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O Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação 

Florestal e Agrícola) é uma organização brasilei-

ra, sem fins lucrativos, criada em 1995 para pro-

mover a conservação e o uso sustentável dos 

recursos naturais e para gerar benefícios sociais 

nos setores florestal e agrícola.
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«O Imaflora incentiva e promove 

mudanças nos setores florestal e 

agrícola, visando a conservação e o 

uso sustentável dos recursos naturais 

e a geração de benefícios sociais.»

Mensagens

Apresentação

Missão, crenças e valores

Estrutura e funcionamento

Perfil da organização

Indicadores 

Balanço social

Atividades e resultados de 2008

Relatório financeiro

03

08

12

19

25

30

40

50

87

Sumário

02relatório anual Imaflora 2008

Área de Preservação Permanente



| m e n s a g e n s |



Mensagem do presidente

Cada relatório é uma espécie de marco na co-

municação do Imaflora com indivíduos, grupos e 

organizações empenhados na construção de 

um mundo melhor para um número cada vez 

maior de pessoas. Por um mundo melhor quero 

dizer um mundo com melhor qualidade de vida – 

esse conceito amplo que vai bem além de pros-

peridade econômica e padrão de vida.

Um relatório significa, assim, que cumprimos 

mais um ciclo em nossa missão. Natural que 

queiramos compartilhar nossos esforços e nos-

sos resultados e conhecer a crítica que nos fará 

melhorar, no sentido de nos mantermos procu-

rando pela melhor forma de cumprir nosso papel 

institucional diante da sociedade.

O ano de 2008 foi marcado por questões com-

plexas: a questão do crescimento do Imaflora, o 

debate sobre a internacionalização, a reflexão 

sobre parcerias a longo prazo e o questiona-

mento de nossas práticas procurando uma har-

monia nem sempre fácil de achar entre o ético, o 

legal e o competitivo. Foi um ano de muito traba-

lho para o Conselho Diretor e para a equipe. Se 

pudesse resumir o ano em uma palavra, diria: 

crescemos - no sentido de que nos habilitamos a 

trabalhar melhor com nossa missão.

Os resultados estão aí; fizemos uma parte pe-

quena em publicá-los, apesar de ser uma tarefa 

que exige esforços de todos. A parte maior, do 

diálogo que propiciará conhecermos amplitudes 

e condições relacionadas ao nosso trabalho, 

ainda está por vir. Ele será conseqüência natural 

da sua participação em nos oferecer a sua visão 

sobre o que realizamos em 2008 e, sobretudo, 

pelo seu interesse em conhecer como atuamos. 

Se muitos aceitarem esse nosso convite para 

conversar sobre o Imaflora tendo como referên-

cia a sua missão e o seu papel social, talvez pos-

samos ampliar o diálogo em fóruns com maior 

representatividade.

Em nome do Conselho Diretor agradeço since-

ramente a sua atenção para conosco. Espero 

que as informações tenham a transparência ne-

cessária às suas expectativas.

Um grande abraço,

Sérgio A. P. Esteves

Presidente do Conselho Diretor

04relatório anual Imaflora 2008



Mensagem da secretaria executiva

Crescimento da certificação: a hora da ver-

dade*

Os debates na sociedade, as oportunidades e 

as demandas de mercado têm feito com que a 

certificação socioambiental ganhe importância 

cada vez maior. Em 2008, a Rede de Agricultura 

Sustentável (selo Rainforest Alliance Certified) 

cresceu de forma expressiva, com 17 novos em-

preendimentos certificados, saltando de 25 para 

42 o total de projetos com o selo, somente no 

Brasil. São majoritariamente fazendas de café, 

além de 6,5 mil hectares de propriedades de chá 

na Argentina e da primeira fazenda de cacau na 

Bahia. 

O crescimento englobou grupos de agricultores 

familiares, resultou na criação de uma reserva 

particular (RPPN), na recomposição de áreas de 

conservação na Mata Atlântica e no Cerrado e 

em mudanças de condições de trabalho para 

centenas de trabalhadores rurais permanentes 

e temporários. O cacau certificado brasileiro foi 

lançado no Japão, durante as comemorações 

do centenário da imigração e novas marcas de 

café estão disponíveis no mercado brasileiro.

No que se refere à certificação florestal, regis-

tramos um pequeno aumento em áreas de reflo-

restamento e é crescente a conquista da certifi-

cação na cadeia de custódia (rastreabilidade 

nas etapas da cadeia produtiva). No entanto, ao 

lado de importantes avanços, nos últimos dois 

anos o Imaflora cancelou cerca de 30 certifica-

dos nas diversas modalidades. Tivemos várias 

razões para isso e é fundamental distingui-las, já 

que há poucos, mas lamentáveis casos de falta 

de compromisso com os ideais da certificação.

Entre os exemplos de cancelamento está o de 

duas indústrias que produziam, respectivamen-

te, cabo de ferramentas e portas e utilizavam o 

selo FSC em produtos, comercializando-os nos 

mercados interno e externo sem que fossem fei-

tos com madeira certificada. Em um dos casos, 

recorremos ao Instituto de Pesquisas Tecnológi-

cas (IPT), que constatou a fraude: a madeira re-

colhida por nossos auditores para o teste não 

era da mesma espécie das que deveriam rece-

ber o selo.

Ocorre ainda de empreendimentos certificados 

não cumprirem as ações corretivas, necessárias 

ao processo de melhoria contínua, objetivo da 

certificação. Nessa situação, há desde o desca-

so com o compromisso dos princípios acorda-

dos, até normas e políticas inadequadas às di-

versas realidades em que a certificação tem sido 

empregada, que vão desde grandes empreendi-

mentos rurais e industriais a comunidades e 

agricultores familiares. Muitos são os casos de 

projetos que investem em mudanças e organiza-
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Mensagem da secretaria executiva

ção, mas não atingem os esperados benefícios 

econômicos compensadores. Desta forma, soli-

citam o fim do seu certificado.

Há projetos muito interessantes, que continuam 

certificados com muitas dificuldades, pois a de-

mora na aprovação de seus planos de manejo 

tem comprometido suas operações, especial-

mente os madeireiros da Amazônia.

Tudo isto ocorre em um momento em que há 

pactos relevantes de compra de matérias-pri-

mas responsáveis por parte do setor empresari-

al e público. Todos indicando que a certificação 

será um dos parâmetros de garantia de cumpri-

mento dos acordos. Além disso, algumas me-

sas-redondas e iniciativas multissetoriais de-

vem resultar em formas de verificação e certifi-

cação independentes. Bancos têm considerado 

a certificação como uma variável de análise de 

crédito. Portanto, este instrumento tende a de-

colar e ganhar escala na pauta do desenvolvi-

mento sustentável.

E agora, o que fazer para que os benefícios es-

perados sejam atingidos? Aos certificadores ca-

be manter ou aumentar a transparência e a qua-

lidade de suas auditorias e processos de certifi-

cação. O Imaflora vem investindo intensamente 

em controles internos e treinamento de seus au-

ditores. Além disso, elaboramos um primeiro 

uso de sensoriamento remoto para confirmar 

observações de campo quanto ao cumprimento 

do Código Florestal e operações de manejo.

Convidamos as ONGs, sindicatos e movimentos 

sociais a se engajarem intensamente nos pro-

cessos de desenvolvimento e implementação de 

sistemas de certificação. Mais do que normas e 

padrões, se deve garantir procedimentos e polí-

ticas que ofereçam transparência e assegurem o 

processo de melhoria contínua. Também convi-

damos essas instituições a monitorarem os em-

preendimentos certificados e os certificadores, 

principalmente os últimos.

Destacamos que, em 2008, o Imaflora cancelou 

o certificado FSC de uma empresa que tinha gra-

ves problemas em seus sistemas de controle e 

não conseguia demonstrar capacidade para as-

segurar a separação de produtos certificados. 

Para a nossa surpresa, a empresa já tinha novo 

certificado, emitido por outra certificadora, em 

apenas um mês após o cancelamento, tempo 

que consideramos insuficiente para as mudan-

ças necessárias.

Temos visto diversos produtos com o selo FSC 

aplicado de maneira incorreta em produtos e 

materiais publicitários. A correta aplicação deve-

ria ser feita com base na orientação de entidades 

certificadoras bem preparadas. A possível lacu-

na entre a missão das iniciativas multissetorias e 

a sua aplicação por empresas certificadoras 

multinacionais pode comprometer a implemen-

tação desses projetos. É muito diferente verificar 
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o cumprimento de uma norma sobre consumo 

de energia de uma geladeira, de uma norma so-

cioambiental. Além da competência técnica, é 

fundamental entender o contexto local e consul-

tar adequadamente as partes interessadas.

As ONGs, as associações de consumidores, o 

setor financeiro e as empresas públicas e priva-

das também têm um papel muito importante 

para estimular a opção por produtos certifica-

dos, seja no mercado nacional ou internacional. 

Os benefícios econômicos são um componente 

fundamental para o funcionamento da certifica-

ção. Porém, todos devem se capacitar sobre o 

funcionamento e o que se pode cobrar e espe-

rar da certificação.

Finalmente, reforçamos a necessidade de arti-

culação da certificação com políticas públicas. 

Sem essa conexão, o instrumento tem efeito li-

mitado no território e nas populações afetadas. 

Além disso, há que implementar novos mecanis-

mos que estimulem o engajamento da produção 

nesta engrenagem, se assumirmos que, de fato, 

ela gera externalidades positivas e compartilha-

das publicamente. Estamos em um momento de 

muitas oportunidades, mas o sucesso depende 

de nós!

Luís Fernando Guedes Pinto

Secretário Executivo

* publicado na seção Sustentabilidade do Portal 

Terra Economia, em 19 de março de 2009.
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O Imaflora iniciou suas atividades em 1995, 

quando a preservação das florestas tropicais 

passava a ter maior importância na agenda in-

ternacional. A grande novidade na época foi a 

criação do Forest Stewardship Council (FSC), 

ou Conselho de Manejo Florestal, que trouxe, 

em 1993, uma nova abordagem para enfrentar o 

desmatamento cada vez mais acelerado: a con-

servação através do uso das florestas pelo ma-

nejo florestal. A idéia central por trás dessa ini-

ciativa era que as florestas só seriam conser-

vadas se fosse possível a exploração econô-

mica de seus recursos, pautada em critérios so-

ciais e ambientais que possibilitassem sua sus-

tentabilidade no longo prazo. O manejo florestal 

era uma alternativa concreta de uso da terra pa-

ra a conservação dos recursos naturais a se so-

mar às estratégias já existentes e uma opção à 

conversão da floresta para outros usos.

O princípio que norteou a constituição do FSC, 

por um grupo que incluía madeireiros, ambien-

talistas, movimentos sociais, povos indígenas e 

artesãos de 26 países, motivou também profis-

sionais brasileiros ligados ao setor florestal a 

pensar em uma entidade local, que pudesse 

implementar o sistema de certificação FSC no 

país. Naquele momento, já havia florestas brasi-

leiras certificadas, com processos conduzidos 

por certificadores internacionais.

O grupo que concebeu o Imaflora propunha uma 

entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

que pudesse aplicar o sistema do FSC no Brasil, 

com a premissa de que era necessário um pro-

fundo conhecimento local para a correta aplica-

ção deste instrumento. A entidade deveria tornar 

o sistema FSC um mecanismo de governança 

para o setor florestal, tornando-o um catalizador 

de mudanças socioambientais. O Instituto deve-
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Apresentação

ria trabalhar com a diversidade de empreendi-

mentos florestais no Brasil, priorizando, porém 

que o sistema FSC fosse aplicável e acessível 

para projetos comunitários e de pequenos pro-

dutores. Assim nasceu a primeira instituição do 

Hemisfério Sul a trabalhar com a certificação 

florestal. 

Logo em seguida concluiu-se que seria neces-

sário ampliar o universo e as ferramentas do Ins-

tituto para atingir sua missão de maneira mais 

efetiva. Além de florestas, era importante influ-

enciar a agricultura. Em 1996 iniciaram-se os 

estudos para a criação de um programa de cer-

tificação agrícola, inspirado no sistema do FSC, 

que anos mais tarde resultou na criação da Re-

de de Agricultura Sustentável. Nos primeiros 

anos também foram criados os programas que 

lidavam com treinamento e capacitação, comer-

cialização e políticas públicas, assumindo que 

era necessário também formar pessoas, influen-

ciar o mercado e os governos para provocar mu-

danças no manejo florestal e na produção agrí-

cola.
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Assembléia de fundação do Conselho 

de Manejo Florestal (FSC), no Canadá.

Fundação do Imaflora, em Piracicaba 

(SP).

1993

1995

Mapeamento participativo de parte da 

Floresta Nacional do Tapajós.

Realização do primeiro programa de 

capacitação em certificação florestal 

FSC.

Primeira certificação de manejo flores-

tal na Amazônia, da empresa Madeirei-

ra Mil.

Certificação florestal da empresa Kla-

bin do Paraná.

Conclusão do primeiro padrão nacional 

de avaliação, monitoramento e certifi-

cação para a agricultura, feito para o 

setor sucroalcooleiro, após dois anos 

de consultas públicas, oficinas e testes 

de campo.

 

Fundação da Rede de Agricultura Sus-

tentável.

Constituição da Aliança para o Consu-

mo Sustentável e publicação do livro 

Acertando o Alvo, frutos da parceria 

com o Imazon e o Amigos da Terra - 

Amazônia Brasileira.

Primeira certificação de uma comuni-

dade na Amazônia, Comunidade Ca-

choeira, no Acre.

1996 

1997

1998

1999

2000

2001

Alguns marcos da história do Imaflora



Primeira certificação agrícola, da em-

presa de café DaTerra.

Construção e a mudança para a sede 

própria, uma casa de madeira certifi-

cada.

Realização do Workshop de Produtos 

Florestais Não-madeireiros (PFNM's) 

na Indústria de Cosméticos e Fitoterá-

picos, em Alter do Chão, Pará.

Conclusão da Agenda 21 da Vila Ma-

naus, em Boa Vista do Ramos, Amazo-

nas.

Realização da I Feira Brasil Certificado.

Primeiro projeto de cooperação sul-sul, 

na República dos Camarões, África.

Realização das Consultas Públicas pa-

ra a criação das Florestas Estaduais do 

norte do Pará.

Realização de um dos primeiros estu-

dos no mundo de avaliação indepen-

dente do impacto da certificação socio-

ambiental.

2002

2003

2004

2006

2007

Imaflora 2008
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Missão

Crenças

O Imaflora incentiva e promove mudanças nos 

setores florestal e agrícola, visando a conserva-

ção e o uso sustentável dos recursos naturais e 

a geração de benefícios sociais.

É necessário buscar novas formas de existência 

da humanidade que conciliem conservação am-

biental e desenvolvimento socioeconômico.

É possível transformar o mundo e cada pessoa e 

instituição tem um papel para gerar essa trans-

formação.

Soluções construídas e negociadas de maneira 

representativa e equilibrada entre as partes inte-

ressadas da sociedade são essenciais para a 

efetiva transformação socioambiental.

O manejo florestal e a produção agropecuária 

responsáveis contribuem para a conservação 

dos recursos naturais e para o desenvolvimento 

socioeconômico.

A viabilidade econômica é fundamental para a 

efetiva sustentabilidade social e ambiental de 

empreendimentos florestais e agrícolas.

Valorizar e difundir exemplos positivos são for-

mas eficientes para transformar a sociedade.

A certificação independente, voluntária e não 

discriminatória é uma boa ferramenta para o 

desenvolvimento sustentável.

Missão, crenças e valores
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Missão, crenças e valores

Método de trabalho

Público alvo

Para o Imaflora é possível e necessário buscar 

novas formas de existência, conciliando conser-

vação ambiental e desenvolvimento socioeco-

nômico. Por isso, o Imaflora valoriza e difunde 

exemplos positivos e trabalha com soluções 

construídas e negociadas de maneira repre-

sentativa e equilibrada entre os diversos setores 

da sociedade que resultem em transformações 

socioambientais.

Os recursos naturais e as pessoas afetadas di-

retamente pela atividade florestal e agrícola no 

país - trabalhadores e comunidades de entorno - 

compõem o público primário do Imaflora. Para 

promover as mudanças nestes, os programas 

se relacionam com: empreendimentos florestais 

e agrícolas, sejam grandes, médias ou peque-

nas empresas e comunidades e produtores ru-

rais; trabalhadores florestais e agrícolas; pes-

quisadores, estudantes, ONGs, formuladores 

de políticas públicas e privadas, consumidores 

individuais e corporativos de produtos florestais 

e agrícolas.
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Valores e princípios

Compromisso com a missão institucional;

Inovação e criatividade na formulação de estra-

tégias, de soluções e de ações, primando pelo 

rigor técnico;

Independência para ser e agir a partir dos nos-

sos ideais;

Abertura para assumir riscos estratégicos de 

forma consciente;

Honestidade, transparência e coerência em 

nossas ações e relações;

Respeito pela diversidade social, cultural, ambi-

ental e econômica, valorização e reconhecimen-

to de sua complexidade;

Abertura e incentivo ao diálogo; 

Estímulo a espaços internos de reflexão, de con-

vivência e de harmonia;

Respeito pela equipe e valorização de cada par-

ticipante dela;

Acesso à certificação e sua aplicabilidade a 

qualquer empreendimento florestal e agrícola, 

independente do produto manejado, da escala e 

da intensidade da atividade e da sua localização 

geográfica.

O Instituto é referência na avaliação de empre-

endimentos para certificação florestal e agrícola 

no Brasil e realiza ainda trabalhos de treinamen-

to, incentivo a políticas públicas e ao consumo 

responsável. Com uma estrutura baseada em 5 

programas, o Imaflora busca estimular à ade-

quação socioambiental de empreendimentos e 

fortalecer a agricutura familiar e o manejo flores-

tal comunitário, atuando nas seguintes frentes:

 

Certificação socioambiental: através do Pro-

grama de Certificação Florestal e do Programa 

de Certificação Agrícola, que auxiliam na ade-

quação socioambiental de empreendimentos 

florestais e agrícolas. 

Mobilização e qualificação: com projetos que 

estimulam a produção e o consumo responsável 

e a capacitação de organizações e pessoas para 

realizar mudanças positivas nos modelos produ-

tivos do setor florestal e agrícola. 

Políticas de interesse público: incentivando a 

participação de pessoas envolvidas nos setores 

florestais e agrícolas, por meio de projetos que 

levam informações sobre  conceitos socioambi-

entais, transparência e controle social nas políti-

cas públicas.

Programas
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e empresas, devido a uma parceria com o Pro-

grama SmartWood da Rainforest Alliance, orga-

nização internacional credenciada pelo FSC.

Os empreendimentos florestais certificados por 

este sistema devem estar em conformidade com 

seus princípios e critérios e com as eventuais 

adaptações regionais e por tipo de floresta. Os 

princípios gerais são:

1. Obediência às leis e aos princípios do FSC

2. Responsabilidades e direitos de posse e uso 

da terra

3. Direitos  dos povos Indígenas

4. Relações comunitárias e direitos dos trabalha-

dores

5. Benefícios da floresta

6. Impacto ambiental

7. Plano de manejo 

8. Monitoramento e avaliação

9. Manutenção de florestas de alto valor de con-

servação 

10. Plantações

Posteriormente à certificação das florestas ocor-

re a certificação de cadeia de custódia. Esta 

somente garante a rastreabilidade do produto 

Certificação Socioambiental

O Imaflora acredita que a certificação socioam-

biental voluntária e independente é uma impor-

tante ferramenta de mudança, pois incentiva a 

adequação socioambiental de empreendimen-

tos florestais e agrícolas, além de fortalecer e 

qualificar produtores e comunidades florestais.

No processo de certificação, o Instituto identifica 

as pessoas diretamente afetadas pelas ativida-

des florestais e agrícolas e monitora as práticas 

socioambientais nas áreas certificadas, por 

meio de entrevistas, estudos e auditorias de 

campo. O Imaflora também divulga o resultado 

dos processos e convida a sociedade à observar 

e à se manifestar em relação ao impacto dos 

empreendimentos certificados. Durante 2008, o 

Imaflora atuou em dois tipos de certificação:

Opera no sistema de certificação florestal FSC 

(Forest Stewardship Council ou Conselho de 

Manejo Florestal). O FSC é uma organização 

internacional com sede na Alemanha composta 

por membros (instituições ou pessoas físicas) 

que são divididos em três câmaras, de acordo 

com seu interesse ou área de atuação: ambien-

tal, social e econômica. Cada câmara é sub-divi-

dida em membros do sul e do norte. 

O Imaflora é membro do FSC internacional e do 

FSC Brasil, na câmara econômica, por ser en-

quadrado como entidade certificadora. No Bra-

sil, está habilitado a avaliar florestas, plantações 
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Missão, crenças e valores

certificado ao longo de cada etapa da  cadeia de 

processamento e comercialização. 

Mais informações, nos endereços www.fsc.org e 

www.fsc.org.br.

O Imaflora também trabalha com a certificação 

agrícola no sistema da Rede de Agricultura Sus-

tentável. Trata-se de uma rede latino-americana 

de ONGs conservacionistas fundada em 1998, 

composta por 8 entidades. A rede define e aplica 

normas para a agricultura tropical, priorizando 

cultivos de grande impacto socioambiental. 

Os empreendimentos certificados em conformi-

dade com as Normas de Agricultura Sustentável 

passam a ter o direito de utilizar o selo Rainfo-

rest Alliance Certified. As normas são compos-

tas por princípios, critérios e indicadores. Os 

princípios gerais cobrem as seguintes áreas:

1. Sistema de gestão social e ambiental

2. Conservação de ecossistemas

3. Proteção da vida silvestre

4. Conservação dos recursos hídricos

5. Tratamento justo e boas condições de trabalho

6. Saúde e segurança ocupacional

7. Relações com a comunidade

8. Manejo integrado dos cultivos

9. Manejo e conservação do solo

10. Manejo integrado dos resíduos

Certificação Agrícola

Imaflora 2008
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Resumo da lógica institucional

Incentivar a adequação socio-
ambiental dos setores 

florestal e agrícola, tendo o 
desenvolvimentos sustentável 

como referência.

Fortalecer e qualificar 
comunidades florestais e 
agricultores familiares.

Certificação socioambiental Incidência em políticas de 
interesse público

Programa de Políticas 
Públicas

Programa de Certificação 
Florestal

Programa de Certificação 
Agrícola

Programa de Consumo 
Responsável

Programa de Treinamento 
e Capacitação

Mobilização e qualificação 
de indivíduos e 
organizações

O Imaflora incentiva e promove mudanças nos setores flores-
tal e agrícola, visando a conservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais e a geração de benefícios sociais.

MISSÃO

Impactos Desejados: “Contribuir para...”

Aumento da conser-
vação do recursos 

naturais - biodiversi-
dade, solo e água.

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

Garantia de con-
servação às áreas 

protegidas - reservas 
legais, APPs e Ucs de 

uso sustentável.

Garantia de direitos fun-
damentais e saúde e 

segurança para 
trabalhadores de 

empreendimentos 
florestais e agrícolas.

A geração de benefícios 
sociais para populações 

diretamente afetadas 
por projetos e empre-

endimentos florestais e 
agrícolas.

A geração de benefícios 
sociais para comunida-
des florestais e agricul-

tores familiares.

Objetivos estratégicos

Formas de atuação
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tados para o alcance da missão institucional. 

Atualmente, ele é composto por pessoas com 

acúmulo em: manejo florestal, amazônia, rela-

ções sociais e trabalhistas, diversidade, consu-

mo, comunicação, empreendedorismo social, 

pequena produção, produção empresarial, agro-

ecologia, negócios e sustentabilidade e capta-

ção de recursos.

O conselho diretor se reúne ordinariamente 

duas vezes por ano. A presidência tem mandato 

de três anos, com apenas uma reeleição conse-

cutiva.

O conselho fiscal é formado por até três pes-

soas, com o papel de fiscalizar a aplicação dos 

recursos financeiros e patrimônio e apoiar o de-

senvolvimento legal do Imaflora. É atualmente 

composto por especialistas de questões finan-

ceiras, contábeis e jurídicas do terceiro setor.

O Imaflora é uma associação civil sem fins lucra-

tivos, tendo os conselhos diretor, fiscal e consul-

tivo, a secretaria executiva e a equipe operacio-

nal como principais elementos de governança. 

Os três conselhos são compostos por voluntá-

rios com grande acúmulo e credibilidade pública 

em suas áreas de atuação e comprometidos 

com a missão do Imaflora. 

A definição do estatuto, a aprovação de contas, 

decisões a respeito do patrimônio e dissolução 

da organização cabem à Assembléia Geral, 

composta pelos associados do Imaflora.

  

A direção estratégica é definida pelo conselho 

diretor, que é composto por até nove membros, 

incluindo a presidência (Presidente e Vice-Pre-

sidente). Este conselho procura ter uma compo-

sição que reflita a diversidade dos temas enfren-

Estrutura e funcionamento

João-de-Barro



O conselho analisa o balanço contábil anual e o 

parecer da auditoria independente e faz reco-

mendações para sua aprovação pelo conselho 

diretor. Para tanto, o conselho fiscal se reúne or-

dinariamente uma vez por ano. O conselho con-

sultivo tem número ilimitado de membros e tem 

o papel de subsidiar o conselho diretor em as-

suntos específicos.

A gestão interna é liderada pela secretaria exe-

cutiva, composta pelo secretário executivo e o 

secretário técnico adjunto. Ambos são definidos 

pelo conselho diretor, com mandato inicial de 

três anos. Cada programa é gerenciado ou coor-

denado por um líder e implementado por sua 

equipe, de acordo com a sua complexidade e 

quantidade de atividades. A secretaria executiva 

e os programas são apoiados pelos departa-

mentos Administrativo e Comunicação. 

Anualmente, na mesma data que a segunda 

reunião ordinária do conselho diretor, ocorre a 

Reunião Anual, onde são convidados os mem-

bros de todos os conselhos e a equipe operacio-

nal. Nesta oportunidade, conselheiros e equipe 

refletem e debatem conjuntamente a respeito de 

temas estratégicos e dilemas institucionais. 

O planejamento é feito por planos estratégicos 

trianuais, elaborados pelo secretário executivo 

em conjunto com a equipe e aprovados pelo 

conselho diretor. O plano estratégico é detalha-

do em planos de trabalho e orçamentos anuais.

Estrutura e funcionamento

relatório anual
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Organograma de governança e áreas de atuação

Assembléia Geral

Conselho Diretor

Conselho Fiscal Conselho Consultivo

Secretaria Executiva

Administração

Certificação

Comitê de Gestão
e Estratégia*

Comunicação

Projetos

Serviços Ambientais

Consumo ResponsávelAgrícola

Florestal Políticas Públicas

Treinamento e 
Capacitação

* Em 2008 houve uma mudança na tomada de decisão. Visando à ampliação da participação na tomada de decisões, o 

compartilhamento de responsabilidades, o fomento à inovação e a criação de lideranças internas, foi criado o Comitê de 

estratégia e gestão, composto pela secretaria executiva, a gerência administrativo-financeira e mais duas pessoas sênior 

da equipe. Este comitê passou a funcionar em Novembro de 2008 e passou a ser o responsável pela tomada de decisão 

estratégia dos programas e de gestão institucional.



Para assuntos específicos, são formados comi-

tês com mandato definido, como o desenvolvi-

mento da Política de recursos humanos.

Há reuniões trimestrais ordinárias com toda a 

equipe técnica e administrativa, visando a atu-

alização de informações, a integração dos pro-

gramas e das áreas e o debate de assuntos es-

tratégicos. Mensalmente há a publicação digital 

de um boletim interno com a descrição das ativi-

dades e resultados do período, agenda de tra-

balho e informações sobre novos projetos. Em 

2008 o Boletim passou a ser compartilhado com 

os conselheiros, além de ser distribuído para a 

equipe interna.

Toda a equipe interna é contratada em regime 

CLT, com base em Piracicaba, estado de São 

Paulo. Há um acordo coletivo exclusivo para de-

finir as relações entre o Imaflora e sua equipe, 

que é redefinido anualmente. A gestão de recur-

sos humanos é feita com base em uma política 

que contem descrição de cargos, tabela salarial, 

formas de apoio ao desenvolvimento profissio-

nal, plano de carreira, recrutamento e seleção e 

um sistema de avaliação de desempenho.

Em 2007 os benefícios passaram a ser plano de 

saúde individual e odontológico integral para o 

funcionário e seus dependentes, apoio alimen-

tação, auxílio-creche e seguro de vida, sendo 

iguais para todos os cargos.

A sede

O escritório localizado em Piracicaba é um imó-

vel próprio. Atualmente é um edifício de dois pa-
2vimentos, com área de 433 m , num terreno de 

22.200 m . Em 2008 foi comprado mais um terre-
2no de 1100 m  e realizada a obra de um novo edi-

2fício, térreo, de 450 m . Os edifícios são feitos de 

madeira certificada FSC, incluindo sua estrutu-

ra, num projeto inovador de arquitetura e enge-

nharia. Este também foi concebido com o propó-

sito de minimizar o consumo de energia elétrica 

e água e a produção de resíduos.
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Estrutura e funcionamento
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Recursos

 

Os recursos financeiros são provenientes de 

financiamentos institucionais (entidades que a-

póiam a missão e o plano estratégico do Imaflo-

ra); financiamentos para projetos e receitas de 

serviços, majoritariamente de certificação flores-

tal ou agrícola. O saldo financeiro proveniente do 

resultado positivo do exercício de cada ano é 

transferido para um Fundo Patrimonial, que po-

de ser utilizado somente com a aprovação do 

Conselho Diretor. 

Os serviços de certificação para empreendimen-

tos de comunidades e pequenos produtores po-

dem ser subsidiados por meio de recursos de 

financiadores institucionais, projetos e pelo Fun-

do Social de Certificação, que é composto por 

uma taxa de até 5% cobrada de serviços presta-

dos para empresas e pode ser movimentado 

com autorização do Secretário Executivo. 

Em 2008 decidimos que o subsídio pode chegar 

a 100% do custo, em casos excepcionais, mu-

dando do limite anterior, de até 40% do custo to-

tal do serviço de certificação. O valor disponível 

para uso do Fundo é constituído do total do ren-

dimento do capital do fundo apurado no ano an-

terior, mais 50% do valor captado no ano ante-

rior. A outra metade do recurso captado se junta 

ao capital do fundo. Além do subsídio de custos 

de certificação, decidimos que os recursos do 

Fundo Social também podem ser usados para 

outras atividades, desde que relacionadas ao 

fortalecimento da área de comunidades e agri-

cultores familiares.
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Perfil da organização

Conselhos

Conselho Diretor

Adalberto Veríssimo

André Villas-Bôas

Fabio Albuquerque (Vice-presidente)

Marcelo Paixão 

Maria Zulmira de Souza

Marilena Lazzarini

Sérgio A. P. Esteves (Presidente)

Silvio Gomes de Almeida 

Conselho Fiscal

Adauto Tadeu Basílio 

Erika Bechara 

Rubens Mazon

Conselho Consultivo

Célia Cruz

Mário Mantovani 

Richard Donovan 

Rubens Mendonça

Samuel Giordano

Akif Raimundo de Jesus

Alexandre Sakavicius

Ana Cristina Nobre da Silva

Ana Patrícia Cota Gomes

Carla Dantas Feliciano

Cláudia Matias

Cristiane da Silva

Daniele Renata Rua

Equipe

Área de Preservação Permanente
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Perfil da organização

Edenilson Garcia 

Edson Teramoto

Eduardo Trevisan Gonçalves

Evelin Fagundes

Fábio Casarin

Heidi Cristina Buzato

José Marcos Carvalho

Leonardo Martin Sobral

Lineu Siqueira Jr.

Lorena Mangabeira

Lucia Massaroth

Luciana Papp

Luís Fernando Guedes Pinto

Margarete Bertochi 

Marilza dos Santos 

Marina Piatto 

Maurício Voivodic

Milton Paulo Ferreira 

Priscila Mantelatto

Ricardo Camargo Cardoso

Roberto Palmieri

Robson Vieira 

Rodrigo Cascalles

Rosângela Sáttolo Salvador 

Simoni Picirili 

Sônia Maria de Souza

Tharic Galuchi

Institucionais

Financiadores

Oxfam Novib

 ICCO

Projetos

Banco Mundial

BOVESPA Social

Fundação OVERBROOK

Gordon and Betty Moore Foundation – Projeto 

Moore Pará

GEF (Global Environment Facility) – Rainforest 

Alliance

Kraft Foods França

União Européia 

USAID 

 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico)

Ecossistemas Design Ecológico

Entropix Consultoria

ESALQ - USP

FGV/CES (Fundação Getúlio Vargas/Centro de 

Estudos em Sustentabilidade)

IIED (International Institute for Environment and 

Development)

Parcerias



Imazon (Projeto Calha Norte)

IBD (Instituto Biodinâmico de Botucatu)

INOBI

Primeiro Plano Comunicação & Consultoria

ProForest

Rainforest Alliance

SEBRAE

Sustentabilidade.com.br

TNC (The Nature Conservancy)

Trajeto Consultoria em RH

WR São Paulo Eventos e Congressos

Aliança para o Consumo Responsável

Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Imazon e 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Consórcio ALFA

IEB, IFT, Imazon, Pesacre, Ipê e Universidade 

da Flórida

Parcerias multi-institucionais

Consórcio Amazoniar

CTA, FSC Brasil, SOS Amazônia, Pesacre, 

Kaninde, GTA, WWF Brasil

Feira Brasil Certificado

Amigos da Terra Amazônia Brasileira, FSC Brasil 

e IMAZON

Moratória da Soja - Grupo de Trabalho da So-

ciedade Civil

Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Articula-

ção Soja Brasil, Conservação Internacional, 

Greenpeace, IPAM, Sindicato dos Trabalhado-

res Rurais de Santarém, The Nature Conservan-

cy, WWF Brasil - Fundo Mundial para a Natureza

ECL (Ethical Certification and Labeling)

FACES do Brasil – Fórum de Articulação do Co-

mércio Ético e Solidário

FBOMS (Fórum Brasileiro de ONGs e Movimen-

tos Sociais para o Desenvolvimento)

Fórum Amazônia Sustentável

FSC Internacional

Membro de fóruns, redes e entidades
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FSC Brasil (Conselho Brasileiro de Manejo Flo-

restal)

GT Manejo Florestal Comunitário

Rede de Biocombustíveis

Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Conserva-

ção Internacional, DIEESE, ECOA, ICV (Institu-

to Centro Vida), Quatro Cantos do Mundo, Ima-

flora, Imazon, Inesc, M'Bigua (Argentina), Mater 

Natura, Repórter Brasil e Vitae Civilis.

Red Puentes Brasil

IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas), IDEC (Instituto Brasileiro de De-

fesa do Consumidor) e Instituto Observatório 

Social.

Rede de Agricultura Sustentável

Conservación y Desarrollo (Equador), Funda-

ción Interamericana de Investigación Tropical – 

FIIT (Guatemala), Instituto Para La Coopera-

ción y Autode-sarrollo – ICADE (Honduras), Fun-

dación Natura (Colômbia), ProNatura Sur (Mé-

xico), Rainforest Alliance (EUA e Costa Rica), 

SalvaNATURA (El Salvador).
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Indicadores

Indicadores de resultado

Econômicos

Incluídos no Balanço Financeiro e Balanço So-

cial modelo IBASE, anexos.

Socioambientais

Esses indicadores consideram dados de todos 

empreendimentos florestais e agrícolas certifi-

cados desde 1995 e com certificados válidos em 

31 de dezembro de 2008. 

Indicadores de desempenho

O sentido dos indicadores é medir e monitorar o 

desempenho institucional frente aos objetivos 

gerais, resultados operacionais e aspectos in-

ternos. A avaliação quantitativa dos resultados 

externos é medida e avaliada anualmente, em 

função dos programas de certificação.

Trabalhadores florestais
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Evolução de certificados de Manejo Florestal FSC - Imaflora/SmartWood

Evolução de certificados em Cadeia de Custódia FSC - Imaflora/SmartWood
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Evolução do número de empreendimentos certificados agrícola

Imaflora/Rede de Agricultura Sustentável (RAS)
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Indicadores

Total de empreendimentos certificados com verificação de práticas socioambientais

14 ha

352.527 ha

35%

19.993

401.093ha1.927.034 ha

18.860

35%

69 ha

325.849 ha

Área total de empreendimentos certificados com verificação de práticas socioambientais

Empreendimentos certificados de comunidades ou agricultores familiares

Relação entre comunidades e agricultores familiares e o total de empreendimentos certificados

Número de famílias de comunidades e agricultores familiares

Estados do país com empreendimentos certificados

Biomas com empreendimentos certificados

Maior área certificada

Menor área certificada

Área de ecossistemas naturais protegidos ou sendo recuperados em empreendimentos certi-
ficados

Área de ecossistemas naturais sob manejo certificado
* em 2008 passamos a contabilizar as áreas efetivamente sob manejo

Proporção média da área de ecossistemas protegidos ou sendo recuperados em empreendi-
mentos certificados (somente considera plantações: florestal e agrícola)

Número de assalariados em empreendimentos empresariais certificados (não inclui safristas de 
empreendimentos agrícolas)

2006 2007 2008
Tabela 1 - 
flora-SmartWood/FSC e Imaflora/ RAS (Rede de Agricultura Sustentável).

Empreendimentos certificados com verificação de práticas socioambientais pelo Ima-

14 ha

439.470ha

39%

21.164

261.060ha*

58 63

11

19%

219

1.543.460ha

2.941.214 ha2.848.825 ha

12

21%

148

1.543.460 ha

88

12

14%

310

1.543.460ha

3.001.902 ha

Mata Atlântica, 
Amazônia e Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia e Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia e Cerrado

1413 14

Indicadores gerais
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Indicadores

Empreendimentos certificados liderados por mulheres

Total de mulheres trabalhadoras em empreendimentos certificados

Porcentagem de mulheres trabalhadoras em empreendimentos certificados

2007 2008

11% 10,8%

1Indicadores de gênero 

Tabela 2 - Total e porcentagem de trabalhadoras em empreendimentos certificados

Porcentagem de empreendimentos certificados que tem mulher como pessoa de contato 9,2%11%

1

2159

1

2268

Tabela 3 - Total e porcentagem de trabalhadoras em empreendimentos de manejo florestal certificados por região do Brasil (2008)

REGIÃO GERAL MULHERES %

NORTE 15,73

SUL

3,19

CENTRO-OESTE 1,18

SUDESTE 11,25

NORDESTE

GERAL

1.049

2.785

85

4.257

8.903

17.079

165

89

1

479

303

1.037

3,40

6,07

1  Dados preliminares monitorados parcialmente a partir de 2007. Em 2009 o banco de dados será uniformizado.
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Indicadores

Tabela 4 - Total e porcentagem de trabalhadoras em empreendimentos agrícolas certificados por região do Brasil (2008)

Tabela 5 - Número de empreendimentos de manejo florestal 
certificados pelo sistema FSC no Brasil (2008)

REGIÃO GERAL MULHERES %

NORTE 45,83

3,18

24

1.352

11

43

SUDESTE 15,66

NORDESTE

GERAL

4.139

686

6.201

648

0

702

0,0

11,32

SUL

Imaflora /SmartWood

TOTAL SISTEMA FSC

36 57,14%

63 100%

Novos 2008 - sistema FSC 6 100%

Novos 2008 Imaflora/ 
SmartWood

2 33%

Indicadores e análise específicos do sistema 

FSC no Brasil

Tabela 6 - Área dos empreendimentos de manejo florestal certificados 
pelo sistema FSC no Brasil (2008)

ÁREA CERTIFICADA
MUNDO

ha
%

MUNDO
BRASIL

ha
%

BRASIL

100%

2,7%

1,3%

100%

54,3%

25,4%

106.834.864 5.306.746

2.879.801,20

1.345.801,20

Imaflora /SmartWood

Imaflora/Smartwood 
(corrigida) *

Sistema FSC

* há um empreendimento - Terra Indígena do Baú, com 1.534.000 

hectares que distorce o dado. Este indicador expurga este empre-

endimento.

Tabela 7 - Comunidades e empreendimentos familiares certificados 
pelo FSC no Brasil (2008)

TOTAL DE EMPREENDIMENTOS 10

09

100%

90%Imaflora /SmartWood
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Indicadores

Total de Empreendimentos

Imaflora/Smartwood

Novos 2008 - Sistema FSC 105 100%

Tabela 8 - Empreendimentos de cadeia de custódia certificados pelo sistema FSC no Brasil (2008)

Novos 2008 - Imaflora/Smartwood 42,9%45

243

167

100%

68,7%

amparada em políticas, mas em práticas. Estas 

informações estão sintetizadas na Tabela 9 e no 

Balanço Social modelo IBASE.

Os consumos de: energia, água, materiais e 

emissão de carbono foram consistentes com o 

crescimento do Imaflora. O aumento significati-

vo do consumo de energia elétrica ocorreu devi-

do à obra realizada durante 2008. O aumento do 

consumo de água se deve, principalmente, pela 

substituição do consumo de água mineral engar-

rafada pela água filtrada.

Indicadores ambientais

Os indicadores do sistema FSC no Brasil mos-

tram a liderança do Imaflora, tanto em manejo 

florestal como em cadeia de custódia. Porém, 

verifica-se que embora existam grandes empre-

endimentos empresariais certificados, o progra-

ma do Imaflora não se concentra neles. Isso po-

de ser observado comparando-se a porcenta-

gem de área certificada pelo programa (54,3% 

ou 25,4% corrigida) com a proporção de empre-

endimentos certificados no mundo (57,14%).

 Além disso, o Imaflora mantém a predominância 

em comunitários e produção familiar (90%).

Os aspectos internos, tanto ambientais quanto 

sociais, são uma preocupação institucional, 

buscando uma coerência entre sua conduta ex-

terna e interna. Para tanto, o Imaflora toma uma 

série de medidas para minimizar os impactos 

ambientais em seu escritório e procura propor-

cionar condições de trabalho satisfatórias e mo-

tivadoras. Parte desta postura ainda não está 

Indicadores internos



Indicador 2006 2007 2008
Aumento relativo (%)

06/07 07/08

3Consumo de água (m ) 224

16,90

349 (286+63)*

40,22 (27,67+40,19)*

Emissão de carbono (toneladas)

Consumo de energia elétrica (Kwh)

72,19

51.000

246

25,52

98,35

65.000

10%

51%

36%

28,4%

41,86%
(16,27%)**

57,6%
(8,42%)**

55%

3,34%

152,87

69.000
Consumo de papel para 

impressão (folhas)

* Consumo normal + consumo na obra;

** Aumento relativo sem o gasto com a obra.

Tabela 10 - Outros indicadores

2 novos -

Material de impressão 20082007

11 11

12 7

10 9

Tonner de impressora laser

Recondicionamento de tonner de 
impressora laser

Cartuchos pretos 
recondicionados

Cartuchos coloridos 
recondicionados

Pilhas recarregáveis

Pilhas comuns

14 8

-

-

-

18

Carregador de pilhas (TI-Telecom)

Aparelhos de telefone

1

8

Equipamentos elétricos e 
eletrônicos inutilizados

20082007

Sucata retida no escritório 20082007

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Sucata retida no escritório
(continuação)

2

20082007

7

6

5

Telefone sem fio

Celulares

Carregador de celular

Teclados

CD-ROM

Mouses

DVD

10

6

Baterias de Notebook

Bateria Nobreak

4

2

14

Câmera digital 2 (roubadas)
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Tabela 9 - Indicadores ambientais internos

2Fonte de Alimentação -



20082007

2

1

1

5

Estabilizadores

Filtros de linha

Access point wireless

Pen drive

Microcomputadores 4

-

-

2

-

-

4

Notebooks 4

20082007
Sucata retida no escritório para 

aproveitamento de peças
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Sucata retida no escritório
(continuação)

Foram vendidos 7 monitores de tubo de 17 pole-

gadas.

Edifício construído com madeira certificada 

FSC;

Edifício que procura minimizar a necessidade 

de iluminação artificial;

Existência de sanitário seco, que não consome 

água e os resíduos são decompostos e usados 

como adubo no jardim;

Medidades para minimizar o consumo de re-

cursos naturais e a produção de resíduos

Existência de composteira para a decompo-

sição de resíduos orgânicos;

Separação do lixo reciclável;

Pilhas recarregáveis nas máquinas fotográficas;

Uso de tonners recarregáveis nas impressoras; 

As impressoras mais utilizadas imprimem nos 

dois lados do papel;

Os dois automóveis próprios são movidos a 

álcool;

Uso de papel de impressão certificado FSC;

Consumo de café certificado pela Rede de Agri-

cultura Sustentável; 

Equipamentos eletrônicos obsoletos são, pre-

ferencialmente, doados para utilização de outras 

entidades;

Em 2007 o consumo de água mineral engar-

rafada foi majoritariamente substituído por uso 

de água encanada com filtragem local. 

Tabela10 - Outros indicadores
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1 - Identificação

Nome da instituição: Tipo/categoria (conforme instruções):INSTITUTO DE MAN E CERT. FLOR. E AGRÍCOLA |  ONG

Natureza jurídica: sem fins lucrativos?[ X ] associação [  ] fundação  [  ] sociedade |  [ X ] sim [  ] não

Isenta da cota patronal do INSS? [  ]sim [ X ] não

De utilidade pública? [ X ] não  -   Se sim, [  ] federal   [  ] estadual   [  ] municipal

Tipo/categoria:
sindicato, fundação, instituição formal de ensino, organização do terceiro setor, instituição de ensino superior, entre outras).

 autoclassificação/denominação da organização que está preenchendo o BS (por exemplo: organização social, ONG, 

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)?  [  ] sim  [ X ] não

Possui registro no: [ X ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

Classificada como OSCIP (lei 9790/99)?  [  ] sim   [ X ] não

Flota Paru



3 - Aplicação dos recursos

42 relatório anual Imaflora 2008

Balanço Social

2 - Origem dos recursos

1Receitas Totais *

a. Recursos governamentais (subvenções)

b. Doações de pessoas jurídicas

d. Contribuições

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos

c. Doações de pessoas físicas

f. Cooperação internacional

e. Patrocínios

h. Outras receitas

5.912

1.601

3.596

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

27,08%

60,83%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12,09%

4.476

1.490

2.448

538

100%

33,29%

54,69%

12,02%

2008
valor (mil reais)

2007
valor (mil reais)

Receitas Totais

a. Projetos, programas e ações sociais

b. Pessoal (salários, benefícios e encargos)

Operacionais

Capital (máquinas, instalações, equipamentos)

c. Despesas diversas (relacionadas abaixo)

Financeiras

Impostos e taxas

Outras

5.572

27

302

1.607

917

3.048

467

121

100%

2,94%

13,20%

50,93%

16,46%

54,70%

28,84%

32,93%

100%

0,00%0,00%

2008
valor (mil reais)

2007
valor (mil reais)

4.761

21

00

651

1.094

1.339

2.328

528

140

1,57%

10,46%

39,43%

28,12%

48,90%

22,98%

48,62%

Receitas de contribuições: 
contrapartida. Receitas de doações: originam-se do setor privado tanto de pessoa física o de pessoa jurídica e destinam-se a pro-
jetos. Receitas de recursos governamentais (subvenções): originam-se do poder público.

receitas recebidas pelas entidades dos sócios/associados e demais contribuições regulares mediante 
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4 - Indicadores sociais internos                                      
(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))

2*

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade (As 
ações e programas aqui listados são exemplos - ver instrução)

2007
valor (mil reais)

1.927
14.000 trabalhadores
rurais
1.4 mihão de hectares   

710
16.500 trabalhadores
rurais
80 mil hectares  

212
310 famílias
1,6 milhões de hectares

1.445
14.000 trabalhadores
rurais
1.3 milhões de hectares   

371
6.200 trabalhadores
rurais
53 mil hectares  

164
219 famílias
1,6 milhão de hectares

2008
valor (mil reais)

% sobre
receita

% sobre
receita

Metas
2009

aumentar

aumentar

aumentar

32,29%

32,59%

3,59%

32,28%

8,29%

3,66%

Adequação socioambiental de empreendimen-
tos florestais 4l*

Adequação socioambiental de empreendimen-
tos agrícolas 5l*

Adequação socioambiental de empreedimen-
tos de comunidades e pequenos produtores  6*

b. Educação

a. Alimentação

e. Saúde

h. Bolsas/estágios

d. Creche ou auxílio-creche

g. Transporte

f. Segurança e medicina no trabalho

i. Outros

12,02%

2007
valor (mil reais)

Total - Indicadores sociais internos

93

1

2

31

3

25

166

1

2008
valor (mil reais)

% sobre
receita

% sobre
receita

Metas
2009

322

77

1

10

28

2

0

97

0

00

215

1,58%

0,04%

0,53%

0,00%

0,05%

2,81%

0,01%

0,02%

5,45% 4,80%

1,72%

0,22%

0,63%

0,00%

0,04%

2,17%

0,00%

0,00%0,42%

0,02%

c. Capacitação e desenvolvimento profissional  3*  aumentar

aumentar

manter

aumentar

aumentar

manter

manter

manter

manter

manter

409 2686,92% 5,99%Treinamento e capacitação aumentar



203 1683,43% 3,75%Incentivo ao Consumo Responsável

3.795 2.41664,19% 53,98%Valores totais

Neste item devem constar somente os projetos, ações e contribuições para a sociedade que a instituição efetivamente realizou no 
exercício citado, agrupados por grandes temas de conhecimento geral (pode constar o nome de cada projeto,  opcionalmente). A 
seguir relacionamos outros temas indicativos a serem acrescentados, quando for neces-sário, devendo sempre constar neste item o 
nº de pessoas e entidades beneficiadas: f) segurança no trabalho; g) assessorias/consultorias; h) direitos da 3ª idade/pessoas 
idosas; i) direitos da criança e do adolescente; j) direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais; l) diversidade de 
gênero/saúde da mulher; m) educação infantil/creches comunitárias; n) geração de emprego e renda; o) meio ambiente/desen-
volvimento sustentável; p) questão indí-gena; q) saúde e sanemento; r) esporte, cultura e lazer; s) inclusão digital; t) não-violência; u) 
outros. No caso das IES, discriminar também os Programas e Projetos de Extensão. As metas 2008 devem expressar os valores em 
Mil Reais, bem como o nº de pessoas e de entidades beneficiadas que a organização deseja/busca alcançar/manter.

aumentar

aumentar
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5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade (As 
ações e programas aqui listados são exemplos - ver instrução)

2007
valor (mil reais)

2008
valor (mil reais)

% sobre
receita

% sobre
receita

Metas
2009

6 - Outros indicadores

Nº de alunos(as) com bolsas integrais

Nº total de alunos(as)

Valor total das bolsas parciais

Nº de alunos(as) com bolsas parciais

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

2007
valor (mil reais)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2008
valor (mil reais)

Metas
2009

Valor total das bolsas integrais
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional

Nº de admissões durante o período

Nº total de empregados(as) ao final do período

Nº de mulheres que trabalham na instituição

% de empregados(as) acima de 45 anos

Idade média das mulheres em cargos de chefia

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 7*

2007

29

17%

7

18

35

21%

42

5%

R$ 3.978,00

7

35

R$ 5.536,00

R$ 3.164,00

33

22

22%

6

17

32

9,40%

38

3%

R$ 3.328,00

6

34

R$ 4.616,00

R$ 2.730,00

31

2008
Metas
2009

Nº de prestadores(as) de serviço

Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio das mulheres

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 7*

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

Salário médio dos(as) negros(as)

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia

Salário médio dos homens

aumentar

aumentar

aumentar

aumentar

aumentar

aumentar

aumentar

aumentar

manter

aumentar

manter

aumentar

aumentar

aumentar

28

0

5

R$ 5.191,00

R$ 0,00

0

30

0

4

R$ 3.503,00

R$ 0,00

0

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

Salário médio dos(as) brancos(as)

Nº de estagiários(as)

Nº de voluntários(as)

Nº portadores(as) necessidades especiais

Salário médio portadores(as) necessidades especiais

O nº de negros(as) corresponde ao somatório do nº de pessoas classificadas/autodeclaradas como de cor de pele preta e parda; e o nº 
de brancos(as) como o somatório do nº de brancos(as) e amarelos(as), ambos conforme informa-dos anualmente na RAIS.

aumentar

aumentar

manter

manter

aumentar



Nº de doutores(as)

Nº total de docentes

Nº de graduados(as)

Nº de especializados(as)

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo

NA

35

NA

NA

0

NA

2

0

11

1

16

5

0

Nº de mestres(as)

Nº de graduandos(as)

Nº de graduados(as)

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

Nº de pessoas com ensino fundamental

Nº de pessoas não-alfabetizadas

Nº de pessoas com ensino médio

aumentar

diminuir

diminuir

manter

manter

aumentar

aumentar

aumentar

NA

32

NA

NA

NA

NA

2

0

13

1

13

3

0

NA

NA

NA

NA

NA
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88 - Qualificação do corpo funcional* 20072008
Metas
2009

Lanranja
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21,0

    0% por indicação
___% por seleção/concurso

[  ] sim, institucionalizada 
[x] sim, não institucionalizada
[  ] não

[  ] negros [x] gênero [ ] op. sexual
[  ] port. necessidades especiais
[  ] _________

[x] sim, institucionalizada 
[  ] sim, não institucionalizada
[  ] não

[  ] sim, institucionalizada 
[  ] sim, não institucionalizada
[  ] não

[x] negros [x] gênero [ ] op. sexual
[x] port. necessidades especiais
[  ] _________

[x] sim, institucionalizada 
[  ] sim, não institucionalizada
[  ] não

    0% por indicação
100% por seleção/concurso

manter

2008 Metas 2009

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é: 9*

A instituição desenvolve alguma política ou a-
ção de valorização da diversidade em seu qua-
dro funcional? 10*

A organização desenvolve alguma política ou 
ação de valorização da diversidade entre alu-
nos(as) e/ou beneficiários(as)? 11*

Se "sim" na questão anterior, qual?

[  ] não ocorre
[  ] ocorre em nível de chefia
[x] ocorre em todos os níveis

[  ] não ocorre
[  ] ocorre em nível de chefia
[x] ocorre em todos os níveis

A participação de empregados(as) no planeja-
mento da instituição:

[  ] não são considerados  
[x] são sugeridos
[  ] são exigidos

[  ] não são considerados  
[  ] são sugeridos
[x] são exigidos

Na seleção de parceiros e prestadores de ser-
viço, critérios éticos e de responsabilidade so-
cial e ambiental: 12*

[  ] negros [x] gênero [ ] op. sexual
[  ] port. necessidades especiais
[  ] comunidades, peq. produtores

[  ] negros [ ] gênero [ ] op. sexual
[  ] port. necessidades especiais
[  ] comunidades, peq. produtores

Se "sim" na questão anterior, qual?

9 - Informações relevantes quanto à ética, 
transparência e responsabilidade social



48 relatório anual Imaflora 2008

Balanço Social

10 - Outras Informações

*1A. Em 2007 incluso R$ 500.000,00 correspondente recursos próprios "transferidos" do ano de 2006, para cobrir 
investimento em imobilizado (obra de expansão da sede do IMAFLORA - Fase I).

*1B. Em 2008 inclui-se R$ 250,000,00, correspondente recursos proóprios "transferidos" do ano de 2007, para cobrir
investimento em imobilizado (obra de expansão da sede do IMAFLORA - Fase II)

*2. Manter significa ter o mesmo nível de investimentos, seguindo as politicas e benefícios existentes. Aumentar sig-
nifica ter aumento do benefício ou do investimento relativo na política

*3. No item capacitação e desenvolvimento em 2007 houve investimentos nesta área sem registro de custo espécifi-
co, a partir de 2008 foi estabelecido controle de investimento neste ítem.

*4. Despesas do programa de certificação florestal para empresas.

*5. Despesas do programa de certificação agrícola para empresas.

*6. Despesas dos programas de certificação florestal e agrícola para comunidades e agricultores familiares.

*7. Considerados cargos de chefia aqueles classificados como seniores e os que possuem subordinados diretos.

9 - Informações relevantes quanto à ética, 
transparência e responsabilidade social
9 - Informações relevantes quanto à ética, 
transparência e responsabilidade social 2008 Metas 2009

[  ] não ocorrem
[x] ocorrem regularmente
[  ] só p/ cargos intermediários

[  ] todas ações/atividades
[  ] ensino e pesquisa
[  ] experim. animal/vivissecção
[x] não tem

[  ] todas ações/atividades
[  ] ensino e pesquisa
[  ] experim. animal/vivissecção
[x] não tem

[  ] não ocorrem
[x] ocorrem regularmente
[  ] só p/ cargos intermediários

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética pa-
ra o acompanhamento de:

Os processos eleitorais democráticos para escolha 
dos coordenadores(as) e diretores(as) da organiza-
ção:

13*



*8. A intenção é estimular o aumento do nível de escolaridade da equipe, o que não significa a impossibilidade de en-
trada de pessoas com baixa escolaridade ou formação inicial.

*9. O IMAFLORA possui uma política em que é necessário a realização de processo seletivo para contratações.
Todavia, em 2008 houve a contratação definitiva de profissionais que atuavam com consultor, bolsista ou em cargos
temporários na própria entidade. Tais profissionais foram dispensados do processo de seleção.

*10. O IMAFLORA possui uma política de gênero desatualizada, que consideramos obsoleta. Portanto, entendemos 
que ela não tem mais o caráter de política. O IMAFLORA tem entre seus valores formais o reconhecimento e valoriza-
ção da diversidade.

*11. Refere-se ao Fundo Social de Certificação, recurso oriundo de serviços prestados de empresas, destinados para 
o subsídio de serviços de certificação para comunidades e agricultores familiares e outros projetos para este público.

*12. O IMAFLORA tem critérios norteadores para seleção financiadores e empreendimentos candidatos a certifica-
ção. Também faz uma análise de seus potenciais parceiros, mas não possui critérios escritos para tal. Recomenda-se, 
mas mas não exige-se ciretérios para fornecedores de serviços, com empresas aéreas, fornecedores de materiais de 
escritório, etc.

*13. Os processos democráticos se referem a escolha de novos membros para os conselhos diretor, fiscal e consul-
tivo e para a presidência do conselho diretor. O mesmo ocorre para a Secretaria Executiva, feito pelo Conselho Diretor.

10 - Outras Informações
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Atividades e resultados de 2008

Secretaria Executiva

Sistematização institucional e monitoramen-

to e Avaliação de impacto

O mandato da atual Secretaria Executiva foi re-

novado por mais três anos, a partir de 1 de ja-

neiro de 2009. Todavia, visando à ampliação da 

participação na tomada de decisões, o compar-

tilhamento de responsabilidades, o fomento à 

inovação e a criação de lideranças internas, foi 

criado o Comitê de Estratégia e Gestão, com-

posto pela Secretaria Executiva, a Gerência 

Administrativo-Financeira e mais duas pessoas 

Sênior da equipe. Este Comitê passou a fun-

cionar em Novembro de 2008.

Seguindo a recomendação do Conselho Diretor, 

doadores e parceiros, em 2008 o Imaflora dedi-

cou bastante energia para sistematizar formal-

mente a experiência e a forma de atuação insti-

tucional, avaliar e documentar o impacto de nos-

sa atuação. Além do aprimoramento do Relató-

rio Anual Público, com novos indicadores de re-

sultado interno e externo, apresentação da lógi-

ca institucional e mais análise de contextos e dos 

próprios resultados, a Secretaria Executiva se 

empenhou em três projetos ou temas específi-

cos, sintetizados em publicações: Avaliação de 

impacto, Sistematização institucional e o livro de 

Certificação agropecuária, descritos a seguir.

Após os estudos de impacto da certificação em 

comunidades extrativistas do Acre e de fazen-

das de café no Sudeste em 2007, neste ano foi 

feita a avaliação de impacto em plantações flo-

restais do sul do país, certificadas pelo sistema 

Impacto

Chá



FSC. Novamente, o estudo foi feito de maneira 

independente pela ESALQ-Entropix, com finan-

ciamento da Fundação Overbrook e BOVESPA 

Social. O trabalho foi apresentado na Assem-

bléia Geral do FSC internacional e publicado em 

versão digital em português e inglês (disponível 

em www.imaflora.org). Os três estudos de im-

pacto serão publicado em um único livro, em in-

glês e português, com linguagem mais simples e 

acessível para um grupo mais amplo, com lan-

çamento previsto para abril de 2009.

Como desdobramento destes estudos, o Imaflo-

ra foi convidado a integrar o Comitê Internacio-

nal de Acompanhamento de uma iniciativa da 

ISEAL para desenvolver um código de boas prá-

ticas para a avaliação de impacto de sistemas 

de certificação socioambiental. A demonstração 

de impacto é cada vez mais relevante e ainda 

não há um protocolo internacional para a avalia-

ção de impacto que seja aplicável para todos os 

sistemas, verificando se eles geram resultado e 

impacto ou mesmo fornecendo dados compará-

veis. O projeto vai durar 2 anos, tendo iniciado 

em novembro de 2008. 

Com apoio da Novib OXFAM, iniciamos o proje-

to de documentar, por meio de casos, depoi-

mentos e conceitos; a forma e a lógica de atua-

ção institucional. Um jornalista se incumbiu de 

revisar documentos e publicações, entrevistar 

Sistematização institucional

pessoas da equipe, dos Conselhos e dos parcei-

ros, além de visitar projetos, acompanhando a 

rotina e a forma de trabalho institucional. Além 

de organizar quase 15 anos de história, o livro 

pretende inspirar outras entidades que possam 

ter campo ou forma de atuação semelhante ao 

do Imaflora. Todo o material foi coletado em 

2008 e o livro será publicado até maio de 2009.

Os detalhes estão no capítulo de Políticas Públi-

cas, mas seu intuito foi apresentar a complexida-

de socioambiental do setor sucroalcooleiro e da 

agricultura, o papel da certificação, propor alter-

nativas e reflexões sobre o setor e influenciar po-

líticas. Juntamente com os dois projetos anterio-

res, completa um ciclo de organização e docu-

mentação da forma de pensar e atuar do Ima-

flora.

Em 2008 a gestão do Imaflora focou na melhoria 

das condições de trabalho da equipe, investindo 

no projeto de expansão do prédio 2 com 230m2 

de área, na construção da guarita e a implanta-

ção da nova fachada da sede. Houve a amplia-

ção do sistema de segurança eletrônica assim 

como a melhoria da segurança na portaria que 

passou a funcionar 24 horas. Investiu-se tam-

bém na reforma parcial do prédio 1 (escadas e 

decks superiores) e na melhoria da área da edí-

Livro de certificação agropecuária

Administração
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cula, com troca de eletrodomésticos e amplia-

ção da área com um novo deck.

Frente ao aumento da demanda interna houve a 

readequação do quadro de pessoal com a cria-

ção de novos postos e a melhoria nas condições 

de trabalho dos funcionários. Houve a imple-

mentação do novo Sistema Integrado RADAR, 

adquirido em 2007, para atender a parte de fi-

nanças e faturamento. Com isso o nível e a qua-

lidade das informações financeiras foram me-

lhorados e os dados financeiros estão sendo ge-

rados por área.

Em 2008 o Imaflora investiu na readequação do 

parque de máquinas (computadores, notebo-

oks, câmeras digitais) com tecnologia avançada 

e no desenvolvimento e início da implantação de 

Projeto do Novo Site Imaflora. A área de Tecno-

logia da Informação promoveu o suporte geral 

na implantação do novo Sistema Integrado RA-

DAR. Houve a implantação de um novo servidor 

e a ampliação da infra-estrutura para atender as 

necessidades do novo prédio. Foi também res-

ponsável pelo estudo para a implementação da 

nova estrutura de segurança, acesso remoto e 

comunicação.

2008 foi o ano em que a instituição investiu no 

posicionamento de sua imagem através de 

ações de comunicação, como assessoria de im-

Comunicação

prensa, atualização do material institucional e da 

página eletrônica, concepção de novas publica-

ções, participação em eventos, aplicação da lo-

gomarca em uniformes, veículos e materiais de 

treinamento.

Com o crescimento da instituição e o aumento 

no número de funcionários e de clientes, as roti-

nas da comunicação tem se tornado cada dia 

mais intensas. Esse aumento no volume de tra-

balho tem estimulado a equipe a avaliar os pro-

cessos internos e a buscar alternativas para 

aprimorar as ações de comunicação interna, tais 

como o boletim interno e formas de facilitar o 

acesso a informação.

Além das inovações, a comunicação manteve a 

rotina de gerenciar o site e responder suas de-

mandas, alimentar o sistema de contatos da im-

prensa e clipping, realizar as consultas públicas, 

aprovar o uso das logomarcas FSC e RAS, con-

trolar o estoque de publicações, elaborar os ma-

teriais gráficos e boletins internos (totalizando 10 

em 2008), coordenar a assessoria de imprensa e 

apoiar os eventos.

A Comunicação em números

Assessoria de imprensa

Releases/avisos de pauta enviados à im-

prensa: 34
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Vera Diegoli, editora-chefe do Repórter 

Eco (TV cultura);

Betina Barros (Valor Ecônomico);

Roberto Tenório (Gazeta Mercantil);

Andrea Vialli (Estadão);

Fernanda Yoneya, repórter do Suplemen-

to Agrícola (Estadão);

André Palhano (Folha de São Paulo);

Roberto Nascimento (Site Sustentabilida-

de,  do Portal Terra);

Antônio Gaspar (Site Sustentabilidade, do 

Portal Terra).

Exposições por mídia

Participação e apoio a eventos

Preparo de materiais

Café da manhã do Pão de açúcar;

Seminário de Invasoras;

Artigos enviados à imprensa: 9

Informações para boletins de parceiros: 4

2 mensais (Alfa e Boletim UC Calha Norte) 

nacionais

2 esporádicos (RA e FSC) internacionais

Solicitações da imprensa: 76

Clippings: 260 (143 Imaflora + 75 FSC + 17 

feira + 25 RAS)

Recepção à jornalistas em eventos: Feira 

Brasil Certificado (60 press kits)

Visita de jornalistas as fazendas: 4

David Dudenhoefer (Rainforest Alliance);

Sérgio Adeodato (Revista Horizonte Geo-

gráfico e Imaflora);

Fátima Nunes (Assessora de imprensa do 

Imaflora);

Jornalista do Canal Rural.

Visitas de jornalistas à sede: 3

Rosana Jatobá (GNT);

André Palhano (Folha de São Paulo);

Valdemar Sibinelli (Revista Terra da Gen-

te).

Encontros com jornalistas: 9

Mônica Nunes, editora do programa Pla-

neta Sustentável, da Editora Abril;
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Sites ambientais 13

Rádio: interior 7 Grande imprensa 10

Imprensa escrita - Sul 12

Interior de São Paulo 6

Sites outros 9

Revista outras 4

Rádio: Capital 2

TV 6

Imprensa escrita - NE 1



Inovação e Biodiversidade - A perspectiva 

da certificação;

Consulta pública Norma RAS;

Consulta Pública PCA;

Curso Auditores PCA;

Curso Imaflora/IFT;

Working Forests in The Tropics;

Prova de cafés certificados;

Workshop sobre certificação de cafés com 

o selo Rainforest Alliance;

Organização de estandes;

III Feira Brasil Certificado;

I Simpósio Brasileiro de Certificação de 

Cafés Sustentáveis;

16º Encafé;

Representação;

Reuniões para definir plano de comunica-

ção das UC Calha norte;

Reunião de Zoneamento da Calha Norte 

do Pará;

Reunião para definição da divulgação do 

evento Inovação e Biodiversidade - A 

perspectiva da certificação;

Prêmio Planeta Casa;

Prova de cafés certificados.

Materias produzidos

Em 2008 buscamos alternativas para imprimir 

as publicações na Imprensa social, na editora 

da Embrapa e na editora da UFSCAR, porém, 

devido à urgência, descartamos essas possibi-

lidades. Também foi definida uma política de 

publicações, o termo de autorização de uso de 

imagem e o cadastro obrigatório no ISBN.

Coordenação criação, layout e diagramação

Livro cana (Certificação Socioambiental 

para a Agricultura: o desafio para o setor 

sucroalcooleiro)

Livro experiência Imaflora com certifica-

ção (E certificar, faz diferença?)

Guia GEF

Manual GEF

Cartilha Slimf

1 Avaliação de impacto completa

Criação do layout e da diagramação

3 Avaliações de impacto diagramadas nos 

idiomas português e inglês

Relatório anual

Relatório feira

Desenvolvimento da nova identidade visual, 

concepção de texto, criação de layout, dia-

gramação e acompanhamento da produção

Portifólio Imaflora

Atualização de folders

Banner e folders

Papelaria
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Programa de Certificação Florestal

Objetivo geral: executar a certificação socioam-

biental do manejo de florestas naturais e plan-

tações, com transparência, independência, con-

sistência técnica, eficiência e credibilidade.

Após os estudos de impacto da certificação em 

comunidades extrativistas do Acre e em fazen-

das de café no Sudeste em 2007, este ano a 

avaliação, também realizada de maneira inde-

pendente pela ESALQ-Entropix, com financia-

mento da Fundação Overbrook e BOVESPA So-

cial, envolveu as plantações florestais do sul do 

país, certificadas pelo sistema FSC. 

O estudo comparou sete empreendimentos flo-

restais FSC certificados pelo programa Imaflo-

ra/SmartWood, com outros sete de caracterís-

ticas semelhantes, porém não certificados. Os 

principais temas abordados na pesquisa foram: 

preservação ambiental, segurança e condições 

de trabalho, capacitação, contratação, acesso à 

educação, serviços de saúde, organização so-

cial e relacionamento com a comunidade.

A conclusão do trabalho apontou efeitos positi-

vos da certificação socioambiental, constatados 

na maioria dos itens avaliados. Destacou-se a 

qualificação dos trabalhadores e sua remunera-
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ção nos empreendimentos certificados. Nesse 

quesito, tanto o grau de escolaridade quanto os 

salários são maiores do que nos não certifica-

dos. É importante ressaltar que essa constata-

ção é extensiva aos trabalhadores terceirizados, 

bastante numerosos nos empreendimentos de 

plantações florestais.

Verificaram-se também melhorias substanciais 

nos empreendimentos certificados em saúde e 

segurança no trabalho, fornecimento e utiliza-

ção de equipamento de proteção individual, trei-

namento de empregados, condições dos trans-

portes, alimentação e outros aspectos. 

Os efeitos também são significativos no que se 

refere à conservação das florestas naturais dos 

empreendimentos certificados. A média de áre-

as destinadas à conservação nos empreendi-

mentos estudados é superior às médias esta-

duais de áreas de conservação em outras pro-

priedades. Enquanto o percentual médio de áre-

as de conservação é de 42% nos empreendi-

mentos certificados, o restante apresenta 7,4% 

no estado do Rio Grande do Sul e em 23,8% em 

Santa Catarina.

Também foi verificado que os empreendimentos 

certificados faziam o controle de plantas invaso-

ras em áreas de preservação permanente, pos-

suíam estudos de flora e fauna e não demons-

travam qualquer indício de desmatamento de 

matas nativas, diferente do observado em em-

preendimentos não certificados.
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relatório anual

Plantação Florestal

Em 2008, além do estudo que contemplou a cer-

tificação de plantações, a novidade foi a avalia-

ção para certificação de 3 proprietários florestais 

do programa de fomento do Grupo Suzano da 

Unidade Mucuri (BA). Neste primeiro momento, 

foram avaliados 3 fomentados de forma indivi-

dual, com áreas entre 200 e 5.000 ha, entretan-

to, a certificação de fomentados pode constituir 

experiência inédita no Brasil e representar a pos-

sibilidade de criação de modelos que podem 

propiciar a extensão da certificação a pequenos 

e médios proprietários, objetivo que se coaduna 

com a missão do Imaflora. 

Além disso, houve aumento significativo de pro-

cessos de certificação em andamento, totalizan-

do 6 novos contratos de avaliação, 5 com as au-

ditorias de campo já efetuadas. Também foram 

realizadas 2 pré-avaliações, 3 visitas técnicas e 

1 cancelamento pelo não cumprimento de ações 

corretivas.
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consideração suas especificidades. Na ausên-

cia deste documento, o FSC Internacional per-

mite que o certificador elabore um “Padrão Interi-

no”, que após passar por um processo de con-

sulta pública, poderá ser utilizado pelo certifica-

dor no país.

O padrão desenvolvido pelo Imaflora foi utilizado 

pela iniciativa nacional FSC Brasil, como refe-

rência para iniciar o processo de consulta para 

criação de um padrão nacional aprovado pelo 

FSC internacional. Foram realizadas consultas 

públicas virtuais e presenciais no Acre, além de 

um teste de campo, conforme recomendação do 

FSC. O processo encontra-se parado, em fun-

ção da iniciativa nacional (FSC Brasil) estar tem-

porariamente fechada. Enquanto isso, o Imaflo-

ra tem adotado este padrão como interino.

Floresta Natural

o contrário das plantações florestais, em 2008 

houve a diminuição da área certificada FSC de 

floresta nativa. Duas áreas perderam a condição 

de certificada, a Precious Woods Belém, devido 

à propriedade da terra e à gestão da área ter 

passado para o governo federal, não sendo pos-

sível conduzir o processo de re-certificação e a 

Madevale, empresa situada no município de Alta 

Floresta d'Oeste (RO), por não cumprimento de 

ações corretivas. A área certificada pelo Imaflo-

ra/SmartWood de empresas que manejam flo-

restas nativas na Amazônia passou de 309.759 

ha para 261.061 ha, sendo 5 empreendimentos 

certificados.

Além do cancelamento de áreas empresariais, 

duas comunidades perderam a certificação, a 

APRUMA (Associação dos Produtores Rurais 

em Manejo Florestal e Agricultura) e a Cooper-

CA (Cooperativa dos Produtores Agroextrativis-

tas da Reserva Extrativista do Rio Cajari).

A certificação e o apoio às comunidades sempre 

fez parte dos objetivos do Imaflora, mas em 

2008, a instituição esteve empenhada em de-

senvolver um padrão para a certificação florestal 

FSC de comunidades tradicionais, povos indí-

genas e pequenos produtores no Brasil. Atual-

mente o Brasil não dispõe de um padrão de certi-

ficação aprovado pelo FSC Internacional que 

seja específico para comunidades e que leve em 



Mapa de localização dos projetos certificados de comunidades

e agricultores familiares pelo Imaflora/SmartWood

Cooperativa Comaru:
Óleo de castanha, óleo de copaíba e resina de breu

Associação Asmopreura:
Artesanto de tucumã

Associação São Luiz do Remanso:
Óleo de Copaíba, semente de jarina, madeira
e cascas das toras exploradas

TI Bau:
Castanha in natura e oleo de castanha

Ervateira Putinguense:
Erva-Mate

Associação 
Chico Mendes:
Madeira

Associação 
Porto Dias:
Madeira

PAE Equador:
Madeira

PROJETOS CANCELADOS/SUSPENSOS

PROJETOS EM PROCESSO

PROJETOS CERTIFICADOS
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Em 2008 observou-se um crescimento nos pon-

tos de distribuição, com o objetivo de manter a 

rastreabilidade dos produtos certificados até o 

consumidor final. Ocorreram 45 novas certifica-

ções de cadeia de custódia, entre os setores de 

distribuidores de papel, revendas, trading, gráfi-

cas, papel e celulose. 

Para atender a essa demanda, o Imaflora conta 

com uma equipe de 3 coordenadoras e 1 assis-

tente, além de 3 auditores externos e outros 3 

em treinamento. Durante o ano, foram realiza-

das outras capacitações e atualizações frente às 

mudanças nas normas e desafios da certificação 

com auditores externos.

Novos certificados de Cadeia de Custódia - Imaflora/SmartWood
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Número total de certificações COC acumuladas (Imaflora/SmartWood)

Além da rotina de certificações, o Imaflora tam-

bém conduziu entrevistas com a área de recur-

sos humanos de algumas empresas certificadas 

e em processo de avaliação, a fim de conhecer a 

realidade social das mesmas. A partir da análise 

desse processo, no ano seguinte, será aplicada 

a Política de adoção de critérios sociais e ambi-

entais na avaliação de empreendimentos certifi-

cados em Cadeia de custódia FSC, já aprovada.

No mesmo ano, o Imaflora concluiu o Guia para 

uso da marca FSC que busca facilitar o entendi-

mento das normas do FSC e auxiliar os empre-

endimentos certificados no seu uso correto. O 

guia foi enviado a todos os clientes e está disp-

onível para ser baixado na página eletrônica do 

Imaflora (www.imaflora.org).
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Programa de Certificação agrícola

Objetivo geral: executar a certificação socioam-

biental de sistemas agrícolas, com transparên-

cia, independência, consistência técnica, efici-

ência e credibilidade.

Em 2008, o Imaflora auditou fazendas produ-

toras de café, laranja, chá, pupunha, castanha, 

açaí, cacau, seringueira, banana e cana-de-

açúcar. Na área de cadeia de custódia foram au-

ditadas indústrias de produção de óleos essen-

ciais, torrefadoras de café e armazéns gerais de 

café. O número total de certificados na área de 

manejo agrícola subiu de 21 para 38 em compa-

ração com o ano anterior e nas verificações de 

cadeia de custódia, o aumento foi de 6 para 12.

Esse crescimento possibilitou vários impactos 

positivos, dentre eles destacam-se:

A certificação de chá na Argentina

Em 2008, foram auditados seis grupos de produ-

tores de chá na região de Misiones, Argentina. 

Além dos produtores, as indústrias processado-

ras de chá também foram auditadas para manter 

a rastreabilidade do produto certificado. Ao todo 

são aproximadamente 6.500 hectares de área 

total certificados em Misiones, onde está locali-
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zado o maior fragmento de Mata atlântica da Ar-

gentina. Além de contribuir com a manutenção 

de áreas de conservação, a certificação trouxe a 

oportunidade para mais de 100 pequenos produ-

tores de receber capacitações técnicas através 

das empresas de chá que realizaram a gestão 

destes grupos.

Antes de entrarem no processo de certificação 

estes produtores tiveram pouca oportunidade de 

se aperfeiçoar nas áreas de manejo agrícola, 

conservação e recuperação ambiental, manejo 

de resíduos, segurança no trabalho, entre ou-

tras. Atualmente todas as propriedades estão 

mapeadas e as zonas ripárias estão sendo recu-

peradas. Mais de 200 trabalhadores rurais pas-

saram a utilizar equipamentos de segurança, ter 

acesso a atendimento médico e a ser registra-

dos. A velocidade das mudanças que ocorreram 

no campo é impressionante, agrônomos, técni-

cos, famílias de produtores estão se mobilizando 

para atender as exigências da certificação e, 

consequentemente, estão se beneficiando.

O processo de auditoria, com diversas visitas à 

região, também resultou em mudanças na parti-

cipação das mulheres das famílias de produto-

res de chá. A liderança das visitas, auditorias e 

reuniões por uma mulher da equipe do Imaflora, 

sua postura frentes aos líderes locais e seu con-

vite para o engajamento das esposas dos produ-

tores familiares nestes processos, estimulou a 

participação das mulheres de algumas famílias 

nos controles de produção e sugestões de me-
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lhoria contínua dos grupos certificados. Estas 

mulheres, antes limitadas ao papel de donas-

de-casa, passaram a participar das reuniões de 

auditoria e planejamento e assumiram o papel 

de realizar registros e controles sobre a produ-

ção agrícola e a gestão de recursos humanos, 

exigidos pela certificação.

Criação de RPPN na Fazenda Mimoso - Oeste 

da Bahia

A Fazenda Mimoso tem uma área de 901,5 hec-

tares e está inserida em uma Unidade de Prote-

ção Ambiental, a APA Rio de Janeiro no Cerrado 

brasileiro, região de veredas e nascentes com 

grandes volumes de água. A fazenda foi certifi-

cada em 2007 e, em fevereiro de 2008, entrou 

com o processo de criação de uma Reserva Par-

ticular do Patrimônio Natural (RPPN) de 400 ha.

Esta iniciativa foi proposta pelo Imaflora, como 

forma de compensar às áreas produtivas de 

café da fazenda. O processo já está protocolado 

junto ao IBAMA. Esta é a primeira RPPN que 

será formalizada dentro de uma fazenda cer-

tificada pela Rede de Agricultura Sustentável.

 Verificação de armazéns de Café

Em junho de 2008, o Imaflora criou a política de 

certificação de armazéns de café. O objetivo é 

manter a rastreabilidade do café certificado des-

de a fazenda até sua comercialização. Esta inici-

ativa resultou na certificação dos seis maiores 

armazéns de café do Brasil entre junho e de-

zembro de 2008. Além de atender os requisitos 

de cadeia de custódia, é interessante notar a 

preocupação destas empresas com a responsa-

bilidade socioambiental. Os projetos sociais rea-

lizados junto à comunidade local são voluntários 

e atingem não somente seus funcionários, mas 

também a população carente.

Certificação de fazendas de cacau na Bahia

Após duas décadas de declínio econômico da 

cacauecultura, a consequente fragilidade social 

e a exploração desordenada de recursos natu-

rais, os empreendimentos cacaueiros tem bus-

cado novas formas de manejo, gestão e diferen-

ciação de seus produtos. Em 2007, algumas em-

presas da região buscaram o Imaflora com o ob-

jetivo de certificar suas propriedades. Posterior-

mente, a primeira fazenda cacaueira, Fazendas 

Reunidas Vale do Juliana, concluiu seu proces-

so de certificação em abril de 2008.

O cacau da Bahia com o selo Rainforest Alliance 

Certified, surge em destaque na mídia nacional e 

internacional, resultando no interesse do merca-

do. Poucos meses depois a primeira fábrica de 

processamento do cacau se certifica, alavan-

cando a procura pela certificação.

Em dezembro de 2008, um grupo de 5 fazendas 

passa por um processo de diagnóstico e outro 
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grupo de 2 fazendas sofreram auditoria de certi-

ficação, que deve ser concluído em 2009. A cer-

tificação nesta região deverá contribuir com a 

conservação dos fragmentos de Mata Atlântica 

de Alto Valor de Conservação e com o desenvol-

vimento da comunidade local.

 Encontro regional com partes Interessadas

Em agosto de 2008, foram realizados dois en-

contros com partes interessadas (sindicatos, 

ONG's, prefeituras municipais, universidades, 

órgãos ambientais e outros) na certificação agrí-

cola da Rede de Agricultura Sustentável (RAS) 

nas cidades de Franca (SP) e Patrocínio (MG). 

Os encontros promovidos pelo Imaflora tiveram 

como objetivo informar partes interessadas pre-

sentes nas regiões de maior atuação da certifi-

cação RAS, sobre o que é o Imaflora e a Rede de 

Agricultura Sustentável; o que é certificação; 

quais os padrões e exigências aplicados nas 

propriedades certificadas; como é o roteiro de 

uma auditoria; quais os canais disponíveis para 

enviar comentários, críticas e sugestões sobre 

propriedades certificadas presentes na região; 

quais as medidas para solução de conflitos e 

para resposta de eventuais denúncias. Foram 

apresentados também os nomes das proprieda-

des certificadas e as principais características 

dos empreendimentos.

A reunião realizada em Franca (SP) abrangeu as 

fazendas certificadas na região da Alta Mogi-

ana. Nesta região existem hoje 5 propriedades 

certificadas nas cidades de Franca e Pedregu-

lho. Compareceram 15 representantes de enti-

dades locais, destacando-se representantes de 

fazendas certificadas; Sindicato de Empregados 

Rurais de Franca, Cooperativa de Cafeicultores 

(Coocapec); DEPRN (Departamento Estadual 

de Proteção de Recursos Naturais); Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Franca; Centro 

de Educação Paula Souza.

Patrocínio (MG) sediou a reunião com partes in-

teressadas relacionadas à região do Cerrado 

Mineiro. Nesta região existem hoje 11 proprieda-

des certificadas pela Rede de Agricultura Sus-

tentável. Devido à importância da produção de 

café na região houve um grande interesse de 

propriedades certificadas e outras instituições. 

Compareceram 39 pessoas, entre elas, repre-

sentantes de propriedades certificadas; coope-

rativas de café; Sindicatos de Trabalhadores Ru-

rais (Araxá-MG e São Gotardo-MG); Federação 

dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais (FE-

TAEMG); Emater (Indianópolis-MG, Monte Car-

melo-MG e Patrocínio-MG); Universidade Fede-

ral de Ouro Preto; ONG Cerrado Vivo e consulto-

res de propriedades certificadas.
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Evolução acumulada da área certificada Imaflora/Rede de Agricultura Sustentável (RAS)

Evolução acumulada de trabalhadores beneficiados pela certificação Ima-

flora/Rede de Agricultura Sustentável (RAS)
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Programa de Treinamento e Capacitação

Projeto Café e Biodiversidade

Objetivo geral: contribuir para a formação de 

pessoas que atuem na gestão e na produção 

florestal e agrícola, além de informar e capacitar 

as partes interessadas sobre a certificação.

Este ano o programa foi marcado, principalmen-

te, pelas atividades do Projeto café e biodiversi-

dade, pela significativa participação do Imaflora 

em diversas publicações técnicas e científicas, 

além da manutenção das atividades rotineiras 

de capacitação ligadas ao tema certificação.

No final de 2008, o projeto completou seu tercei-

ro ano de atividades, que estão divididas em 

quatro eixos principais:

Capacitação de agentes técnicos (engenheiros 

agrônomos, técnicos e outros envolvidos com a 

produção de café) nas práticas de produção res-

ponsável preconizadas pela Norma da Agricul-

tura Sustentável que envolvem critérios ambien-

tais, sociais e produtivos;

Facilitar a conexão entre oferta e demanda de 

café certificado e divulgação das oportunidades 

de mercado para produtores de café certificado;

Promoção de reuniões, cursos e outros eventos 

que apóiem os empreendimentos já certificados 
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na divulgação dos seus produtos nos mercados 

interno e externo;

Estímulo e promoção de políticas públicas, ali-

anças institucionais e outras ações que possam 

estimular mais produtores a buscarem a certifi-

cação socioambiental.

Principais atividades realizadas em 2008

Oficinas

Como parte das atividades do Projeto Café e 

Biodiversidade, o programa de treinamento rea-

lizou oficinas com produtores de café no intuito 

de levar informação sobre a Certificação da Re-

de de Agricultura Sustentável. As oficinas foram 

realizados em Araponga (MG), Vitória da Con-

quista (BA), Laginha (MG) e Muqui (ES), com a 

participação de 80 produtores..

Treinamentos e capacitações

Cooperativas e associações de produtores co-

nheceram e aplicaram os requisitos da Norma 

de Agricultura Sustentável através de uma série 

de treinamentos. Esta iniciativa facilitou, princi-

palmente, o acesso dos produtores pequenos, 

médios e familiares, interessados em conhecer 

os requisitos da certificação. Em 2008, 3 grupos 

foram beneficiados e mais de 2 mil famílias de 

produtores puderam, direta ou indiretamente, 

serem beneficiados. Os grupos são:



Cooperativa CafeSul, em Muqui (ES) 

(200 cooperados

Cooperativa Coocafé, em Laginha (MG) 

(2000 cooperados)

Associação de Cafeicultores de Divino-

lândia, em Divinolândia (SP) (80 associados)

Cooperativas ligadas ao sistema Café do 

Cerrado (2000 associados)

Visitas técnicas

Outra atividade de extrema importância para 

despertar o interesse pela certificação são as 

visitas técnicas em fazendas e grupos de produ-

tores. A equipe do Imaflora visitou associações e 

cooperativas, divulgando os conceitos das Nor-

mas de Certificação e apontando as característi-

cas da certificação no próprio campo. Foram 9 

empreendimentos visitados ao longo do ano.  

Reuniões com exportadores e compradores 

de Café

Sumatra, em Espírito Santo do Pinhal (SP), Café 

Morro Grande, em Piracicaba (SP), Nestlé, em 

São Paulo (SP), Unicafé, em Vitória (ES), Sto-

ckler, em Santos (SP) e São Sebastião do Paraí-

so (MG), Taloca/Kraft em Santos (SP), Ecom/ 

Esteve em Santos (SP), Associação Brasileira 

da Indústria do Café, dentre outros.

68 relatório anual Imaflora 2008

Atividades e resultados de 2008

I Prova de qualidade de cafés certificados 

Imaflora/RA

Em novembro de 2008 foi realizada a I Prova de 

Qualidade de Cafés Certificados Imaflora/RA, a 

qual avaliou por meio de especialistas creden-

ciados pela Associação Americana de Cafés Es-

peciais, amostras de café de fazendas certifica-

das. O objetivo da Prova foi selecionar as 12 me-

lhores amostras nacionais para posterior partici-

pação na etapa internacional a ser realizada nos 

Estados Unidos e coordenada pela ONG Rain-

forest Alliance. O evento possui um relatório es-

pecifico que pode ser solicitado ao Imaflora.

Políticas públicas

Em outubro, foi realizado o “Encontro Internacio-

nal: Café em Busca da Sustentabilidade”, em 

Brasília (DF). O evento foi organizado pelo Pro-

grama das Nações Unidas para o Desenvolvi-

mento (PNUD) e o Imaflora teve como objetivo 

debater com autoridades ligadas ao agronegó-

cio políticas de crédito e financiamento para pro-

dutores sociaombientalmente responsáveis. O 

encontro contou com a presença de pessoas li-

gadas a diversas organizações públicas e pri-

vadas como MAPA, CONAB, Banco do Brasil, 

WWF, Instituto Agronômico de Campinas, EM-

BRAPA, produtores, dentre outros. O evento 

possui um relatório especifico que pode ser soli-

citado ao Imaflora.
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Como resultado dos últimos três anos de ativida-

des, pode-se verificar um crescimento constan-

te dos empreendimentos de café certificados e, 

consequentemente, nas áreas de preservação e 

nas áreas que estão sendo restauradas dentro 

das fazendas, que em 2008 atingiu a marca de 

24.344 hectares. Como parte da estratégia de 

facilitar a conexão entre vendedores e compra-

dores de café certificado a equipe realizou várias 

reuniões com os principais exportadores de café 

verde e torrefadores nacionais. Os resultados 

têm se mostrado satisfatórios já que o cresci-

mento das vendas de cafés certificados, seja pa-

ra o mercado interno ou externo, apresentou um 

crescimento expressivo em 2008.

Outras atividades

Publicações

Livros / capítulos de livros / cartilhas

ALVES, F.; FERRAZ, J.M.G; PINTO, L.F.G.; 

SMERCZANYI, T. (2008). Certificação Socioam-

biental para a Agricultura: Desafios do Setor Su-

croalcooleiro. Piracicaba, IMAFLORA-São Car-

los, EDUFSCAR. 312p. ISBN 978-85-7600-142-

3 e 978-85-98081-15-1.

ATTANASIO, C.M. (2008) Manual Técnico: Res-

tauração e Monitoramento da Mata Ciliar e da 

reserva legal para a Certificação Agrícola – Con-

servação da Biodiversidade na Cafeicultura. 

Atividades complementares

Alguns projetos específicos também podem ser 

considerados complementares ao Café e Biodi-

versidade. Dentre eles, destacam-se o Progra-

ma de Qualidade Sustentável da Nespresso e o 

Programa AAA. O Imaflora realiza verificações 

nas fazendas fornecedoras de café para a Nes-

presso, atestando o cumprimento das exigên-

cias do programa. Este, por sua vez, tem como 

base alguns critérios socioambientais da Norma 

da Rede de Agricultura Sustentável e critérios de 

qualidade. Em 2008, foram verificadas fazendas 

no Cerrado Mineiro e Mogiana Paulista.

  

Resultados obtidos em 2008

Em 2008, em uma fase de maior maturidade do 

projeto, a equipe interna e os consultores reali-

zaram o Plano Operacional do Projeto de manei-

ra integral, gerando uma série de resultados. 

Através de palestras em universidades, em 

eventos regionais, nacionais e internacionais, 

mais de 1000 pessoas ouviram o Imaflora a res-

peito das práticas responsáveis de produção de 

café, certificação socioambiental e mercados 

para produtos certificados. Além disso, 8 coope-

rativas de café receberam visitas e treinamentos 

sobre a interpretação da Norma da Agricultura 

Sustentável - documento que possui os princí-

pios e critérios da certificação socioambiental. 
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PINTO, L.F.G.; PRADA, L.; RODRIGUES, I.C. 

(2008). Possibilidades na cana-de-açúcar. In: 

ALVES, F.; FERRAZ, J.M.G; PINTO, L.F.G.; 

SMERCZANYI, T. Certificação Socioambiental 

para a Agricultura: Desafios do Setor Sucroal-

cooleiro. Piracicaba, IMAFLORA-EDUFSCAR. 

p. 38-87. ISBN 978-85-7600-142-3 e 978-85-

98081-15-1.

Artigos científicos / técnicos e de opinião

MANTELATTO, P.; PINTO, L.F.G. (2008). Certifi-

cação FSC: oportunidades e desafios. Primeiro 

Plano. n. 10 - julho. p. 10-14.

PALMIERI, R.H. et al. (2008) Defining the 

Institutional Arrangement and Identifying 

Relevant Stakeholders to Form the Advisory 

Council of Paru State Forest, Brazilian Amazon. 

In: Working Forests in the Tropics Conference.  

Anais... Gainsville: University of Florida.

PALMIERI, R.H. et al. (2008) Public Consultation 

Process to Create Protected Areas – the State 

Forests in Pará, Brazilian Amazon. In: Working 

Forests in the Tropics Conference.  Anais... 

Gainsville: University of Florida.

PINTO, L.F.G. (2008). Certificação agropecuá-

ria. Agroanalysis: Caderno Especial Sustentabi-

lidade. v.28, n. 06. p. 22-23.

IMAFLORA, Piracicaba, SP, 60p.

BACCI, C.; GONÇALVES, E.T.; CREMONESI, 

F.L.; CASCALES, R.B. (2008). Guia de boas 

prá-ticas – Conservação da biodiversidade em 

pro-priedades de café. IMAFLORA, Piracicaba, 

SP, 39p.

MACQUEEN, D., DUFEY, A., GOMES, A.P.C., 

NOUER, M.R., SUÁREZ, L.A.A., SUBEN-

DRANATHAN, V., TRUJILLO, Z.H.G., VER-

MEULEN, S., VOIVODIC, M. DE A. AND WIL-

SON, E. (2008) Distinguishing community forest 

products in the market: Industrial demand for a 

mechanism that brings together forest 

certification and fair trade. Small and Medium 

Forestry Enterprise Series No. 22. IIED, 

Edinburgh, UK.

GOMES, A.P.C, PINTO, L.F.G. (2008). Resulta-

dos e análises da certificação FSC do manejo 

florestal comunitário no Brasil – visão do IMA-

FLORA. In: Bensusan, N., Armstrong, G. (eds).  

A paisagem do manejo e o manejo da paisagem. 

Brasília. IIEB. p. 247-261.

PINTO, L.F.G.; PRADA, L. (2008). Fundamen-

tos da certificação. In: ALVES, F.; FERRAZ, 

J.M.G; PINTO, L.F.G.; SMERCZANYI, T. Certifi-

cação Socioambiental para a Agricultura: Desa-

fios do Setor Sucroalcooleiro. Piracicaba, IMA-

FLORA-EDUFSCAR. p. 20-36. ISBN 978-85-

7600-142-3 e 978-85-98081-15-1.
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VOIVODIC, M.A. Concessões florestais e o pa-

pel da certificação.

(http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/int

erna/0,,OI3351561-EI11558,00.html). Sexta, 28 

de novembro de 2008, 12h29.

Treinamentos técnicos

XI Curso de certificação florestal FSC e ex-

ploração de impacto reduzido (Parceria Ima-

flora e IFT)

Realizado entre os dias 04 e 09 de agosto de 

2008, o curso capacitou 20 profissionais envolvi-

dos com o tema de manejo florestal e certifica-

ção na Amazônia. Dentre os participantes, 8 mu-

lheres e 12 homens, haviam consultores de em-

presas, potenciais auditores florestais, profes-

sores de curso técnico e outros profissionais da 

área. O curso seguiu os moldes dos anteriores, 

combinando aulas teóricas sobre certificação 

florestal e métodos de auditoria, com aulas práti-

cas de exploração de impacto reduzido, estas 

ministradas pela equipe do IFT. Este curso acon-

tece no acampamento do IFT em Ulianópolis, 

Pará.

PINTO, L.F.G. (2008). Quinze anos depois. Pá-

gina 22. n. 18-abril, p.62-63.

PINTO, L.F.G. As garantias da certificação flo-

restal do FSC.

(http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/int

erna/0,,OI3278351-EI11558,00.html), Terça, 28 

de outubro de 2008, 10h24.

PINTO, L.F.G. Os desafios para a certificação do 

biocombustível.

(http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/int

erna/0,,OI3238664-EI10426,00.html), Terça, 7 

de outubro de 2008, 11h16.

PINTO, L.F.G. Qual é o propósito da certifica-

ção?

(http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/int

erna/0,,OI3121149-EI11558,00.html), Quinta, 

21 de agosto de 2008, 11h00.

PINTO, L.F.G; SHANLEY, P.; GOMES, A.P.C.; 

ROBINSON, D. (2008). Experience with NTFP 

certification in Brazil. Forest Trees and 

Livelihoods. 18:37-54. 

SILVA, A.C.N. (2008) Focus on: Forest 

certification. ILO Sectorial Activities Programme 

- Joint FAO/ECE/ILO Experts Network. Editorial, 

January, p.2.
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Participação em Seminários, Congresso e Conferência

EVENTO DESCRIÇÃO N° PARTICIPANTES PERFIL DOS PARTICIPANTES

I Congreso internacional sobre 
valorización do monte

Pessoas, de diversos países, incluindo, 
principalmente, acadêmicos, 

instituições governamentais e não 
governamentais envolvidas com o tema

Pesquisadores e especialistas de 
universidades, ONGs e outras 

instituições que trabalham com a 
temática de florestas Tropicais

O Imaflora participou da conferência em 
Gainesville/Florida/USA nos dias 06 e 
07 de outubro, apresentando o pôster 
intitulado “Design and Creation of First 

Specialization Course in Strategic 
Management of Natural Forests in the 

Brazilian Amazon”

350

200

Seminário espécies exóticas 
invasoras e o processo de 

certificação florestal
Representantes de instituto de 

pesquisas, empresa florestal e ONGs.

Conferência “Working Forest in the 
Tropics”

O Imaflora e a TNC realizaram no dia 12 
de novembro, na sede do Imaflora, um 
seminário para discutir propostas de 

parâmetros e indicadores referentes a 
espécies exóticas invasoras no 

processo de certificação florestal, com 
base na experiência prática dos 

convidados

O Imaflora participou junto com o 
Governo do Estado do Pará e Imazon do 

Seminário sobre mosaico de áreas 
protegidas organizado pela WWF, em 
Manaus, de 26 a 28 de novembro de 

2008. O objetivo foi apresentar e 
discutir o trabalho no mosaico de 

Unidades de Conservação no norte do 
Pará e conhecer as experiências de 

outros 4 mosaicos de áreas protegidas 
na Amazônia

28

100
Pessoas de diversas ONGs com 

atuação na Amazônia e governos 
estaduais e federal.

Seminário sobre mosaico de áreas 
protegidas em Manaus

O Imaflora foi convidado para participar 
como palestrante do congresso 

realizado em Santiago de Compostela 
na Espanha, entre os dias 19 a 22 de 
novembro. A palestra apresentou a 

experiência brasileira com certificação 
de PFNMs e os mecanismos que o 

Imaflora tem desenvolvido para permitir 
acesso de pequenos produtores e 

comunidades à certificação



Programa de Consumo Responsável

Objetivo geral: fomentar o consumo de produtos 

florestais e agrícolas com a certificação socio-

ambiental e facilitar a conexão entre consumido-

res e produtores certificados.

Produtos Florestais

Feira Brasil Certificado

A terceira edição ocorreu entre 16 a 18 de abril 

de 2008, visando fomentar negócios entre pro-

dutores e compradores certificados FSC e gerar 

maior conhecimento público sobre manejo flo-

restal, desenvolvimento sustentável e certifica-

ção. Durante o evento, os visitantes tiveram a 

oportunidade de conhecer a variedade de maté-

rias-primas e produtos florestais com o selo FSC 

disponíveis no Brasil, conferir uma mostra de 

móveis e objetos certificados, participar dos fó-

runs de mercado, além de realizar negócios. A 

pesquisa realizada junto aos expositores e visi-

tantes apontou a percepção positiva dos mes-

mos, que garantiram ser um evento focado, com 

visitantes interessados no assunto, negócios re-

alizados e ampla cobertura da mídia.

O evento recebeu cerca de três mil visitantes e 

se caracterizou por ser um espaço político-insti-

tucional do setor florestal, devido à presença de 

formadores de opinião do setor nacional e inter-

nacional (empresários, Ministros de Estado, li-
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deranças de governos Estadual e Federal, de 

ONG's e movimentos sociais), proporcionando 

diversos contatos e intercâmbios durante o 

evento. No Fórum de Mercado, foi lançado em 

São Paulo o Fórum Amazônia Sustentável.

A próxima edição da Feira Brasil Certificado está 

planejada para Abril de 2010.

Seminário Inovação e Biodiversidade - a 

perspectiva da certificação

Realizado em 3 de dezembro, na FGV, em São 

Paulo, o seminário foi uma parceria entre o Ima-

flora, a Inobi Brasil - consultoria que visa estimu-

lar o uso sustentável da biodiversidade brasileira 

-, o Imazon - Instituição de pesquisa sem fins lu-

crativos, cuja missão é promover o desenvolvi-

mento sustentável na Amazônia -, o Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVCes), da Fun-

dação Getúlio Vargas e o SEBRAE. 

O objetivo foi retomar o diálogo entre empresas 

(especialmente dos ramos cosmético e alimen-

tos) e comunidades (produtos florestais não ma-

deireiros. Esperava-se que o evento propiciasse 

condições para um engajamento das empresas 

em se relacionar com comunidades e comprar 

produtos extraídos de maneira não predatória da 

floresta. Participaram mais de dez empresas, al-

gumas comunidades e ONG's e criou-se um am-

biente para a continuidade do diálogo e a cons-

trução futura deste relacionamento.
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lançamento do Programa Madeira é Legal, um 

pacto multi-setorial com compromissos para au-

mentar o consumo de madeira legal e certificada 

na construção civil e nas obras públicas no Esta-

do de São Paulo.

O Imaflora também faz parte do “Pactos Empre-

sariais Conexões Sustentáveis São Paulo - A-

mazônia”, relativos a compra de produtos com 

matéria-prima de madeira, soja ou carne, oriun-

dos da Amazônia. Neste, os signatários se com-

prometem a comprar madeira, carne ou soja 

com comprovação legal ou com garantias adi-

cionais, como a certificação FSC para a madeira 

ou que siga os critérios da moratória da soja, pa-

ra esta commodity. O Imaflora deve integrar o co-

mitê de monitoramento dos pactos da madeira e 

da soja, procurando propor e implementar instru-

mentos que garantam a transparência e efetivi-

dade de implementação destes compromissos.

Produtos Agrícolas

Café

O ano de 2008 marcou a consolidação do mer-

cado de café verde certificado para exportação, 

atingindo níveis consideráveis, sendo que 48% 

do que foi produzido nas fazendas certificadas 

foi efetivamente vendido com a utilização do selo 

de certificação. 

Embalagens

Neste ano teve continuidade a adesão do setor 

gráfico à certificação FSC, com uma grande 

quantidade de produtos disponíveis no Brasil, 

principalmente embalagens. Podemos citar a 

parceria entre Klabin e Sadia, que levou ao mer-

cado embalagens de papel cartão e caixas de 

papelão ondulado com certificação FSC, a Te-

trapak, e o Wall Mart, entre diversas outras. Ape-

sar da ampla presença do selo FSC em emba-

lagens, o consumidor final parece ainda não ser 

beneficiado, devido ao fato do texto ligado ao 

selo do FSC ser de difícil interpretação, poden-

do-se confundir a certificação da embalagem 

com o conteúdo do produto.

Pactos de compras responsáveis

O Imaflora está participando da formação do 

GRUPO MADEIRA, nome dado a uma iniciativa 

do SINDUSCON (Sindicato da Indústria de 

Construção Civil) com o intuito de estimular o 

consumo de madeira certificada, no setor da 

construção civil, no Estado de São Paulo. Esta 

iniciativa reúne o Grupo de Produtores Flores-

tais Certificados da Amazônia (PFCA), o Gover-

no do Estado de São Paulo (SMA), a Prefeitura 

de São Paulo (SVMA) e ONG's como o Imaflora, 

a WWF, o Greenpeace e o Instituto Ethos. Den-

tre as ações previstas está a realização de um 

evento no início 2009 onde serão divulgados: o 

guia de madeira legal do WWF, o guia de susten-

tabilidade na construção civil da SVMA-SP e o 
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Imaflora 2008

Aparentemente este percentual vendido pode 

parecer pequeno, mas na realidade ele é ex-

pressivo, já que boa parte da produção das fa-

zendas certificadas pode estar atrelada a con-

tratos específicos como a CPR (Cédula do Pro-

duto Rural) que é uma espécie de carta de cré-

dito onde o produtor pode adiantar parte do valor 

da sua produção futura, buscando financiamen-

to da sua produção, contratos de médio/longo 

prazo com compradores que não exigem a certi-

ficação e os cafés que não podem ser aproveita-

dos para exportação como os quebrados os de 

baixa qualidade, dentre outros.

O mercado interno para produtos certificados 

continua sendo o foco do Programa e em 2008, 

o consumidor pôde adquirir café com o selo 

Rainforest Alliance em mais de 300 pontos de 

venda distribuídos mais fortemente na região 

Sudeste. Além disso, este último ano contou 

com uma série de atividades que tiveram como 

objetivo ampliar o número de marcas e volumes 

comercializados dentro do Brasil:

Divulgação das marcas já certificadas na Re-

de Pão de Açúcar

Com os torrefadores que já utilizam cafés com o 

selo Rainforest Alliance Certified, foram selecio-

nadas algumas lojas da Rede Pão de Açúcar, 

onde, por uma semana, houve a divulgação do 

produto certificado e distribuição de panfletos 

aos consumidores sobre os benefícios da certifi-

cação para o meio ambiente e trabalhadores;



Programa de Políticas Públicas

Objetivo geral: contribuir para a formulação e a 

aplicação de políticas de interesse público, rela-

cionadas a florestas e à agricultura, buscando a 

inserção adequada de aspectos socioambien-

tais, a transparência e o controle social.

Unidades de Conservação

Consolidação do mosaico de Unidades de 

Conservação do norte do Pará

O Imaflora em consórcio com IMAZON, Conser-

vação Internacional-CI-Brasil, Museu Paraense 

Emílio Goeldi  (MPEG) e Agência de Coopera-

ção Técnica Alemã (GTZ) apóiam o Governo do 

Estado do Pará para consolidação das Unida-
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des de Conservação desde a criação delas em 

dezembro de 2006. A atuação do Imaflora e Ima-

zon e ainda anterior, quando realizam, junto com 

o Governo do Estado, as consultas públicas e os 

estudos técnicos para criação delas. Em 2007, o 

Imaflora continuou trabalhando junto com o Ima-

zon para elaboração do plano de manejo e para 

formação dos conselhos, enquanto a CI e MPGE 

concentraram-se especificamente nos diagnós-

ticos de biodiversidade.

Em 2008, foi concluído o mapeamento institucio-

nal e os estudos sócio-econômicos dos 7,2 mi-

lhões de hectares das Florestas Estaduais de 

Faro, Trombetas e Paru localizados em 6 muni-

cípios (Faro, Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte 

Alegre e Almerim). Além dos desses municí-

pios, a equipe visitou instituições em Prainha, 

Expedição Alenquer e Monte Alegre
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O objetivo desse guia é apoiar os gestores das 

Unidades de Conservação, apresentando de 

uma forma clara e concisa tudo o que é preciso 

saber para criar e por em funcionamento os con-

selhos. A preocupação ao elaborar esse guia foi 

atender a legislação e colocá-lo em prática com 

pouco recurso financeiro e com uma equipe pe-

quena e não-especializada, pois essa é a reali-

dade da maior parte das UC's do Brasil. Essa pu-

blicação tem como base a análise da experi-

ência dos conselhos das UC's do Brasil, incluin-

do a experiência do Imaflora e Imazon, e referên-

cias bibliográficas sobre o assunto. Em dezem-

bro de 2008, foi concluída a versão preliminar do 

guia e no primeiro semestre de 2009 será lança-

da a versão final em formato digital e impressa.

Sistemas de Certificação/Verificação

Assembléia Geral do FSC

A equipe do Imaflora teve participação expres-

siva durante a Assembléia Geral do FSC 2008, 

realizada na Cidade do Cabo, na África do Sul, 

de 02 a 07 de novembro. O Imaflora apresentou 

quatro moções - que são propostas de mudan-

ças nas políticas do FSC - e conseguiu aprovar 

todas elas em votação na plenária que reúne 

representantes de diversos setores, de vários 

países do mundo, engajados na promoção das 

boas práticas de manejo florestal.

Das quatro moções apresentadas pelo Imaflora 

e aprovadas na Assembléia Geral do FSC, três 

Terra Santa, Santarém, Laranjal do Jari, Macapá 

e Belém. No total, foram 172 instituições (57 do 

poder público e 115 ONG's e empresas).

Nas comunidades ribeirinhas, quilombolas e 

indígenas e em assentamentos rurais, foram 

organizadas reuniões, 23 no total. As reuniões 

com as comunidades e com as instituições tive-

ram por finalidade esclarecer sobre a criação e a 

gestão do mosaico de UC's e usos da terra per-

mitidos pela legislação do SNUC, e também 

colher informações sobre o uso comunitário e 

comercial nessas UC's. Também foi elaborado 

um cadastro das instituições atuantes na região. 

As informações levantadas foram checadas em 

campo o que resultou em 8 expedições às co-

munidades quilombolas, aldeias indígenas, co-

munidades ribeirinhas, garimpos, castanhais e 

os locais de pesca, de roçado e para pecuária. 

Guia sobre a criação e o funcionamento de 

conselhos das Unidades de Conservação

O Imaflora e o Imazon iniciou a elaboração de 

um guia sobre a criação e funcionamento das 

Unidades de Conservação (UC's). O guia segue 

a mesma linha da publicação anterior sobre con-

sultas públicas para criação de Unidades de 

Conservação de forma a compor uma coleção 

sobre gestão participativa em áreas protegidas. 

Assim como no primeiro guia, o financiador é a 

Fundação Gordon & Betty Moore.
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e às comunidades tradicionais, em especial nos 

países de floresta tropical. Mais informações so-

bre a Assembléia Geral do FSC podem ser aces-

sadas em www.fsc.org.

Rede de Agricultura Sustentável

Reunião de Consulta Pública para o Adendo 

da Norma de Agricultura Sustentável

Dia 9 de setembro de 2008, o Imaflora promoveu 

a reunião de consulta pública para o Addendum 

das Normas de Agricultura Sustentável. A reuni-

ão foi realizada na sede do Imaflora.

Essa reunião fez parte da segunda rodada da 

consulta promovida pela RAS - Rede de Agricul-

tura Sustentável -, visando acrescentar ou mo-

dificar critérios e indicadores que serão aplica-

dos aos cultivos já certificados (café, cacau, cítri-

cos, banana, chá, frutas e outros) e aos novos 

cultivos de cana de açúcar, palma africana, algo-

dão, soja e outras oleaginosas. Os critérios dis-

cutidos abordam questões como o uso de ener-

gia nas propriedades, diminuição de emissão de 

gases de efeito estufa, não uso da queima, cui-

dados com a saúde do trabalhador, consulta às 

comunidades, entre outros temas relevantes.

Foram convidadas entidades da área social, 

ambiental, sindicatos, empresas e usinas, bus-

cando assim assegurar a diversidade de visões 

e a qualidade da discussão.

delas propõem mudanças nas políticas de certi-

ficação para que o sistema se torne mais ade-

quado à realidade dos países que possuem flo-

restas tropicais, como o Brasil, ampliando o 

acesso e os benefícios para pequenos produ-

tores e comunidades tradicionais.

A quarta moção aprovada requer maior transpa-

rência na política de rotulagem do FSC, garan-

tindo que os consumidores possam saber exata-

mente a composição e a origem dos materiais 

contidos nos produtos certificados.

A Assembléia Geral do FSC, que ocorre a cada 

três anos, contou neste ano com a participação 

de mais de 300 representantes provenientes de 

cerca de 50 países. Os membros do FSC são 

distribuídos entre as câmaras ambiental, social 

e econômica e em cada uma destas existe uma 

subdivisão entre países desenvolvidos e em de-

senvolvimento. As moções apresentadas à As-

sembléia Geral são submetidas a um sistema de 

votação em que cada uma destas câmaras tem 

o mesmo poder de voto.

Neste ano foram apresentadas 66 moções e 

apenas metade destas foi aprovada em votação 

na plenária. Os principais temas debatidos nes-

ta assembléia foram: formas para melhorar o de-

sempenho das entidades certificadoras, o fun-

cionamento e a credibilidade do padrão de ma-

deira controlada e as estratégias para garantir 

os benefícios do FSC aos pequenos produtores 
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Reunião ordinária da RAS

Durante o período de 3 a 5 de setembro de 2008, 

aconteceu a segunda reunião ordinária da RAS, 

em Quito (Equador). O objetivo do encontro foi 

tomar as decisões rumo a nova estrutura do si-

tema.

O resultado da reunião apresentou muitos avan-

ços, com as seguintes decisões principais:

a) assinatura da ata de fundação da entidade 

Rede de Agricultura Sustentável. A RAS será for-

malizada e registrada, no México;

b) decisão sob o sistema de acreditação e seu 

cronograma de implementação que deve come-

çar a funcionar no final de 2010. Para cumprir 

com os critérios específicos da RAS e para ga-

rantir que a sua missão será cumprida, as enti-

dades precisarão ser acreditadas pela ISO 65 e, 

também, junto à outra entidade a ser definida;

c) primeira definição do sistema financeiro da 

RAS. É necessário ter uma forma de funciona-

mento que cubra as despesas das entidades ins-

petoras, certificadoras, da própria RAS e do tra-

balho de mercado da RA;

d) também discutiu-se sobre a qualidade da cer-

tificação, as normas e políticas, as perspectivas 

de inclusão de um módulo e a verificação de car-

bono no sistema da RAS.

A reunião contou com 33 participantes, entre os 

quais representantes da FETAEMG (Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Ge-

rais), FETAESP (Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura de São Paulo), DIEESE (Brasília), 

FUNDACENTRO, Observatório Social, IMAD, 

representantes de usinas, cooperativa de cafei-

cultores, imprensa e outras ONG's.

O grupo apresentou proposta para o aprimora-

mento dos critérios em discussão. Os resultados 

alcançados foram importantes e satisfatórios e o 

Imaflora apresentou esses resultados para a 

RAS e, a maioria das sugestões de modificação 

foram aceitas na versão final do Addendum que 

será publicado em 2009.

Os novos critérios da RAS, que incluem temas 

como desmatamento, consumo de energia, 

emissão de gases de efeito estufa, relações tra-

balhistas, relações com comunidades e posse 

da terra foram aprovados durante a  reunião do 

Comitê Internacional de Normas da Rede de 

Agricultura Sustentável (RAS)que ocorreu no 

período de 21 a 24 de outubro de 2008 na Gua-

temala.

Após publicada, a norma e o addendum serão 

aplicáveis imediatamente para os novos cultivos 

aprovados (cana-de-açúcar, palma, soja, algo-

dão e outros grãos) e será aplicada para os atu-

ais cultivos somente no início de 2010.
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Política Florestal e Agrícola

Estudos sobre crédito para o setor madeirei-

ro e práticas de relacionamento em cadeias 

do agronegócio – Banco Mundial e BNDES

O Imaflora foi contratado pelo Banco Mundial pa-

ra a realização de dois estudos técnicos, como 

parte dos insumos para informar a elaboração  

do Primeiro Empréstimo Programático para De-

senvolvimento de Políticas de Gestão Ambiental 

Sustentável, e em especial gerar subsídios para 

aprimorar a sustentabilidade ambiental das polí-

ticas  adotados  pelo setor financeiro. Um sobre 

a situação atual de crédito financeiro para o ma-

nejo florestal na Amazônia e outro sobre práticas 

de relacionamento entre produtores rurais e em-

presas âncora da cadeias do agronegócio.

No primeiro, o objetivo foi identificar oportunida-

des e barreiras para que o BNDES amplie suas 

linhas de crédito para o desenvolvimento do ma-

nejo florestal sustentável na Amazônia. No se-

gundo estudo, investigaram-se as práticas e ins-

trumentos existentes para garantir o cumprimen-

to da legislação e de boas práticas de produção 

entre produtores rurais e empresas âncoras dos 

setores de cana-de-açúcar, pecuária de corte e 

soja. Adicionalmente, procurou-se verificar as 

políticas de crédito existentes e necessárias pa-

ra estimular práticas de responsabilidade socio-

ambiental na cadeia.   

Verificação Agropecuária

No dia 20 de maio de 2008, ocorreu a quarta reu-

nião da Iniciativa Brasileira de Verificação Agro-

pecuária na ABAG (Associação Brasileira de 

Agribusiness), em São Paulo. Participaram os 

representantes da área econômica (ABAG, So-

ciedade Rural Brasileira, Associação produtores 

de carne, ICONE, UNICA, ABIOVE e ANEC), da 

área ambiental (Amigos da Terra, ISA, Ipê e Ima-

flora) e da área social (Repórter Brasil).

Definiu-se a nova versão completa dos critérios 

de verificação agropecuária. Os critérios serão 

submetidos à primeira consulta pública. Além 

disso, no encontro explorou-se a forma de apli-

cação dos critérios: A proposta de maior conver-

gência foi a de definir os critérios e a iniciativa 

iniciar de maneira informal.

Os critérios significariam um pacto de critérios 

mínimos para a agropecuária nacional. Eles te-

riam um significado político e deveriam influen-

ciar políticas públicas. A verificação frente aos 

critérios seria voluntária e poderia ser feita de 

várias formas: auto-verificação, verificação de 

terceira parte ou certificações independentes 

feitas com sistemas de certificação reconheci-

dos pela Iniciativa Brasileira (IB). A IB, portanto, 

não resultaria em rotulagem e no consumidor fi-

nal, mas seus critérios seriam uma forma de re-

latar o desempenho entre empresas e socieda-

de civil.
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CAC Alto Urubamba, Arprocat, Central Café y 

Cacao del Perú, CAC Quinacho, CAC Oro Ver-

de, Pronatec AG, Cicda, Ministerio da Agricultura 

do Peru, APP Cacao, Asociación Procacao 

VRAE, Chiclayo;

Brasil: Imaflora, IESB;

Equador: Maquita Cushunchic Comercializando 

como Hermanos, Conservacion & Desarrollo, 

Unocyppp, Fonmsoeam, Uocaq;

Bolívia: Cipca;

USA: Tcho;

Suíça: Ecom Trading;

Holanda: OXFAM Novib.

Moratória da Soja

A moratória é um compromisso público da ABIO-

VE (Associação Brasileira das Indústrias de 

Óleos Vegetais) e da ANEC (Associação Nacio-

nal de Exportadores de Cereais) de não comprar 

soja proveniente de desmatamentos no bioma 

Amazônia entre 2006 e 2008. O Imaflora faz par-

te do grupo da sociedade civil que dialoga com o 

setor empresarial para a implementação da mo-

ratória e integra o subgrupo de trabalho sobre 

monitoramento.

KIC Cacau - Intercâmbio de experiên-

cias sobre cacau e sustentabilidade

Todas as atividades previstas no projeto “Inter-

câmbio de experiências sobre cacau e sustenta-

bilidade” financiadas pela OXFAM Novib foram 

concluídas em maio de 2007 com a realização 

do encontro em Ilhéus e com a conclusão da sis-

tematização das experiências das instituições 

participantes. Em julho de 2007, a Oxfam Novib 

e o Imaflora acordaram que o saldo do projeto 

seria utilizado para a realização de um segundo 

encontro de intercâmbio de experiências. Consi-

derando que uma das demandas do primeiro en-

contro foi desenvolver uma marca regional que 

promova a produção sustentável de cacau no 

Peru, Bolívia, Equador e Brasil, o encontro foi 

realizado no Peru organizado pelo Imaflora e 

APP Cacau. Esse encontro progrediu bastante 

em relação ao primeiro pelo fato de incluir o Mi-

nistério da Agricultura, processadores de cacau 

e os exportadores para aportar diferentes pers-

pectivas da cadeia desde a produção até a co-

mercialização. Um ponto que merece destaque 

no encontro foi a participação de produtores de 

todas as regiões do Peru, os quais passaram por 

reuniões preparatórias para o encontro. Quanto 

a instituir uma marca regional, não houve avan-

ços concretos.

Os participantes do encontro foram:

Peru: Cooperativa Agroindustrial Naranjillo, 

Cacvra, Ceproaa, APASC, Aprocap, CAC Aco-

pagro, CAC Pangoa, CAC Satipo, CAI Tocache, 



84 relatório anual Imaflora 2008

Atividades e resultados de 2008

cana-de-açúcar, verificando para cada princípio 

e critério, a relevância, a dificuldade de avalia-

ção, o caráter objetivo ou subjetivo e se o mes-

mo critério pode ser usado em diferentes situa-

ções/regiões. Foram comparadas três normas 

internacionais, a Norma RAS (Rede de Agricul-

tura Sustentável), a RTFO (“Renewable Trans-

port Fuel Obligation”) e o “Framework for Sus-

tainable Biomass”. Para testá-las foram realiza-

dos workshops, verificações práticas que con-

sistiram em análises de documentos, entrevistas 

e visitas a campo. 

Todas as normas testadas têm como objetivo 

avaliar a sustentabilidade de culturas agrícolas 

destinadas a produção de biocombustíveis. Es-

sas possuem assuntos recorrentes e tratam de 

aspectos sociais, ambientais e de boas práticas 

agrícolas. Concluiu-se que a Norma RAS é a úni-

ca que, por ser utilizada com fins de certificação, 

possui um sistema implantado de avaliação e 

também a descrição de termos e definições. 

Além disso, é composta por critérios mais expli-

cativos e completos e seu processo de consulta 

pública para a aprovação dos novos critérios es-

tá em estágio adiantado em relação às outras 

normas testadas, estando pronta para ser apli-

cada a partir de 2009. As outras duas normas 

testadas não são aplicáveis, com fins de certifi-

cação como se apresentam, precisam de ajus-

tes e melhorias, na formulação dos critérios e 

também necessitam de sistema de avaliação e 

descrição de termos e definições.

Mediante a pressão das ONG's, a moratória da 

soja foi renovada pela ABIOVE e pelas empre-

sas de soja. Entretanto, nem todas as ferramen-

tas para garantir a sua efetividade estão defini-

das, por isso, esse ano será crítico para avaliar o 

sucesso da moratória. Dia 08 de agosto, o escri-

tório do Greenpeace (SP) sediou a uma reunião 

do grupo de trabalho da sociedade civil.

Durante o encontro as ONG's decidiram que as 

empresas têm que apresentar um sistema de 

rastreabilidade da soja comprada, garantindo 

que não são provenientes de áreas de desmata-

mento. Além disso, espera-se que apresentem 

um código de conduta que deverão seguir, caso 

violem o compromisso da moratória, ou seja, ca-

so encontrem fornecedores que apresentem 

matéria-prima proveniente de desmatamentos.

Biocombustíveis

Durante o ano de 2008 foram realizadas diver-

sas atividades relacionadas à biocombustíveis,  

sendo:

a) Convênio com o CNPq (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

para o Pós-doutorado, modalidade empresarial 

(PDI), intitulado “Modelo de Certificação Socio-

ambiental para Produção de Cana-de-açúcar”.

O objetivo do projeto foi avaliar a aplicabilidade 

de padrões de certificação socioambiental para 
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dar subsídios para a melhoria da Norma que es-

tá sendo desenvolvida por eles. Esse trabalho foi 

importante por trazer ao Imaflora mais conhe-

cimentos sobre diferentes realidades onde a 

certificação pode trazer benefícios sociais e am-

bientais. 

d) O Imaflora faz parte da Redebio, uma rede de 

ONGs que foi formada para discutir os princípios 

e critérios propostos pela Mesa Redonda sobre 

Biocombustíveis Sustentáveis e que, a partir de 

2009 está com o propósito de aumentar sua área 

de atuação, incluindo, por exemplo, workshop 

para criação de agenda mínima para oferecer a 

traders e a Petrobrás, como garantia da susten-

tabilidade do combustível renovável (biodiesel e 

etanol). Essa agenda mínima pode ser como o 

sistema modular proposto pelo Imaflora a tra-

ders internacionais, baseados nos critérios da 

Norma RAS. Outra atividade que possivelmente 

o Imaflora irá participar ativamente é testar ou-

tras normas para biocombustível e fazer a análi-

se crítica dessas normas.

e) O lançamento do “Certificação Socioambi-

ental para a agricultura: o desafio para o setor 

sucroalcooleiro”, editado pelo Imaflora em par-

ceria com a Universidade Federal de São Car-

los. Pretende contribuir com subsídios para o 

debate público a respeito do setor sucroalcoolei-

ro, contemplando a complexidade das questões 

que envolvem o tema, entre elas: a produção e 

expansão da cana, do açúcar e do álcool; o 

comércio internacional; as relações de traba-lho; 

b) A participação em Workshop para elaboração 

de indicadores para a Norma RTFO (Round 

Table Transport Fuel Obligation), que foi criada 

baseada em um Decreto Inglês. Depois da defi-

nição desses indicadores a equipe do Imaflora 

realizou verificações em sete Usinas, sendo 2 

unidades em Alagoas, 2 no Paraná e 3 unidades 

em São Paulo. As Usinas ocupam áreas que va-

riam de 14.000 a 40.000ha. O Workshop foi rea-

lizado em parceria com a Proforest e a Ecossis-

temas Design Ecológico.

c) Em abril, o Imaflora esteve em Moçambique, a 

pedido da GTZ (Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit GmbH - Coopera-

ção Técnica Alemã), para testar o “Framework 

for Sustainable Biomass” que é uma norma, de-

senvolvida por uma Comissão para o governo 

Holandês, que visa avaliar a sustentabilidade de 

empreendimentos que produzem biodiesel e bi-

omassa. O objetivo da viagem foi testar a aplica-

bilidade da Norma. Foram visitadas três regiões 

com produção de pinhão-manso (Jatropha sp.) 

e coco (Cocos nucifera). Foram visitados desde 

pequenos produtores (menores de 10ha) até 

grandes produtores (maiores de 10.000ha). Ao 

final das visitas foi organizado um workshop pa-

ra apresentação dos resultados preliminares e 

contou com a presença de representantes do 

governo de Moçambique, de algumas embaixa-

das - entre elas a da Holanda - de ONGs, de in-

vestidores e de representantes de produtores 

rurais. Como produto final redigiu-se um relató-

rio que foi enviado à Comissão Holandesa, para 
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as mudanças climáticas, os biocombustí-veis e 

a produção de alimentos e energia. A pu-

blicação é uma versão maior e atualizada da edi-

ção de 2000, de circulação restrita ao ambiente 

acadêmico, mas que foi muito procurado por ou-

tros públicos, dada à relevância do tema. “A Cer-

tificação Socioambiental para o setor sucroal-

cooleiro” está dividida em três grandes partes, 

“Conceitos e Aplica-ções”; “Perspectivas do se-

tor”; “Desafios Socioambientais”; que analisam 

em profundidade o setor. A versão digital poder 

ser encontrada na página eletrônica do Imaflora 

(www.imaflora.org).

O Imaflora participou de encontros, workshops, 

consultas públicas e conferências relacionadas 

à criação de Normas e aplicabilidade delas em 

culturas para biocombustíveis. Entre eles foram:

a) Painel Setorial do Inmetro para a apresenta-

ção do “Programa Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade de Biocombustíveis”;

b) Apresentação “Estudos sobre sustentabilida-

de da produção brasileira de bioetanol e biodie-

sel”. Pesquisa encomendada pela Embaixada 

Britânica e desenvolvida por pesquisadores da 

Unicamp (bioetanol) e ESALQ/USP (Biodiesel); 

b) Consulta Pública dos Princípios e Critérios 

propostos pela Mesa Redonda sobre Bio-

combustíveis Sustentáveis (Roundtable for Sus-

tainable Biofuels);

c) Conferência Internacional Sobre Biocombus-

tíveis, organizada pelo governo brasileiro;

d) Workshop “Sustainability Standards for Bio-

fuels”, organizado pelo BID (Banco Interameri-

cano de Desenvolvimento), para apresentar e 

discutir o “Scorecard” proposto por eles para 

aplicar aos novos empreendimentos que  produ-

zirão biocombustível.
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1. Operações

O IMAFLORA é uma associação civil, sem fins 

lucrativos, sediada em Piracicaba (SP), fundada 

em 1995, cuja missão é contribuir para o desen-

volvimento sustentável, incentivando e promo-

vendo o manejo florestal e agrícola ambiental-

mente adequado, socialmente justo e economi-

camente viável; utilizando como ferramentas a 

certificação, o treinamento e capacitação e o 

apoio ao desenvolvimento de políticas públicas. 

O público alvo do IMAFLORA são empreendi-

mentos florestais ou agrícolas, comunidades, 

pequenos produtores, cooperativas, trabalha-

dores rurais, estudantes, ONGs, formuladores 

de políticas e consumidores.

O histórico do IMAFLORA é marcado pelo pio-

neirismo e liderança na certificação de empreen-

dimentos empresariais e comunitários e pela or-

ganização de grandes eventos e publicações. 

Os recursos financeiros são provenientes de fi-

nanciamentos institucionais, de projetos e de re-

ceitas de serviços. 

Em 2008 o instituto teve 31 parcerias, entre 

ONGs nacionais e internacionais, setor público e 

privado; 2  financiadores Institucionais, 8 finan-

ciadores de Projetos Específicos, 88 clientes de 

empreendimentos certificados com verificação 

de práticas socioambientais, 45 novos clientes 

de empreendimentos de cadeia de custódia cer-

tificados pelo Sistema FSC Brasil. Totalizam 

mais de 3.000.000 de ha os empreendimentos 

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

Trabalhadores agrícolas
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Development, Imazon - Projeto Calha Norte, IBD 

- Instituto Biodinâmico de Botucatu, INOBI, Pri-

meiro Plano Comunicação & Consultoria, Pro-

Forest, Rainforest Alliance, SEBRAE, Sustenta-

bilidade.com.br, The Nature Conservancy, Traje-

to Consultoria em RH, WR São Paulo Eventos e 

Congressos.

Moratória da Soja: Grupo de Trabalho da So-

ciedade Civil – Amigos da Terra Amazônia Brasi-

leira, Articulação Soja Brasil, Conservação Inter-

nacional, Greenpeace, IPAM, Sindicato dos Tra-

balhadores Rurais de Santarém, The Nature 

Conservancy, WWF Brasil - Fundo Mundial para 

a Natureza.

O Imaflora é membro do Fórum Brasileiro de 

ONGs para o Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(FBOMS), do Fórum de Articulação do Comércio 

Ético e Solidário do Brasil (FACES), do Fórum 

Amazônia Sustentável, FSC Internacional, FSC 

Brasil - Conselho Brasileiro de Manejo Florestal 

e  GT Manejo Florestal Comunitário.

Além dos fóruns supracitados, o Imaflora parti-

cipa das seguintes redes:

Red Puentes (Rede Latino-americana de ONGs 

sobre responsabilidade social corporativa).

Rede de Biocombustíveis - Amigos da Terra-

Amazônia Brasileira, Conservação Internacio-

nal, DIEESE, ECOA, ICV (Instituto Centro Vida), 

certificados, envolvendo 22 mil trabalhadores e 

310 famílias. Além disso, abrangem por volta de 

439.000 ha de florestas protegidas.  

Parcerias e financiadores

Os principais financiadores institucionais do 

Imaflora são a Oxfam-Novib Holanda e a ICCO – 

Holanda. Financiadores de projetos têm sido 

principalmente fundações privadas internacio-

nais e agências de cooperação internacionais, 

como a União Européia, a USAID e a GTZ. 

Nos programas de certificação o IMAFLORA 

atua em parceria com o Programa SmartWood, 

da ONG norte-americana Rainforest Alliance, a 

Rede de Agricultura Sustentável e o Instituto 

Biodinâmico de Botucatu.

Nos projetos, os principais parceiros têm sido:

Gordon and Betty Moore Foundation: Projeto 

Moore Pará, Fundação Overbrook, GEF (Global 

Environment Facility) – Rainforest Alliance, Kraft 

Foods França, Oxfam Novib – Projeto KIC Ca-

cau, União Européia, USAID, CNPq (Conselho 

Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Cien-

tífico Tecnológico), ECL (Ethical Certification 

and Labelling), Entropix Consultoria, ESALQ – 

USP, FGV/CES (Fundação Getúlio Vargas/Cen-

tro de Estudos em Sustentabilidade), Green-

peace - Cidade Amiga da Amazônia, IIED - 

International Institute for Environment and 
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3. Principais práticas contábeis

a) Apuração do Resultado: o resultado das ope-

rações é apurado pelo regime de competência.

 

b) Aplicações financeiras: demonstrado por va-

lores corrigidos até a data do balanço. 

c) Imobilizado: demonstrado ao custo de aquisi-

ção ou construção. A depreciação de bens do 

imobilizado é calculada pelo método linear, às 

taxas que levam em consideração a vida útil e 

econômica dos bens. No exercício de 2004 a en-

tidade procedeu à reavaliação dos bens do ativo 

imobilizado, baseado em Laudo Técnico emitido 

por empresa especializada.

d) Provisão de férias e encargos: demonstrado 

por valores calculados com base nos direitos ad-

quiridos até a data do balanço, incluindo os en-

cargos sociais correspondentes. 

e) Outros ativos e passivos: demonstrados por 

valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encar-

gos e variações monetárias incorridos até a data 

do balanço. 

Quatro Cantos do Mundo, Imaflora, Imazon, 

Inesc, M'Bigua (Argentina), Mater Natura, Re-

pórter Brasil e Vitae Civilis.

Rede de Agricultura Sustentável: Conserva-

ción y Desarrollo (Equador), Fundación Intera-

mericana de Investigación Tropical – FIIT (Gua-

temala), Instituto Para La Cooperación y Auto-

desarrollo – ICADE (Honduras), Fundación Na-

tura (Colômbia),  ProNatura Sur (México), Rain-

forest Alliance (EUA e Costa Rica), SalvaNATU-

RA (El Salvador), ECL - Ethical Certification and 

Labeling.

As demonstrações contábeis foram elaboradas 

e estão sendo apresentadas de acordo com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC ins-

tituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade 

– CFC. A entidade adotou pela primeira vez a Lei 

11.638/07 e Medida Provisória 449/08, como ba-

se de elaboração e apresentação das Demons-

trações Contábeis. A adoção das práticas contá-

beis modificadas pela legislação em pauta, não 

ocasionou efeitos no Resultado e Patrimônio Lí-

quido. A Demonstração dos Fluxos de Caixa ela-

borada e apresentada pela primeira vez, não 

contempla os valores do exercício de 2007. 

2. Apresentação das demonstrações contá-

beis



 

2008

2008

2007

2007
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4. Aplicações financeiras

 

 

 

 

 

 

 

2008 2007

Banco do Brasil S/A
 

 

 

499.175,02 156.146,34

1.803.243,92
Banco Itaú S/A 1.444.669,67 1.647.097,58

1.943.844,69

5. Contas a receber

6. Ativo imobilizado

7. Receitas de projetos a executar
 

2008 2007

 

 348.660,96 111.417,51

170.071,26

 

   Financiamentos a receber

     Rainforest Alliance
     União Européia

     Outros

Duplicatas a receber

     Serviços de Certificação e 
     Auditoria

Outras contas a receber

2008 2007

2008 2007

     Diversos

Total

Provisão para devedores
duvidosos

123.700,00

154.000,00

 

 

 

10.995,77

23.639,00 23.639,00

324.912,46479.154,11

20.860,00

711.250,97985.243,10

relatório anual

599.777,03

253.904,00

198.977,69

 
40.400,00

17.266,79

114.507,46

63.593,29

43.161,46

44.890,39

599.777,03

253.904,00

253.904,00

 
60.608,80

23.359,43

138.479,46

71.081,22

69.156,09

8.288,86

8.224,00

0,00

304.168,65

-314.802,96 -213.376,39

44.890,39

Ativo imobilizado (continuação)

Imóveis

 
Terrenos

 

Equipamentos de escritório

Veículos
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Instalações

Computadores e periféricos
Software

Telefonia

Novib Sistematização

Imobilizado em andamento (Leasing)

Fundação Moore

Marcas e patentes

Overbrook

Construção em andamento

IEB/Usaid

 

8.224,00

8.052,20

6.328,72

37.281,20

 

Imobilizado líquido

(-) Depreciação acumulada
1.781.261,32

1.466.458,36 1.222.987,84

1.436.634,23

   

2008 2007

39.700,00

81.935,00

-

-
 

70.400,00

102.062,00

21.920,00

38.844,00
121.635,00 233.226,00

8. Imposto de renda pessoa jurídica e contri-

buição social sobre o lucro

Em virtude do Imaflora ser uma entidade sem 

fins lucrativos, goza do benefício de isenção do 

pagamento dos tributos federais incidentes so-

bre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 

174, do regulamento de imposto de renda apro-

vado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/99 e artigo 

195, da Constituição Federal.



9. Patrimônio social

10. Reserva de fundos

O saldo do Patrimônio Social é compreendido 

pelo Patrimônio Social inicial acrescido dos va-

lores dos superávits, das realizações da reserva 

de reavaliação, das doações patrimoniais rece-

bidas e diminuído dos déficits e ajustes. O supe-

rávit do exercício será incorporado ao Patrimô-

nio Social na data da aprovação do balanço pela 

Assembléia Geral, e será destinado à manuten-

ção das atividades, para atender dispositivos le-

gais vigentes e o Princípio Fundamental da Con-

tabilidade da Continuidade da Entidade.

Refere-se à constituição de reserva específica 

de fundos patrimonial e social. No exercício de 

2008 foi incorporado ao Fundo Social o montan-

te de R$ 118.027,94 (R$ 379.950,00 em 2007) 

totalizando uma constituição de Fundo Social de 

R$ 497.977,94 (R$ 379.950 em 2007) e incor-

porado ao Fundo Patrimonial o valor de R$ 

268.336,98 (R$ 571.353,73 em 2007), totalizan-

do uma constituição de Fundo Patrimonial de R$ 

386.364,92 (R$ 951.303,73 em 2007).

Imaflora 2008

Relatório Financeiro
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Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola - CNPJ Nº 00.580.567/0001-84

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro 

de 2008 e 2007 (em reais)

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola - CNPJ Nº 00.580.567/0001-84

Demonstração dos resultados dos exercí-

cios findos em 31 de dezembro de 2008 e 

2007 (em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

2008 2007Ativo

 

 

 985.243,10

26.124,18

3.102.599,16 2.942.494,80

147.387,19 105.896,29

711.250,97

1.943.844,69

Circulante

Disponibilidades
Aplicações financeiras

Contas a receber

Outros créditos

322.103,62

1.803.243,92

 

 985.243,10

147.387,19 105.896,29

711.250,97Contas a receber

Outros créditos

Imobilizado

1.466.458,36 1.222.987,84Não circulante

Total do arquivo

1.466.458,36 1.222.987,84

4.569.057,52 4.165.482,64

2008 2007

 

 

 327.067,83

3.548.260,90

5.534.457,41 4.260.042,50

34.308,53 21.401,45

300.893,03

1.624.820,15

Receitas operacionais

Prestação de serviços
Financiamentos

Anuidades

Outras receitas

2.448.246,30

1.489.501,72

 

 (94.840,16)

(94.840,16) (70.375,92)

(70.375,92)Deduções da receita

Impostos e tributos

Despesas com pessoal
Despesas com viagem

(5.454.742,73) (3.944.045,75)Despesas

Serviços de terceiros

    (3.159.976,21) (2.328.097,93)

       (641.182,51) (592.882,79)
2008 2007Passivo

 

 

 354.197,47

55.072,91

1.043.753,29 734.830,20

87.664,80 97.916,32

191.820,67

136.401,21

Circulante

Fornecedores
Impostos/contribuições a recolher

Provisões férias e encargos

Provisões contingências fiscais

10.694,96

114.894,71

 

 121.635,00

288.781,90 86.277,54

233.226,00Receitas de projetos a executar

Outras contas a pagar

Patrimônio Social

3.525.304,23 3.430.652,44Patrimônio líquido

 

 

 169.075,18

       (632.624,40)

       (101.426,57) (68.027,32)

(60.282,68) (80.344,51)

215.938,35

108.792,50

Depreciação

Outras despesas
Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras

Despesas financeiras

(469.272,05)

135.593,84

 

 480,00

94.147,02 386.364,92

5.150,25Resultado alienação bens imob.

Superavit do exercício

Reserva de fundos

1.673.350,02 1.665.915,98

1.686.709,81 1.300.344,89

Reserva de Reavaliação 71.097,38 78.026,65

Superavit do exercício
Total do passivo

94.147,02 386.364,92

4.569.057,52 4.165.482,64

       (919.533,04) (485.765,66)
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Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - CNPJ Nº 00.580.567/0001-84

Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 

2008 e 2007 (em reais)

 

 

 3.221,97

1.656.819,86 349.041,16 83.900,80 951.303,73 3.041.065,55

5.874,15

Res. fundos patrimonial/social

Res. fundos patrimonial/social

Superavit do exercício

Superavit do exercício

Doações patrimoniais recebidas

Realização res. de reavaliação

Realização res. de reavaliação

951.303,73 (951.303,73)

386.364,92 (386.364,92)

3.221,97

5.874,15

78.026,65 386.364,92 3.430.652,44

504,77

(386.364,92)

94.147,02 94.147,02

(6.929,27)

71.097,38 94.147,02 3.525.304,23

 

 1.665.915,98

504,77

1.300.344,89

Ajustes exercícios anteriores
386.364,92

6.929,27

1.673.350,02 1.686.709,81

Saldos em 31/12/2006

Saldos em 31/12/2007

Saldos em 31/12/2008

Patrimônio Social Reserva de Fundos
Reserva de
Reavaliação

Superavit do
exercício Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Ativo

Plantio de nativas



21.506,50

162.376,80

(10.251,52)
(111.591,00)
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Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola - CNPJ Nº 00.580.567/0001-84

Demonstração das origens e aplicações de 

recursos do exercício findo em 31 de dezem-

bro de 2007

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola - CNPJ Nº 00.580.567/0001-84

Demonstração dos fluxos de caixa do exercí-

cio findo em 31 de dezembro de 2008

Demonstração do capital circulante líquido

2007

 

 

473.363,96

3.221,97

15.749,75

Origens de recursos

Superavit do exercício
Depreciação

Custo nas baixas de Imobilizado

Doações patrimoniais recebidas

386.364,92

68.027,32

 

 
650.659,62

650.659,62Aplicações de recursos

Aquisições do Ativo Imobilizado
(177.295,66)Diminuição do capital circulante líquido

 

 

     94.147,02

(41.490,90)

(273.992,13)

Superavit do período

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Depreciação
Ajustes de exercícios anteriores

Aumento de contas a receber

Aumento de outros créditos

101.426,57

504,77

 

 44.377,95Aumento de fornecedores

Aumento de impostos e contribuições a recolher

202.504,36

Aumento de provisões para férias e encargos

Redução de provisões para contingências fiscais

Redução de receitas de projetos a executar
Aumento de outras contas a pagar

 
189.518,42Caixa líquido prov. das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento 

 
(344.897,09)

(344.897,09)Aquisição de Imobilizado

Caixa líquido prov. das atividades de investimento

(155.378,67)

2.125.347,54

1.969.968,87
(155.378,67)

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa no início do período

Caixa e equivalente de caixa no final do período
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa

31 de dezembro Variação

 

 

2.384.960,26

734.830,20

2.207.664,60

475.333,11

2.942.494,80
20062007 2007

(177.295,66)

2.860.293,37Ativo Circulante
Passivo Circulante

Capital circ. Líquido

82.201,43

259.497,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Parecer dos auditores independentes

3 - Em nossa opinião, as demonstrações contá-

beis acima referidas representam adequada-

mente, em todos os aspectos relevantes, a posi-

ção patrimonial e financeira do INSTITUTO DE 

MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E 

AGRÍCOLA - IMAFLORA em 31 de Dezembro de 

2008, o resultado de suas operações, as muta-

ções de seu patrimônio líquido e as origens e a-

plicações de seus recursos referentes aos exer-

cícios findos naquelas datas, de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - As demonstrações contábeis relativas ao 

exercício findo de 31 de dezembro de 2007, cu-

jos valores são apresentados para fins compara-

tivos, foram por nós examinadas, sobre as quais 

emitimos parecer, datado de 04 de abril de 2008, 

sem ressalvas. Conforme mencionado na nota 

explicativa 2, as práticas contábeis adotadas no 

Brasil foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 

2008. As demonstrações contábeis referentes 

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, 

apresentadas de forma conjunta com as de-

monstrações contábeis de 2008, foram elabora-

das de acordo com as práticas contábeis adota-

1 - Examinamos os balanços patrimoniais do 

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO 

FLORESTAL E AGRÍCOLA - IMAFLORA levan-

tados em 31 de Dezembro de 2008, e as respec-

tivas demonstrações do resultado, das muta-

ções do patrimônio líquido e das origens e apli-

cações de recursos correspondentes aos exer-

cícios findos naquelas datas, elaboradas sob a 

responsabilidade de sua administração. Nossa 

responsabilidade é a de expressar uma opinião 

sobre essas demonstrações contábeis.

2 - Nosso exame foi conduzido de acordo com 

as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e 

compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, 

considerando a relevância dos saldos, o volume 

de transações e o sistema contábil e de controle 

interno da entidade; (b) a constatação, com ba-

se em testes, das evidências e dos registros que 

suportam os valores e as informações contábeis 

divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das 

estimativas contábeis mais representativas ado-

tadas pela administração da entidade, bem co-

mo da apresentação das demonstrações contá-

beis tomadas em conjunto.

Aos Diretores do

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA - IMAFLORA

Piracicaba – SP



das no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 

2007 e, como permitido pela NBC T 19.18 - Ado-

ção Inicial da Lei nº. 11.638/07 e da Medida Pro-

visória nº. 449/08, não estão sendo apresenta-

das com os ajustes para fins de comparação en-

tre os exercícios.

Piracicaba, 14 de abril de 2009.

Luis Antonio Moda

Contador CRC nº 1SP143555/O-0
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