
Findeter – financiamento para a reconstrução e a mitigação 
de mudanças climáticas 

Nome Linhas de Financiamento para Reconstrução e Mitigação de Mudanças 
Climáticas 

Objetivo 

Fortalecimento de estratégias e produtos financeiros para fomentar práticas 
eficientes, limpas e inovadoras em projetos e que busquem minimizar 
impactos ambientais e sociais nas comunidades. Visa: 

• Reduzir a vulnerabilidade da população e seus meios de vida diante 
eventos gerados por variações climáticas. 

• Financiar projetos novos e de reconstrução para o atendimento e 
prevenção de desastres causados pelo fenômeno La Niña (2010-2011). 

• Apoiar projetos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. 

• Fomentar práticas eficientes, limpas e inovadoras em projetos, 
minimizando impactos ao ambiente e às comunidades. 

• Promover enfoques setoriais para a mitigação das mudanças climáticas. 

Público-alvo 
Comunidades e localidades afetadas por eventos naturais para reconstrução 
de infraestrutura. Projetos de investimento para aumento da eficiência 
energética e minimização de emissão de gases de efeito estufa. 

Setor (ou setores) do 
público-alvo 

Habitação, serviços públicos, transporte, energia, saúde, educação, 
comunicação, turismo, entre outros que tragam impacto na emissão de 
gases de efeito estufa. 

Justificativa 

A mudança climática é considerada a maior ameaça produzida pela 
degradação ambiental. Esta alteração do regime climático tem sido 
influenciada por emissões naturais e antrópicas de gases de efeito estufa. 
Na Colômbia, foi realizada a atualização do inventário de Gases de Efeito 
Estufa em âmbito nacional para os anos 2000-2004. Neste contexto, foram 
revistos os setores com maiores emissões de gases de efeito estufa para a 
atmosfera, onde se destacam agricultura (38%), energia (37%), uso e 
mudanças no uso do solo e silvicultura (14%). Seguem os resíduos sólidos 
(6%), processos industriais (5%) e as emissões do setor transporte (12%). 
No entanto, Colômbia representa apenas 0,37% das emissões mundiais, no 
entanto, pela sua condição geoclimática sofre as consequências do efeito 
estufa. 

O risco e a vulnerabilidade de países equatoriais se evidenciaram na 
Colômbia ao final de 2010 e começo de 2011 em virtude do fenômeno La 
Niña, o que resultou deslizamentos, inundações, erosões e avalanches em 
todo o território nacional com milhões de pessoas afetadas. 

Contexto geográfico Territórios e comunidades afetadas por eventos naturais na Colômbia 



Ano de 
implementação 

Desde 2011 

Descrição das 
atividades e serviços 
realizados 

Descrição dos serviços e atividades passíveis de cobertura pelas linhas de 
financiamento para a reconstrução: disponíveis para governos locais desde 
que cumpram pré-requisitos da linha de financiamento proposta, disponíveis 
no site da instituição. 

• Pré-investimento: estudos e desenhos; 

• Investimento em projetos novos e reconstrução de projetos existentes; 

• Investimento relacionado com o atendimento e prevenção de desastres 
causados por eventos naturais; 

• Aquisição de máquinas e equipamentos para construção; 

• Supervisão de projetos; 

Descrição dos serviços e atividades passíveis de cobertura pelas linhas de 
financiamento para eficiência energética e mitigação de mudança climática: 
disponíveis para governos locais, entidades representativas e empresas 
privadas que cumpram pré-requisitos da linha de financiamento proposta, 
disponíveis no site da instituição. 

• Redução do consumo de energia (troca de luminárias, mudanças para 
motores elétricos, eletrobombas, modelos de baixo consumo e fontes 
renováveis de energia); 

• Geração eficiente por meio de fontes renováveis (solar, eólica, 
hidroelétrica de baixo impacto, geotérmica, biocombustíveis, etc.); 

• Redução de emissões (captura de gás metano em aterros sanitários, 
dispositivos para o controle de emissões, redução de emissões de oxido 
nitroso, redução de GEE, etc.); 

• Tratamento de águas residuais industriais ou domésticas mediante 
reatores anaeróbicos; 

• Projetos que utilizem plataformas de desenvolvimento limpo – MDL; 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

Resultados qualitativos gerais alcançados: 

• Redução da vulnerabilidade da população ante os possíveis eventos 
gerados pelas mudanças climáticas; 

• Viabilizado mecanismos para reconstrução da infraestrutura territorial 
afetada pelo fenômeno La Niña 2010-2011; 

• Apoio a projetos que mitiguem o risco produzido pela mudança climática; 

• Apoio a projetos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa por 
meio da redução do uso de energia, com métodos mais limpos de 
emissão de energia, preferencialmente renováveis; 



• Fomento a práticas eficientes, limpas e inovadoras nos projetos, 
minimizando impactos ao ambiente e às comunidades; 

• Promoção de enfoques setoriais para a mitigação à mudança climática; 

Resultados quantitativos alcançados: 

• Desde sua criação a linha com taxas compensadas para a reconstrução 
apoiou 43 projetos no montante de US$ 245 milhões; 

• Outros 21 projetos, no total de US$ 177 milhões encontravam-se em 
processo de avaliação ou estruturação; 

Instituição Executora 

Nome Financiadora de Desenvolvimento Territorial (Findeter) 

País Colômbia 

Setor 

Governo – prestação de serviços financeiros e técnicos aos setores público e 
privado, dentro do marco de políticas públicas de Estado. Como banco de 
desenvolvimento, a entidade promove a infraestrutura regional e urbana 
mediante o financiamento de projetos públicos e privados em diferentes 
setores da economia, como habitação, serviços públicos, transporte, 
energia, saúde, educação, comunicação, turismo, entre outros. 

Clientes 

Ambas as linhas buscam beneficiar as autoridades locais e empresas de 
caráter público, privado e de serviços públicos. 

Beneficiários privados são aqueles que investem, operam ou desenvolvem 
atividades em setores financiáveis por meio de sociedades limitadas, por 
ações, unipessoais, associações de trabalho e empresas, fundações, 
câmaras setoriais, independente de seu tamanho. 

Tamanho 

Entidade financeira de desenvolvimento constituída como uma sociedade de 
economia mista, vinculada ao Ministério da Fazenda e Crédito Público e 
submetida à supervisão da Superintendência de Bancos da Colômbia. Tem 
presença em todo o território nacional por meio de 4 regionais que cobrem 
as regiões do caribe, noroeste, pacífico e centro e outras 3 zonas localizadas 
em Bucaramanga, Pereira e Neiva. 

Classificação de Risco AAA pela Fitch. 

Instituições Parceiras 

Nome 
Entidades públicas e privadas ligadas à promoção do desenvolvimento 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 



Setor 

Governos estaduais e municipais, comunidades do setor privado, 
intermediários financeiros; 

Organismo internacional. 

Papel 

Governos estaduais e municipais, comunidades, setor privado: 
Desenho, execução e monitoramento de projetos novos e de reconstrução 
para o atendimento e prevenção de desastres com taxas baixas de mercado 
e de acordo com as disposições estabelecidas no Decreto 4808 de 29 de 
Dezembro de 2010. Projetos buscam impactar positivamente a meso e 
macro ambiência dos pequenos negócios locais. 

Intermediários financeiros: Financiamento em 1º piso com os recursos 
da Linha de Taxa Compensada para a Reconstrução e a Linha Especial de 
Eficiência Energética e Mitigação de Mudança Climática. 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): Cooperação 
técnica e financeira para os projetos relacionados à eficiência energética; 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

As linhas especiais de eficiência energética e mitigação das mudanças 
climáticas podem ser replicadas em entidades financeiras interessadas em 
gerar um desenvolvimento sustentável nas regiões em convergência com 
suas políticas voltadas a atitudes de valorização e respeito ao ambiente. 
Com o objetivo de fortalecer o papel de Findeter no financiamento das 
atividades de mitigação da mudança climática, em particular aqueles 
projetos e programas que poderiam ser elegíveis aos mercados 
internacionais de carbono, se avançam tratativas de cooperação com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento com o propósito de: 

• Identificar e analisar as atuais linhas de crédito e produtos financeiros de 
Findeter, assim como os canais de distribuição de seus produtos 
financeiros, identificando aqueles que teriam potencial para 
financiamento de medidas de mitigação de mudanças climáticas que 
poderiam ser vinculadas aos mercados internacionais de carbono; 

• Desenhar e desenvolver estruturas e instrumentos financeiros inovadores 
para a promoção do investimento em mitigação da mudança climática e 
gestão de riscos associados; 

• Ilustrar o papel que os mercados de carbono poderiam julgar relevante 
na estruturação financeira de tipos de projetos de investimento aos quais 
tipicamente tenham a participação de Findeter; 

• O desafio consiste em desenhar instrumentos financeiros e avançar na 
sua implantação, fortalecendo o conhecimento dos beneficiários e 
intermediários das oportunidades da redução de emissão de gases de 
efeito estufa e seus benefícios em termos ambientais, sociais e 
econômicos; 

Conclusão A linha de taxa compensada para a reconstrução é uma resposta efetiva as 
entidades públicas, privadas e de caráter social, no financiamento de 



projetos novos e de reconstrução para o atendimento e prevenção de 
desastres em infraestrutura ocasionados por fenômenos da natureza. Nesse 
sentido, a implantação desta linha fortalece o papel da instituição Findeter 
com executora de uma política pública prioritária nacional, ao mesmo tempo 
em que corrobora com os ministérios setoriais e com os beneficiários em 
níveis regional e territorial. Estas linhas despertaram uma nova visão dos 
setores, que incorporaram na estrutura e formulação de projetos as 
variáveis ambientais. Sem dúvida, se evidencia o desafio de melhorar a 
capacidade técnica para atender as necessidades dos diferentes setores nos 
temas de sustentabilidade ambiental. 

Persistem deficiências das políticas públicas no Brasil preventivas as 
mudanças climáticas e para a reconstrução de infraestrutura territorial. Os 
impactos dessas deficiências se manifestam no tecido produtivo local o que 
eleva a importância do tema para o país e principalmente para os pequenos 
negócios.  Esse segmento empresarial sempre bastante afetado com os 
desastres naturais, não só pelo impacto em sua unidade produtiva 
específica, na infraestrutura do seu entorno e no mercado local, dificilmente 
conseguem se soerguer, inclusive em condições mais ambientalmente 
adequadas, sem políticas públicas consistentes, que primem pela 
recuperação mais ampla de todo o território. 

O Sebrae tem sido frequentemente chamado a participar das políticas 
públicas de apoio ao reestabelecimento dos pequenos negócios (plano de 
negócios, enquadramento da proposta de projeto às condições de linha de 
crédito oferecida pelos bancos, assistência técnica para projetos de 
recuperação de negócios, etc.), na discussão das prioridades de 
recuperação de infraestrutura e na adoção de práticas ambientalmente 
corretas que previnam ou minimizem impactos no território e nos pequenos 
negócios. 

As estratégias do Sebrae contemplam e buscam soluções inovadoras, em 
parceria público-privada, para a realização de investimentos coletivos 
(parceira público/privada ou puramente privada) e públicos de interesse dos 
pequenos negócios. A atração de recursos para investimentos em territórios 
adensados em segmentos empresariais de pequeno porte é importante 
estratégia do Sebrae em sua atuação em projetos de desenvolvimento local. 
Dessa forma, construir entorno legal e de infraestrutura favorável, tanto na 
dimensão macro como meso, é de fundamental importância. 

As linhas especiais de eficiência energética e mitigação das mudanças 
climáticas podem ser replicadas em entidades financeiras parceiras e em 
sintonia com ações do Sebrae, interessadas em gerar desenvolvimento 
sustentável nas regiões em convergência com suas políticas voltadas a 
atitudes de valorização e respeito ao ambiente, com especial enfoque aos 
pequenos negócios, tanto na sua forma individual como organizada em 
associações e cooperativas. 

 


