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2022 foi um ano especial para a BVRio. 
Completamos 10 anos de operação em dezembro de 2021 e celebramos essa primeira 
década fazendo uma avaliação do impacto gerado por nossas iniciativas. O resultado desse balanço pode 
ser conferido nas nossas publicações especiais de aniversário.

Nessa última década, a BVRio expandiu suas operações para o resto do mundo, contando hoje com 
colaboradores em seis países.

Publicações especiais de aniversário

Estudos de caso
• Criação da Plataforma de Ação Circular
• Conectando o manejo florestal comunitário com mercados que valorizam a sustentabilidade
• Criação do Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco para verificação da legalidade das cadeias

de suprimento de madeira brasileira
• Promovendo o comércio legal de madeira tropical com enfoque na proteção de espécies mais

exploradas de Gana
• Créditos de logística reversa: Inovação socioambiental para soluções de resíduos urbanos e reciclagem
• Promovendo o papel das mulheres na economia verde
• Uma década de inovação e apoio a iniciativas que contribuem para a redução da poluição dos oceanos

Uma década de inovação

https://www.bvrio.org/wp-content/uploads/2022/08/PT_BVRio-madeira-legal-2014-2021-Anniversary-Dec-22.pdf
https://www.bvrio.org/wp-content/uploads/2022/08/Especial-de-Aniversario_Contribuindo-para-a-implementacao-do-Codigo-Florestal.pdf
https://www.bvrio.org/wp-content/uploads/2022/08/Especial-de-Aniversario-Apoiando-iniciativas-de-gestao-de-residuos-para-fomentar-a-economia-circular.pdf
https://www.bvrio.org/pt-br/criacao-da-plataforma-de-acao-circular/
https://www.bvrio.org/pt-br/conectando-o-manejo-florestal-comunitario-com-mercados-que-valorizam-a-sustentabilidade/
https://www.bvrio.org/pt-br/promovendo-o-comercio-legal-de-madeira-tropical-com-enfoque-na-protecao-de-especies-mais-exploradas-de-gana/
https://www.bvrio.org/pt-br/creditos-de-logistica-reversa-inovacao-socioambiental-para-solucoes-de-residuos-urbanos-e-reciclagem/
https://www.bvrio.org/pt-br/criacao-do-sistema-de-due-diligence-e-avaliacao-de-risco-para-verificacao-da-legalidade-das-cadeias-de-suprimento-de-madeira-brasileira/
https://www.bvrio.org/pt-br/estudo-de-caso-de-impacto-defendendo-o-papel-das-mulheres-na-economia-verde/
https://www.bvrio.org/pt-br/uma-decada-de-inovacao-e-apoio-a-iniciativas-que-contribuem-para-a-reducao-da-poluicao-dos-oceanos/
https://www.bvrio.org/pt-br/uma-decada-de-inovacao/


Atividades no 
setor de Uso 
Sustentável da 
Terra, Agricultura 
e Florestas

Impacto

US$ 11 milhões para 
o financiamento da
produção de soja sem
desmatamento no
Cerrado

R$ 1 bilhão comprometido 
para a conservação 
de 500.000 hectares 
de vegetação nativa e 
estoque de 300 MtCO2e

Criado em parceria com a SIM e a ecosecurities, o Programa 
SIMFlor dá suporte à implementação do Código Florestal 
Brasileiro, por meio do financiamento de carbono para a aquisição 
de Cotas de Reserva Florestal (CRAs) de propriedades rurais 
com excedentes de Reserva Legal. O programa provê incentivos 
financeiros para a conservação voluntária de vegetação nativa, 
combate ao desmatamento e proteção da biodiversidade.

Apoiamos a nossa parceira estratégica, a gestora de ativos 
ambientais Sustainable Investment Management (SIM), na 
estruturação e lançamento do programa piloto do Responsible 
Commodities Facility (RCF), um fundo para o cultivo de soja sem 
desmatamento e conversão (DCF) no cerrado brasileiro. O Programa 
RCF Cerrado 1 recebeu US$11 milhões em investimentos dos 
supermercados britânicos Tesco, Sainsbury’s, e Waitrose para 
oferecer financiamento a juros baixos para trinta e uma (31) 
fazendas produzirem 60.000 toneladas de soja por ano. Esse 
investimento vai resultar na conservação de mais de 10.000 ha de 
vegetação nativa com potencial de estocar 3 milhões de tCO2e. 
A BVRio coordena o Comitê Ambiental do Programa RCF Cerrado 1.
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https://sim.finance/pt/responsible-commodities-facility/
https://www.simflor.org
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Em colaboração com o RCF, a BVRio 
começou a desenvolver em 2022 um sistema 
de due diligence para a soja brasileira, que visa 
identificar irregularidades e desmatamentos 
relacionados ao cultivo do grão no país. Numa 
segunda etapa, ele será vinculado aos sistemas de 
rastreabilidade dos importadores de soja do Reino 
Unido e da União Européia. O projeto é financiado 
pela Fundação Waterloo, do Reino Unido.

O projeto PlanaFlor - Plano Nacional para a 
Implementação do Código Florestal, desenvolvido 
pela BVRio em colaboração com a Fundação 
Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável 
(FBDS), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Fundo 
Estratégico de Conservação-Brasil (CSF), propõe 
um plano estratégico para a implementação do 
Código Florestal, direcionado aos governantes e à 
sociedade brasileira, com potencial transformador 
da economia e das paisagens rurais do país.

Continuamos a promover a implementação do 
Código Florestal, incluindo atualizações do Portal de 
Monitoramento do Código Florestal, participação 
em fóruns multisetoriais, elaboração de estratégias 
e levantamento de recursos para a conservação 
florestal e prevenção ao desmatamento. 

https://www.bvrio.org/pt-br/planaflor/
https://www.bvrio.org/pt-br/cooperacao-com-o-observatorio-do-codigo-florestal/
https://www.bvrio.org/pt-br/sistema-de-due-diligence-da-soja-brasileira/
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Parceria no desenvolvimento do projeto Pesca 
de resíduos na Baía de Guanabara com a 

empresa social Ogyre, que financiou a coleta 
e destinação adequada de 100 toneladas de 

resíduospor pescadores da Ilha do Governador 
no Rio de Janeiro. O projeto chamou a atenção 
da mídia internacional e foi retratado em várias 

reportagens em todo o mundo.

Atividades no 
setor de Gestão 
de resíduos e 
Economia circular

Impacto

725+ 
catadores receberam 
renda adicional

2,500+ 
toneladas verificadas de 
material reciclado 

Projetos em 4 países

Conclusão do projeto em parceria com a 
PREVENT Waste Alliance que beneficiou 350 
catadores informais de cooperativas brasileiras 
e mexicanas, por meio da emissão de Créditos 
Circulares. O projeto financiou a coleta e o 
envio para reciclagem de 1.711 toneladas de 
vários tipos de resíduos de plástico.

https://www.bvrio.org/pt-br/ogyre-limpando-o-oceano/
https://www.bvrio.org/pt-br/prevent-waste-alliance/
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Realizamos um estudo sobre a indústria têxtil no Brasil 
no âmbito do Programa de Plásticos Circulares nas Américas 
(CPAP), que analisou as técnicas, políticas e modelos de 
negócios para implementar circularidade dos plásticos usados 
na fabricação têxtil. 

Promoção e treinamento para a utilização do aplicativo 
móvel KOLEKT nas operações de coleta e monitoramento dos 
resíduos da Associação Moçambicana de Reciclagem (AMOR).

Prestamos consultoria para duas cooperativas de 
catadores no Rio de Janeiro assegurarem um investimento 
de R$ 7,9 milhões para a coleta de resíduos em imóveis 
da Petrobras, a ser implementado nos próximos três anos 
com nosso apoio. O app KOLEKT vai ser usado para o 
monitoramento do fluxo de resíduos, contribuindo para a 
rastreabilidade, transparência e confiabilidade da operação.

Implementamos um projeto em parceria com a Alliance to End Plastic 
Waste para incentivar a coleta seletiva em residências no Rio de 
Janeiro, com a meta de coletar quase 2 mil toneladas de materiais 
recicláveis até janeiro de 2023, e beneficia cerca de 150 catadores e 
membros de uma cooperativa local de reciclagem, a Coopama.

A Circular Action, empresa incorporada ao 
grupo BVRio este ano, desenvolveu um 
Programa de Ação Circular (CAP) para a Tetra Pak 
e a Organização de Reciclagem de Embalagens 
do Vietnã (PRO Vietnam). O CAP ofereceu 
uma solução para a coleta e reciclagem de 
embalagens de bebidas cartonadas agregando 
valor a esses resíduos e oferecendo incentivos 
financeiros para cerca de 200 catadores locais.

Publicações
• Guia de melhores práticas para

sistemas de crédito associados
à economia circular em inglês,
português e espanhol

https://www.bvrio.org/pt-br/incentivo-a-coleta-seletiva-domiciliar-no-rio-de-janeiro/
https://www.bvrio.org/pt-br/programa-de-investimento-em-reciclagem-de-embalagens-cartonadas/
https://www.bvrio.org/pt-br/bvrio-firma-compromisso-junto-ao-cpap/
https://circular-action.com/kolekt
https://www.bvrio.org/pt-br/bvrio-apoia-cooperativas-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-a-obter-e-implementar-investimento-de-r-79-milhoes/
https://www.bvrio.org/wp-content/uploads/2022/12/CAH-Guia-de-Melhores-Praticas-V1-PT-WEB.pdf


Transferência da gestão da AmazoniAtiva para o 
Floresta Hub, uma start-up rondoniense dedicada ao 

desenvolvimentoda bioeconomia local. 
Dirigido pela Ecoporé, o Floresta Hub dará 

continuidade a esse trabalho de promoção 
dos empreendedores e produtores 

tradicionais da Amazônia.

A BVRio é uma das organizações oficiais 
selecionadas para nomear iniciativas ambientais 
excepcionais ao Prêmio Earthshot, promovido pelo 
Príncipe William do Reino Unido.

Atividades no 
setor de 
Mudanças 
climáticas e 
bioeconomia
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https://www.bvrio.org/pt-br/floresta-hub-e-o-novo-gestor-da-plataforma-amazoniativa/
https://earthshotprize.org


Facilitamos a produção 
de troféus feitos com 
madeira certificada 
para os vencedores 
de um dos maiores 
campeonatos 
regionais de futebol 
do Brasil, a Copa 
Nordeste, uma ação 
inédita em parceria 
com o Forest 
Stewardship Council 
(FSC) Brasil para a 
promoção do manejo 
florestal sustentável. 

Coordenação e participação em debates no Brazil Climate Action, na COP27, 
sobre o potencial do financiamento climático para a conservação das florestas.

Início da segunda fase do projeto Governança Climática para 
Rondônia com o apoio do Governors Climate Fund (GCF), 
que visa contribuir com o desenvolvimento de agendas 
públicas e instrumentos participativos para o estado de 
Rondônia no contexto regional da Amazônia Legal.
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https://www.bvrio.org/pt-br/para-alem-dos-creditos-de-carbono-potencial-do-financiamento-climatico-para-a-conservacao-das-florestas-no-brasil/
https://www.bvrio.org/pt-br/final-da-copa-do-nordeste-tera-trofeu-sustentavel/
https://www.bvrio.org/pt-br/governanca-climatica-para-rondonia/
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Nosso trabalho é financiado por governos internacionais, empresas, trusts, fundações e seus 
fundadores. Temos o potencial de ampliar nosso impacto em todo o mundo com o apoio de 
financiadores multissetoriais, como empresas e agências internacionais, e continuar contribuindo 
com soluções para a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular ao nível regional e internacional.

Financeiro

Fontes de 
financiamento 

Uso dos Recursos Funcionários

Empresas
38%

Escritórios e 
Administração

28%

Brasil
15

Reino Unido
5

China
1

Gana
1

Agências 
governamentais 

37%

Custos com 
projetos 

72%

Fundações, 
doadores e 
fundadores  

 25%

Em dezembro de 2022, a BVRio contava com 22 funcionários 
(+ 1 Associado na Holanda)

Equipe por gênero 
Mulheres 12
Homens 10
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Nossos 
valores

Nossos valores guiam o que fazemos, como 
o fazemos, como tomamos decisões e como
nos comportamos.

INOVAÇÃO
Pensamos diferente para criar e testar soluções 
inovadoras. Somos pioneiros nas áreas que 
atuamos porque ultrapassamos limites, 
aprendemos fazendo e seguimos adiante.

EFICIÊNCIA FINANCEIRA
Buscamos garantir a eficiência econômica e 
a viabilidade financeira de nossas soluções, 
para nossa sustentabilidade e dos nossos 
beneficiários.

SUSTENTABILIDADE
O desenvolvimento sustentável está no cerne 
das nossas operações, para hoje e pro futuro.

INCLUSÃO SOCIAL
Todos devem se beneficiar da economia verde e 
por isso apoiamos as pessoas mais vulneráveis 
dos setores em que trabalhamos.

Diretoria
Mauricio Moura Costa 
Co-fundador e Diretor do Grupo (Brasil)

Grace Blackham
Diretora no Reino Unido

Beto Mesquita
Diretor de Florestas e Políticas Públicas (Brasil)

Claudia Jeunon
Diretora Operacional (Brasil)

Lucy Cox
Diretora de Comunicações Internacionais (Reino Unido)

Conselho Deliberativo
Pedro Moura Costa 
BVRio co-fundador (Reino Unido)

Sérgio Bessermann
Economista e Especialista Ambiental

Walfredo Schindler
Fundo Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS)

Roberta del Giudice
Secretária Executiva do Observatório do Código Florestal

Alice Thuault
Diretora Executiva do Instituto Centro de Vida (ICV)

Fabricio de Campos
Finanças e Mercados Sustentáveis da WWF Brasil

*Os membros integram o Conselho em caráter independente.



Saiba mais sobre a BVRio www.bvrio.org 

https://www.bvrio.org/pt-br/
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