídios, entre outros, que 
não estejam alinhados entre si ou que não estejam alinha-
dos com a agenda urbana de baixo carbono desenvolvida 
em nível nacional. Um exemplo de políticas desalinhadas 
é a carga tributária (Imposto sobre Produtos Industriali-
zados – IPI) que incide sobre a compra de bicicletas elétri-
cas, que chega a 35% do valor da aquisição, enquanto pa-
ra automóveis convencionais individuais o índice cai para 
cerca de 2%. Muitas cidades vêm buscando ampliar sua 
malha cicloviária, mas o incentivo dado em nível nacional 
via IPI não está alinhado com esse esforço local .

A revisão de planos, políticas e subsídios exige tempo, e 
sua implementação pode envolver riscos políticos. Como 
um primeiro passo, sugere-se que o governo nacional crie 
um comitê técnico voltado à revisão de incentivos fiscais, 
tributários, legais ou outros, em diferentes níveis gover-
namentais, que estejam desalinhados entre si ou com as 
diretrizes nacionais de desenvolvimento de baixo carbono 
nas cidades . A revisão é capaz de sinalizar a nova diretriz 
adotada pelo governo nacional e, ao fazê-lo, pode facilitar a 
revogação das medidas indesejadas no longo prazo.

Por fim, salienta-se que o governo nacional tradicional-
mente influencia as políticas e ações em nível local para 
garantir o desenvolvimento do país (CCFLA, 2015). Ele é 
o principal agente responsável pelo desenvolvimento de 
diretrizes de investimento climático em áreas urbanas, a 
partir de políticas, planos e ações capazes de guiar crité-
rios de investimento de diferentes agentes, tais como os 
bancos de desenvolvimento e os governos locais. Sendo 
assim, as medidas aqui propostas exigem, em particular, 
o comprometimento de longo prazo do governo federal 
com a implementação da agenda climática urbana no país 
e sua viabilização financeira. 

5.2. Implementar estratégias para 
aprimorar o ambiente regulatório a fim 
de impulsionar projetos nos setores de 
infraestrutura urbana de baixo carbono

Barreira atrelada: Incertezas regulatórias

Aprimorar regulamentos e arranjos contratuais de infra-
estrutura urbana de baixo carbono pode colaborar para 
o direcionamento e a alocação do financiamento verde e 
climático para as cidades. Mudanças na legislação, na es-
truturação, na regulação e na forma de contratação têm 
potencial de mitigar os riscos decorrentes do desenho 
regulatório e legal, dando mais clareza e estabilidade aos 
projetos (Ferraresi et al., 2018). 

A primeira ação recomendada é o aprimoramento de ar-
ranjos legais para ampliar a escala dos projetos nas ci-
dades. Sugere-se que o governo nacional — em parce-
ria com governos estaduais e locais, com as instituições 
financeiras de desenvolvimento nacionais e internacio-
nais e com as instituições de apoio à preparação de pro-
jetos de infraestrutura urbana — reveja as normas para 
alocação de riscos e garantias no desenvolvimento de 
consórcios e outras formas de cooperação entre muni-
cípios (ver Box 3). Conforme mencionado, vários municí-
pios brasileiros já fazem uso de algum tipo de consórcio 
para oferta de serviços públicos (Oliveira et al., 2017). No 
setor de resíduos sólidos, por exemplo, a parceria inter-
municipal é incentivada pela Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (PNRS). Adicionalmente, em 2020, a COFIEX 
editou a Resolução 1/2020, que estabelece critérios pa-
ra operações de crédito externo para consórcios públicos 
(BRASIL, 2020b).  

Apesar dos avanços, medidas importantes ainda preci-
sam ser tomadas. É necessário dar clareza, por exemplo, 
à distribuição dos riscos e das responsabilidades de ins-
tituições consorciadas para obtenção de empréstimos 
nacionais e internacionais. Além disso, regulamentar os 
incentivos para a participação dos estados na formação 
dos consórcios e assegurar apoio financeiro e instru-
mentos de garantia para projetos intermunicipais seria 
importante para estimular esse tipo de arranjo e viabi-
lizar projetos de infraestrutura urbana de baixo carbono 
em municípios menores. O desenvolvimento de consór-
cios e de outras formas de cooperação entre municípios 
poderia facilitar estratégias de agregação, que vêm sen-
do bastante discutidas por organismos internacionais 
como formas eficientes de viabilizar projetos de infraes-
trutura urbana de baixo carbono (Shakya e Byrnes, 2017). 
Esse tema é debatido na recomendação “implementar 
programa amplo, contínuo e integrado de capacitação 
técnica e de preparação de projetos sustentáveis para 
gestores locais”.

Além disso, como os projetos de baixo carbono são com 
frequência iniciativas inovadoras, eles carecem de nor-
mas claras e do desenvolvimento de arranjos contratuais 
que delimitem as funções dos agentes e estabeleçam es-
truturas claras de alocação de risco com o poder público. 
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É o caso de projetos inovadores nos setores de resíduos 
e mobilidade elétrica e, em menor grau, de projetos de 
eficiência energética em edifícios e iluminação pública. 
Essa inércia institucional e legal dificulta a mudança nos 
padrões de investimento e o direcionamento de recursos 
para soluções inovadoras de baixo carbono em cidades 
(Floater et al., 2017). Estão em curso importantes iniciati-
vas legais para tratar dessas questões, incluindo o projeto 
de Lei de Licitações (PL 1292/95). 

Apesar dessas iniciativas, um esforço coordenado para 
apoiar as necessidades legais e regulatórias de setores 
de baixo carbono em cidades deve ser realizado nacional-
mente. Recomenda-se a criação de um comitê ou de uma 
instância voltada ao contínuo aprimoramento de regula-
ções e marcos legais nessas áreas. É importante que es-
sa instância esteja ligada às instituições de planejamen-
to e governança da infraestrutura e do desenvolvimento 
de baixo carbono em nível nacional. Entre os atores que 
podem liderar tal iniciativa estão o governo nacional, os 
governos estaduais e municipais e as agências públicas 
responsáveis por licitações, contratações ou outros tipos 
de atuação nos setores relevantes, além de representan-
tes do setor privado, do Tribunal de Contas da União e do 
Ministério Público. Entre outras funções, a instância pro-
posta pode desenvolver um diálogo conjunto para apri-
morar a legislação, revisando regulamentos que dificul-
tam o desenvolvimento de projetos de baixo carbono em 
cidades. Também pode criar uma base de dados de re-
gulações e boas práticas em diferentes setores urbanos 
de baixo carbono (Felsberg Advogados, 2018). A mesma 
instância ainda poderá ser responsável pela verificação 
do cumprimento de leis e regulamentos pertinentes. Es-
sa iniciativa pode ser implementada no curto e no médio 
prazo, a partir do engajamento entre as instituições. No 
longo prazo, espera-se que tal unidade seja capaz de in-
fluenciar o desenvolvimento de novas leis, decretos e ou-
tros documentos legais. 

Outra importante recomendação diz respeito ao incre-
mento da transparência de dados e de informações acer-
ca do funcionamento dos serviços de infraestrutura ur-
bana, bem como sobre seu financiamento. Se, por um 
lado, a transparência nos serviços de interesse público, 
como os de infraestrutura, é fundamental para o desen-
volvimento econômico, ela também colabora para o cum-
primento de leis e regulamentos, criando um ambiente de 
negócios mais propício à atração de investidores priva-
dos (OGP, 2018). Para ampliar a transparência em setores 
da infraestrutura urbana é necessário atuar em duas fren-
tes. A primeira consiste em melhorar a coleta de dados 
por parte dos governos locais.  Na outra frente, devem ser 
compiladas as informações em plataformas completas, 
confiáveis, disponíveis e de fácil acesso para a população 
(UCLG e OGP, 2018). 

Para a primeira, recomenda-se a criação de um progra-
ma nacional voltado ao aprimoramento da transparência 
de dados de desempenho dos projetos de infraestrutura 
urbana que possibilite, por um lado, o acompanhamento 
de informações sobre a qualidade dos serviços urbanos 
e, por outro, que apoie uma precificação de risco mais 

precisa desses serviços. A criação e a divulgação de indi-
cadores apropriados podem fornecer os benchmarks bá-
sicos ao mercado e monitorar os riscos específicos dos 
projetos, bem como permitir avaliar empresas durante o 
processo licitatório (Wagner et al., 2014). Esse programa 
— sob liderança do governo nacional, em parceria com go-
vernos municipais e estaduais, entidades municipalistas, 
Judiciário e Ministério Público —poderia delimitar res-
ponsabilidades e sanções relacionadas às atividades de 
coleta de dados e disponibilização de informações locais. 
O programa nacional também pode especificar de quem é 
a atribuição de fornecer as informações e de criar incen-
tivos para que elas sejam divulgadas.

Para a segunda frente, sugere-se uma parceria com ins-
tituições financeiras regionais e nacionais de desenvolvi-
mento para criar uma linha de financiamento específica, 
voltada a apoiar a capacitação do quadro municipal para 
coleta das informações e a ampliação da digitalização dos 
serviços nas cidades brasileiras (OCDE, 2018). A baixa di-
gitalização nas cidades inviabiliza a disponibilização dos 
dados em grande escala. Essas ações podem ser realiza-
das em curto e médio prazo e têm o potencial de garantir 
o acompanhamento do desempenho da infraestrutura ur-
bana e de apoiar a formulação de novos projetos.
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BOX 3. AMPLIANDO A ESCALA DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: PROPOSIÇÃO DE MODELO JURÍDICO-
INSTITUCIONAL LIDERADO PELO BDMG

O estado de Minas Gerais é composto por 853 mu-
nicípios, apenas 33 deles com população supe-
rior a 100 mil habitantes1. Nesse cenário, há forte 
necessidade de ampliar a escala dos projetos de 
infraestrutura urbana para viabilizar o financia-
mento e a implementação. No primeiro semestre 
de 2020,  como forma de lidar com essa questão, 
o BDMG, com apoio do BID, propôs à Radar PPP2 e 
ao escritório Moysés & Pires3 o desenvolvimento 
de um modelo jurídico, regulatório e negocial para 
permitir a um maior número de municípios o aces-
so à contratação de serviços de modernização e 
operação de parques de iluminação pública (IP), 
nos moldes das Parcerias Público-Privadas. 

Nesse trabalho, foram estudadas três alternativas 
de aglutinação, incluindo consórcio público, con-
vênio de cooperação e empresa pública, e analisa-
das suas características, diferenças, vantagens e 
desvantagens. Ao final, o convênio de cooperação 
foi escolhido como modelo mais indicado para con-
tratação simultânea pelos municípios e parceiros 
privados, uma vez que possibilita ganhos de escala, 
por apresentar estrutura mais flexível, ausência de 
responsabilidade solidária, flexibilidade na inclusão 
de partícipes, segurança jurídica e ausência de for-
mação de personalidade jurídica. A partir da esco-
lha do convênio de cooperação, detalhou-se o mo-
delo jurídico regulatório proposto, contendo marco 
institucional, vínculo jurídico entre os partícipes e o 
governo do estado e análise da viabilidade econômi-
ca e do ambiente regulatório.

O convênio de cooperação viabiliza a elaboração de 
edital com licitação única e contrato padrão para o 
desenvolvimento de projetos de concessão em IP 

para todos os municípios, com anexos individualiza-
dos, considerando as particularidades de cada uma 
das cidades. Isso possibilita a aglutinação dos mu-
nicípios para a contratação integrada dos serviços 
públicos de implantação, modernização, eficienti-
zação, expansão, operação e manutenção da rede 
de iluminação pública. A partir da uniformização das 
leis municipais para cobrança da Contribuição para 
o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip)4, 
será necessário um único ente de regulação e fis-
calização dos serviços, de preferência estadual ou 
interfederativo, que também será o órgão licitante, 
com estrutura e competência para a regulação.

Espera-se, com esse modelo, dar segurança jurídica às 
empresas privadas que participarão de concessões, ao 
apresentar uma lógica de regulação centrada nos con-
tratos, simplificar e desonerar as atribuições dos mu-
nicípios enquanto poder concedente e gerar previsibi-
lidade e confiança entre os participantes. Espera-se, 
ainda, a partir desse modelo escalável, favorecer que as 
concessões de IP cheguem a municípios que hoje estão 
abaixo da linha de corte de viabilidade de tais projetos e 
que são a maioria no estado de Minas Gerais.

Com a posse de novos gestores municipais, em 
2021, tornou-se possível realizar os primeiros pro-
jetos de IP com o modelo desenvolvido. Além disso, 
a solução poderá ser replicada para outras necessi-
dades de investimento da gestão municipal em con-
cessão e PPPs nas áreas de saneamento, educação, 
saúde, mobilidade e cidades inteligentes. Em suma, 
o modelo dá racionalidade e eficiência aos recursos 
públicos em prol da sociedade e incentiva a expan-
são dos investimentos privados em infraestrutura 
no estado de Minas Gerais.

Autores: Henrique Amarante da Costa Pinto, vice-presidente do BDMG; Daniel Lage da Assunção, superintendente de estruturação 
de projetos e municípios do BDMG; Aurea Regina Evangelista S.F de Carvalho, gerente de estruturação de projetos; Lucas Ataydes 
Leite Seabra, assessor do BDMG; Janaina Aparecida Rezende, gerente de Direito Administrativo do BDMG; e Elaine Soares Rodri-
gues, analista de desenvolvimento.

Notas: 1 — IBGE:  estimativas de população para os municípios e para as unidades da federação brasileiros, com data de referência 
em 1º de julho de 2020; 2 — Empresa privada que, entre outros, dá consultoria estratégica para formulação de contratos de investi-
mento privado em infraestrutura e serviços públicos; 3 — Escritório especializado em Direito Público e na estruturação de projetos 
de infraestrutura; 4 -- Tributo utilizado única e exclusivamente para custear os serviços de iluminação pública.
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5.3 Assegurar instâncias de apoio ao 
planejamento urbano e à gestão de 
investimentos de baixo carbono em cidades

Barreira atrelada: Planejamento urbano insuficiente 

Qualificar as ações de planejamento nas cidades brasilei-
ras é um requisito para catalisar o financiamento e a im-
plementação efetiva da infraestrutura urbana de baixo car-
bono e para concretizar estratégias de desenvolvimento 
sustentável nas zonas urbanas do país (OCDE, Banco Mun-
dial e ONU Meio Ambiente, 2018). Por se tratar de investi-
mentos de longo prazo (NCE, 2016), os projetos de infraes-
trutura sustentável em municípios devem ser formulados 
em sintonia com os planos municipais, a exemplo do Plano 
Diretor e dos planos setoriais locais, como o Plano de Mo-
bilidade Urbana e o Plano Municipal de Gestão da Energia 
Elétrica. Além disso, os projetos devem estar contempla-
dos nos planos plurianuais municipais e nos diferentes pro-
gramas de política pública em nível local.

Para garantir o alinhamento de projetos de infraestrutu-
ra resiliente a planos, programas e metas setoriais locais, 
propõe-se a criação ou a reestruturação de instâncias pú-
blicas que ajudem os municípios a realizar tal conexão, a 
exemplo do Sistema de Financiamento de Ações nos Mu-
nicípios do Estado do Paraná (SFM) e do PARANACIDA-
DE (ver Box 4). Tais instâncias podem ser desenhadas ou 
adaptadas para estarem sujeitas a entes federais ou ins-
tâncias subnacionais. Sob qualquer uma dessas formas de 
governança, o desenvolvimento de tais instituições e fun-
ções exigirá o compromisso e o apoio de diferentes níveis 
governamentais, incluindo governo nacional, governos es-
taduais e governos municipais. Além disso, depois da ins-
tituição das instâncias ou de ações dentro de instâncias já 
existentes, deve-se colaborar diretamente com agências 
públicas, instituições financeiras regionais, nacionais e in-
ternacionais de desenvolvimento, instituições de pesquisa 
e entidades especializadas em planejamento urbano, pa-
ra apoiar as prefeituras municipais na implementação de 
ações de planejamento e gestão de projetos. 

Às instâncias caberá a verificação dos projetos locais fren-
te aos documentos oficiais de gestão da cidade e a deter-
minação da adequação das iniciativas ao desenvolvimen-
to local previsto. Assim, os municípios só poderão avançar 
nos projetos caso comprovem o alinhamento da iniciativa 
com a estratégia de desenvolvimento local traçada previa-
mente. Isso possibilitará a utilização de critérios e parâme-
tros mais precisos para identificar os projetos prioritários 
e aqueles que terão maiores impactos econômicos, sociais 
e ambientais. Caso os municípios careçam, por exemplo, 
de planos setoriais locais para verificar a adequação das 
iniciativas, a instância de apoio poderá dar suporte à co-
nexão de governos locais com opções de captação de re-
cursos ou algum outro tipo de apoio financeiro e técnico, 
para realizar o desenvolvimento de planos e programas. As 
instâncias de apoio ao planejamento urbano também po-
dem se associar a agências especializadas, secretarias e 
IFDs nacionais e regionais para fornecer suporte técnico e 

financeiro aos municípios no desenvolvimento de planos 
e programas. O Ministério do Desenvolvimento Regional, 
por exemplo, tem um sistema de apoio à elaboração de 
planos de mobilidade urbana, por meio do fornecimento 
de uma cartilha que auxilia gestores de cidades com mais 
de 100 mil habitantes na elaboração da minuta dos planos, 
com os conteúdos mínimos previstos na Lei 12.587 (BRA-
SIL, 2019; BRASIL, n.d.). Sendo assim, as instâncias pode-
riam, de forma coordenada, usufruir dos materiais e infor-
mações setoriais já existentes para apoiar os municípios.

Além de garantir o alinhamento dos investimentos com 
o planejamento local, as instâncias propostas podem 
apoiar a gestão de investimentos de longo prazo, ca-
racterísticos de projetos de infraestrutura de baixo car-
bono. Isso tem o potencial de diminuir a influência dos 
ciclos políticos e de promover uma coordenação mais 
efetiva de governança intraesferas (federal, estadual 
e municipal). Como demonstração do potencial de tal 
ação, pode-se citar o Programa de Parcerias de Investi-
mentos (PPI) do governo federal. O PPI tem como objeti-
vo ampliar a interação entre o Estado, em suas diferen-
tes esferas, e a iniciativa privada, por meio de contratos 
de parceria e de outras medidas de desestatização. Ele 
realiza, através do seu conselho e da sua secretaria, a 
avaliação e a recomendação de projetos prioritários que 
integrarão o programa, bem como garante a coordena-
ção, o monitoramento, a avaliação e a supervisão das 
ações e projetos. Em lugar da criação de um programa 
específico, propõe-se que as instâncias gestoras rea-
lizem ações de monitoramento, avaliação e supervisão 
das iniciativas, a exemplo do PPI, para garantir a efetiva-
ção dos investimentos de longo prazo para projetos ur-
banos de baixo carbono.

Uma terceira linha de ação que pode ser prerrogativa 
das instâncias de apoio ao planejamento e à gestão do 
investimento de baixo carbono em cidades é a criação 
de plataformas para armazenamento de informações 
sobre projetos municipais. Sugere-se que isso esteja 
em consonância com a última ação proposta na reco-
mendação “implementar estratégias para aprimorar o 
ambiente regulatório e impulsionar projetos nos setores 
de infraestrutura urbana de baixo carbono”. As platafor-
mas propostas têm o potencial de apoiar a estruturação 
e as análises de custo-benefício (value-for-money) de 
novos projetos. Dar suporte aos municípios no acesso, 
na geração, no controle e no gerenciamento dos dados 
sobre projetos de infraestrutura de baixo carbono per-
mite melhorar os serviços implementados e garantir a 
qualidade dos estudos de viabilidade, ampliando a con-
fiança dos financiadores para investir em projetos de 
baixo carbono.
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BOX 4. ALIANDO OS INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO AO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTADO: SIS-
TEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ – SFM1

O Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios 
do Estado do Paraná (SFM), destinado a todos os mu-
nicípios paranaenses, tem como objetivo prover apoio 
ao desenvolvimento urbano e regional no Paraná por 
meio de ações estratégicas voltadas ao financiamen-
to de entidades ou consórcios municipais, para satis-
fazer a demanda por serviços básicos, infraestrutura 
urbana e bens públicos e fortalecer institucionalmen-
te os municípios e regiões paranaenses.

Os financiamentos que colaboram para a implementação 
de estratégias de mitigação e adaptação climática, como 
a implantação de parques municipais, sistemas de drena-
gem, coleta e disposição final de resíduos sólidos e arbo-
rização, entre outros, vêm sendo desenvolvidos no estado 
desde 1988, inicialmente com a criação do Fundo Estadu-
al de Desenvolvimento Urbano. De caráter rotativo, os re-
cursos do sistema emprestados aos municípios, depois 
de serem amortizados, voltam ao seu capital para serem 
reinvestidos em novos financiamentos.

O SFM foi instituído por Decreto em 2002. Em 2013, 
passou a ser regido pela Lei Estadual nº 17.655, a qual 
garantiu a destinação dos recursos provenientes dos 
retornos e juros dos empréstimos concedidos e dos 
resultados auferidos em aplicações financeiras obri-
gatoriamente para futuros empréstimos vinculados 
ao SFM, com objetivo de garantir a perpetuidade 
dos financiamentos aos municípios. Essa mesma lei 
criou o Comitê de Investimento do SFM, de nature-
za consultiva, deliberativa e propositiva, com atribui-
ções para o estabelecimento de metas de aplicação, 
acompanhamento da realização dos investimentos 
e deliberação sobre os encargos contratuais para 
operacionalização dos financiamentos, tais como 
custos, juros, spreads, prazos e garantias, todos em 
conformidade com o Sistema Financeiro Nacional 
(SFN).

Para atingir seu objetivo, o SFM financia, com base 
nas orientações ditadas por seu Regulamento Ope-
racional (ROG)2, investimentos em infraestrutura ur-
bana básica, social e de apoio aos pequenos e micro 
produtores, mediante a construção, ampliação, re-

abilitação ou reforma de espaços e equipamentos 
públicos. Além disso, apoia o fortalecimento institu-
cional dos municípios, com o objetivo de melhorar as 
capacidades de gestão territorial, administrativa, tri-
butária e financeira, de aprimorar recursos humanos 
e de promover a ampliação e a atualização de instru-
mentos técnicos de apoio, visando o planejamento e 
a oferta de serviços públicos e a aquisição de bens 
móveis e imóveis.

Fazem parte da estrutura organizacional do SFM a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas – SEDU, responsável pela ela-
boração das políticas do desenvolvimento urbano 
e regional do Estado, cabendo-lhe a administração 
do SFM; o Serviço Social Autônomo PARANACIDA-
DE, com a função de agente técnico operacional; a 
Agência de Fomento do Paraná S.A. – Fomento Pa-
raná, com a função de agente financeiro; e o Comitê 
de Investimento do SFM. O PARANACIDADE apoia os 
municípios em relação ao desenvolvimento de pro-
jetos em atendimento aos critérios institucionais, 
legais, técnicos, ambientais, econômicos e finan-
ceiros estabelecidos no ROG e realiza análise prévia 
da documentação referente à Solicitação de Autori-
zação para Contratação de Operação de Crédito, a 
ser encaminhada ao Fomento Paraná ou à Secreta-
ria do Tesouro Nacional (STN).

O SFM se desenvolve em atualização permanente pa-
ra o atendimento às normas legais que orientam o fi-
nanciamento de infraestrutura urbana. Ele inova não 
apenas ao incluir em seus princípios as agendas mun-
diais, nacionais e locais capazes de orientar o desen-
volvimento urbano na busca de tornar as cidades pa-
ranaenses sustentáveis, igualitárias e inclusivas, mas 
também por se configurar como uma instância coor-
denadora e gestora do financiamento de longo prazo 
para o desenvolvimento urbano no Paraná. Atualmen-
te o SFM conta com recursos destacados para o setor 
público na monta de R$ 1,47 bilhão de reais, e, nos últi-
mos cinco anos, disponibilidade anual em média para 
novos contratos no valor de R$ 276 milhões de reais3.

Autores: Álvaro Cabrini Júnior, superintendente executivo; Alexandre Simas, coordenador de estudos e captação de recursos; 
e Geraldo Luiz Farias, assessor SUPEX.

Notas: 1 — Para maiores informações, acessar PARANACIDADE (http://www.paranacidade.org.br/); 2 — Resolução 007/2019, que 
aprova o Regulamento Operacional Geral do PARANACIDADE. http://www.paranacidade.org.br/arquivos/File/ROG/Regulamen-
to_operacional-versao-2019.pdf.; 3 — Dados de setembro de 2020.
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5.4 Implementar programa amplo, 
contínuo e integrado de capacitação de 
preparação de projetos sustentáveis 
para gestores locais

Barreira atrelada: Dificuldades na preparação de proje-
tos e no desenvolvimento de pipelines 

Para captar recursos para projetos de infraestrutura ur-
bana e de baixo carbono, os governos locais precisam de-
senvolver projetos de qualidade, tanto conceitualmente, 
quanto do ponto de vista financeiro, ou seja, projetos que 
sejam economicamente viáveis para as cidades, atrativos 
para investidores e que tragam benefícios ambientais e 
sociais (Oberholzer et al., 2018). Existe, porém, uma dificul-
dade crônica do setor público municipal brasileiro de criar, 
preparar e implementar pipelines de projetos, incluindo os 
de infraestrutura urbana. Além disso, projetos de infraes-
trutura de baixo carbono em cidades costumam apresen-
tar certo grau de inovação, por não serem sistematicamen-
te implementados no país, o que aumenta a dificuldade de 
elaboração por parte dos governos locais.

Atualmente, existem importantes iniciativas de organi-
zações nacionais e internacionais, incluindo facilities de 
projetos e programas, voltadas à capacitação dos gesto-
res municipais e ao apoio à estruturação de projetos de 
infraestrutura urbana no país. Esse é o caso do programa 
FELICITY, liderado pela GIZ e pelo BEI que visa promover 
projetos sustentáveis de mitigação de GEE em cidades (ver 
Box 5). Tais iniciativas, porém, estão configuradas de for-
ma isolada, sem uma estrutura de suporte mais ampla para 
potencializar em conjunto suas ações. 

Portanto, para avançar nas questões que permeiam o 
desenvolvimento e a qualidade técnica dos projetos de 
baixo carbono locais, propõe-se a criação de um pro-
grama contínuo, abrangente, integrado e em nível na-
cional de capacitação do quadro funcional de municí-
pios e estados e de apoio à formulação de projetos de 
baixo carbono. Pelo tamanho e escopo das atividades, o 
programa deve ser planejado e implementado por meio 
do engajamento conjunto de diferentes instituições, in-
cluindo governo nacional, instituições financeiras in-
ternacionais, nacionais e regionais de desenvolvimen-
to, facilities de preparação de projetos e empresas de 
consultoria privada presentes no país. Entre as entida-
des, sugere-se que os bancos multilaterais e bilaterais 
de desenvolvimento, enquanto líderes no apoio finan-
ceiro a projetos de baixo carbono, associem-se a IFDs 
nacionais e regionais, bem como a entidades municipa-
listas, a exemplo da Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM), para iniciar o processo de implementação 
do programa. Tal iniciativa poderá garantir tanto a in-
ternalização e retenção da capacitação e da qualifica-
ção técnica do quadro funcional de municípios e esta-
dos, quanto a viabilização de apoio técnico e financeiro 
à preparação de projetos locais específicos. 

Conforme mencionado, há iniciativas nacionais que já vêm 
realizando o esforço de qualificar tecnicamente gestores 
municipais a longo prazo, mas de forma pouco abrangente. 
O Programa de Modernização da Administração Tributária 
e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) do BNDES, 
por exemplo, oferece financiamento para o fortalecimento 
das capacidades gerencial, normativa, operacional e tec-
nológica da administração municipal. Para replicar o mo-
delo do PMAT à luz da capacitação técnica para promoção 
e elaboração de projetos de baixo carbono em cidades, a 
primeira ação recomendada por esta publicação é o desen-
volvimento de redes de cooperação entre prefeituras, enti-
dades municipalistas, estados e centros de competência, 
como universidades e entidades nacionais e internacio-
nais, para identificação de complementaridades e desen-
volvimento de iniciativas em andamento. Para isso, devem-
-se identificar programas já existentes e os respectivos 
atores envolvidos, além de incorporar as iniciativas no pro-
grama mais amplo, a partir de uma estrutura estratégica 
que permita a centralização das oportunidades e das infor-
mações para os municípios.

Outra ação relevante é o desenvolvimento e a disponibili-
zação de plataformas online com ferramentas específicas 
para apoiar o processo de desenvolvimento e qualifica-
ção de projetos sustentáveis passíveis de financiamento 
verde e climático, possibilitando assim maior autonomia 
aos entes locais para avaliarem seus projetos. A iniciativa 
SOURCE, por exemplo, promove esse tipo de apoio em ní-
vel internacional, com foco em projetos de infraestrutura 
pesada e PPPs. Desenvolvida por bancos multilaterais de 
desenvolvimento83 e pela Sustainable Infrastructure Foun-
dation (SIF), a SOURCE é uma plataforma de conhecimen-
to que apoia de forma gratuita governos nacionais e sub-
nacionais na preparação de projetos de infraestrutura, por 
meio do fornecimento de melhores práticas de preparação 
de projetos, coleta e agregação de padrões e retornos so-
bre experiências desenvolvidas por profissionais de infra-
estrutura pública e privada globalmente (SIF, n.d.). Seria 
benéfico para os governos municipais brasileiros se insti-
tuições atuantes no financiamento de infraestrutura urba-
na, como bancos de desenvolvimento, desenvolvessem de 
forma conjunta iniciativas similares, porém com foco em 
projetos de baixo carbono e em nível municipal. 

Em paralelo, é interessante organizar eventos nacionais 
presenciais e a distância com técnicos e servidores mu-
nicipais de carreira, para divulgação da plataforma on-
line e troca de informações. Atores estaduais também 
devem ser envolvidos nesse processo, para fomentar a 
capilarizarão do conhecimento adquirido nos municí-
pios de menor porte e para gerar o agrupamento das ca-
pacidades técnicas regionalmente. Uma outra possível 
ação é a realização de encontros, workshops e reuniões 
para troca de experiências entre cidades “champions”, 
ou seja, municípios que tenham captado recursos ver-
des e climáticos e implementado projetos de infraestru-
tura de baixo carbono em busca de destravar esse tipo 
de financiamento. O objetivo é que o intercâmbio de ex-

83  Inclui: Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento, Grupo Banco Mundial, BID, BEI e Banco Europeu 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento.
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periências bem-sucedidas de financiamento climático 
municipal inspire outras cidades e projetos. 

Para além da capacitação técnica local, podem ser imple-
mentadas iniciativas de apoio técnico e financeiro espe-
cífico a diferentes projetos de baixo carbono em cidades. 
Para isso, propõe-se, primeiramente, a realização de cha-
mamentos periódicos de projetos sustentáveis locais pa-
ra receberem aperfeiçoamento técnico e financiamento. 
Esses chamamentos podem ter foco setorial e prioridades 
de investimentos (como chamamento para apoio à prepa-
ração de projetos de infraestrutura verde e de projetos vol-
tados à infraestrutura para transportes não-motorizados 
em cidades), uma vez que os pontos críticos e as necessi-
dades de apoio costumam estar relacionados a áreas es-
pecíficas. Em função da heterogeneidade dos municípios 
brasileiros, é importante que o programa contemple crité-
rios que garantam que uma gama diversa de cidades pos-
sa beneficiar-se da iniciativa. A partir de parcerias entre as 
instituições financeiras e as entidades municipalistas, o 
programa pode apresentar parâmetros específicos, como 
número de habitantes, PIB municipal e região. 

Além da lacuna técnica, os municípios também sofrem em 
razão da escassez de recursos para preparar seus projetos. 
Para lidar com a falta de recursos suficientes para a fase de 
preparação dos projetos, sugere-se a criação de um fundo 
abrangente voltado exclusivamente a essa etapa. 

Com essa iniciativa, os custos de preparação de projetos 
locais seriam compartilhados entre as cidades e, poten-
cialmente, o governo federal, as facilities de projetos e as 
instituições financeiras internacionais, nacionais e regio-
nais de desenvolvimento. O fundo poderia também cap-
tar recursos e se aliar com outras fontes internacionais, 
como, por exemplo, o City Climate Finance Gap Fund (Gap 
Fund). Lançado em 2020, o Gap Fund foi criado pelo Banco 
Mundial e pelo BEI, em parceria com a GIZ e com o apoio 
de diferentes entidades84. Ele fornece serviços técnicos e 
de consultoria para ajudar os governos locais a priorizar e 
preparar estudos de pré-viabilidade e programas climáti-
cos em estágios iniciais, objetivando acelerar a prepara-
ção, melhorar a qualidade e garantir o financiamento dos 
projetos (City Climate Gap Fund, n.d.). 

A cooperação do fundo nacional com outros fundos possi-
bilitará não apenas maior montante de recursos, mas tro-
ca de experiências. O fundo pode também ser utilizado de 
forma estratégica para gerar incentivos aos governos lo-
cais que implementarem os projetos apoiados. Isso pode 
ser feito mediante exigência de reembolso caso o municí-
pio não avance no projeto. O fundo também pode fomentar, 
na medida do possível, a padronização na elaboração e na 
contratação dos projetos, a mobilização de financiamen-
tos privados e o uso inteligente das concessões (por exem-
plo, por meio de um mecanismo rotativo de reinvestimento 
de uma fração da economia obtida por intermédio do pro-

jeto de baixo carbono). Para além do apoio técnico e finan-
ceiro a projetos, outro importante eixo de ação a ser per-
seguido pelo programa é uma estratégia de identificação 
de iniciativas de baixo carbono que tenham sido realizadas 
com sucesso pelos municípios, para padronizar, replicar 
e ampliar esses modelos. Identificar, padronizar e imple-
mentar iniciativas replicáveis consome menos tempo e re-
cursos de todas as partes envolvidas no projeto, uma vez 
que o investimento na fase de preparação pode diminuir 
significativamente. Se iniciativas (apoiadas pelo progra-
ma ou por outras fontes) forem avaliadas por uma equipe 
dedicada a analisar potencialidades, verificar restrições à 
padronização e replicar boas práticas, no longo prazo isso 
redundará em uma ampliação e qualificação das iniciativas 
de baixo carbono (Doren et al., 2016). 

Outra ação a ser desenvolvida pelo programa diz respeito à 
implementação de estratégias de agregação, área tida co-
mo bastante promissora por instituições internacionais de 
desenvolvimento, incluindo CCFLA e International Institute 
for Environment and Development (IIED). A agregação pode 
ser feita de três formas (Shakya e Byrnes, 2017): (i) agregar 
finanças, ou seja, agrupar produtos financeiros em uma 
plataforma que oferece escala e risco diversificado para 
os investidores; (ii)  agregar demandas, ou seja, quando ci-
dades se juntam para somar suas demandas e seu acesso 
a financiamento, a exemplo dos consórcios; e (iii) agregar 
projetos, ou seja, formar um portfólio de projetos que for-
necem serviços descentralizados em uma área determina-
da ou com modelos de negócios semelhantes. 

A agregação, em qualquer uma das três categorias, exigi-
rá um pipeline de projetos com tamanho, qualidade e ca-
racterísticas comuns, de forma a permitir o agrupamento 
(Shakya e Byrnes, 2017). É importante que a equipe dedica-
da à identificação de padrões e do potencial de replicação 
dos projetos possa trabalhar em conjunto com o governo 
nacional, com facilities de projetos e com instituições de 
financiamento nacionais e internacionais. Esse trabalho 
articulado deve buscar o desenvolvimento de estratégias 
de agregação, de programas setoriais e de iniciativas que 
deem escala às ações de infraestrutura urbana, como foi o 
caso do Programa Monumenta85, que permitiu a recupera-
ção de prédios históricos e a requalificação de sítios histó-
ricos em cidades brasileiras. 

Projetos de infraestrutura de baixo carbono costumam ser 
investimentos complexos e intensivos em capital, exigindo 
longo tempo de maturação. Sendo assim, são essenciais o 
conhecimento técnico e a capacidade financeira para ela-
boração e acompanhamento ao longo do ciclo de prepara-
ção. Nesse contexto, deve ser uma prioridade atentar pa-
ra a qualificação técnica do quadro funcional dos governos 
locais, incluindo não apenas municípios, mas também es-
tados. Pela abrangência e escopo dessa lacuna, as ações 
aqui propostas apresentam uma perspectiva de imple-
mentação de curto, médio e longo prazo.

84  O City Climate Finance Gap Fund (Gap Fund) é apoiado por Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e 
Segurança Nuclear da Alemanha (BMU), Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ), Ministério do Meio 
Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável de Luxemburgo, Pacto Global de Prefeitos (GCoM) e redes de cidades, incluindo 
Governos Locais para Sustentabilidade (ICLEI) e Grupo de Liderança Climática C40 Cidades.
85  O Programa Monumenta, criado em 1995, é uma iniciativa do Ministério da Cultura, objetivando a requalificação de centros históricos 
urbanos no país. O programa foi financiado pelo Ministério da Cultura e pelo BID e apoiou 26 cidades brasileiras (IPHAN, 2009).
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BOX 5. APOIANDO A PREPARAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE BAIXO CARBONO NO BRASIL: 
FINANCING ENERGY FOR LOW-CARBON INVESTMENT – CITIES ADVISORY FACILITY (FELICITY)

O programa Financing Energy for Low-Carbon Invest-
ment – Cities Advisory Facility (FELICITY) foi lançado 
pela GIZ, como agente de cooperação técnica, con-
juntamente com o BEI, braço financeiro da União 
Europeia e maior financiador multilateral de ação 
climática. O programa global visa promover investi-
mentos sustentáveis de mitigação de GEE em cida-
des, em linha com as Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDCs) ao Acordo de Paris, atuando 
no Brasil, entre outros países emergentes e em de-
senvolvimento.

A fim de atingir os objetivos do programa, o FELICITY 
atua em diferentes níveis (local, regional, federal), co-
operando com vários atores envolvidos, empregan-
do principalmente as ferramentas seguintes: i) apoio 
na preparação de investimentos de baixo carbono; ii) 
capacitação de unidade de gestão de projetos; e iii) 
mobilização de financiamento internacional. Agre-
gando experiências internacionais aliadas a boas 
práticas nacionais, o FELICITY busca reduzir as bar-
reiras que os governos subnacionais enfrentam na 
elaboração de projetos financeiramente viáveis com 
alta qualidade. Priorizando os interesses de cidades, 
o FELICITY apoia a preparação de investimentos de 
baixo carbono em parceria com bancos públicos, de 
forma a compreender e antecipar seus critérios pa-
ra acesso a linhas de financiamento desde o início, 
selecionando projetos que sejam ambiciosos e repli-
cáveis. 

No Brasil, o FELICITY contribuiu para o estabeleci-
mento de oportunidades para o financiamento de 
investimentos urbanos de baixo carbono na linha de 
crédito entre o BEI e o Banco Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul (BRDE), no valor de € 80 mi-
lhões. Como parceiro, o BRDE auxiliou na identifica-
ção de iniciativas locais para serem assistidas pelo 
FELICITY, o que resultou na seleção de três projetos 
de baixo carbono em setores distintos, um em cada 
estado da região Sul. O projeto do Paraná está locali-
zado na cidade de Maringá e consiste em modernizar 
e aplicar eficiência energética (EE) em todo o siste-
ma de iluminação pública do município, o que inclui a 
substituição de lâmpadas por LEDs (cerca de 50.000 
pontos) e a integração de um sistema de gestão re-
moto. O projeto de Santa Catarina beneficia a Região 
Metropolitana de Florianópolis (RMF) e propõe inser-
ção de tecnologia de baixo carbono, frota de ônibus 
elétricos (oito a 29 ônibus) com infraestrutura de re-

carga e integração das linhas de ônibus de oito mu-
nicípios em uma rede de transporte público eficien-
te, com novos terminais. O projeto do Rio Grande do 
Sul, por sua vez, está localizado na cidade de Porto 
Alegre e visa ampliar a instalação de painéis fotovol-
taicos nos telhados e implementar 10 medidas de EE 
identificadas em 99 escolas públicas municipais. A 
eletricidade produzida pelos painéis fotovoltaicos 
será consumida nas escolas, e o excedente será in-
tegrado à rede elétrica. 

Os três projetos de assistência técnica ofere-
cem benefícios socioeconômicos significativos 
para as cidades, além de ganhos ambientais. Na 
assistência técnica a cada um eles, uma equipe 
multidisciplinar ofereceu treinamento sobre fer-
ramentas de gestão eficiente e tecnologias de 
baixo carbono relacionado com o investimento 
previsto. Com isso, buscou-se atender a todas 
as exigências para o acesso ao financiamento. 
Além disso, em virtude da estreita cooperação 
com os atores locais e da elevada experiência 
dos consultores envolvidos, foi possível elaborar 
projetos atrativos para investimentos e de es-
cala considerável, permitindo que eles avanças-
sem em suas várias etapas de preparação.

No âmbito federal, o FELICITY coopera com o Ministé-
rio de Minas e Energia (MME) no aperfeiçoamento contí-
nuo dos instrumentos brasileiros de política pública de 
eficiência energética relevantes para cidades. A partir 
da experiência e dos resultados colhidos com os pro-
jetos na região Sul, o MME publicou um Guia Prático de 
preparação de investimentos de EE e energia solar em 
edificações públicas, que visa padronizar a elabora-
ção. Oitenta e cinco cidades aplicaram o Guia Prático 
em treinamentos online, em especial durante o período 
de pandemia de Covid-19, e 10 cidades apresentaram 
novos projetos de EE e energia solar para edificações 
públicas, aproveitando as orientações dadas. Em para-
lelo, o FELICITY forneceu recomendações para incenti-
var mais investimentos de EE nas cidades  — por exem-
plo, por meio do aprimoramento do Plano Municipal de 
Gestão Energética (PLAMGE). Também conduziu uma 
análise das barreiras enfrentadas por projetos munici-
pais no âmbito do Programa de Eficiência Energética 
da ANEEL (PEE) e identificou estratégias para alavan-
car financiamentos públicos e privados que promovam 
aumento da EE na infraestrutura urbana.

Autores: Marco Schiewe, gerente de projeto do FELICITY, Gustavo Ribeiro, assessor técnico do FELICITY, e Natália Teixeira, esta-
giária do FELICITY.
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5.5 Aprofundar a incorporação da agenda 
climática urbana na atuação do sistema 
financeiro brasileiro

Barreira atrelada: Deficiências no direcionamento de re-
cursos para o desenvolvimento sustentável

Em setembro de 2020, o Banco Central brasileiro re-
conheceu, através do lançamento da dimensão Sus-
tentabilidade da Agenda BC#, que os eventos provo-
cados pelas mudanças climáticas “vêm acompanhados 
de alterações nas principais variáveis econômicas no 
horizonte relevante para a política monetária, além de 
trazerem riscos significativos para o sistema financei-
ro” (BCB, 2020). Ao reconhecer que a sustentabilidade 
ambiental é parte integrante do progresso e da estabi-
lidade financeira nacional, o Banco Central sinaliza que 
as instituições do sistema financeiro brasileiro terão 
de melhorar sua capacidade de apoiar o financiamen-
to, os investimentos e as inovações necessários pa-
ra uma transição de baixo carbono (OCDE, 2017). Para 
aprofundar essa estratégia, este relatório propõe qua-
tro ações, que podem ser adotadas pelas instituições 
do sistema financeiro e que têm o potencial de realo-
car montantes relevantes de financiamento para in-
vestimentos de longo prazo em infraestrutura de baixo 
carbono em cidades (OCDE, Banco Mundial e ONU Meio 
Ambiente, 2018). Todas essas as ações podem ser ava-
liadas como de médio e longo prazo, exigindo apoio de 
diferentes atores do sistema financeiro.

Recomenda-se como primeira ação que as instituições 
do sistema financeiro desenvolvam, de forma conjun-
ta, uma definição para o conceito de infraestrutura de 
baixo carbono em cidades, explicitando as caracterís-
ticas desse tipo de investimento. A Comissão Euro-
peia, por exemplo, pôs em vigor em julho de 2020 sua 
taxonomia de investimentos sustentáveis, com vistas a 
apoiar investidores, empresas, proponentes de proje-
tos e outros na transição para uma economia de baixo 
carbono, resiliente e eficiente em termos de uso dos 
recursos. A taxonomia define padrões de desempenho 
para atividades econômicas que contribuam substan-
cialmente para pelo menos um dos seis objetivos am-
bientais definidos no regulamento86, não causem danos 
significativos a qualquer um dos outros cinco objetivos 
ambientais definidos e atendam a salvaguardas míni-
mas (por exemplo, as Diretrizes da OCDE sobre Empre-
sas Multinacionais e os Princípios Orientadores da ONU 
sobre Negócios e Direitos Humanos) (Comissão Euro-
peia, 2020b). Em nível nacional, a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) vem realizando esforço no sen-
tido de desenvolver uma taxonomia verde para o setor 
bancário brasileiro, buscando, por exemplo, avançar a 
agenda de crédito verde no Brasil (Febraban, 2020). 

A Rede FISC identificou um conceito preliminar, em con-
junto com representantes de bancos de desenvolvimento 
internacionais, nacionais e regionais, de facilities de pro-
jetos e do governo federal. Ele pode ser um ponto de par-
tida para futuros debates:

Infraestruturas físicas e não físicas projetadas, cons-
truídas e operadas para a transformação do territó-
rio urbano nos setores de energia, mobilidade urbana, 
saneamento e habitação, em prol da mitigação e da 
adaptação climática, bem como da redução da vulne-
rabilidade das populações, através de uma visão holís-
tica vinculada ao planejamento e à sustentabilidade fi-
nanceira, econômica e ambiental de longo prazo. 

A definição terá um duplo objetivo: primeiro, facilitará a co-
leta de dados sobre desempenho dos investimentos nessa 
área (OCDE, Banco Mundial e ONU Meio Ambiente, 2018); se-
gundo, permitirá reconhecer e assegurar a inclusão do de-
senvolvimento urbano sustentável enquanto pilar relevante 
na atuação das instituições do sistema financeiro brasileiro 
frente ao combate às mudanças climáticas.

A segunda medida recomendada está fortemente ligada à 
dificuldade encontrada pelos autores para levantar dados 
de instituições financeiras internacionais e nacionais so-
bre o fluxo de financiamento verde e climático que chega 
às cidades brasileiras. Por um lado, os bancos multilate-
rais e bilaterais de desenvolvimento realizam a classifica-
ção e a análise dos seus aportes ao financiamento verde 
e climático em nível global, não havendo dados de fácil 
acesso acerca de suas atuações específicas nos países. 
Por outro lado, as IFDs nacionais apresentam diferentes 
níveis de informação sobre esse tipo de investimento – al-
gumas não fornecem esses dados, outras fazem-no via 
relatórios ou, por vezes, através de plataformas em seus 
sites oficiais. Dentre as instituições incluídas na Seção 3 
deste estudo, os bancos regionais de desenvolvimento 
foram os que divulgaram, em seus relatórios anuais, da-
dos mais precisos sobre sua atuação frente ao financia-
mento verde e climático em cidades. Ampliar a transpa-
rência e padronizar a disponibilização e as metodologias 
dos dados de financiamento verde e climático, a exemplo 
do que fazem os bancos multilaterais e bilaterais de de-
senvolvimento em nível internacional na publicação Joint 
Report on Multilateral Development Banks Climate Finan-
ce, é imprescindível para viabilizar análises de performan-
ce e melhorias na área. No Brasil, a Febraban já realiza, 
desde 2014, o esforço de compilar os dados de financia-
mento verde através da publicação “Mensurando recursos 
financeiros na economia verde”87. Essa publicação, po-
rém, não disponibiliza a participação individual das insti-
tuições financeiras incluídas na análise.

Outra ação recomendada é aprofundar a compreensão, 
a quantificação e o gerenciamento da exposição, no que 
diz respeito aos riscos relacionados ao clima nas práticas 
de gestão de risco nas carteiras dos investidores (OCDE, 
Banco Mundial e ONU Meio Ambiente, 2018). O Banco Cen-

86  Objetivos ambientais previstos pela taxonomia: mitigação da mudança climática; adaptação às mudanças climáticas; proteção 
dos recursos hídricos e marinhos; transição para uma economia circular; prevenção e controle da poluição; proteção e restauração da 
biodiversidade e dos ecossistemas.
87  Para maiores informações, ver: https://portal.Febraban.org.br/pagina/3085/43/pt-br/estudos-sustentabilidade-2019.
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tral já dispõe, através da Resolução nº 4.327/2014, sobre as 
diretrizes que devem ser observadas na implementação 
da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) 
pelas instituições financeiras e demais instituições au-
torizadas (Febraban, 2015). Apesar disso, ainda há espaço 
para melhorar as práticas de inclusão de risco climático 
pelas instituições brasileiras. Muitos modelos atuais de 
avaliação de ativos e gerenciamento de risco não levam 
em consideração os riscos ASG88 — ambientais, sociais e 
de governança corporativa — de maneira adequada (Som-
mer, 2020). Como forma de corrigir isso, propõe-se que o 
Banco Central do Brasil, em parceria com as instituições 
financeiras e com as entidades reguladoras do sistema fi-
nanceiro, crie uma base de dados para apoiar a avaliação 
da exposição do sistema financeiro brasileiro aos riscos 
relacionados ao clima (Climate Finance Leadership Ini-
tiative, n.d.). Essa base pode ser incorporada e divulgada 
pelas instituições financeiras relevantes. Apesar de ser-
vir como um primeiro indicativo dos riscos, sendo neces-
sária uma análise mais profunda das carteiras por cada 
instituição financeira, a base de dados tem o potencial de 
auxiliar no desenvolvimento de benchmarks para facilitar 
a devida diligência dos riscos climáticos associados aos 
ativos, bem como para aumentar a eficiência, a transpa-
rência e a responsabilidade ambiental no setor financeiro 
(Sommer, 2020).

Por fim, sugere-se aprofundar o apoio a investimentos 
temáticos ou comprovadamente alinhados com as ques-
tões ambientais nas carteiras dos bancos ou diretamen-
te em ativos (OCDE, Banco Mundial e ONU Meio Ambien-
te, 2018). Já existe uma série de opções de investimentos 
desse tipo à disposição das instituições financeiras pre-
sentes no Brasil, como emissão de debêntures verdes (tí-
tulos verdes) e títulos e empréstimos com análise de ASG. 
As instituições também podem tomar a liderança e de-
senvolver ferramentas e arranjos financeiros que incen-
tivem os investimentos climáticos nas zonas urbanas. Em 
2020, por exemplo, o BDMG, com apoio do BID e da SI-
TAWI89, tornou-se o primeiro banco público nacional a pu-
blicar um framework para captação de recursos voltados 
à emissão de títulos sustentáveis alinhados com os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas (BDMG, 2020). Entre as categorias de projetos ele-
gíveis para receber os recursos dos títulos estão impor-
tantes setores urbanos de baixo carbono, como energia 
renovável e eficiência energética, saneamento, transpor-
te limpo, prevenção e controle da poluição, infraestrutu-
ra básica acessível (urbanização inclusiva e sustentável e 
acesso a serviços essenciais) e recuperação econômica 
após desastres.

5.6 Fomentar instrumentos financeiros 
inovadores e modelos de investimento 
alinhados com o desenvolvimento urbano 
de baixo carbono

Barreira atrelada: Deficiências no direcionamento de re-
cursos para o desenvolvimento urbano sustentável

O interesse de investidores privados por projetos de bai-
xo carbono aumentou expressivamente o número de pro-
dutos financeiros inovadores voltados a esse setor (CBI e 
BID, 2019). Nesse cenário, muitas instituições do mercado 
financeiro brasileiro, em parceria com empresas comer-
ciais, vêm buscando desenvolver novos instrumentos ver-
des (Knoch e Plasken, 2020), adaptar instrumentos exis-
tentes para financiar a infraestrutura de baixo carbono e 
aumentar o acesso a instrumentos e modelos já existentes 
em outras localidades (CCFLA, 2015). Um exemplo é o La-
boratório de Inovação Financeira (LAB), desenvolvido pela 
Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), pelo BID 
e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em parceria 
com a GIZ. O LAB consiste em um fórum de interação mul-
tissetorial que reúne representantes do governo e da so-
ciedade para criar soluções inovadoras de financiamento 
a fim de ampliar os investimentos privados em projetos 
alinhados com objetivos sociais e ambientais e contribuir 
para o alinhamento das metas brasileiras associadas aos 
ODS90 e aos compromissos para o enfrentamento dos ris-
cos de mudança climática. (LAB, n.d.).

Para aproveitar a oportunidade trazida pelo interesse de 
instituições em trabalhar com as questões climáticas e 
traduzir isso em ações concretas nos territórios urba-
nos brasileiros no curto prazo, recomenda-se, primeira-
mente, que as iniciativas já existentes, tais como o La-
boratório de Inovação Financeira e o The Lab in Brazil91, 
direcionem parte de seus esforços a gerar e aprimorar 
instrumentos de financiamento verde voltados especi-
ficamente para infraestrutura urbana de baixo carbo-
no. Outras ações possíveis são pesquisa, levantamento 
e publicação de instrumentos e modelos de financia-
mento efetivos já existentes em outros países e apoio à 
implementação piloto de tais práticas no Brasil (CCFLA, 
2015). Para isso, pode ser desenvolvida uma base de da-
dos pública que compile modelos financeiros inovado-
res de apoio à implementação de infraestrutura urbana 
e de baixo carbono em cidades. Além disso, podem ser 
realizados chamamentos públicos para identificar ini-
ciativas financeiras inovadoras e apoiar sua implemen-
tação. Para realizar tais atividades, as iniciativas podem 
associar-se com instituições nacionais e internacionais 
voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável. Cana-
lizar parte dos esforços das iniciativas já existentes pa-
ra apoiar o financiamento de ações auxiliará não apenas 

88  Em inglês, ESG – Environmental, social and corporate governance.
89  SITAWI Finanças do Bem.
90  Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030).
91  Lançado em 2016, é gerido pela Climate Policy Initiative e financiado pelo Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza 
e Segurança Nuclear da Alemanha (BMU), com apoio da Sociedade Alemã para Cooperação Internacional (GIZ) (The Lab, n.d.).
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as cidades, mas viabilizará o maior impacto das iniciati-
vas, uma vez que as zonas urbanas concentram cerca de 
80% da população brasileira. 

Outra ação com grande potencial é o apoio direto do Ban-
co Central a iniciativas de inovação financeira voltadas 
às questões climáticas em cidades. A exemplo do Labo-
ratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT)  — 
ecossistema de inovação e laboratório de pesquisa apli-
cada no setor de tecnologia, coordenado pelo próprio 
Banco Central e pela Federação Nacional de Associações 
dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) —,  o Banco 
Central pode criar um laboratório voltado à inovação fi-
nanceira em setores relevantes para a infraestrutura ur-
bana de baixo carbono. Por esse mecanismo, diferentes 
chamamentos podem ser feitos para identificar e apoiar 
a implementação de iniciativas. 

Ambas as ações acima descritas podem ser realizadas a 
curto prazo pelas entidades pertinentes. Deve haver um es-
forço para concentrar o apoio na viabilização de inovações 
financeiras que beneficiarão as cidades, uma vez que exis-
tem desafios específicos enfrentados no financiamento de 
infraestrutura de baixo carbono (CCFLA, 2015). 

A longo prazo, propõe-se uma ação igualmente relevan-
te: dar escala e ampliar a replicação de instrumentos 
inovadores e novos modelos de investimentos alinhados 
com o desenvolvimento urbano de baixo carbono. Pa-
ra isso, é importante engajar instituições relevantes na 
área, como Banco Central, bancos nacionais, regionais e 
internacionais de desenvolvimento, laboratórios de ino-
vação financeira  e governos locais, de forma a garantir 
que a lacuna institucional de conhecimento e habilida-
des não seja um empecilho para a implementação dos 
instrumentos e modelos. A exemplo da recomendação 
“implementar programa amplo, contínuo e integrado de 
capacitação técnica e de preparação de projetos sus-
tentáveis para gestores locais”, capacitar de forma con-
tínua e ampla o quadro funcional das cidades brasileiras 
é pré-condição para a concretização de estratégias de 
financiamento eficientes e inovadoras.

5.7 Aprimorar o ambiente fiscal local para 
garantir recursos para investimentos em 
projetos de baixo carbono em cidades

Barreira atrelada: Situação fiscal precária dos municípios

O desenvolvimento de um ambiente fiscal local favorá-
vel ao desenvolvimento sustentável pode apoiar as re-
ceitas públicas das cidades e, assim, melhorar o balanço 
patrimonial local, ajudar a diminuir déficits e aumentar 
a capacidade de crédito dos municípios para viabilizar a 

contração de empréstimos (NCE, 2016). Adicionalmen-
te, a utilização estratégica dos sistemas fiscais, pautada 
pela internalização de externalidades climáticas92, tem 
o potencial de incentivar as decisões de investimento 
sustentável de toda a população urbana (CCFLA, 2015; 
Ahmad et al., 2019). Como já foi mencionado, a situação 
fiscal dos municípios brasileiros é uma grande barreira 
para o financiamento à infraestrutura de baixo carbono. 
Para superar esse entrave, é fundamental revisar a traje-
tória e tornar mais eficientes os gastos e a receita local. 

No tocante à receita, existem diversas fontes de recursos e 
mecanismos de financiamento que estão disponíveis para 
as cidades financiarem o desenvolvimento urbano susten-
tável, seja via orçamento municipal direto ou contração de 
empréstimos. Essas fontes incluem encargos e taxas, im-
postos sobre a propriedade, receitas baseadas no valor da 
terra e impostos sobre o consumo e sobre a renda (ONU, 
2017). O levantamento dos recursos através dessas fontes, 
no entanto, depende da capacidade técnica local. No Bra-
sil, mesmo quando as cidades buscam abrir espaço para 
implementação de novos instrumentos urbanísticos e de 
financiamento ou procuram combinar mecanismos já exis-
tentes, é comum que esbarrem na disponibilidade técnica 
local. A subutilização ou a utilização de forma errônea dos 
instrumentos é um grande problema. 

Entre as fontes de recursos disponíveis, os instrumentos 
ligados à gestão e à recuperação da valorização imobi-
liária são os menos utilizados (Evers et al., 2018), apesar 
do amplo potencial de gerar receita para as cidades e de 
integrar políticas de planejamento espacial e estratégias 
de investimento urbano sustentável (Ahmad et al., 2019). 
A cidade de São Paulo (SP), por exemplo, direciona des-
de 2004 os recursos obtidos via venda de Certificados 
de Potencial Adicional de Construção (CEPACs)93 para um 
fundo específico de operação urbana que só pode ser uti-
lizado em projetos regulamentados pelo Estatuto da Ci-
dade94 (Mahendra et al., 2020). 

Outro importante instrumento que pode apoiar as cida-
des no aumento da receita pública para financiar direta 
ou indiretamente projetos de infraestrutura urbana de 
baixo carbono é o Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU). De caráter tributário, o IPTU 
é uma importante fonte de recursos  para os municípios 
brasileiros. Sua utilização, entretanto, só é realizada 
de forma efetiva quando baseada no valor atualizado 
de mercado do metro quadrado em diferentes regiões 
da cidade (Evers et al., 2018), o que, muitas vezes, não 
ocorre de forma periódica. 

Embora a implementação e a gestão de tais impostos, 
cobranças e taxas fiquem a cargo dos municípios, am-
pliar sua utilização e direcionar os recursos para áreas 

92  Impactos provenientes das atividades de uma entidade que alteram o bem-estar de outra entidade (Rosen e Gayer 2008), sem o 
consentimento desta última. Um exemplo de externalidade climática negativa é a poluição emitida por carros particulares e que afetam a 
saúde da população.
93  Consiste em uma forma de cobrança pelo potencial adicional construtivo de uma região pré determinada atrelada à uma Operação 
Urbana Consorciada (OUC), realizada por meio de emissão de títulos pela prefeitura e negociadas em leilões na bolsa de valores.
94  Trata-se da Lei Federal 10.257/2001, que estabelece as diretrizes gerais da política urbana e que busca auxiliar as cidades na 
correção das distorções do crescimento urbano e de seus efeitos negativos sobre o meio ambiente (BRASIL, 2001).
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de infraestrutura urbana de baixo carbono e resiliente 
não é algo restrito a ações locais. Para garantir um me-
lhor uso, governo nacional, governos estaduais e gover-
nos municipais podem trabalhar em conjunto com orga-
nizações técnicas de apoio ao desenvolvimento urbano 
e universidades para identificar boas práticas em nível 
local (CCFLA, 2015) e disseminá-las. Também é possível 
oferecer capacitação técnica a entes públicos e desen-
volver materiais informativos para as cidades. 

Além disso, para incentivar que o orçamento público se-
ja reforçado por boas práticas de arrecadação, a exemplo 
dos CEPACs em São Paulo, e assegurar a aplicação dos 
recursos em ações sustentáveis (Qi et al., 2020), pode-se 
priorizar a alocação de fundos nacionais no financiamen-
to de projetos de infraestrutura de baixo carbono em ci-
dades que utilizem recursos obtidos pelas práticas men-
cionadas (Floater et al., 2017). 

No que tange aos gastos locais, sugere-se o aprofunda-
mento de parcerias entre representantes de TCU, tribu-
nais de contas estaduais, tribunais de contas municipais, 
universidades e centros de competência técnica, a fim de 
identificar e gerar indicadores de governança e de gastos 
em infraestrutura urbana. Esses indicadores podem ser 
divulgados periodicamente, em conjunto com boas prá-
ticas e bons exemplos de financiamento e provisão de in-
fraestrutura urbana. Também é possível criar pontuações 
ou rankings para as cidades que melhor utilizem os recur-
sos e dar prioridade a elas na concessão de empréstimos 
e na concessão de apoios federais. Essa ação pode ser 
viabilizada no curto prazo.

5.8 Facilitar o acesso a recursos verdes e 
climáticos para implementação de infra-
estrutura urbana através do setor privado

Barreira atrelada: Situação fiscal precária dos municípios

É essencial criar  alternativas de prestação de serviços 
públicos de infraestrutura para atrair o capital privado 
(CBI e BID, 2018) e, assim, financiar intervenções de baixo 
carbono. Essa recomendação busca ampliar o potencial 
de acesso indireto dos municípios ao mercado de títulos 
verdes e climáticos, bem como permitir às cidades com 
menor credibilidade fiscal realizar projetos sustentáveis 
sem aumentar o seu nível de endividamento e sem fazer 
com que tais projetos comprometam o orçamento local 
público de outras áreas. 

Títulos verdes e climáticos representam um enorme poten-
cial de financiamento da infraestrutura urbana de baixo car-
bono que pode ser melhor explorado pelo Brasil. O interesse 
de investidores privados por oportunidades de investimento 
direcionadas ao combate às mudanças climáticas e volta-
das ao desenvolvimento sustentável tem crescido no mundo 
(CBI e BID, 2018). Além disso, existem compradores de títulos 
verdes que se concentram em mercados emergentes, como 

o do Brasil, e que estão dispostos a aceitar riscos mais al-
tos em troca de rendimentos mais elevados. O Amundi Pla-
net Emerging Green One (EGO), maior fundo de títulos verdes 
do mundo, por exemplo, pretende aplicar até 2025 US$ 2 bi-
lhões em títulos verdes em mercados emergentes (Environ-
mental Finance, 2019).

Entre as principais alternativas de acesso aos recursos pri-
vados para fornecimento de infraestrutura urbana no país 
podem ser citadas as Parcerias Público-Privadas e as con-
cessões de serviços. De fato, áreas importantes para as ci-
dades brasileiras, como saneamento, iluminação pública e 
resíduos sólidos, foram das que mais apresentaram projetos 
viabilizados por esses mecanismos financeiros nas últimas 
duas décadas (Oliveira et al., 2017). 

Apesar de comum, a oferta de serviços de infraestru-
tura via PPPs e concessões, nos municípios brasileiros, 
tem resultado em performances variadas (IFC, 2015). 
Essa variação de desempenho está relacionada a dife-
renças na identificação, na estruturação, nos arranjos 
contratuais e na capacidade de gestão desses meca-
nismos (Floater et al., 2017). Existem distintos modelos 
de PPP e de concessões, adequados a diferentes proje-
tos e estágios do ciclo de vida do projeto (Ahmad et al., 
2019). Para lidar com essa pluralidade, é importante que 
existam unidades de suporte de PPPs e concessões, de-
dicadas a apoiar os governos locais (Ahmad et al., 2019).

Uma iniciativa relevante do governo federal nessa área é 
o já mencionado Programa de Parcerias de Investimen-
tos (PPI). O PPI deu origem a um novo tipo de governan-
ça, que envolve seleção, priorização e acompanhamento 
de projetos realizados por meio de concessões e PPPs. 
Nos primeiros 36 meses de operação, ele fechou contra-
tações no montante de R$ 260,2 bilhões (Romeiro et al., 
2020). Apesar de ser uma iniciativa bastante importante, 
o PPI foca em projetos de infraestrutura pesada95, com 
menos destaque para as áreas de infraestrutura urbana e 
sustentável. Ele pode ser um importante ponto de parti-
da para viabilizar uma unidade gestora nacional de PPPs e 
concessões voltada para a infraestrutura urbana de baixo 
carbono. Atualmente, o programa apoia entes subnacio-
nais, incluindo estados e municípios, em 24 projetos nos 
setores de drenagem, esgotamento sanitário, iluminação 
pública, resíduos sólidos urbanos e saneamento básico 
(água, esgoto e resíduos sólidos) (PPI, n.d.), no âmbito do 
programa FEP CAIXA (ver Box 6). Uma vez que o PPI já es-
tá implementado, o governo federal poderia atribuir novos 
critérios de sustentabilidade (Romeiro et al., 2020) e am-
pliar o apoio a governos locais em um horizonte de curto 
e médio prazo. Para que o governo federal identifique os 
gargalos e as necessidades das PPPs e das concessões 
municipais focadas em baixo carbono, de forma a adaptar 
o PPI a esse fim, seria interessante a associação entre di-
ferentes instâncias governamentais que trabalham dire-
tamente com governos municipais, além da CAIXA, como 
o Ministério de Desenvolvimento Regional, e instituições 
internacionais e nacionais técnicas. 

95  Setores de ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos, energia elétrica, mineração e óleo e gás.
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Entre as medidas voltadas aos setores de infraestrutura 
urbana de baixo carbono que o PPI poderia tomar está a 
padronização de processos  — por meio de protocolos de 
apoio a estudos de viabilidade, modelagem financeira e 
mitigação de riscos socioambientais de PPPs e conces-
sões nos níveis estadual e municipal, que devem ser re-
vistos e atualizados periodicamente (IFC, 2015). Poderia 
também estabelecer diretrizes para análise de viabilida-
de, aquisição, operações e transferências para diferentes 
setores (Ahmad et al., 2019). 

Isso reduziria a complexidade de implementação e traria 
normas mais claras para a estruturação de PPPs em nível 
local, apoiando importantes setores de baixo carbono em 
cidades, como o de energia elétrica na iluminação pública 
e em edificações e o de água e saneamento. Essas áreas 
exigem coordenação e apoio nacional por causa da apro-
vação do PL 4.162/2019, que amplia a participação do se-
tor privado. A padronização de processos e a viabilização 
de templates têm forte potencial para auxiliar no desenho 
contratual de concessões e PPPs, o que é particularmente 
relevante para estas últimas, uma vez que todo o risco de 
crédito e inadimplência costuma estar vinculado aos flu-
xos de caixa futuros do projeto (sem responsabilidade de 
empresas ou balanços governamentais). Tal padronização 
também possibilitará maior coordenação e orientação por 
parte dos órgãos públicos (IFC, 2015) e dos entes privados 
na área, assim como permitirá o desenvolvimento de es-
truturas claras de alocação de risco para PPPs e conces-
sões, que sejam amplamente aceitas no país. 

Além da ampliação do escopo do PPI, outra possibilida-
de é a criação de comitês técnicos e gestores (ABDIB, 
2016) em nível estadual, que podem estar vinculados ao 
PPI e que serão capazes de prover maior capilaridade a 
ações de apoio direto à estruturação de projetos de PPPs 
e concessões em cidades. Tais instâncias poderiam não 
apenas dar apoio técnico e financeiro às iniciativas, mas 
também servir como um repositório de informações, tem-
plates de contratos e outros dados relevantes para ajudar 
os municípios (Ahmad et al., 2019). 

Outra possibilidade é avaliar e implementar meios de pa-
gamentos e instrumentos de garantia, que podem mo-
bilizar capital privado. Pode-se citar como exemplo im-
portante a Contribuição para o Custeio da Iluminação 
Pública (Cosip), administrada pelas empresas conces-
sionárias de energia e pelos municípios. Dada a base de 
arrecadação anual da COSIP, estima-se que as PPPs de 
iluminação pública têm o potencial de movimentar cer-
ca de R$ 9,2 bilhões ao ano (Coalizão pela Construção, 
2018). Para viabilizar e ampliar a utilização de tais meca-
nismos, é importante que governo federal, governos lo-
cais e instituições financeiras internacionais, nacionais 
e regionais, em coordenação com instâncias técnicas, 
como agências reguladoras ou outras comissões, pos-
sam desenvolver estudos de viabilidade de formas de 
arrecadação em nível local e instrumentos de garantias 
para diferentes setores. 

Adicionalmente, o governo nacional, as instituições fi-
nanceiras internacionais e nacionais, a CAIXA e a Agên-

cia Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias 
S.A. (ABGF) devem trabalhar em conjunto para priorizar a 
cobertura de projetos de infraestrutura urbana e susten-
tável. Isso pode ser feito por meio de garantias parciais 
de crédito ou com base no desempenho da tecnologia de 
baixo carbono, de forma que esses instrumentos evitem 
risco moral e distorções de mercado nos setores susten-
táveis.  Ampliar o apoio a projetos urbanos de baixo car-
bono por instrumentos já existentes, como FEP CAIXA, 
Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) e Fundo Garan-
tidor das Parcerias Público-Privadas, é um ponto de parti-
da. Por fim, a ABGF e outros órgãos técnicos podem iden-
tificar iniciativas que já vêm sendo utilizadas em outros 
países e buscar trazê-las para o contexto brasileiro.

Outra importante função que o PPI e os comitês técnicos 
e gestores estaduais podem assumir é oferecer incenti-
vos para a emissão de títulos verdes e climáticos volta-
dos à infraestrutura urbana de baixo carbono. A emis-
são de títulos verdes e climáticos representa uma dupla 
oportunidade (CBI e BID, 2018). Por um lado, abre espaço 
a uma carteira mais ampla de investimento estrangeiro. 
Por outro, dá aos municípios clareza sobre a forma co-
mo os recursos serão gastos, em razão das certificações. 
Conforme mencionado, já existe uma oportunidade de fi-
nanciamento de infraestrutura urbana de baixo carbono 
a partir do Decreto nº 10.387/20, que estimula a emissão 
de títulos verdes para setores como mobilidade urbana, 
saneamento básico e energia. Apesar disso, ainda há uma 
alta demanda por títulos verdes da parte de investidores 
privados, que muitas vezes não encontram oferta sufi-
ciente (CBI e BID, 2017). 

Não só empresas privadas, mas também instituições fi-
nanceiras poderiam se beneficiar dessas fontes de fi-
nanciamento para apoiar as cidades. Devem ser defi-
nidos critérios para que programas do governo federal, 
instituições financeiras e facilities de projetos priori-
zem o apoio técnico e financeiro a PPPs e concessões 
que tenham como fonte de recursos os títulos verdes 
e climáticos. Como apoio a essa ação, recomenda-se a 
implementação de programas e estratégias de agrupa-
mento de PPPs urbanas de baixo carbono em uma car-
teira única para emissão de títulos verdes, permitindo 
que projetos de PPPs estaduais ou municipais com valo-
res pequenos frente ao valor médio de emissão de títu-
los verdes possam acessar esse mercado.
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5.9 Desenvolver ferramentas, arranjos 
e incentivos para facilitar o acesso 
a empréstimos públicos nacionais e 
internacionais para projetos urbanos de 
baixo carbono 

Barreira atrelada: Dificuldades na superação de proces-
sos de captação de recursos de bancos de desenvolvi-
mento internacionais, nacionais e regionais

Os bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento, 
bem como as IFDs nacionais e regionais, são importantes 
instâncias para o financiamento de projetos de infraestru-
tura de baixo carbono dos governos locais brasileiros. Eles 
oferecem mecanismos de financiamento alinhados com o 
desenvolvimento sustentável e as realidades locais e auxi-
liam no desbloqueio de recursos do setor privado para essas 
áreas (OCDE, Banco Mundial e ONU Meio Ambiente, 2018).

Tendo essa função como pano de fundo, há cinco linhas de 
ação com capacidade de gerar processos mais claros e rá-
pidos de obtenção de empréstimos junto a instituições fi-
nanceiras de desenvolvimento internacionais, nacionais e 
regionais, de forma a viabilizar os projetos urbanos susten-
táveis dos governos locais.

Essas ações devem ser orquestradas em conjunto pelas ins-
tituições financeiras e, em nível federal, pela Secretaria de 
Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Eco-
nomia. Todas elas apareceram em debates no âmbito da Re-
de FISC, trazidas por representantes de instituições finan-
ceiras, governo federal e cidades.

Uma ação com potencial para realização no curto prazo é 
dar mais clareza às agendas das instituições financeiras de 
desenvolvimento, no que diz respeito a projetos de infraes-
trutura urbana de baixo carbono. Para isso, propõe-se que 
as instituições informem, em conjunto ou em seus sites, as 
oportunidades de financiamento (incluindo condições míni-

BOX 6. QUALIFICANDO PROJETOS DE CONCESSÃO E PPPs DE INFRAESTRUTURA URBANA: FUNDO DE ESTRU-
TURAÇÃO DE PROJETOS DA CAIXA (FEP CAIXA)

O Fundo de Estruturação de Projetos (FEP) da Caixa 
Econômica Federal (CAIXA) foi instituído em 2017 pela 
Lei 13.529 e consiste em um fundo privado voltado ao 
custeio de ações de estruturação e desenvolvimento 
de projetos de concessão e Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) no âmbito municipal, distrital e estadual. Focado 
em projetos de iluminação pública, esgotamento sani-
tário e resíduos sólidos urbanos, o FEP é parte do Pro-
grama de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo 
federal, e seus recursos vêm de cotas integralizadas 
pela União e de receitas operacionais decorrentes das 
rendas sobre os depósitos do FEP CAIXA, que prevê o 
ressarcimento do seu apoio por parte dos entes públi-
cos após a licitação dos projetos. 

Os projetos, selecionados via chamamento público, re-
cebem apoio do FEP desde sua concepção até a rea-
lização das licitações. Esse apoio engloba suporte às 
questões de comunicação social do projeto, avaliações 
de engenharia, modelagem financeira e arranjo con-
tratual. Além disso, também abrange orientações para 
que o projeto atenda aos requisitos ambientais, a fim 
de permitir que possam ser financiados por títulos ver-
des, por exemplo. O FEP não apenas dá suporte indivi-
dualizado, mas também compreende ações de capa-
citação e disseminação de conhecimento dentro dos 
governos locais, permitindo a internalização do apren-
dizado de desenvolvimento das iniciativas e a replica-
ção em outros projetos da mesma prefeitura.

Até o momento, o FEP CAIXA dá apoio a 25 projetos, 
64% deles de iluminação pública, 16% de resíduos só-
lidos urbanos, 12% de esgotamento sanitário e 4% de 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos1. Além disso, 
no âmbito do PPI, o FEP vem realizando convênios com 
organismos multilaterais, incluindo GIZ, BID, Corpora-
ção Financeira Internacional (IFC) e AFD. Essas parce-
rias buscam viabilizar recursos e aprimorar as práticas 
e o apoio dado pelo fundo aos entes subnacionais.

Em suma, o fundo combina geração de projetos de qua-
lidade com internalização de capacidades e de padrões 
(incluindo elaboração de projetos, contratação e mobi-
lização de investimentos privados). Além disso, possi-
bilita a replicabilidade e a escalabilidade das iniciativas 
dentro e fora das prefeituras, por meio de incentivos 
para que os projetos cheguem à fase de implementa-
ção, uma vez que os governos locais devem reembolsar 
o fundo caso as inciativas não saiam do papel.

Apesar de já contemplar setores importantes de infra-
estrutura urbana sustentável, o FEP tem potencial pa-
ra ampliar seu escopo, atingindo áreas como eficiência 
energética, energia solar fotovoltaica em edifícios pú-
blicos, geração de biometano e conversão de frota para 
ônibus elétricos. Com isso, reforçaria o apoio a projetos 
de infraestrutura urbana de baixo carbono em cidades.  

Escrita realizada pelos autores do estudo. 

Fontes: Caixa Econômica Federal (CAIXA), n.d.; Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP — FEP CAIXA (dis-
ponível em: https://fundosdegoverno.caixa.gov.br/sicfg/fundos/FEP%20CAIXA/detalhe/sobre/); III Encontro Online da Rede FISC 
— Oportunidades de Financiamento em Infraestrutura Urbana Sustentável2

Notas: 1 - Não foi possível identificar o projeto de Nova Lima (MG); 2 - Para maiores informações, ver “ANEXO B – Relatório das Ativi-
dades da Rede para o Financiamentode Infraestrutura Sustentável em Cidades (Rede FISC)”. 
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mas e tipos de projetos esperados para linhas específicas) e 
boas práticas de projetos já financiados. Essa medida confere 
maior clareza sobre o perfil dos projetos urbanos cobertos pe-
las instituições. Outra ação possível é a identificação de com-
plementaridades e o alinhamento conjunto dos objetivos das 
instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais 
de desenvolvimento frente aos projetos urbanos de baixo car-
bono. Em nível nacional e regional, a Associação Brasileira de 
Desenvolvimento (ABDE) pode ser um ator relevante para levar 
a cabo tais ações. O alinhamento das agendas das instituições 
financeiras também pode ser realizado por atores-chave, co-
mo secretarias de planejamento urbano e entes privados.

Uma segunda ação de curto prazo é aumentar a transparên-
cia das informações sobre os passos que os municípios de-
vem dar para acessar empréstimos, particularmente interna-
cionais. Muitas cidades sentem-se desencorajadas a captar 
recursos internacionais em função da obrigatoriedade de 
passar por dois processos considerados complexos: o das 
instituições financeiras internacionais e o da COFIEX. Apesar 
de existirem manuais explicativos de instituições financeiras 
e da União sobre tais processos, a abrangência não segue um 
padrão e a linguagem é pouco acessível, comprometendo a 
compreensão por parte dos municípios. 

Propõe-se que bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvi-
mento, Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais e 
instituições voltadas ao apoio direto às cidades se juntem para 
criar um material único, que seja disponibilizado nos formatos 
impresso e online. O documento resultante deve ter linguagem 
compreensível e homogênea, agrupando todas as informa-
ções sobre como acessar o financiamento das instituições 
participantes e sobre como atender às exigências da COFIEX. 
Modificações no processo de acesso a empréstimos são co-
muns nas instituições internacionais, portanto o guia deve ser 
abrangente e aprofundado, mas sem incluir informações que 
mudem periodicamente.

No que concerne a ações de médio e de longo prazo, sugere-se 
a criação de processos fast tracking para a aprovação de em-
préstimos nacionais e internacionais a projetos de infraestru-
tura urbana de baixo carbono. Esses processos mais rápidos 
podem ter premissas de análise e check lists específicos por 
parte das instituições financeiras, agilizando a aprovação. As 
instituições financeiras de desenvolvimento, em parceria com 
governo federal e governos locais, podem adotar essa estraté-
gia em programas específicos de apoio a setores de baixo car-
bono para os municípios. O Programa Nacional de Iluminação 
Pública e Sinalização Semafórica Eficientes (Procel Reluz), por 
exemplo, adota essa política no setor de energia. Ele concede 
financiamento para ações de melhoria, expansão e remodela-
gem dos sistemas de iluminação pública brasileiros através de 
processos facilitados de captação de recursos, reduzindo os 
custos de transação e o tempo de negociação para a viabiliza-
ção do financiamento. As instituições financeiras de desenvol-
vimento também podem, conjuntamente, criar um sistema de 
certificação de projetos urbanos sustentáveis com acredita-
ção prévia à captação de empréstimos, acelerando a obtenção 
do financiamento. Para fazê-lo, devem elencar conjuntamente 
requisitos para os projetos de baixo carbono em cidades e, de-
pois disso, criar um sistema informativo que contenha os proje-
tos solicitantes de acreditação, para a realização das análises. 

O fast tracking também pode ser adotado nas análises de fi-
nanciamento público internacional realizadas na COFIEX. Para 
isso, propõe-se o desenvolvimento de um sistema de pontua-
ção e a definição de critérios de sustentabilidade e alinhamen-
to com as metas climáticas do país. Projetos urbanos de baixo 
carbono podem ter preferência na fila de análise e ser aprova-
dos com mais rapidez. 

É importante lembrar que o problema de acesso ao financia-
mento internacional é de via dupla: não apenas as cidades 
enfrentam obstáculos, mas também os financiadores inter-
nacionais têm dificuldade para atuar em diferentes cidades, 
dada a heterogeneidade do porte, do tipo de demanda e da ca-
pacidade de pagamento (CAPAG) dos municípios brasileiros. 
Para superar esse problema, sugere-se o aprofundamento das 
operações trianguladas entre bancos multilaterais e bilaterais 
de desenvolvimento, IFDs nacionais e regionais e cidades para 
linhas que contemplem projetos urbanos de baixo carbono (ver 
Box 7). As operações trianguladas oferecem vantagens para 
todos os envolvidos. Para os bancos multilaterais e bilaterais 
de desenvolvimento, garantem a capilaridade dos recursos, 
principalmente para municípios de menor porte. Para as IFDs 
nacionais e regionais, possibilitam novas operações de crédi-
to, diversificação de fontes e aprofundamento do apoio a áre-
as de baixo carbono. Para as cidades, significam acesso mais 
direto ao crédito, uma vez que deixa de haver necessidade de 
aprovação da COFIEX e a operação ocorre em moeda nacio-
nal. No entanto, o custo de transação deve ser um ponto de 
atenção. A triangulação costuma elevar o custo do crédito pa-
ra os municípios, em comparação com aquele que ele teria em 
caso de acesso direto. Particularmente, a questão cambial é 
um ponto de risco e uma influência nos custos. Para lidar com 
essa questão, podem-se implementar estruturas de garantia 
alternativas, que serão tratadas na próxima ação.

Conforme mencionado, o orçamento das cidades brasileiras 
é limitado, e muitos municípios enfrentam um dilema: incor-
rer em empréstimos nacionais e internacionais para projetos 
de infraestrutura urbana de baixo carbono de longo prazo ou 
financiar iniciativas de curto prazo que resolvam problemas 
urbanos urgentes (Ferraresi et al., 2018). Para tornar o cálculo 
financeiro e o custo-benefício favoráveis aos projetos de in-
fraestrutura urbana de baixo carbono  (CCFLA, 2015), é neces-
sário ampliar o acesso a fundos e a instrumentos de garantias 
parciais em operações de crédito. Uma primeira ação possível 
é a adaptação de fundos garantidores já existentes no âmbi-
to da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Ga-
rantias (ABGF). A Agência é responsável por administrar fun-
dos como o Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) (ABDIB, 
2016) e por prestar garantias às operações de riscos diluídos 
em áreas de grande interesse econômico e social, como infra-
estrutura (ABGF, n.d.). Um importante passo seria ampliar as 
ações dessa instância, adaptando regras, mandatos e crité-
rios de forma a apoiar projetos de infraestrutura de baixo car-
bono locais. Outra possibilidade é a criação de fundos de com-
partilhamento parciais de riscos e garantias de desempenho 
específico para projetos de baixo carbono, o que catalisaria 
essa modalidade de investimento, minimizando os riscos es-
pecíficos inerentes a esse tipo de projeto e premiando as ini-
ciativas com melhor desempenho.

Outro importante apoio que pode ser dado através de instru-
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mentos de garantias é a minimização do risco de cambial 
dos empréstimos internacionais a governos locais.  Além do 
apoio de fundos nacionais no âmbito da ABGF, a curto prazo, 
uma ação relevante seria a ampliação e a melhoria do acesso 
a soluções internacionais, como, por exemplo, The Currency 
Exchange Fund (TCX) (Fundo de Câmbio, em português). Tal 
fundo foi desenvolvido para mitigar os riscos cambiais e de 
taxa de juros, de forma a viabilizar investimentos em países 
em desenvolvimento e alinhados com objetivos de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas. O fundo oferece, entre 
outras modalidades, swaps de taxa de câmbio cruzadas96.

Como já foi discutido, existem ações de curto prazo que 
podem colaborar para a transparência e a facilidade de 
acesso de governos locais a empréstimos de institui-
ções financeiras de desenvolvimento internacionais, 
nacionais e regionais para projetos de baixo carbono. 
Para o longo prazo, há necessidade de mudanças na es-
trutura de governança das instituições financeiras na-
cionais e, particularmente, internacionais, promoção 
de maior celeridade e de simplificação do processo de 
aprovação da COFIEX e significativa ampliação ao aces-
so de garantias alternativas.

96  Os swaps de taxa de câmbio consistem em contratos para entrega de moeda, em troca de outra. A taxa de câmbio cruzada, por sua 
vez, é a taxa de câmbio implícita entre duas moedas quando ambas são cotadas a partir de uma terceira moeda (Jordan, 2013).

BOX 7. FORTALECENDO O FLUXO DE FINANCIAMENTO CLIMÁTICO INTERNACIONAL NAS CIDADES 
BRASILEIRAS: PROJETO SUL RESILIENTE – UMA PARCERIA ENTRE O BANCO MUNDIAL E O BRDE PARA 
FINANCIAR A AGENDA DE RESILIÊNCIA URBANA EM PEQUENOS E MÉDIOS MUNICÍPIOS DO SUL DO BRASIL

Diante do desafio duplo da urgência em lidar com ques-
tões de riscos (agravadas pelas mudanças climáticas) e 
da dificuldade de acesso a financiamento, o Banco Mun-
dial e o BRDE estabeleceram uma parceria em 2020, via-
bilizada através de uma operação de crédito de US$ 125 
milhões, para promover a agenda de resiliência urbana 
em municípios dos estados do Paraná, do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina, no Sul do Brasil.

Os futuros mutuários da Linha de Crédito para Resiliên-
cia Urbana do BRDE (Projeto Sul Resiliente) deverão pro-
por projetos para gerenciar e mitigar riscos de desastres 
e eventos climáticos extremos, como inundações, alaga-
mentos, deslizamentos de terra e processos de erosão 
costeira.

A principal inovação dessa operação reside na interme-
diação da relação entre o Banco Mundial e os municípios 
por um banco regional público de desenvolvimento, no 
caso o BRDE, que detém experiência e capilaridade su-
ficientes para atingir um amplo espectro de municípios 
beneficiários, notadamente de pequeno e médio portes. 
Esse arranjo traz benefícios compartilhados entre todas 
as partes interessadas:

• Municípios: A Linha de Crédito para Resiliência Urba-
na no Sul do Brasil constitui uma opção de financia-
mento versátil e competitiva, com duas opções de 
empréstimo: em moeda local ou estrangeira. Tam-
bém permite financiar uma combinação de soluções 
estruturais (obras de infraestrutura urbana resilien-
te) e não-estruturais (assistência técnica para mape-
amento de riscos, elaboração de estudos setoriais, 
compra de equipamentos e treinamento de equipes) 
para responder de modo customizado aos proble-
mas de risco de desastres identificados e diagnos-
ticados em cada município. Destaca-se a possibi-

lidade de financiamento de projetos executivos de 
engenharia, cuja elaboração requer capacidade téc-
nica específica, que na maior parte das vezes cons-
titui gargalo importante no caso de municípios de 
pequeno e médio portes. Finalmente, permite que 
cidades de maior porte possam avançar com recur-
sos públicos na implementação de projetos estraté-
gicos, devidamente apoiados em políticas públicas 
que assegurem o ambiente e as condições efetivas 
para a participação complementar do setor privado 
na alavancagem de recursos (em médio e longo pra-
zo), através de mecanismos de recuperação da valo-
rização imobiliária. 

• BRDE: A Linha de Crédito constitui uma oportuni-
dade de diversificar suas fontes de financiamento, 
reforçando seu posicionamento de mercado para 
financiamento do desenvolvimento sustentável no 
setor público. Outra vantagem é o fato de se bene-
ficiar de fortalecimento institucional nas áreas de 
gestão de riscos e resiliência urbana. 

• Banco Mundial: Com a intermediação do BRDE, a Li-
nha de Crédito permite ao Banco Mundial inúmeros 
ganhos de escala e alcance, já que os recursos e a 
assistência técnica conseguirão chegar, como nun-
ca antes, até municípios de pequeno e médio portes 
que sofrem recorrentemente com desastres.

Com o Sul Resiliente, espera-se financiar aproximada-
mente 36 projetos municipais integrados de resiliên-
cia urbana nos três estados do Sul do Brasil. Estima-se 
que as obras de infraestrutura resiliente beneficiarão 
250.000 pessoas vivendo em áreas de risco. Em termos 
de fortalecimento institucional, o projeto prevê capaci-
tar 1.000 funcionários municipais e 100 funcionários do 
BRDE. 

Autores: Emanuela Monteiro, especialista sênior em desenvolvimento urbano; Frederico Pedroso, especialista em gestão de riscos 
de desastres; e Pauline Cazaubon, consultora em gestão de riscos de desastres do Banco Mundial.
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Tabela 3 . Resumo das barreiras, recomendações, ações, atores relevantes —com destaque para o(s) ator(es) considerado(s) essencial (is) para desenvolvimento da ação— e perspectiva de prazo para implementação

BARREIRA RECOMENDAÇÃO AÇÕES ATORES RELEVANTES PRAZO

Baixo nível de gover-
nança coordenada e 
planejamento inte-
grado

Garantir o alinhamento em nível nacional de 
políticas voltadas ao desenvolvimento urba-
no de baixo carbono

Desenvolvimento de compromissos nacionais para a agenda de baixo carbono nas zonas 
urbanas, a partir de amplo programa de pactuação e engajamento de atores

Governo nacional, governos estaduais, governos municipais, agências públicas de de-
senvolvimento, organizações da sociedade civil e outros.

Longo prazo

Criação de uma instância coordenadora multinível ou adaptação de instância existente  
para realizar o monitoramento de ações e abordar diretamente problemas e desafios críti-
cos da agenda urbana de baixo carbono de forma integrada

Governo nacional, governos estaduais, governos municipais, instituições financeiras 
públicas, agências reguladoras, como o Tribunal de Contas da União (TCU), e outros 
representantes públicos que têm influência sobre a trajetória de desenvolvimento das 
cidades.

Longo prazo

Criação de comitê técnico voltado para a revisão de incentivos fiscais, tributários, legais 
ou outros, em diferentes níveis governamentais, que estejam desalinhados entre si ou de-
salinhados com a trajetória de baixo carbono e resiliente em cidades

Governo nacional Longo prazo

Incertezas regula-
tórias

Implementar estratégias para aprimorar o 
ambiente regulatório e impulsionar proje-
tos nos setores de infraestrutura urbana e 
de baixo carbono

Aprimoramento de arranjos legais e normas para ampliar a escala de projetos de infraestrutura 
em cidades via desenvolvimento de consórcios e outras formas de cooperação intermunicipais

Governo nacional, governos estaduais e municipais, instituições financeiras regionais, 
nacionais e internacionais de desenvolvimento e instituições de apoio à preparação de 
projetos de infraestrutura urbana

Médio prazo

Criação de um comitê ou de uma instância voltada ao contínuo aprimoramento de regula-
ções e marcos legais em áreas inovadoras de baixo carbono em cidades 

Governo nacional, governos estaduais e municipais e suas respectivas agências públi-
cas responsáveis por licitações, contratações ou outros tipos de atuação nos setores 
relevantes, setor privado, Tribunal de Contas (TCU) e Ministério Público

Médio prazo

Criação de um programa nacional e de uma linha de crédito voltados para o aprimora-
mento da transparência de dados de financiamento e do desempenho dos projetos de 
infraestrutura urbana

Governo nacional, governos municipais e estaduais, entidades municipalistas e do 
Judiciário, Ministério Público e instituições financeiras nacionais e regionais de 
desenvolvimento

Longo prazo

Planejamento urba-
no insuficiente

Assegurar instâncias de apoio ao planeja-
mento urbano e à gestão de investimentos 
de baixo carbono em cidades

Criação ou reestruturação de instâncias que apoiem os municípios a realizar o alinha-
mento e a coordenação de projetos de infraestrutura resiliente com planos, programas e 
metas setoriais locais

Governo nacional, governos estaduais e governos municipais
Médio e longo 
prazo

Verificação da proposição de projetos locais frente aos documentos oficiais de gestão 
da cidade

Governo nacional, governos estaduais e governos municipais, agências públicas, insti-
tuições de pesquisa e entidades especializadas em planejamento urbano

Médio e longo 
prazo

Apoio à gestão, à coordenação, ao monitoramento, à avaliação e à supervisão de investi-
mentos de longo prazo em cidades

Governo nacional, governos estaduais e governos municipais, agências públicas, ins-
tituições financeiras públicas nacionais e internacionais, instituições de pesquisa e 
entidades especializadas em planejamento urbano

Médio e longo 
prazo

Criação de plataformas para armazenamento de informações sobre projetos municipais
Governo nacional, governos estaduais e governos municipais, agências públicas, ins-
tituições financeiras públicas nacionais e internacionais, instituições de pesquisa e 
entidades especializadas em planejamento urbano

Médio e longo 
prazo
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BARREIRA RECOMENDAÇÃO AÇÕES ATORES RELEVANTES PRAZO

Dificuldades na 
preparação de pro-
jetos e no desen-
volvimento de pi-
pelines

Implementar programa amplo, contínuo 
e integrado de capacitação técnica e de 
preparação de projetos sustentáveis para 
gestores locais  

Criação de um programa contínuo, abrangente, integrado e nacional de capacitação 
do quadro funcional de municípios e estados e de apoio à formulação de projetos de 
baixo carbono

Governo nacional, governos estaduais e municipais, instituições financeiras de desen-
volvimento regionais, nacionais e internacionais, instituições técnicas, consultores 
privados, facilities de projetos e entidades municipalistas

Longo prazo

Desenvolvimento de redes de cooperação para identificação de complementaridades 
e acrescimento das iniciativas que já qualificam gestores municipais e que dão apoio à 
formulação de projetos locais

Governo nacional, governos estaduais e municipais, instituições financeiras de desen-
volvimento regionais, nacionais e internacionais, instituições técnicas, facilities de 
projetos e entidades municipalistas

Curto prazo

Desenvolvimento e disponibilização de plataformas online de conhecimento com ferra-
mentas específicas para apoiar o processo de desenvolvimento e qualificação de projetos 
sustentáveis em cidades

Governo nacional, instituições financeiras de desenvolvimento regionais, nacionais e 
internacionais, instituições técnicas, facilities de projetos e entidades municipalistas

Médio prazo

Implementação de eventos nacionais com técnicos e servidores municipais de carreira para 
divulgação da ferramenta e troca de informações

Governo nacional, instituições financeiras de desenvolvimento regionais, nacionais e 
internacionais, instituições técnicas, facilities de projetos e entidades municipalistas

Médio prazo

Realização de chamamentos periódicos de projetos sustentáveis locais para recebe-
rem aperfeiçoamento técnico e financiamento, com critérios que viabilizem a partici-
pação de diferentes tipos de municípios

Governo nacional, governos estaduais e municipais, instituições financeiras de desen-
volvimento regionais, nacionais e internacionais, instituições técnicas, facilities de 
projetos e entidades municipalistas

Longo prazo

Implementação de um fundo abrangente voltado exclusivamente para atividades de prepa-
ração de projetos municipais

Governo federal, facilities de projetos e instituições financeiras internacionais e nacionais Longo prazo

Inserção de estratégias de identificação, padronização, replicação e ampliação de projetos 
e iniciativas de baixo carbono em cidades

Governo nacional, instituições financeiras de desenvolvimento regionais, nacionais e 
internacionais, instituições técnicas, facilities de projetos e entidades municipalistas

Longo prazo

Desenvolvimento de estratégias de agregação e viabilização de programas setoriais ou 
voltados para dar escala à viabilização de infraestrutura urbana

Governo nacional, governos estaduais e municipais, instituições financeiras de desen-
volvimento regionais, nacionais e internacionais, instituições técnicas, facilities de 
projetos e entidades municipalistas

Longo prazo

Deficiência no dire-
cionamento de re-
cursos para o desen-
volvimento urbano 
sustentável

Aprofundar a incorporação da agenda 
climática urbana na atuação do sistema 
financeiro brasileiro

Desenvolvimento de definição conjunta de um conceito de infraestrutura de baixo carbono 
em cidades, que identifique as principais características desse tipo de investimento

Banco Central, instituições financeiras presentes no Brasil e entidades reguladoras do 
sistema financeiro 

Curto prazo

Ampliação da transparência e padronização da metodologia de cálculo dos fluxos de finan-
ciamento verde e climático no Brasil

Instituições financeiras presentes no Brasil Médio prazo

Criação de base de dados para apoiar a avaliação da exposição do sistema financeiro bra-
sileiro aos riscos relacionados ao clima e aprofundar atividades de compreensão, quan-
tificação e gerenciamento da exposição aos riscos relacionados ao clima nas práticas de 
gestão de risco nas carteiras dos investidores

Banco Central, instituições financeiras presentes no Brasil e entidades reguladoras do 
sistema financeiro

Longo prazo

Aprofundamento do apoio a investimentos temáticos ou comprovadamente alinhados com 
as questões ambientais nas carteiras dos bancos ou diretamente em ativos.

Instituições financeiras presentes no Brasil
Médio e longo 
prazo

Deficiência no dire-
cionamento de re-
cursos para o desen-
volvimento urbano 
sustentável

Fomentar a inovação de instrumentos 
financeiros e modelos de investimentos 
alinhados com o desenvolvimento urbano 
de baixo carbono

Direcionamento do esforço de iniciativas existentes voltadas à inovação financeira para 
apoiar o financiamento de infraestrutura urbana de baixo carbono

Instituições financeiras presentes no Brasil, laboratórios de inovação financeira exis-
tentes, Banco Central, governos nacional, estaduais e municipais

Curto prazo

Apoio direto do Banco Central à viabilização de iniciativas voltadas à inovação financeira 
para lidar com questões climáticas em cidades

Banco central Curto prazo

Provisão de escala e ampliação da replicação de instrumentos financeiros inovadores e 
novos modelos de investimentos alinhados com o desenvolvimento urbano de baixo carbo-
no, por meio de amplo engajamento entre instituições relevantes na área

Instituições financeiras presentes no Brasil, laboratórios de inovação financeira exis-
tentes, Banco Central, governo nacional e governos municipais

Longo prazo
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BARREIRA RECOMENDAÇÃO AÇÕES ATORES RELEVANTES PRAZO

Situação fiscal pre-
cária dos municípios

Aprimorar o ambiente fiscal local para 
garantir recursos para investimentos em 
projetos de baixo carbono em cidades

Ampliação da utilização de instrumentos de gestão e recuperação da valorização imobiliária Governos municipais Longo prazo

Desenho e divulgação de boas práticas e desenvolvimento de documentos que orientem e 
apoiem os municípios a implementar e gerir taxas, tributos, impostos, instrumentos finan-
ceiros e instrumentos urbanísticos

Governo nacional e entidades técnicas voltadas ao apoio em cidades, incluindo fa-
cilities de projetos

Longo prazo

Incentivo a boas práticas de arrecadação pública por meio de critérios de priorização para 
alocação de fundos nacionais para apoiar o financiamento de projetos de infraestrutura de 
baixo carbono em cidades

Governo nacional e entidades técnicas voltadas ao apoio em cidades, incluindo fa-
cilities de projetos

Médio prazo

Desenvolvimento de indicadores de governança e gastos em infraestrutura urbana e cria-
ção de critérios de ranking ou pontuação para cidades cuja utilização de recursos esteja 
voltada para a ampliação do desenvolvimento urbano de baixo carbono

TCU, tribunais de contas estaduais e tribunais de contas municipais, universidades 
e centros de competência técnica, instituições financeiras de desenvolvimento, 
governo nacional

Curto prazo

Situação fiscal pre-
cária dos municípios

Facilitar o acesso a recursos para imple-
mentação de infraestrutura urbana de 
baixo carbono por meio do setor privado

Utilização do PPI como ponto de partida para viabilizar uma unidade gestora nacional de 
PPPs e concessões focadas em projetos locais de baixo carbono

Governo nacional, governos municipais, CAIXA, Ministério de Desenvolvimento Regio-
nal e instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais de desenvolvimento

Médio prazo

Padronização de processos para implementação de PPPs e concessões nos níveis estadu-
ais e municipais

Governo nacional, governos municipais, CAIXA, Ministério de Desenvolvimento Regio-
nal e instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais de desenvolvimento

Médio prazo

Criação de comitês técnicos e gestores em nível estadual para conferir maior capilaridade 
a ações de apoio direto à estruturação de projetos e concessões em cidades

Governo nacional e governos estaduais Longo prazo

Ampliação de meios de pagamentos e instrumentos de garantia que possam dar suporte à 
mobilização de capital privado

Governos municipais, instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais de 
desenvolvimento, instâncias técnicas, agências reguladoras ou outras comissões

Longo prazo

Asseguramento da cobertura via garantias parciais de crédito e priorização de projetos de 
infraestrutura urbana e sustentável

Governo nacional, instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais 
de desenvolvimento, CAIXA e Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias S.A. (ABGF)

Longo prazo

Desenvolvimento de critérios de priorização de apoio técnico e financeiro para projetos de 
PPPs e concessões com recursos de emissão de títulos verdes e implementação de estra-
tégias de agrupamento de PPPs e concessões urbanas de baixo carbono em uma carteira 
única para emissão de títulos verdes

Governo federal, instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais de de-
senvolvimento e facilities de projetos

Longo prazo

Dificuldades na su-
peração de proces-
sos de captação de 
recursos de bancos 
de desenvolvimento 
internacionais, na-
cionais e regionais

Desenvolver ferramentas, arranjos e incen-
tivos para facilitar o acesso a empréstimos 
públicos nacionais e internacionais para 
projetos urbanos de baixo carbono

Provisão e centralização de informações acerca das oportunidades de financiamento e de 
boas práticas de projetos de baixo carbono financiados em nível local

Instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais de desenvolvimento e 
ABDE

Curto prazo

Desenvolvimento de material informativo que agrupe, com linguagem homogênea, como 
acessar financiamento das instituições participantes e como superar passo a passo o pro-
cesso da COFIEX

Instituições financeiras de desenvolvimento internacionais, SEAIN e organismos téc-
nicos que apoiam governos locais, incluindo facilities de projetos

Curto prazo

Criação de processos fast tracking para aprovação de financiamento de empréstimos na-
cionais e internacionais para projetos de infraestrutura urbana de baixo carbono

Instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais de desenvolvimento e 
governo nacional (SEAIN)

Médio prazo

Aprofundamento de operações trianguladas entre bancos internacionais, bancos nacio-
nais e regionais e cidades para linhas que contemplem projetos urbanos de baixo carbono

Instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais de desenvolvimento Médio prazo

Ampliação do acesso a fundos e instrumentos de garantia parciais para operações de cré-
dito e redução do risco cambial para projetos de infraestrutura sustentável em cidades

Governo nacional, instituições financeiras internacionais, nacionais e regionais de de-
senvolvimento e outros organismos financeiros internacionais

Longo prazo

Fonte: Elaboração própria.
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A infraestrutura urbana sustenta o crescimento econô-
mico, a produtividade e o bem-estar humano das cida-
des (OCDE, Banco Mundial e ONU Meio Ambiente, 2018). 
Ao mesmo tempo, ela é balizadora do desempenho e da 
trajetória climáticos das próximas décadas (Floater et al., 
2017). Nesse sentido, diversos estudos mostram que di-
recionar os investimentos para infraestrutura de baixo 
carbono traz diversos benefícios que ultrapassam aspec-
tos de sustentabilidade ambiental, fornecendo vantagens 
econômicas e sociais. No caso das cidades brasileiras, 
em que há uma lacuna entre a infraestrutura existente e 
as necessidades da população urbana, superar tal des-
compasso por meio de infraestruturas e serviços urbanos 
sustentáveis, que terão seus usos nos próximos 20 ou 30 
anos, abre a oportunidade para as cidades atuarem ativa-
mente na mitigação e na redução dos riscos das mudan-
ças do clima e, ao mesmo tempo, promoverem dinamis-
mo econômico e social.

Dadas as crises fiscais recorrentes das últimas décadas, 
as cidades brasileiras têm o financiamento como um dos 
principais empecilhos para a superação do déficit histó-
rico de infraestrutura e serviços urbanos. Direcionar para 
soluções de baixo carbono os investimentos urbanos ne-
cessários permite acesso a fontes de financiamento cli-
mático e verde, ampliando a disponibilidade de recursos. 
O Brasil está bem posicionado para aproveitar esse fluxo, 
uma vez que, entre outros aspectos, conta com uma série 
de instituições financeiras de desenvolvimento com atu-
ação consolidada na oferta de infraestrutura. Essas insti-
tuições estão entre os principais agentes implementado-
res do tipo de financiamento aqui abordado, em especial 
nos países em desenvolvimento.

Contudo, apesar da oportunidade, o fluxo de financia-
mento verde e climático enfrenta barreiras que dificul-
tam sua chegada às cidades e a execução dos projetos 
urbanos de baixo carbono. Este estudo mapeou quais são 
essas barreiras e as formas de superá-las, com a finali-
dade de ajudar os municípios brasileiros a acessar essa 
oportunidade de recursos. Através de uma série de entre-
vistas e de discussões com os principais stakeholders do 
financiamento urbano no Brasil, bem como por meio de 
análises de estudos e pesquisas nacionais e internacio-
nais sobre a temática, foram identificadas sete grandes 
barreiras a mitigar. 

Se a necessidade de solucionar os entraves ao financia-
mento para infraestrutura urbana e resiliente nos muni-
cípios brasileiros já era significativa, a recente pandemia 
de Covid-19 tornou ainda mais urgente a demanda por 
melhoria na capacidade de governos locais em planejar, 
desenvolver e implementar projetos de infraestrutura de 
baixo carbono, a fim de garantir qualidade de vida, renda 
e emprego locais. Nesse sentido, foram fornecidas nove 
grandes recomendações, com diversas ações práticas a 
implementar a curto, médio e longo prazo, abrangendo 
os diversos atores integrantes do financiamento urbano 
brasileiro. Espera-se que esses atores, incluindo gover-
no nacional, governos locais, instituições financeiras de 

desenvolvimento, entre outros, beneficiem-se dos dados, 
análises e recomendações oferecidos nesta publicação e 
possam, a partir deles, investir em ações que ampliem 
o nível de financiamento e os investimentos em infraes-
trutura de baixo carbono em cidades, trazendo benefí-
cios climáticos, econômicos e sociais não apenas para 
as zonas urbanas, mas para todo o país. Ao melhorar as 
circunstâncias do financiamento verde e climático para 
infraestrutura urbana, as cidades brasileiras poderão li-
derar a implementação de projetos sustentáveis no país e 
viabilizar, em grande escala, a transição para uma econo-
mia de baixo carbono no Brasil.
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ANEXO A . CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
Conforme mencionado na seção 3, o levantamento e o 
cálculo dos dados e das informações sobre fluxos de fi-
nanciamento climático e verde não estão livres de contro-
vérsias (Samaniego e Schneider, 2019). A pesquisa feita 
para este estudo ainda teve de superar outra importante 
limitação: identificar projetos e montantes direcionados 
explicitamente para setores urbanos ou predominante-
mente urbanos, incluindo água e saneamento, transporte 
e mobilidade urbana e eficiência energética. 

Para a coleta de dados e de informações acerca do fluxo 
de financiamento dos bancos multilaterais e bilaterais de 
desenvolvimento e das IFDs nacionais e regionais foram 
realizados diferentes procedimentos. Além disso, vários 
pressupostos tiveram de ser desenvolvidos pelos autores 
a fim de possibilitar uma análise aprofundada da atuação 
das diferentes fontes no que diz respeito ao financiamen-
to verde e climático. A seguir estão detalhados esses pro-
cessos por tipo de fonte de recurso.

a. Coleta de dados de bancos multilaterais e bilaterais 
de desenvolvimento

Para realizar a análise do fluxo público internacional de 
recursos para zonas urbanas brasileiras, a pesquisa foi 
desenvolvida em três etapas: 

• Fase 1: Consulta às operações financeiras internacio-
nais reembolsáveis (empréstimos) para entes subnacio-
nais e empresas públicas presentes no Painel da Comis-
são de Financiamento Externo (COFIEX)97 para os anos de 
2017, 2018 e 2019.

• Fase 2: Identificação de projetos com componente cli-
mático ou verde e explicitamente urbanos ou contendo 
setores predominantemente urbanos, via coleta de da-
dos secundários, por meio de bases de dados nos sites 
oficiais dos bancos. 

• Fase 3: Contato com integrantes da Rede para o Finan-
ciamento de Infraestrutura Sustentável em Cidades (Re-
de FISC) para sanar dúvidas. 

Essa análise para as instituições financeiras públicas in-
ternacionais diferencia-se da análise para as IFDs nacio-
nais e regionais. Foi escolhido o período de 2017 a 2019, a 
fim de (i) trazer o contexto recente da atuação das insti-
tuições financeiras internacionais, (ii) garantir que a tra-
jetória de cada instituição não ficasse confinada a um 
ano cuja atuação possa ter sido diferenciada frente a ten-
dencial e, por fim, (iii) condizer com a disponibilidade de 
tempo e equipe para a coleta e a análise dos dados para 
a publicação. Apesar de esses anos cobrirem um período 
relevante, a atuação dos bancos bilaterais e multilaterais 
de desenvolvimento no país não deve ser resumida ape-
nas a análises nesses períodos.

1.1 Fase 1

A COFIEX está integrada à Secretaria de Assuntos Interna-
cionais do Ministério da Economia e é o órgão federal que 
avalia e aprova todos os projetos que exigem garantia sobe-
rana e que envolvem financiamento com recursos externos 
oriundos de organismos financeiros internacionais de de-
senvolvimento. Como a maioria dos bancos multilaterais e 
bilaterais de desenvolvimento exige garantia do governo fe-
deral para aprovação de seus projetos a entes públicos na-
cionais e subnacionais98, o Painel COFIEX é uma plataforma 
que reúne grande parte dos projetos em análise, aprovados, 
em execução ou concluídos que tenham origem em emprés-
timos internacionais para entes públicos no país.

Os dados do Painel COFIEX foram coletados em junho de 
2020, a partir dos seguintes filtros, presentes no site:

•  Financiamento: Operação financeira reembolsável 

•  Fase: Em execução   

•  Mutuário: N/A 

•  Esfera: N/A 

•  Assinatura ano: 2017, 2018, 2019 

•  Último desembolso original ano: N/A 

•  Último desembolso vigente ano: N/A 

•  Abrangência: N/A 

•  Região: N/A 

•  Estado: N/A

No que diz respeito à classificação das fases dos projetos, o 
Painel COFIEX apresenta as seguintes opções: 

• Fase de análise: compreende desde o recebimento (via sistema) 
da carta-consulta até a análise da COFIEX. 

• Fase de preparação: da aprovação do projeto ou programa 
pela COFIEX até o recebimento pelo governo federal das mi-
nutas dos contratos.

• Fase de negociação: inicia com o recebimento das minutas con-
tratuais e finaliza com o término das negociações entre governo fe-
deral, mutuário e o organismo financiador.

• Aguardando assinatura: da finalização das negociações das mi-
nutas contratuais até a assinatura do contrato.

• Fase de execução: da data de assinatura do contrato até a 
data prevista para o último desembolso. 

Escolheu-se incorporar apenas os projetos na fase em execu-
ção, para eliminar o máximo número possível de modificações 
após a assinatura do projeto. O levantamento de dados incluiu 
as seguintes instituições financeiras internacionais: Banco 
Mundial (BIRD), BID, CAF, NDB, FONPLATA, KfW, BIRD/FIP. Nes-
sa etapa somaram-se 69 projetos, listados na tabela a seguir:

97 http://painel-cofiex.economia.gov.br/
98  Exceções: com exceção de KfW, BEI, AFD e JICA.
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Mutuário Projeto Fonte Ano
Valor Emprés-
timo (US$)

República Federativa do Brasil
Regularização Ambiental de Imóveis Rurais no 
Cerrado - CAR/FIP

BIRD/FIP 2017  32.480.000 

Município de Belém – PA
Programa de Saneamento Básico da Bacia da 
Estrada Nova - PROMABEN II

BID 2017  125.000.000 

Estado do Paraná Programa Paraná Seguro BID 2017  67.200.000 

República Federativa do Brasil
Programa Nacional de Apoio à Gestão Admi-
nistrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - 
2ª Fase/2ª Etapa

BID 2017  150.000.000 

Município de Joinville – SC
Projeto Viva Cidade 2 - Revitalização Ambien-
tal e Urbana do Município de Joinville

BID 2017  70.000.000 

Estado do Espírito Santo
Programa Estado Presente (Segurança Cida-
dã) - Espírito Santo

BID 2017  56.000.000 

Município de Campo Grande - MS
Programa de Desenvolvimento Integrado do 
Município de Campo Grande - Viva Campo 
Grande II

BID 2017  56.000.000 

Município de Manaus – AM
PROEMEM — Projeto de Expansão e Melhoria 
Educacional da Rede Pública Municipal de Ma-
naus

BID 2017  52.000.000 

Estado do Ceará
Programa de Expansão e Melhoria da Assistên-
cia Especializada à Saúde do Estado do Ceará 
2

BID 2017  123.000.000 

Município de Fortaleza – CE
Programa de Fortalecimento de Inclusão So-
cial e Redes de Atenção - PROREDES Fortaleza

BID 2017  65.475.000 

Município de Salvador – BA
Programa Nacional de Desenvolvimento do 
Turismo em Salvador

BID 2017  52.512.340 

Município de Caxias do Sul - RS
Programa de Desenvolvimento da Infraestru-
tura e dos Serviços Básicos de Caxias do Sul 
II - PDI II

CAF 2017  33.000.000 

Município de Taubaté – SP
Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana e 
Socioambiental de Taubaté

CAF 2017  60.000.000 

Município de Corumbá – MS
Programa de Desenvolvimento Integrado de 
Corumbá

FONPLA-
TA

2017  40.000.000 

Estado do Paraná
Programa Estratégico de Infraestutura e Lo-
gística de Transporte do Paraná BID V

BID 2017  235.000.000 

Município de São Bernardo do 
Campo - SP

Programa de Infraestrutura Urbana de São 
Bernardo do Campo

CAF 2017  125.000.000 

Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social - BN-
DES

1º Programa do Convênio de Linha de Crédito 
Condicional BID-BNDES de Financiamento a 
Investimentos Produtivos e Sustentáveis

BID 2017  750.000.000 

Município de Sorocaba – SP
Programa Ambiental e de Otimização Viária de 
Sorocaba

CAF 2018  70.000.000 

Município de Santo André - SP
Programa de Mobilidade Urbana Sustentável 
de Santo André

BID 2018  25.000.000 
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Mutuário Projeto Fonte Ano
Valor Emprés-
timo (US$)

Município de Hortolândia – SP
Programa de Infraestrutura Urbana e Desen-
volvimento Sustentável - Hortolândia (SP)

CAF 2018  42.000.000 

Município de João Pessoa - PB
Programa de Desenvolvimento Urbano Inte-
grado e Sustentável do Município de João Pes-
soa

BID 2018  100.000.000 

Município de Fortaleza – CE Programa Fortaleza — Cidade com Futuro CAF 2018  83.250.000 

Município de Maracanaú – CE
Programa de Transporte e Logística Urbana de 
Maracanaú

BID 2018  31.784.500 

Município de Salvador – BA Salvador Social - Fase I BIRD 2018  125.000.000 

Município de Maceió – AL
Projeto de Revitalização Urbana em Bairros de 
Maceió

CAF 2018  70.000.000 

Município de Palmas – TO
Programa de Requalificação Urbana Palmas 
para o Futuro

CAF 2018  60.870.520 

Município de Salvador – BA Projeto Novo Mané Dendê – Salvador BID 2018  67.500.000 

Município de Joinville – SC
Programa Linha Verde  Eixo Ecologico Leste 
de Joinville

FONPLA-
TA

2018  40.000.000 

Celesc Distribuição S.A.
Programa de Investimentos em Infraestrutura 
Energética da Celesc - BID

BID 2018  276.051.000 

Município de Teresina – PI
Programa de Desenvolvimento Urbano Inte-
grado — Teresina Sustentável 

CAF 2018  45.982.659 

Município de Salvador – BA
Programa de Requalificação Urbanística de 
Salvador

CAF 2018  60.700.000 

Estado do Ceará
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado do Ceará - PROFISCO II

BID 2018  70.000.000 

República Federativa do Brasil
Projeto de apoio à implementação do Novo En-
sino Médio

BIRD 2018  250.000.000 

Financiadora de Estudos e Proje-
tos - FINEP

Inovar Como Indutora do Crescimento Econô-
mico Brasileiro em Setores Estratégicos

BID 2018  600.000.000 

Município de Caucaia – CE
Programa de Infraestrutura Integrada de Cau-
caia (CE)

CAF 2018  80.000.000 

Município de Sobral – CE
Programa de Desenvolvimento Socioambien-
tal de Sobral

CAF 2018  50.000.000 

Município de Itajaí – SC Programa Itajaí 2040: Moderna e Sustentável
FONPLA-
TA

2018  62.500.000 

Estado do Ceará
Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 
- Projeto São José III - 2ª Fase

BIRD 2019  100.000.000 

Estado da Paraíba Projeto Paraíba Rural Sustentável BIRD 2019  50.000.000 

Município de Aracaju – SE
Programa de Requalificação Urbana da Região 
Oeste de Aracaju - Construindo para o Futuro

BID 2019  75.200.000 

Estado do Ceará
Programa de Saneamento Básico para Locali-
dades Rurais do Estado do Ceará: Adaptação 
às Mudanças Climáticas

KfW 2019  56.705.050 
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Mutuário Projeto Fonte Ano
Valor Emprés-
timo (US$)

Município de Contagem – MG Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem CAF 2019  42.000.000 

Município de Fortaleza – CE Fortaleza Cidade Sustentável BIRD 2019  73.300.000 

Município de Fortaleza – CE
Programa de Infraestrutura em Educação e 
Saneamento de Fortaleza

CAF 2019  150.000.000 

Município de Vitória – ES 1ª Etapa do Plano de Ação Vitória Sustentável BID 2019  100.000.000 

Ministério da Agriultura, Pecuária 
e Abastecimento

Programa de Modernização e Fortalecimento 
da Defesa Agropecuária

BID 2019  195.000.000 

Estado do Pará
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado do Pará

BID 2019  35.100.000 

Estado do Piauí
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado do Piauí

BID 2019  44.935.000 

Estado do Maranhão
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado do Maranhão - PROFISCO II

BID 2019  35.000.000 

Município de Araguaína – TO
Projeto de Saneamento Integrado de Aragua-
ína – TO

CAF 2019  54.900.000 

Estado do Pará
Programa Municípios Sustentáveis do Estado 
do Pará

CAF 2019  50.000.000 

Estado do Pará
Programa Municípios Sustentáveis do Estado 
do Pará

NDB 2019  50.000.000 

Estado de São Paulo
Programa de Apoio à Gestão de Integração dos 
Fiscos no Brasil PROFISCO II

BID 2019  87.120.000 

Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo - SA-
BESP

Programa de Despoluição do Rio Tietê - Etapa 
IV

BID 2019  300.000.000 

Estado do Paraná
Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvi-
mento Urbano e Melhorias de Infraestrutura 
Municipal - Paraná Urbano III

BID 2019  118.370.100 

Estado de Mato Grosso do Sul
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado de Mato Grosso do Sul

BID 2019  47.700.000 

Município de Belo Horizonte - MG
Projeto de modernização e melhoria da quali-
dade das redes de Atenção em Saúde em Belo 
Horizonte

BID 2019  56.000.000 

Município de Jacareí – SP
Programa de Desenvolvimento Urbano e So-
cial do Município de Jacareí (SP)

CAF 2019  60.000.000 

Município de São Paulo – SP
Projeto de Reestruturação e Qualificação das 
Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo - 
Avança Saúde SP

BID 2019  100.000.000 

Estado do Ceará
Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hí-
drica e Fortalecimento da Inteligência na Ges-
tão Pública do Estado do Ceará

BIRD 2019  139.880.000 

Município de Vila Velha – ES
Programa de Requalificação Urbana e Melho-
rias Ambientais em Vila Velha (ES)

FONPLA-
TA

2019  34.000.000 
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Mutuário Projeto Fonte Ano
Valor Emprés-
timo (US$)

Estado de São Paulo

Empreendimento Rede Metroferroviaria de 
Sao Paulo Linha 17  Ouro Trecho 1  Estação Jar-
dim Aeroporto Congonhas a  Estacão Morumbi 
CPTM Sistema Monotrilho

CAF 2019  296.000.000 

Estado de Mato Grosso
Empréstimo de Política de Desenvolvimento 
com Sustentabilidade Fiscal e Ambiental no 
Mato Grosso

BIRD 2019  250.000.000 

Estado de Pernambuco
Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal 
de Pernambuco

BID 2019  37.000.000 

Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo - SA-
BESP

Programa de Sustentabilidade e Inclusão aos 
Serviços de Saneamento e Preservação da 
Água para Abastecimento Público na RMSP

BIRD 2019  250.000.000 

Município de Camaçari – BA
Programa de Integração e Desenvolvimento 
Urbano, Social e Ambiental do Município de 
Camaçari (BA) 

CAF 2019  80.000.000 

Município de Santo André - SP Programa Sanear Santo André CAF 2019  50.000.000 

Município de Aparecida de Goiâ-
nia - GO

Programa de Restruturação Viária na Bacia do 
Ribeirão Santo Antônio de Aparecida de Goiâ-
nia II

CAF 2019  35.000.000 

Município de Belo Horizonte - MG
Programa de Governo e do Orçamento Partici-
pativo

CAF 2019  82.500.000 

Fonte: Elaboração própria, com base no Painel COFIEX. 

Para instituições que não exigem garantia soberana — AFD, 
BEI e JICA — foi realizada uma pesquisa nos sites oficiais. Em 
contato direto com representante da JICA, constatou-se que 
essa instituição não realizou operações financeiras reembol-
sáveis no período de 2017 a 2019. Para a AFD, a análise incluiu 
dados do site oficial e do projeto Fomentar Projetos Sustentá-
veis nos Estados do Sul”, realizado em 2018, com um montan-
te de € 50 milhões de euros, tendo como mutuário o Banco de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Foi realizada a con-
versão de euro para dólar de acordo com a taxa de câmbio (eu-
ro para dólar) de 1,197625. O projeto somou US$ $59.881.262. 
Para o BEI, a partir de consulta ao site oficial, foram incluídos 
três projetos: BRDE Climate Action FL (com o BRDE como mu-
tuário), BDMG Climate Action FL II (BMDG como mutuário) e 
Copasa Water and Sanitation Programme (Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais como mutuária). Os projetos re-
ceberam aportes , respectivamente, de US$ 95.810.019, US$ 
119.762.524, US$ 173.655.660. Foi realizada a conversão dos 
aportes do BEI com a mesma taxa de câmbio euro-dólar usa-
da no caso da AFD.

1.2 Fase 2

Após a coleta de projetos e dados via Painel COFIEX e si-
tes oficiais, foi realizada pesquisa nos sites das institui-
ções para gerar classificação prévia dos projetos e verifi-
car as informações disponíveis. Identificou-se que apenas 
o Banco Mundial fornecia informações de valores de fi-

nanciamento para mitigação, adaptação e outras ações 
ambientais de forma desagregada e pública por projeto. 
Verificou-se que, apesar das instituições financeiras rea-
lizarem tal desagregação, os dados e informações dificil-
mente estão disponíveis no nível local, ou seja, por país, 
sendo necessário passar por um amplo processo interno e 
de contato com diferentes representantes para os obter. 

Nesse sentido, a análise da atuação dos bancos multi-
laterais e bilaterais de desenvolvimento foi realizada 
no nível do projeto, ou seja, se analisaram montantes e 
informações referentes a cada operação financeira re-
embolsável para o período coberto. A partir das infor-
mações nos sites oficiais das instituições, optou-se por 
classificar os empréstimos em nível de nível projeto por 
meio de duas categorias:

•  Projetos com potencial impacto climático ou verde: pro-
jetos com claro potencial de impacto positivo em estraté-
gias climáticas de mitigação, adaptação ou verdes e em 
linha com as definições de financiamento verde e climá-
tico do Box 1.

•  Projetos explicitamente urbanos ou em setores predo-
minantemente urbanos: projetos com impacto no meio 
urbano ou em setores considerados predominantemente 
urbanos, abrangendo água e saneamento, mobilidade ur-
bana e transporte e eficiência energética. 

Para a primeira categoria, buscou-se identificar o poten-
cial impacto climático e verde através da presença de no-
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cidades, foi incluído por ser entendido como um meio 
para alcançar melhores capacidades institucionais pa-
ra fomentar a área. O setor “multissetorial”, bem como 
seus subsetores, representa projetos, iniciativas ou 
áreas de atuação que englobam mais do que um dos 
setores considerados anteriormente.

2. Coleta de dados de IFDs nacionais e re-
gionais

Não há uma base de dados, como a do Painel COFIEX, 
que consolide as informações acerca dos projetos e dos 
mutuários das operações financeiras de bancos públi-
cos no país. Sendo assim, os dados coletados para esta 
seção vieram dos relatórios anuais e dados abertos das 
IFDs. As informações permitem a análise de aportes se-
toriais, mas não cobrem a identificação dos mutuários e 
dos projetos. 

As instituições financeiras utilizaram diferentes nomen-
claturas para se referir aos seus aportes com impacto 
verde ou climático, e todas elas foram interpretadas co-
mo pertencentes ao conceito de financiamento verde. O 
BNDES utiliza a denominação “economia verde”, e o BDMG 
utiliza “sustentabilidade”. Para o BRDE, foram coletados 
os dados do Programa BRDE PCS – Produção e Consu-
mo Sustentáveis, confirmado por representante do ban-
co como uma boa proxy para a atuação da instituição no 
financiamento verde. Não foi possível obter tais tipos de 
dados da CAIXA.

Foram coletados dados referentes a 2017 e 2018. Esse pe-
ríodo foi escolhido para permitir comparações com a atu-
ação dos bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvi-
mento. Não foi possível incluir o ano de 2019, pois BNDES 
e CAIXA ainda não haviam informado os dados correspon-
dentes até o final da elaboração deste estudo.

Para a identificação do fluxo voltado a zonas urbanas, foi uti-
lizado o conceito de setores predominantemente urbanos, 
explicado na seção que trata da Fase 2 da coleta de dados de 
bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento.

menclaturas como “sustentável”, “ambiental”, “climático”, 
“socioambiental”, “ecológico” e “sustentabilidade ambien-
tal”. Tais expressões foram identificadas tanto nos nomes 
dos projetos como no detalhamento do empréstimo pre-
sente no site das instituições.

Para a segunda categoria, partiu-se da definição de infra-
estrutura urbana e de setores predominantemente urba-
nos existente nas publicações de Godfrey e Zhao (2016) e 
Bonilla e Zapparoli (2017). Segundo o primeiro, “infraestru-
tura urbana [...] é projetada para atender às necessidades 
dos moradores da cidade e da indústria, incluindo acesso 
a água, eletricidade e calor, transporte e descarte de resí-
duos”99. Já Bonilla e Zapparoli (2017), por meio de estima-
tiva de demanda de infraestrutura urbana com base em 
uma amostra de 40 cidades emergentes de médio porte na 
América Latina e no Caribe, identificam que as maiores la-
cunas estão centradas nos setores de mobilidade urbana 
e transporte (cerca de 37% do total); uso da terra, planeja-
mento e zoneamento (cerca de 18%);  saneamento e drena-
gem (cerca de 14%);  vulnerabilidade a desastres naturais e 
mudanças climáticas (cerca de 8%); desigualdade urbana 
(cerca de 7%); agua (cerca de 5%); e gerenciamento de re-
síduos sólidos (cerca de 2%).

Tomando como base a definição e os dados de demanda 
por infraestrutura urbana em 40 cidades latino-america-
nas e caribenhas ( incluindo quatro cidades brasileiras), das 
duas publicações mencionadas, concluiu-se que, para rea-
lizar uma delimitação de projetos cujo componente urbano 
não estava explícito, selecionar os setores de transporte e 
mobilidade urbana, água e saneamento e eficiência ener-
gética seria a opção com maior acurácia de dados.

Além dos projetos identificados conforme a segun-
da classificação, foram excluídos todos os projetos que 
eram evidentemente não urbanos, como aqueles volta-
dos ao setor rural e à agricultura. Quando não foi possível 
distinguir o setor ou a área de impacto do projeto (como 
urbanos), a iniciativa não foi contabilizada, adotando-se 
uma atitude conservadora, conforme recomenda o IDFC 
(2015), para quem é melhor haver subcontagem do que so-
brecontagem dos investimentos.

1.3 Fase 3

Por fim, quando não foi possível classificar os projetos por 
meio das informações secundárias, recorreu-se ao con-
tato direto com representantes das instituições. Foram 
contatados a CAF, o Banco Mundial, o NBD, a AFD e a KfW. 
A Tabela A2 identifica todos os setores levantados para os 
projetos com componente climática ou verde e em áre-
as urbanas /ou em setores predominantemente urbanos.

Quando não foi possível identificar o subsetor, foi adi-
cionada a nomenclatura “não discriminado”. O setor de 
governança, apesar de não estar diretamente ligado 
com a provisão de infraestrutura de baixo carbono em 

99  Em inglês: “Urban infrastructure […] is designed to meet the needs of city dwellers and industry, including access to water, 
electricity, and heat, transport, and disposal of waste (including the contributions proportionally).” Tradução nossa.
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Setor Subsetor

Água e saneamento

Drenagem urbana

Saneamento urbano

Suprimento de água

Outro suprimento de água, saneamento e gestão de resíduos

Gestão de resíduos sólidos

Água em geral, saneamento e inundações setor de proteção ambiental

Estudos técnicos

Segurança hídrica 

Não discriminado

Transporte e mobilida-
de urbana

Infraestrutura de transporte urbano

Conectividade de redes de transportes

Não discriminado

Energia Reabilitação e eficiência do setor energético

Instalações urbanas Revitalização urbana e requalificação urbana

Governança

Administração pública - Informação e comunicação

Administração pública

Não discriminado

Multissetorial

Desenvolvimento urbano

Desenvolvimento urbano e habitação

Desenvolvimento urbano e social

Desenvolvimento urbano, social e ambiental

Desenvolvimento integrado e desenvolvimento urbano integrado

Desenvolvimento de infraestrutura e serviços básicos

Desenvolvimento socioambiental

Infraestrutura urbana

Infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável
Fonte: Elaboração própria. 

Tabela A2. Setores e subsetores urbanos dos projetos com potencial climático ou sustentável incluídos na análise de atuação dos bancos 
multilaterais e bilaterais de desenvolvimento
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ANEXO B . RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA REDE 
PARA O FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA 
SUSTENTÁVEL EM CIDADES (REDE FISC)
A Rede para Financiamento de Infraestrutura Sustentável 
em Cidades (Rede FISC) é um grupo de discussão compos-
to por líderes e especialistas do financiamento urbano no 
Brasil, cujo principal objetivo é identificar, disseminar e 
construir ações para reduzir a lacuna entre o setor público 
e os agentes de financiamento e destravar o investimen-
to urbano sustentável nas cidades brasileiras. A Rede FISC 
foi desenvolvida em 2017 pelo WRI Brasil e, até o momento 
da escrita deste estudo, contava com 60 participantes, que 
estiveram presentes em dez encontros. 

A seguir são apresentadas informações sobre os encontros:

BRAINSTORMINGBRAINSTORMING – INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA PARA CIDADES SUS-
TENTÁVEIS: UM OLHAR DOS BANCOS

ESPECIFICAÇÕES

Data: 5 de dezembro de 2017.

Instituições participantes: CAIXA, CODATU, CAF, Ban-
co Mundial, Embaixada Britânica, FGV Projetos, KPMG, 
PPIAF, Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

Número de participantes: 11

OBJETIVO
Discutir como reduzir a lacuna existente entre o setor pú-
blico e os agentes financiadores, buscando o aumento da 
qualidade técnica e da viabilidade econômico-financeira 
dos projetos de infraestrutura urbana. 

DESTAQUES
A discussão foi dividida em duas partes: (i) contextuali-
zação sobre os investimentos em infraestrutura nas ci-
dades brasileiras e exposição de pesquisa de percepção 
sobre o tema realizada com gestores municipais; (ii) dis-
cussão com os participantes a partir das perspectivas 
dos bancos sobre os investimentos em infraestrutura pa-
ra cidades sustentáveis.

I ENCONTRO PRESENCIAL

ESPECIFICAÇÕES
Data: 21 de março de 2018.

Instituições participantes: CAIXA, JICA, Frente Nacional 
dos Prefeitos (FNP), CAF, EIB/GIZ, Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), C40, Instituto Semeia, FGV Projetos, 
BID, Ministério da Fazenda.

Número de participantes: 14

OBJETIVO
O encontro visou conectar diferentes instituições financei-
ras internacionais e nacionais para debater ações que apro-
ximem agentes financiadores e cidades e destravem o inves-
timento para provisão de infraestrutura urbana sustentável.

DESTAQUES
A discussão foi dividida em duas etapas: (i) validação dos 
resultados do brainstorming sobre investimento em infra-
estrutura para cidades sustentáveis (um olhar dos ban-
cos) e (ii) discussão sobre questão-chave específica em 
infraestrutura sustentável nas cidades: capacidade téc-
nica municipal.

II ENCONTRO PRESENCIAL

ESPECIFICAÇÕES
Data: 8 de maio de 2018.

Instituições participantes: JICA, CAF, C40, BNDES, BID, 
Banco Mundial, EIB, CODATU, BRDE, FGV Projetos, Embaixa-
da Francesa no Brasil, AFD, Prefeitura Municipal de Florianó-
polis (SC), Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), KPMG, Pre-
feitura Municipal de Porto Alegre (RS), Prefeitura Municipal 
de Volta Redonda (RJ), Prefeitura Municipal de São Caetano 
do Sul (SP), governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Número de participantes: 21

OBJETIVO
O encontro visou conectar instituições financeiras e re-
presentantes de cidades, dando continuidade ao debate 
sobre como aproximar os agentes financiadores e as ci-
dades a fim de destravar o investimento em infraestrutu-
ra urbana sustentável.

DESTAQUES
A discussão deu-se em duas etapas: (i) validação dos re-
sultados do I Encontro, adicionando a percepção das ci-
dades, e (ii) construção de material informativo para as 
cidades para guiar o acesso ao financiamento de institui-
ções financeiras selecionadas.

III ENCONTRO PRESENCIAL

ESPECIFICAÇÕES
Data: 6 de junho de 2019.

Instituições participantes: BNDES, BRDE, C40, CAF, EIB, 
GIZ, Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), Embaixada 
Francesa, KPMG.

Número de participantes: 10
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OBJETIVO
O encontro buscou reconectar as instituições financeiras 
e retomar a discussão sobre como alavancar o financia-
mento de infraestrutura urbana sustentável, marcando o 
início das atividades da Rede no período 2019-20.

DESTAQUES
A discussão deu-se em duas etapas: (i) apresentação dos 
resultados de diagnóstico dos três encontros prévios e (ii) 
exercício de ideação das ações da Rede FISC.

I ENCONTRO ONLINE

ESPECIFICAÇÕES
Data: 26 de setembro de 2019.

Instituições participantes: BNDES, CAIXA, JICA, BRDE, 
C40, CAF, EIB, GIZ, Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
(PMPA), Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), FGV Projetos.

Número de participantes: 12

OBJETIVO
Buscou promover o intercâmbio de boas práticas entre 
instituições financeiras regionais, nacionais e internacio-
nais e cidades e servir de inspiração para a construção do 
plano de ação conjunta da Rede FISC.

DESTAQUES
O encontro debateu o desenvolvimento de operação fi-
nanceira triangulada  entre o Banco Mundial, a Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre e o BRDE. A nova modelagem 
financeira, baseada na triangulação entre a instituição in-
ternacional e a regional, permitirá o acesso da prefeitura 
aos recursos do Banco Mundial, o que não seria possível 
por meio de operação direta entre as duas instituições, 
uma vez que Porto Alegre não tem indicadores fiscais su-
ficientes para obter garantia soberana do governo federal 
para contração do empréstimo. 

IV ENCONTRO PRESENCIAL

ESPECIFICAÇÕES
Data: 28 de janeiro de 2020.

Instituições participantes: BNDES, GIZ/EIB, GIZ/ANDUS, 
GIZ/FELICITY, AfD, Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), GIZ/CFF, BDMG, KfW, Caixa Econômica Federal, 
BID, Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Número de participantes: 14

 
OBJETIVO
O encontro encerrou a fase de diagnóstico de barreiras ao 
financiamento sustentável da infraestrutura nas cidades 
e abriu espaço para a fase de ação conjunta.

DESTAQUES
A discussão foi separada em três etapas: (i) contexto do fi-
nanciamento de infraestrutura no Brasil, (i) atividade de dis-
cussão técnica e (iii) prioridades da Rede FISC 2020-2023

II ENCONTRO ONLINE — INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL NAS 
CIDADES E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO E 
DO EMPREGO: PERSPECTIVAS APÓS A CO-
VID-19

ESPECIFICAÇÕES
Data: 14 de abril de 2020

Instituições participantes: BNDES, CDP, GIZ/EIB, C40, 
FGV Europa, FGV Projetos, Caixa Econômica Federal, Em-
baixada da França no Brasil.

Número de participantes: 9

Painelista: Rogério Studart, senior fellow do World Resour-
ces Institute

OBJETIVO
Em meio à pandemia de Covid-19, o tema central do encon-
tro foram as perspectivas de curto, médio e longo prazo pa-
ra o financiamento de infraestrutura sustentável nas cida-
des, em um contexto de crise generalizada no país.

DESTAQUES
A discussão centrou-se na grande oportunidade econô-
mica de investir em projetos de baixo carbono, capazes 
de gerar desenvolvimento econômico, social e ambiental. 
As vantagens de uma estratégia de baixo carbono torna-
ram-se mais evidentes com a crise da Covid-19, uma vez 
que se agravam os problemas de falta de infraestrutura 
nas cidades e as desigualdades de acesso.

III ENCONTRO ONLINE — OPORTUNIDADES 
DE FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTU-
RA SUSTENTÁVEL URBANA (realizado em 
parceria com o CDP América Latina)

ESPECIFICAÇÕES
Data: 7 de maio de 2020.

Instituições participantes: CDP, GIZ/EIB, BDMG, CAF, GIZ/
CFF, FGV Europe, FGV Projetos.

Número de participantes (Rede FISC): 7

Número de participantes (externos): 167

Palestrantes: Nabil Kadri, chefe do Departamento de Meio 
Ambiente e do Fundo Amazônia no BNDES; Dario de Pau-
la, gerente nacional da Gerência de Desestatização, Par-
cerias e Serviços Especiais da CAIXA; e Marília Lima, se-
cretária de Urbanismo e Meio Ambiente do município de 
Sobral.
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OBJETIVO
Discutir questões sobre o financiamento de projetos ur-
banos sustentáveis sob a perspectiva de IFDs e gestores 
municipais.

DESTAQUES
A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do município 
de Sobral (CE) apresentou um projeto inovador de infraes-
trutura natural, com foco na recuperação de mananciais 
e parques urbanos. O representante da CAIXA falou sobre 
as oportunidades de financiamento de infraestrutura ur-
bana sustentável dentro do programa de Parcerias Públi-
co-Privadas e concessões do banco, que visa auxiliar as 
prefeituras na estruturação de contratos de concessão. O 
representante do Fundo Amazônia/BNDES informou que 
o banco busca incluir e induzir programas integrados de 
carteira de projetos voltados à mitigação e à adaptação 
às mudanças climáticas.

IV ENCONTRO ONLINE — SISTEMA DE FI-
NANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS (SFM) E 
O PARANACIDADE

ESPECIFICAÇÕES
Data: 2 de julho de 2020.

Instituições participantes: Banco do Brasil, CDP, BNDES, 
BDMG, JICA, C40, GIZ/CFF, FGV Projetos, NDB, GIZ/FELI-
CITY, FNP, KfW, PARANACIDADE.

Número de participantes: 18   

Palestrantes: Álvaro Caprini, superintendente executivo 
do PARANACIDADE.

OBJETIVO
Com foco na troca de experiências, o encontro abordou o ca-
so da PARANACIDADE, instituição que foi mencionada em di-
versos encontros da Rede como bom exemplo de governança 
e financiamento de projetos das cidades paranaenses.

 
DESTAQUES
O PARANACIDADE é uma autarquia pública instituída em 
1996, com cotas detidas em sua totalidade pelo estado do 
Paraná. Busca fomentar o desenvolvimento urbano regio-
nal institucional dos municípios do estado e administra 
recursos e fundos financeiros públicos destinados ao de-
senvolvimento urbano regional. Está vinculado à Secre-
taria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públi-
cas (SEDU) e faz parte do Sistema de Financiamento aos 
Municípios (SFM). Caprini mencionou que o PARANACIDA-
DE está buscando desenvolver indicadores de desenvol-
vimento urbano e criar critérios de elegibilidade para dar 
preferência a projetos que abranjam questões ambientais 
e climáticas. O PARANACIDADE atua de forma a apoiar a 
implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS). 

V ENCONTRO ONLINE – CONFRONTANDO 
VISÕES, CO-CRIANDO CAMINHOS
 
ESPECIFICAÇÕES
Data: 30 de setembro de 2020.

Instituições participantes: BDMG, JICA, C40, NDB, GIZ/
FELICITY, FNP, KfW, Paraná Cidade, CAF, BRDE, Associa-
ção Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), AFD, Prefeitu-
ra Municipal de Teresina (PI), Prefeitura Municipal de Curi-
tiba (PR), KfW.

Número de participantes: 14   

Palestrantes: Ana Cristina Jayme, assessora de investi-
mentos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urba-
no de Curitiba (PR) (IPPUC); Erick Amorim, diretor de as-
suntos federativos e internacionais de Teresina (PI); José 
Rafael Neto, executivo sênior da CAF; Daniel Lage, supe-
rintendente de estruturação de projetos e municípios do 
BDMG; e Luiz Noronha, diretor da ABDE e diretor-presi-
dente do BRDE.

OBJETIVO
Apresentar e debater duas visões acerca do financiamen-
to de infraestrutura sustentável em cidades: de um lado, 
a visão dos demandantes de financiamento (as cidades), 
de outro, a visão dos ofertantes de recursos (bancos de 
desenvolvimento nacionais e internacionais). A partir de 
perspectivas divergentes e pontos em comum, buscou-
-se construir conjuntamente alternativas para destravar 
mais rapidamente o financiamento para projetos de infra-
estrutura sustentável em cidades brasileiras.

DESTAQUES
Os representantes de cidades trouxeram quatro fatores 
que enxergam como fundamentais para viabilizar o finan-
ciamento de infraestrutura urbana de baixo carbono: (i) 
responsabilidade fiscal, (ii) mobilização de recursos in-
ternos (via melhoria na eficiência da cobrança de impos-
tos, por exemplo), (iii) pessoal qualificado e motivado pa-
ra projetos de longo prazo e (iv) conhecimento das regras 
dos agentes financiadores. Pelo lado dos bancos, foi le-
vantada a necessidade de se desenvolverem programas 
padronizados para os municípios e de se aprofundar o 
apoio e a assistência técnica às cidades.




