COMITÊ DO FUNDO DE TRANSIÇÃO - PROGRAMA ARPA
Ata da 22ª Reunião Extraordinária do Comitê do Fundo de Transição
Data: 17 de março de 2021

Local: Reunião realizada por vídeo conferência

Horário: 14:00 às 16:40 horas
Participantes com direito a voto:
Representantes membros institucionais: 5 participantes;
Representantes membros corporativos: 1 participante;
Representantes membros do governo: 2 participantes.
Lista de Participantes:
José Alentejano (Presidente do CFT), Avecita Chicchón (Gordon and Betty Moore Foundation),
Meg Symington (WWF-US), Florian Arneth (KfW), Adriana Moreira (GEF), Tiago Alves (Anglo American),
Mariana Ferreira (WWF-BR), Laura Abbá (DAP/MMA), Ricardo Santos (Ministério da Economia),
Fernando Tatagiba (ICMBio), Camila Lobo (ICMBio), Tiêssa Franco (DIMAN/ICMBio), Rosa Lemos
(Secretária Geral/FUNBIO), Aylton Coelho (Superintendente de Planejamento e Gestão/FUNBIO),
Manoel Serrão (Superintendente de Programas/FUNBIO), Fernanda Marques (Coordenadora de
Doações/FUNBIO), Flávia Neviani (Assessoria Jurídica/FUNBIO), Fábio Ribeiro (Gerente de
Projetos/FUNBIO), Heliz Menezes (Assistente de Projetos/FUNBIO), Mayara Bernardes
(Financeiro/FUNBIO).
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I.

Boas vindas e deliberações da última reunião, agenda do dia

A agenda do dia foi apresentada aos presentes sem sugestões de alteração de agenda. Foram
apresentadas as deliberações e encaminhamentos da última reunião do CFT.

II.

Resultados das ações de enfrentamento a COVID 19 apoiadas pelo Programa Arpa
(atualização)

Fábio Ribeiro apresenta uma atualização dos resultados das ações de apoio ao enfrentamento a
pandemia de COVID-19 executadas pelas UCs apoiadas com recursos disponibilizados pelo
Programa e informa que naquele momento há 4 UCs com ações em andamento. Informa também
que o FUNBIO continua recebendo pedidos de auxílio.
José Alentejano agradece pelo reporte feito e pondera que, considerando o impacto ainda alto da
pandemia no país, e que a maior parte dos recursos disponibilizados ainda não foi utilizado, propõe
que o apoio seja estendido com a mesma moldura já aprovada pelo CFT.
Deliberação 1: Aprovada até a próxima reunião do CFT, a continuidade do auxílio emergencial para
enfrentamento da COVID 19, mantendo o escopo aprovado na reunião de setembro de 2020.

III.

Avaliação da performance das carteiras nos 5 últimos anos

Aylton Coelho explica que a Política de Investimentos prevê que o Funbio avalie a performance do
Fundo de Transição, cuja meta é alcançar rendimento real líquido de 3% a.a. em janelas de 5 anos.
Os indicadores utilizados para referência de inflação são o IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) no Brasil, e o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos EUA. A seguir apresenta
os resultados da análise:
Fundo local: Rendimento nominal bruto 12,1% a.a.; nominal líquido 10,6% a.a.; Real 6,0% a.a.
Fundo internacional: Rendimento nominal Líquido 12,5% a.a.; Real 10,5% a.a.
Conclui-se que os objetivos de retorno das carteiras Local e Internacional foram amplamente
atingidos.
Deliberação 2: Os Mandatos de Investimento e a performance dos gestores de ativos foram tidos
como satisfatórios e nenhuma alteração é necessária.

IV.

Execução POs e Desempenho do FT (atualização)
Fábio Ribeiro apresenta a execução financeira do Programa nos últimos 5 anos (2016 a 2020), e
especificamente do PO 2020/2021 até janeiro de 2021. Considerando resultados do PO 2020/2021
até o mês de janeiro, dos R$ 84 milhões planejados, 33% (R$ 27 milhões) foram solicitados pelas
UCs. Do montante solicitado, 90% foram executados pelo FUNBIO ou são recursos comprometidos
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em contratos vigentes. Até janeiro havia sido efetivamente pago 80% do recurso solicitado pelas
UCs (R$ 22 milhões).
Também foram apresentados resultados de consolidação para o ano de 2020. Houve um avanço na
consolidação de UCs, que passaram de 81 em 2019 para 86 UCs em nível de consolidação alto em
2020, totalizando uma área de 37,4 milhões de hectares consolidados pelo Programa Arpa.
Atualmente são 22 UCs em nível de consolidação médio, totalizando 18,5 milhões de hectares, e 9
UCs em nível baixo de consolidação, o que totaliza 4.8 milhões de hectares.
Meg questiona sobre a quantidade de UCs que tiveram a consolidação adiada, que estava
originalmente prevista para 2020. Fábio explica que o plano de consolidação foi replanejado e
repactuado, e novas metas de consolidação foram acordadas com previsão de consolidação de
todas as UCs até 2026.
Encaminhamento 1: O FUNBIO deverá encaminhar para os membros do CFT a lista de UCs que
porventura não alcançaram a meta de consolidação em 2020.

V.

Revisão dos Modelos de Custo e Financeiro do Programa Arpa (Relatórios G e H) e
cronograma; e Calendário de entrega de Relatórios de Rotina do Programa – Série 2021
(atualizações)
Fábio Ribeiro apresenta a proposta de revisão dos modelos de custo e financeiro do Programa Arpa,
detalhando os principais tópicos contidos no Termo de Referência para contratação da consultoria
que desenvolverá esta revisão, com expectativa de entrega para junho de 2021.
Na sequência Fábio apresenta a timeline de Relatórios esperados em 2021, e acrescenta que há uma
interligação entre esses documentos, de modo que dados e informações de alguns relatórios
alimentam outros.
Referente ao Relatório D (Relatório de Efetividade do Arpa), é apontado pelos doadores que não há
previsão para realização da avaliação do RAPPAM em 2020 para UCs federais, e é sugerida, pelo
ICMBio, a possibilidade da adoção do SAMGe. A importância da aplicação do RAPPAM é reiterada
pelos doadores, sendo solicitada ao ICMBio uma justificativa formal para a não aplicação da
ferramenta, bem como a apresentação de um cronograma atualizado de aplicação do RAPPAM,
considerando que se trata de uma obrigação contratual. O ICMBio também se disponibiliza a
realizar uma análise de comparação e convergência entre RAPPAM e SAMGe.
Encaminhamento 2: ICMBio/MMA devem apresentar justificativa para a não aplicação do RAPPAM
até o momento atual do ciclo (2020/2021), junto com uma avaliação de quando seria possível a
aplicação do RAPPAM. Na próxima reunião do CFT deve ser apresentado pelo MMA um cronograma
para entrega do Relatório D (incluindo a aplicação do RAPPAM), dentro do ciclo atual.
Encaminhamento 3: O CFT irá avaliar a complementariedade entre RAPPAM e SAMGe, por meio de
resultados a serem apresentados na próxima reunião do CFT, gerados em trabalho de análise em
conjunto pelo WWF e ICMBio.
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VI.

Calendário de Aplicação da FAUC 2021
Laura Abbá apresenta o cronograma de planejamento de aplicação da FAUC, com início planejado
para abril 2021, expectativa de validação dos dados em junho e publicação dos resultados até julho,
para alimentar as modelagens e os relatórios.

VII.

TdR para Estudos independentes (atualização)

Fábio Ribeiro apresenta o escopo desenvolvido acerca dos três estudos independentes solicitados
na última reunião do CFT: Ameaças às UCs Arpa; Impacto Socioeconômico das UCs Arpa; e NGIs do
ICMBio.
Em relação ao estudo sobre Ameaças às UCs Arpa, é realizada uma discussão sobre pressões e
ameaças a serem consideradas no estudo, e os doadores enfatizam a necessidade de abordar as
ameaças de infraestruturas e a ameaça de desafetação.
No que se refere ao estudo sobre o Impacto Socioeconômico das UCs Arpa, é sugerido que uma
discussão sobre indicadores, em especial o IDH, seja realizada entre FUNBIO e UCP para conclusão
do escopo do termo de referência do estudo.
Encaminhamento 4: FUNBIO e UCP agendarão reunião para tratar de indicadores para o estudo
independente de impactos socioeconômicos das UCs Arpa, em particular o IDH.
Por fim, em relação ao estudo sobre NGIs do ICMBio, é sugerido que sejam também consideradas
as externalidades positivas.
Deliberação 3: Estão aprovados os escopos dos Termos de Referência para os estudos
independentes solicitados pelo CFT, uma vez incorporadas as considerações dos membros do CFT
listadas acima.

VIII.

Extensão do POs 20/21 até 2022

Fábio Ribeiro explica que considerando o momento atípico de pandemia, que resultou na
paralização de várias UCs por alguns meses de 2020. 92 UCs, que representam 80% das UCs do
Programa, solicitaram menos do que 50% dos recursos planejados no PO 20/21. Fábio apresenta
também o fluxo de planejamento do próximo biênio, mostrando as entregas necessárias para o
processo de planejamento,
Manoel propõe que o Programa faça um investimento para que o processo de planejamento possa
ser feito à distância, o que seria um ganho para o Programa a longo prazo.
Encaminhamento 5: O FUNBIO monitorará a execução dos POs 20/21 e o processo de planejamento
22/23 junto à UCP, reportando para o CFT. Além disso, o FUNBIO investirá na estruturação de um
processo de planejamento à distância. Na reunião do CFT de agosto será avaliado pelo CFT se será
necessário seguir um plano alternativo para o ano de 2022.
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IX.

Encerramento e Revisão das deliberações e encaminhamentos e Encerramento.

José Alentejano agradece a presença e engajamento de todos e o apoio do FUNBIO para que o
Programa continue atingindo seus objetivos e finaliza a reunião.

X.

Deliberações
Deliberações
Deliberação 1: Aprovada até a próxima reunião do CFT, a continuidade do auxílio emergencial
para enfrentamento da COVID 19, mantendo o escopo aprovado na reunião de setembro de 2020.
Deliberação 2: Os Mandatos de Investimento e a performance dos gestores de ativos foram tidos
como satisfatórios e nenhuma alteração é necessária.
Deliberação 3: Estão aprovados os escopos dos Termos de Referência para os estudos
independentes solicitados pelo CFT, uma vez incorporadas as considerações apontadas pelos
membros do CFT.

XI.

Encaminhamentos
Encaminhamentos

Responsáveis

Encaminhamento 1: O FUNBIO deverá encaminhar para os
membros do CFT a lista de UCs que porventura não alcançaram a
meta de consolidação em 2020.

FUNBIO

Encaminhamento 2: ICMBio/MMA devem apresentar justificativa
para a não aplicação do RAPPAM até o momento atual do ciclo
(2020/2021), junto com uma avaliação de quando seria possível a
aplicação do RAPPAM. Na próxima reunião do CFT deve ser
apresentado pelo MMA um cronograma para entrega do Relatório
D (incluindo a aplicação do RAPPAM), dentro do ciclo atual.

ICMBio/MMA

Encaminhamento 3: O CFT irá avaliar a complementariedade entre
RAPPAM e SAMGe, por meio de resultados a serem apresentados
na próxima reunião do CFT, gerados em trabalho de análise em
conjunto pelo WWF e ICMBio.

ICMBio/WWF

Encaminhamento 4: FUNBIO e UCP agendarão reunião para tratar
de indicadores para o estudo independente de impactos
socioeconômicos das UCs Arpa, em particular o IDH.

FUNBIO / UCP
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Encaminhamentos
Encaminhamento 5: O FUNBIO monitorará a execução dos POs
20/21 e o processo de planejamento 22/23 junto à UCP, reportando
para o CFT. Além disso, o FUNBIO investirá na estruturação de um
processo de planejamento à distância. Na reunião do CFT de agosto
será avaliado pelo CFT se será necessário seguir um plano
alternativo para o ano de 2022.

Responsáveis

FUNBIO / UCP

Brasília, 17 de março de 2021.
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