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Este ano eu gostaria de compartilhar com  
vocês as mudanças que estamos experimentan-
do na governança e na gestão do Imaflora. Con-
siderando o ambiente instável desta nossa pós 
modernidade - que desafia não apenas o Ima-
flora mas as instituições que se dedicam, com 
a sociedade, à construção da sustentabilidade 
- precisamos cada vez mais aprender a conjugar 
ética e agilidade, planejamento e versatilidade, 
estruturas – mais do que produtos - e participa-
ção social. A isso ainda acrescentamos a aten-
ção e o cuidado com a preservação dos valores 
e o fortalecimento da instituição Imaflora, que 
só será possível com o fortalecimento das de-
mais instituições. Não é uma tarefa simples, mas 
é inerente a estar no mundo, hoje.

O Conselho Diretor do Instituto tem tido um 
papel estratégico nesse contexto, além do nor-
mativo. Ora criando e avaliando cenários, ora 
analisando contextos, ora fazendo a critica do 
trabalho realizado, o Conselho tem se empenha-
do em construir, com o grupo do Instituto, diretri-
zes que integram os diversos temas e áreas de 
atuação, como manejo florestal, agricultura, con-
sumo responsável, diversidade, direitos huma-
nos e sociais, empreendedorismo social, gestão 
e estratégia de negócios e comunicação social. 
O sucesso na contemporaneidade é sempre re-
lativo mas não posso deixar de dizer que temos 
obtido, com nossos parceiros, retornos significa-
tivos – que se traduzem em avanços relevantes 
no campo da sustentabilidade. 

A energia – vital – e a qualidade do compro-
misso das pessoas que se dedicam, interna e 
externamente, ao propósito do Imaflora, e seus 
Conselhos Consultivo e Fiscal, têm criado a 
união que, em última análise, responde pelos 
resultados alcançados em 2009 e que estão 
apresentados neste relatório. E os resultados da 
brilhante equipe do Imaflora tem nos unido cada 
vez mais.

Na gestão interna do Instituto, estamos ini-
ciando o segundo ano do Comitê de Gestão e 
Estratégia. Desde o seu início, as decisões da 
Secretaria Executiva têm sido tomadas por um 
grupo de cinco pessoas da equipe. Esta medida 
impõe desafios para a agilidade das decisões, 
mas tem contribuído para uma análise de maior 
qualidade dos assuntos, um olhar mais diverso 
sobre as questões, o compartilhamento de res-
ponsabilidades e a formação e renovação de li-
deranças. 

Sobre o relatório, eu gostaria de destacar os 
avanços quantitativos e qualitativos na agricul-
tura, onde o Imaflora tem trabalhado para criar 
uma referência de um sistema global de certi-
ficação agrícola socioambiental, sendo membro 
e entidade de inspeção do sistema da Rede de 
Agricultura Sustentável. Ressalto também a re-
levância do manejo florestal e da certificação no 
Estado do Acre, presente em diferentes partes 
deste relatório. Finalmente, eu chamo a atenção 
de vocês para os resultados da ação do Ima-
flora em Unidades de Conservação e nos pri-

meiros resultados de um trabalho para influen-
ciar políticas de interesse público em Piracicaba 
(SP), cidade onde estamos sediados.  

Agradeço, profundamente, o seu interesse 
pelo Imaflora e reitero que este relatório é uma 
proposta de diálogo com a sociedade. Converse 
conosco, você é muito bem vindo. 

Sérgio A. P. Esteves
Presidente do Conselho Diretor

Mensagem do Presidente
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Política Ambiental e Código Florestal*

Temos participado dos debates públicos a 
respeito das possíveis mudanças da legislação 
ambiental, especialmente do Código Florestal. A 
participação tem ocorrido por meio de atividades 
em Piracicaba e articulações nacionais, estas 
coordenadas pelo FBOMS (Fórum Brasileiro de 
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Am-
biente e o Desenvolvimento). Em 2009 houve 
a participação em seminários locais, a partici-
pação em uma reunião com o governo federal, 
uma visita ao Congresso Nacional e a assinatura 
de manifestos.

O posicionamento do Imaflora tem sido o de 
que é necessário ajustes na legislação ambien-
tal nacional, principalmente no Código Florestal. 
Todavia, os eventuais ajustes devem ser fruto 
de um processo de diálogo equilibrado e trans-
parente da sociedade brasileira, estando o inte-
resse público acima de todos. Este deve fazer 
parte de um projeto nacional, onde o Desenvol-
vimento Sustentável é a utopia a ser buscada. 
Apoiamos o compromisso pelo fim do desmata-
mento e a conversão de áreas naturais em nos-
so país imediatamente. A nossa experiência no 
campo como certificador de empreendimentos 
florestais e agrícolas em diversas regiões e es-
calas de produção tem mostrado que o Código 
Florestal pode ser cumprido, sem comprometer 
a viabilidade econômica da atividade agropecu-

ária ou florestal. Ajustes são necessários devido 
ao tamanho e a diversidade do nosso território 
e do diferente impacto dos variados sistemas e 
práticas de produção agropecuárias e silvicultu-
rais e as suas escalas. É realmente complicado 
impor leis à natureza, que ainda nos falta muito 
conhecer e ter capacidade de previsões!

Conhecemos um grande número de casos 
em que o Código Florestal é cumprido integral-
mente ou os empreendedores estão em proces-
so de adequação, seguindo os aspectos legais 
para a proteção e a conservação de APPs e a 
averbação e o destino de áreas para Reservas 
Legais. Seguindo a nossa abordagem para ou-
tros aspectos da certificação socioambiental, 
mais que o formalismo, enfatizamos a análise 
da contribuição das áreas naturais protegidas ou 
em recuperação e a sua integração com as práti-
cas produtivas para a conservação dos recursos 
naturais. Entendemos a compensação de Re-
servas Legais e a busca de outros instrumentos 
para a sua viabilização como medidas necessá-
rias para as regiões onde o setor agropecuário 
está consolidado. Entretanto, deve-se garantir o 
mínimo para o cumprimento das funções de con-
servação do solo, da água e da biodiversidade 
em condições locais. 

Finalmente, reconhecemos a necessidade 
do “Novo Código Florestal” vir acompanhado de 
instrumentos complementares para a sua imple-
mentação, como o crédito e a remuneração por 
serviços ambientais, assim como uma política 

agrícola que garanta renda e minimize os riscos 
ao produtor rural sem paternalismo. Afirmamos 
a necessidade de termos um setor agropecuário 
produtivo, eficiente, que gere riqueza, emprego 
e renda e cumpra com o papel social definido na 
nossa Constituição. Além dos governos e leis, 
esperamos que toda a cadeia produtiva assu-
ma a responsabilidade com o Desenvolvimento 
Sustentável e que os consumidores cobrem por 
opções de compra responsáveis.

Mensagem da Secretaria Executiva

Luís Fernando Guedes Pinto
Secretário Executivo

* publicado em http://www.sociedadesustentavel.
com.br/integra.php?id=1003 em 02/03/2010
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O Imaflora (Instituto de Manejo e Certifica-
ção Florestal e Agrícola) é uma organização 
brasileira, sem fins lucrativos, que trabalha para 
promover mudanças nos setores florestal e 
agrícola. O Instituto acredita que, estimulando 
boas práticas de produção, é possível promover 
a conservação e o uso sustentável dos recursos 
naturais e gerar benefícios sociais. 

Para o Imaflora é possível e necessário bus-
car novas formas de existência, conciliando con-
servação ambiental e desenvolvimento socioe-
conômico. Por isso, valoriza e difunde exemplos 
positivos e trabalha com soluções construídas e 
negociadas de maneira representativa e equili-
brada entre os diversos setores da sociedade. 

Com sede em Piracicaba (SP) o Imaflora atua 
no Brasil e em países da América do Sul, da Eu-
ropa e da África nas seguintes frentes:

Certificação socioambiental - O Instituto 
acredita que esta é uma importante ferramenta 
de mudanças, pois incentiva a adequação so-
cioambiental de empreendimentos florestais e 
agrícolas, além de fortalecer e qualificar produ-
tores familiares e comunidades florestais.

Por isso, o Imaflora trabalha com o sistema 
FSC (Forest Stewardship Council), que define 
padrões mundiais para a boa utilização das flo-
restas e com a Rede de Agricultura Sustentável 

(Rainforest Alliance Certified), que premia práti-
cas agrícolas responsáveis.

A certificação florestal garante que a proprie-
dade avaliada segue os rigorosos padrões am-
bientais, sociais e econômicos exigidos pelo 
Conselho de Manejo Florestal  (FSC). Dessa 
forma, estimula as florestas nativas, as planta-
ções florestais, as empresas e as comunidades 
a respeitarem o meio ambiente, os trabalhado-
res e a região onde estão inseridos.

A certificação agrícola da Rede de Agricultura 
Sustentável contribui para a melhoria na quali-
dade de vida dos trabalhadores, dos produto-
res rurais e de seus famílias. Além disso, busca 
promover a conservação das florestas, dos rios, 
dos solos e da vida silvestre nas propriedades 
auditadas.

Mobilização e qualificação – O Imaflora 
conduz projetos que estimulam a produção, o 
consumo responsável e a capacitação de orga-
nizações e pessoas para realizar mudanças po-
sitivas nos modelos produtivos do setor florestal 
e agrícola. 

Políticas de interesse público – O Instituto 
contribui para a criação, a aplicação e a inclu-
são de aspectos socioambientais em políticas 
de interesse público, relacionadas a florestas e 
à agricultura.

relatório 2009  |  apresentação
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MISSÃO

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.

CRENÇAS

• É necessário buscar novas formas de exis-
tência da humanidade que conciliem conserva-
ção ambiental e desenvolvimento socioeconômi-
co.

• É possível transformar o mundo e cada 
pessoa e instituição tem um papel para gerar 
essa transformação.

• Soluções construídas e negociadas de ma-
neira representativa e equilibrada entre as par-
tes interessadas da sociedade são essenciais 
para a efetiva transformação socioambiental.

• O manejo florestal e a produção agropecuá-
ria responsáveis contribuem para a conservação 
dos recursos naturais e para o desenvolvimento 
socioeconômico.

• A viabilidade econômica é fundamental 
para a efetiva sustentabilidade social e ambien-
tal de empreendimentos florestais e agrícolas.

• Valorizar e difundir exemplos positivos são 
formas eficientes para transformar a sociedade.

• A certificação independente, voluntária e 

não discriminatória é uma boa ferramenta para o 
desenvolvimento sustentável.

VALORES E PRINCÍPIOS

• Compromisso com a missão institucional;

• Inovação e criatividade na formulação de 
estratégias, de soluções e de ações, primando 
pelo rigor técnico;

• Independência para ser e agir a partir dos 
nossos ideais;

• Abertura para assumir riscos estratégicos 
de forma consciente;

• Honestidade, transparência e coerência 
em nossas ações e relações;

• Respeito pela diversidade social, cultural, 
ambiental e econômica, valorização e reconhe-
cimento de sua complexidade;

• Abertura e incentivo ao diálogo; 

• Estímulo a espaços internos de reflexão, 
de convivência e de harmonia;

• Respeito pela equipe e valorização de cada 
participante 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 localiza-
ção geográfica.

relatório 2009  |  missão, crenças e valores
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PúbLICO ALVO 

Os recursos naturais e as pessoas afetadas 
pela atividade florestal e agrícola no país dire-
tamente - trabalhadores e comunidades de en-
torno - são nosso público primário. Para promo-
ver as mudanças nestes, nossos programas se 
relacionam com: empreendimentos florestais e 
agrícolas, sejam grandes, médias ou pequenas 
empresas e comunidades e produtores rurais; 
trabalhadores florestais e agrícolas; pesquisa-
dores, estudantes, ONGs, formuladores de po-
líticas públicas e privadas, consumidores indi-

viduais e corporativos de produtos florestais e 
agrícolas.

IMPACTOS DESEJADOS

Por meio de nossas ações, pretendemos con-
tribuir para:

1. O aumento da conservação dos recursos 
naturais, especialmente da biodiversidade, do 
solo e da água;

2. A garantia da conservação de áreas prote-

gidas, públicas e privadas, principalmente reser-
vas legais, áreas de preservação permanente e 
unidades de conservação de uso sustentável;

3. O respeito aos direitos fundamentais do tra-
balho, da saúde e da segurança para trabalha-
dores de empreendimentos florestais e agrícolas;

4. A geração de benefícios sociais para as 
populações diretamente afetadas por projetos e 
por empreendimentos florestais e agrícolas;

5. A geração de benefícios sociais para produ-
tores familiares e comunidades florestais.

relatório anual 2009  |  missão, crenças e valores
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O Imaflora é uma associação civil sem fins 
lucrativos, tendo os conselhos diretor, fiscal e 
consultivo, a secretaria executiva e a equipe 
operacional como principais elementos de go-
vernança. Os três conselhos são compostos por 
voluntários com grande acúmulo e credibilidade 
pública em suas áreas de atuação e comprome-
tidos com a missão do Imaflora. 

A definição do estatuto, a aprovação de con-
tas, decisões a respeito do patrimônio e dissolu-
ção da organização cabem à Assembléia Geral, 
composta pelos associados do Imaflora.

  A direção estratégica é definida pelo conselho 
diretor, composto por até nove membros, incluin-
do a presidência (Presidente e Vice-Presidente). 
Este conselho procura ter uma composição que 
reflita a diversidade dos temas enfrentados para 
o alcance da missão institucional. Atualmente, 
ele é composto por pessoas com acúmulo em: 
manejo florestal, amazônia, relações sociais e 
trabalhistas, diversidade, consumo, comunica-
ção, empreendedorismo social, pequena produ-
ção, produção empresarial, agroecologia, negó-
cios e sustentabilidade e captação de recursos. 
O conselho diretor se reune 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 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 reune 
ordinariamente uma vez por ano. O conselho 
consultivo tem número ilimitado de membros e 
tem o papel de subsidiar o conselho diretor em 
assuntos específicos.

A gestão interna é liderada pela secretaria 
executiva, composta pelo secretário executivo e 
o secretário técnico adjunto. Ambos são defini-
dos pelo conselho diretor, com mandato inicial 
de três anos. Cada programa é gerenciado ou 
coordenado por um líder e implementado por 
sua equipe, de acordo com a sua complexidade 
e quantidade de atividades. A secretaria execu-
tiva e os programas são apoiados pelo depar-
tamento administrativo e pelo departamento de 
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 estratégi-
cos trianuais, elaborados pela secretária execu-

tiva em conjunto com a equipe e aprovados pelo 
conselho diretor. O plano estratégico é detalha-
do em planos de trabalho e orçamentos anuais.

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.

relatório 2009  |  estrutura e financiamento
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Assembléia Geral

Conselho Diretor

Secretaria Executiva
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Florestal Políticas Públicas
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Figura 1. Organograma 
de governança e áreas de 
atuação
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RECURSOS

Os recursos financeiros são provenientes de 
financiamentos institucionais, isto é, entidades 
que apóiam a missão e o plano estratégico do 
Imaflora; financiamentos para projetos específi-
cos e receitas de serviços, majoritariamente de 
certificação florestal ou agrícola. O eventual sal-
do financeiro proveniente do resultado positivo 
do exercício de cada ano é transferido para um 
Fundo Patrimonial, que somente pode ser utili-
zado com a aprovação do Conselho Diretor. 

As atividades de certificação para empreendi-
mentos de comunidades e pequenos produtores 
podem ser subsidiados por meio de recursos de 
financiadores institucionais e de projetos e pelo 
Fundo Social de Certificação. Este é composto 
por uma taxa de até 5% cobrada de serviços 
prestados para empresas e somente pode ser 
movimentado com autorização do Secretário 
Executivo. 

Em 2008 decidimos que o subsídio pode che-
gar a 100% do custo, em casos excepcionais, 
mudando do limite anterior, de até 40% do custo 
total do serviço de certificação. O valor disponível 
para uso do Fundo em cada ano é constituído do 
total do rendimento do capital do fundo apurado 
no ano anterior, mais 50% do valor captado no 
ano anterior. A outra metade do recurso captado 
vai se juntar ao capital do fundo. Além do sub-
sídio de custos de certificação, em 2008 decidi-
mos que os recursos do Fundo Social também 
pode ser usados para outras atividades, desde 
que relacionadas ao fortalecimento da área de 
comunidades e agricultores familiares.

A SEDE

O escritório localizado em Piracicaba é um 
imóvel próprio. Atualmente é um edifício de dois 
pavimentos, com área de 433 m2, num terreno 
de 2.200 m2. Em 2008 foi comprado mais um ter-
reno de 1100 m2 e realizada a obra de um novo 
edifício, térreo, de 450 m2. Os edifícios são fei-
tos de madeira certificada pelo sistema do FSC, 
incluindo sua estrutura, num projeto inovador 
de arquitetura e engenharia. Este também foi  
concebido com o propósito de minimizar o con-
sumo de energia elétrica e água e a produção 
de resíduos.
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CONSELhOS

Conselho Diretor
Adalberto Veríssimo 

André Vilas Boas 

Fabio Albuquerque (Vice-presidente)

Marcelo Paixão 

Maria Zulmira

Marilena Lazzarini

Sergio Esteves (Presidente)

Silvio Gomes de Almeida

Conselho Fiscal
Adauto Tadeu Basílio 

Erika Bechara

Rubens Mazon

Conselho Consultivo
Célia Cruz

Mario Mantovani

Richard Donovan

Rubens Mendonça

Samuel Giordano

EqUIPE

Akif Raimundo de Jesus

Alexandre Sakavicius Borges

Ana Cristina Nobre da Silva

Ana Patricia Cota Gomes 

Bruno Brazil de Souza

Carla Matias

Claudia Dantas

Cristiane da Silva

Daniele Renata Rua 

Daniella Macedo

Edenilson Benedito Garcia

Edson Roberto Teramoto

Eduardo Gonçalves Trevisan

Evelin Fagundes dos Santos

Fábio Roberto de Toledo Casarin 

Heidi Cristina Buzato

Helga de Oliveira Yamaki

José Marcos de Carvalho 

Laudecena Aparecida Vaz Teixeira

Leonardo Martin Sobral

Lineu Siqueira Jr.

Lisandro Inakake de Souza

Lorena Mangabeira Sobral

Lúcia F. Mayer Massaroth 

Luciana Maria Papp

Luis Fernando Guedes Pinto

Margarete Guarnieri Bertochi

Mariana Ribeiro Balieiro

Marilza Aparecida dos Santos

Marina Piatto

Mauricio Almeida Voivodic

Milton Paulo Ferreira

Octávio Luiz Medeiros Nogueira

Priscila Graziela M. Mantelatto

Renato Pellegrini Morgado

Ricardo Camargo Cardoso

Roberto Holffman Palmieri

Robson Feichas Vieira

Rodrigo Belmonte Cascalles

Rosangela Sattolo Salvador

Sonia Maria Souza 

Simoni Bueno de Camargo Picirili

Talia Manceira Bonfante

Tharic Pires Dias Galuchi
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FINANCIADORES

INSTITUCIONAIS

OXFAM Novib

ICCO

PROJETOS

BOVESPA Social

Fundação DOEN

Fundação Overbrook

Fundação Packard

Fundo Vale

Fundação Gordon and Betty Moore 

GEF (Global Environment Facility) – PNUD

IDH – Holanda

Nespresso

União Européia 

USAID 

PARCERIAS MULTI-INSTITUCIONAIS

Feira Brasil Certificado - Amigos da Terra Ama-
zônia Brasileira, IMAZON, FSC Internacional e 
Rede de Agricultura Sustentável.

Moratória da Soja – Grupo de Trabalho da So-
ciedade Civil – Amigos da Terra Amazônia Bra-
sileira, Articulação Soja Brasil, Conservação In-
ternacional, Greenpeace, IPAM, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santarém, The Nature 
Conservancy, WWF Brasil - Fundo Mundial para 
a Natureza.

Projeto Calha Norte – SEMA/Pará, Ideflor/Pará, 
Imazon, Conservação Internacional, GTZ e 
MPEG.

Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+ 
- IPAM e GTA.

Projeto Cacau Bahia – Instituto Floresta Viva, 
CARE.

Membro de Fóruns, Redes e Entidades

Comitê de Acompanhamento dos Pactos Co-
nexões Sustentáveis: ETHOS, Repórter Brasil, 
ISA, Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Orsa 
Florestal, Mov. Nossa São Paulo, Instituto Akatu, 
Carrefour, Wall-Mart, IMAZON, Pão de Açúcar.

COSAG / FIESP – Conselho Superior do Agro-
negócio.

Diálogo do Cacau.

FACES do Brasil – Fórum de Articulação do Co-
mércio Ético e Solidário.

FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimen-
tos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvol-
vimento - GT Florestas.

Fórum Amazônia Sustentável.

FSC Internacional.

FSC Brasil - Conselho Brasileiro de Manejo Flo-
restal.

GT Manejo Florestal Comunitário.

Rede de Biocombustíveis - Amigos da Terra-
Amazônia Brasileira, Conservação Interna-
cional, DIEESE, ECOA, ICV (Instituto Centro 
Vida), Quatro Cantos do Mundo, Imazon, Inesc, 
M’Bigua (Argentina), Mater Natura, Repórter 
Brasil e Vitae Civilis.

Red Puentes Brasil – IBASE (Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas), IDEC (Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e Ins-
tituto Observatório Social.

Rede de Agricultura Sustentável - Conservación 
y Desarrollo (Equador), Fundación Interamerica-
na de Investigación Tropical – FIIT (Guatemala), 
Instituto Para La Cooperación y Autodesarrollo 
– ICADE (Honduras), Fundación Natura (Co-
lômbia),  ProNatura Sur (México), Rainforest 
Alliance (EUA e Costa Rica), SalvaNATURA (El 
Salvador).

relatório 2009  |  perfil da organização
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PARCERIAS bILATERAIS

ABIC – Associação Brasileira da Indústria do Café

Biofílica

CEATS – FEA - USP

ESALQ – USP

Federação dos Cafeicultores do Cerrado

Fundação Florestal 

Growth Desenvolvimento de Pessoas e Organizações

ICMBio

IFT – Instituto Floresta Tropical

ISA – projeto Terra do Meio

Primeiro Plano Comunicação & Consultoria

ProForest

Rainforest Alliance

Sustentabilidade.com.br

Trajeto Consultoria em RH

UNESP Botucatu

WR São Paulo Eventos e Congressos

relatório 2009  |  perfil da organização
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Evolução da Certificação - Florestal

Figura 2. Evolução de 
certificados de Manejo Florestal 
FSC - Imaflora/Smartwood
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Evolução da Certificação - Agricultura

Figura 3. Evolução do número 
de empreendimentos do progra-
ma de Certificação Agrícola - Ima-
flora/Rede de Agricultura Susten-
tável (RAS)
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Evolução da Certificação - COC

Figura 4. Evolução do número de empreendimentos de 
Cadeia de Custódia FSC - Imaflora/Smartwood
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INDICADORES GERAIS

Total de empreendimentos certificados com verificação  
de práticas socioambientais** 58 63 88 107

Área total de empreendimentos certificados com verificação  
de práticas socioambientais 2.848.825 ha 2.941.214 ha 3.001.902 ha 2.885.882,66 ha

Empreendimentos certificados de comunidades ou agricultores familiares 12 11 12 12

Relação entre comunidades e agricultores familiares  
e o total de empreendimentos certificados 21% 19% 14% 8,33%

Número de famílias de comunidades e agricultores familiares 148 219 310 380

Estados do país com empreendimentos certificados 13 14 14 14

Biomas com empreendimentos certificados
Mata Atlântica, 

Amazônia e 
Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia e 

Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia e 

Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia, 
Caatinga e 

Cerrado

Maior área certificada 1.543.460 ha 1.543.460 ha 1.543.460 ha 1.543.460 ha

Menor área certificada 69 ha 14 ha 14 ha 14 ha

Área de ecossistemas naturais protegidos ou sendo recuperados 
em empreendimentos certificados (somente considera plantações 

florestais e agricultura)
325.849 ha 352.527 ha 439.470 ha 494.659,24 ha

Proporção média da área de ecossistemas protegidos ou sendo 
recuperados em empreendimentos certificados (somente considera 

plantações florestais e agricultura)
35% 35% 39% 35,63%

Área de ecossistemas naturais sob manejo certificado
(**em 2008 passamos a contabilizar as áreas efetivamente sob manejo) 1.927.034 ha 401.093 ha 261.060 ha** 265.580,30 ha

Número de assalariados em empreendimentos empresariais 
certificados (não inclui safristas de empreendimentos agrícolas) 18.860 19.993 22.099 28.720

2006 2007 2008 2009

Tabela 1. Total de empreendimentos certificados com verificação de práticas socioambientais – empreendimentos florestais certificados pelo 
Imaflora/SmartWood - FSC e agrícolas, certificados pelo Imaflora/RAS – Rede de Agricultura Sustentável*

*A lista completa dos certificados válidos e cancelados pode ser conferida em http://www.imaflora.org/index.php/empreendimento/lista/tudo
 **Não são contabilizados os certificados de cadeia de custódia. 22



relatório 2009  |  indicadoresINDICADORES DE GÊNERO

Empreendimentos certificados liderados por mulheres* 1 1 67

Total de mulheres trabalhadoras em empreendimentos certificados 2159 2292 10.077

Porcentagem de mulheres trabalhadoras em empreendimentos certificados 11% 10,8% 20,47%

Porcentagem de empreendimentos certificados  
que tem mulher como pessoa de contato** 11% 9,2% 26,27%

2007 2008 2009

* A mulher é responsável pela certificação – gerente de produção, administradora de fazenda ou indústria. Considera certificados florestais e agrícolas de campo e cadeia de custódia. Até 2008 
somente era contabilizado o grupo que tinha mulheres como únicas manejadoras florestais. ** A mulher é apenas o contato formal de comunicação entre o empreendimento e o Imaflora.

Tabela 2. Total e porcentagem de trabalhadoras em empreendimentos certificados, de manejo 
floresta e produção agrícola.

REGIÃO Geral Mulheres %
Norte 546 116 21,25

Nordeste 7.011 298 4,25

Centro-oeste 0 0 0

Sudeste 3.224 555 17,21

Sul 3.641 106 2,91

GERAL 14.422 1.075 7,45%

Tabela 3. Total e porcentagem de trabalhadoras em empreendimentos 
de manejo florestal certificados por região do Brasil (2009).

Tabela 4. Total e porcentagem de trabalhadoras em empreendimentos 
agrícolas certificados por região do Brasil e Argentina (2009).

REGIÃO Geral Mulheres %
Norte 24 11 45,83%

Nordeste 2.024 218 10,77%

Sudeste 5.193 841 16,19%

Argentina 214 18 8,41%

GERAL 7.455 1.088 14

23
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Tabela 5. Número de empreendimentos de manejo florestal 
certificados pelo sistema FSC no Brasil (2009).

Tabela 8. Empreendimentos de cadeia de custódia certificados pelo 
sistema FSC no Brasil (2009).

Tabela 6. Área dos empreendimentos de manejo florestal certificados 
pelo sistema FSC no Brasil (2009).

Tabela 7. Comunidades e empreendimentos 
familiares certificados pelo FSC no Brasil (2009).

Sistema FSC - Manejo Florestal
Total Sistema FSC 65 100%

Imaflora/Smartwood 39 60%

Novos 2009
Imaflora/Smartwood 5.193 *

Sistema FSC - Cadeia de Custódia
Total de Empreendimentos 65 100%

Imaflora/Smartwood 39 60%

Novos 2009
Imaflora/Smartwood 5.193 841

Total de 
Empreendimentos 8 100%

Novos 2009
Imaflora/Smartwood 8 100%

Área Certificada Mundo brasil % Mundo % brasil

Sistema FSC 120.016.764 ha 5.267.294,1 ha 100% 100%

Imaflora/Smartwood 2.771.688,19 ha 2,31% 52,62%

Imaflora/Smartwood (corrigida)* 1.228.228,19 ha 1,02% 23,32%

* Não foi possível obter os dados de novos empreendimentos certificados FSC no Brasil 
em 2009.

* Não foi possível obter os dados de novos empreendimentos certificados FSC no Brasil 
em 2009.

* há um empreendimento – Terra Indígena do Baú, com 1.534.000 hectares que distorce o dado. Este indicador expurga  
este empreendimento.

Os indicadores do sistema FSC no Brasil mos-
tram a liderança do Imaflora, tanto em manejo 
florestal como em cadeia de custódia. Porém a 
verifica-se que embora existam grandes empre-
endimentos certificados, o programa do Imaflora 

não se concentra nos grandes empreendimentos 
empresariais. Isso pode ser observado compa-
rando-se a porcentagem de área certificada pelo 
programa (52,62% ou 23,32% corrigida) com a 
proporção de empreendimentos certificados no 

mundo (60%). Além disso, o Imaflora certifica a 
totalidade dos empreendimentos comunitários e 
de produção familiar (100%).

24



relatório 2009  |  indicadoresINDICADORES INTERNOS

Os aspectos internos, tanto ambientais quan-
to sociais, são uma preocupação institucional, 
buscando uma coerência entre sua conduta 
externa e interna. Para tanto, o Imaflora toma 
uma série de medidas para minimizar os impac-
tos ambientais em seu escritório e procura pro-
porcionar condições de trabalho satisfatórias e 
motivadoras. Parte desta postura ainda não está 
amparada em políticas, mas em práticas. Estas 
informações estão sintetizadas na Tabela 9 e no 
Balanço Social modelo IBASE.

AMbIENTAIS

Os consumos de: energia, água, materiais e 
emissão de carbono foram consistentes com o 
crescimento do Imaflora. O aumento do consu-
mo de água se deve, principalmente, pela sub-
stituição do consumo de água mineral engarra-
fada pela água filtrada.

Indicador 2006 2007 2008 2009
Aumento relativo

06/07 07/08 08/09

Consumo de 
água (m3) 224 246 349 

(286 + 63)* 376 10% 41,86%
(16,27)** 7,7%

Consumo de 
energia elétrica 

(Kwh)
16,90 25,52

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

42,416 51% 57,6%
(8,42%)** 5,46%

Emissão 
de Carbono 

(toneladas de 
CO2e)

72,19 98,35 152,87 89,55 36% 55% -41,42%

Consumo de 
papel para 
impressão 
(folhas)****

51.000 65.000 69.000 75.000 28,4% 3,34% 8,7%

Tabela 9. Indicadores ambientais internos.

* - Consumo normal + consumo na obra;
** - Aumento relativo sem o gasto com a obra
*** - as emissões decorrentes de viagens aéreas foram calculadas equivocadamente entre 2006 e 2008, superestimando os 
trechos aéreos viajados e as emissões. o cálculo de 2009 foi corrigido. Estimamos que as emissões tenham aumentado de 
2008 para 2009, mas o número corrigido é menor que nos anos anteriores. 
**** - não considera impressões externas e impressão de livros e materiais em gráficas.
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Material doado em 2009

• 11 monitores de tubo CRT de 17 polegadas;

• 04 monitores de 15 polegadas;

• 02 monitores de 14 polegadas;

• 03 hubs de rede (2 hubs 8 portas RJ-45 e 1 
hub 16 portas RJ-45);

• 02 Desktops.

Medidas para a minimização de consumo de 
recursos naturais e a produção de resíduos

• Edifício construído com madeira certificada 
FSC;

•  Edifício que procura minimizar a necessida-
de de iluminação artificial;

• Existência de sanitário seco, que não conso-
me água e os resíduos são decompostos e usa-
dos como adubo no jardim;

• Existência de composteira para a decompo-
sição de resíduos orgânicos;

• Separação do lixo reciclável;

• Uso de pilhas recarregáveis nas máquinas 
fotográficas;

• Uso de tonners recarregáveis nas impresso-
ras; 

• As impressoras mais utilizadas imprimem 
dos 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 
Agricultura Sustentável; 

• Equipamentos eletrônicos obsoletos são, 
preferencialmente, doados para uso por outras 
entidades;

• Em 2007 o consumo de água mineral engar-
rafada foi majoritariamente substituído por uso 
de água encanada com filtragem local.
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Tipo/categoria (conforme instruções): ONG

Natureza jurídica: [X] associação [ ] fundação [ ] sociedades  

Sem fins lucrativos? X] sim [ ] nãoIsenta da cota patronal do INSS? [ ]sim [ ] não

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

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

Nome da instituição: IMAFLORA-Inst Man e Cert Flor e Agricola

De utilidade pública? [X] não Se sim, [  ] feff deral  [  ] estadual   [  ] municipal
           

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

Receitas Totais %001%001
%00,0%00,0)seõçnevbus( siatnemanrevog sosruceR .a

b. Doações de pessoas jurídicas %00,0%24,3
c. Doações de pessoas físicas %00,0%00,0
d. Contribuições %00,0%00,0
e. Patrocínios %00,0%00,0
f. Cooperação internacional %80,72%19,61

4,16sotudorp ed adnev uo/e soçivres ed oãçatserP .g %38,06%6
h. Recursos Proprios %00,0%71,3
i. Fundo Social %00,0%82,1
j. Fundo Patrimonial %00,0%07,5
k. Outras receitas %90,21%77,6

3.596

715527

2008
Valor (mil reais)

5.912

1.6011.316

2 - ORIGEM DOS RECURSOS

1 - IDENTIFICAÇÃO

2009
Valor (mil reais)

4.785

7.785

266

0444

247
100

0
0

(h) Recursos Proprios: Destinados à cobrir investimentos em Ativo Fixo (Predio e Site Imaflora), Revisão da Polita de Gestao de Pessoal, 
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, Projeto Piracicaba e Agenda Imaflora 2010.
(i) Fundo Social: Recurso aplicado como financiador de auditorias de certiifcação de comunidades madeireiras e não madeireiras em 2009.
(j) Fundo Patrimonial: Recurso utilizado para aquisição de 2 terrenos.

Receitas Totais %001%001
%00,0%00,0)seõçnevbus( siatnemanrevog sosruceR .a

b. Doações de pessoas jurídicas %00,0%24,3
c. Doações de pessoas físicas %00,0%00,0
d. Contribuições %00,0%00,0
e. Patrocínios %00,0%00,0
f. Cooperação internacional %80,72%19,61

4,16sotudorp ed adnev uo/e soçivres ed oãçatserP .g %38,06%6
h. Recursos Proprios %00,0%71,3
i. Fundo Social %00,0%82,1
j. Fundo Patrimonial %00,0%07,5
k. Outras receitas %90,21%77,6

3.596

715527

2008
Valor (mil reais)

5.912

1.6011.316

2 - ORIGEM DOS RECURSOS 2009
Valor (mil reais)

4.785

7.785

266

0444

247
100

0
0

(h) Recursos Proprios: Destinados à cobrir investimentos em Ativo Fixo (Predio e Site Imaflora), Revisão da Polita de Gestao de Pessoal, 
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, Projeto Piracicaba e Agenda Imaflora 2010.
(i) Fundo Social: Recurso aplicado como financiador de auditorias de certiifcação de comunidades madeireiras e não madeireiras em 2009.
(j) Fundo Patrimonial: Recurso utilizado para aquisição de 2 terrenos.
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Despesas Totais %001%001
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 26,42% 28,84%
b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 53,56% 54,70%
c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 20,03% 16,46%
    Operacionais %39,05%14,73
    Impostos e taxas %02,31%00,31
    Financeiras %49,2%43,2
    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) %39,23%62,74
    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) %00,0%00,0

3 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS 2009
Valor (mil reais)

672

7.097
1.875
3.801
1.421

532
185
33

2008
Valor (mil reais)

5.572
1.607

0

27
302

3.048
917
467
121

a. Alimentação retnam%75,1%07,1
b. Educação retnam%25,0%75,0

c. Capacitação e desenvolvimento profissional *2 retnam%24,0%82,0
d. Creche ou auxílio-creche retnam%50,0%60,0
e. Saúde retnam%18,2%16,2
f. Segurança e medicina no trabalho aumentar

aumentar

%20,0%81,0
g. Transporte retnam%20,0%40,0
h. Bolsas/estágios retnam%30,0%90,0
i. Seguro de vida retnam%91,0%71,0
j. Confraternização retnam%33,0
Total - Indicadores sociais internos %36,5%20,6

26
223964

METAS 2010% sobre 
receita

1

1131

3
166

1

% sobre 
receita

3

(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))
2009

Valor (mil reais)

27

2008
Valor (mil reais)

93
31

25

203
14

132
44

22
5

4 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS  *1

Metas 2009: valores em mil reais.
*1 - Manter significa ter o mesmo nível de investimentos, seguindo as politicas e benefícios existentes. Aumentar significa ter aumento do 
benefício ou do investimento relativo na política.
*2 - No item capacitação e desenvolvimento em 2008 foi estabelecido controle de investimento neste item.
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29,86% 32,59%

aumentar

16,78% 12,01%

aumentar

1,93% 3,59%

aumentar

8,39% 6,92%

aumentar

7,56% 5,65%

aumentar

0,49% 3,43%

aumentar

Valores totais 65,01% 64,19%

Incentivo ao Consumo Responsável
Sem método de mensuração Sem método de mensuração

R$ 38

Treinamento e Capacitação

Incentivo a Políticas Públicas
433 $R885 $R

Sem método de mensuração Sem método de mensuração

2009

Valor (mil reais)

R$ 653

R$ 2.325

1,2 milhões de hectares.  15 
mil trabalhadores rurais

R$ 1.306

Adequação socioambiental de 
empreendimentos florestais.  *3

Adequação socioambiental de 
empreendimentos agricolas. *4

Adequação socioambiental de
empreendimentos de comunidades e
produtores familiares  *5 

METAS 2010
%      

sobre 
receita

R$ 409

Sem método de mensuração

2008

Valor (mil reais)

R$ 1.927

1,4 milhões de hectares.            
14.000 trabalhadores rurais

R$ 710

80 mil hectares                     
16.500 trabalhadores rurais

597.3 $R060.5 $R

%      
sobre 
receita

Sem método de mensuração

R$ 212

310 Familias                               
1,6 milhões de hectares

113 mil hectares.  16.000 
trabalhadores rurais

R$ 150

1,6 milhão de hectares.  380 
famílias

R$ 203

5 - PROJETOS, AÇÕES e CONTRIBUIÇÕES
PARA A SOCIEDADE  (As ações aqui listadas
são exemplos, veja instrução)

Nota
Consumo Responsável: atividade descentralizada, tendo sido os gastos realizados dentro de outros programas.
*3 - Despesas do programa de certificação florestal para empresas.
*4 - Despesas do programa de certificação agrícola para empresas.
*5 - Despesas dos programas de certificação florestal e agrícola para comunidades e agricultores familiares.
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Nº total de empregados(as) ao final do período aumentar
Nº de admissões durante o período manter
Nº de prestadores(as) de serviço aumentar
% de empregados(as) acima de 45 anos manter
Nº de mulheres que trabalham na instituição aumentar
% de cargos de chefia ocupados por mulheres *6 aumentar
Idade média das mulheres em cargos de chefia aumentar
Salário médio das mulheres aumentar
Idade média dos homens em cargos de chefia aumentar
Salário médio dos homens aumentar
Nº de negros(as) que trabalham na instituição aumentar
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) *6 aumentar
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia aumentar
Salário médio dos(as) negros(as) aumentar

aumentar

aumentar

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição
Salário médio dos(as) brancos(as) aumentar
Nº de estagiários(as)
Nº de voluntários(as) aumentar
Nº portadores(as) necessidades especiais aumentar
Salário médio portadores(as) necessidades especiais aumentar0 $R0 $R

00
00

R$ 4.916 R$ 5.191
53

R$ 3.017 R$ 3.164
8263

78
%5%5

2424
R$ 5.462 R$ 5.536

2009

9

34

2008 METAS 2010

44

18

35
7

29
21%

3343

29
16%

23
%71%61
35

R$ 3.735 R$ 3.978

6 - INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL

O número de negros(as) corresponde ao somatório de número de pessoas classificadas/autodeclaradas como de cor de pele preta e parda; 
e o número de brancos(as) como o somatório do número de brancos(as) e amarelo(as), ambos conforme irnformados na RAIS.
*6 - Foram considerados cargos de chefia aqueles classificados como seniores e os que possuem subordinados diretos.
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Nº total de docentes 0
      Nº de doutores(as)
      Nº de mestres(as)
      Nº de especializados(as)
      Nº de graduados(as)
Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo aumentar
      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) aumentar
      Nº de graduados(as) aumentar
      Nº de graduandos(as) aumentar
      Nº de pessoas com ensino médio diminuir
      Nº de pessoas com ensino fundamental diminuir
      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto manter
      Nº de pessoas não-alfabetizadas manter00

NA
NA
NA
44 35

16
1151

2008 METAS 2010

0

NA

0
NA
NA
NA

2009

NA

20

23
54
12
00

7 - QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL   *7

*7 - A intenção é estimular o aumento do nível de escolaridade da equipe, o que não significa a impossibilidade de entrada de pessoas com 
baixa escolaridade ou formação inicial.
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Relação entre a maior e a menor remuneração
O processo de admissão de empregados(as) é: *8

[x] não tem

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética 
para o acompanhamento de:

[  ] portadores(as) de necessidades especiais
[x] Comunidade e agricultores familiares 

[  ] não são considerados  Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, 
critérios éticos e de responsabilidade social e 
ambiental: *11

[x] são sugeridos   [x] são exigidos [x] são sugeridos   [x] são exigidos

[  ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

A organização desenvolve alguma política ou 
ação de valorização da diversidade entre 
alunos(as) e/ou beneficiários(as)? *10

Se "sim" na questão anterior, qual?

[x] não tem

[x] Comunidades e agricultores familiares

[  ] não são considerados  

A participação de empregados(as) no 
planejamento da instituição:

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

[x] sim, institucionalizada    

manter

0% por indicação  100% por seleção/concurso

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

2009

[  ] portadores(as) de necessidades especiais
[  ] _______________________

[x] negros     [x] gênero     [x] opção sexual

23,0

0% por indicação  100% por seleção/concurso

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

Se "sim" na questão anterior, qual?

A instituição desenvolve alguma política ou ação 
de valorização da diversidade em seu quadro 
funcional? *9

Os processos eleitorais democráticos para 
escolha dos coordenadores(as) e diretores(as): *12 

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

[x] ocorre em todos os níveis

[ x ] negros     [x] gênero     [x] opção sexual
[  ] portadores(as) de necessidades especiais
[  ] _______________________

[  ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa
[  ] experimentação animal/vivissecção [  ] experimentação animal/vivissecção

METAS 2010

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

[  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

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

[  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual
[  ] portadores(as) de necessidades especiais

8 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO 
À ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

*8 - O IMAFLORA possui uma política em que é necessário a realização de processo seletivo para contratações.
Todavia, em 2009 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.
*9 - 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 valorização da diversidade.
*10 - Se refere 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.
*11 - o IMAFLORA tem critérios norteadores para seleção financiadores e empreendimentos candidatos a certificação e também faz uma análise de seus potenciais 
parceiros, mas não possui critérios escritos para tal. Exige e monitora cumprimento de aspectos legais, remuneração e condições de segurança do trabalho 
similares aos dos funcionários do IMAFLORA, mas mas não exige-se critérios para fornecedores de serviços, com empresas áereas, fornecedores de materiais de 
escritório, etc.
*12 - Os processos democráticos se referem a escolha de novos membros para os conselhos diretor, fiscal e consultivo e para a presidência do conselho diretor. O 
mesmo ocorre para a Secretaria Executiva, feito pelo Conselho Diretor

33



Resultados

34



Nos últimos anos o Imaflora mudou os proces-
sos de análise e tomada de decisão da organi-
zação, tendo a participação de cinco pessoas no 
Comitê de estratégia e gestão. Este formato tem 
demandado tempo institucional, mas resulta no 
compartilhamento de responsabilidades, na diver-
sidade de pontos de vista e contribui para o desen-
volvimento profissional dos seus integrantes.

Além da mudança no sistema de gestão, 2009 
foi marcado por alterações nos sistemas de fi-
nanciamento. O principal financiador institucio-
nal, a Oxfam Novib, que tem apoiado o Imaflora 
desde 1999, encerrará as atividades de coopera-
ção com a América Latina. Diante desse desafio, 
a secretaria executiva, bem como alguns coorde-
nadores de projetos, submeteu novas propostas 
a uma diversidade maior de instituições, o que 
garantiu um aumento do volume destas receitas. 

Mas as inovações não param por aí. Após al-
guns anos acompanhando com certa distância as 
discussões sobre mudanças climáticas e merca-
dos de carbono, em 2009 o Imaflora tomou uma 
decisão institucional de se envolver diretamente 
em atividades relacionadas a estes temas. 

O Imaflora vê o tema de mudanças climáti-
cas e serviços ambientais como transversal a 
todos os programas temáticos da organização e 
vem trabalhando para alinhar suas atividades a 
este esforço de redução de emissões de gases 

de efeito estufa. Além disso, vem desenvolvendo 
atividades específicas na área de certificação de 
projetos de carbono e nas discussões de políticas 
públicas nacionais e internacionais que tratam de 
mercados de carbono e REDD (Redução das 
Emissões por Desmatamento e Degradação).

A mudança e a inovação vêm acompanhan-
do o Imaflora desde sua fundação. Foi com o 
objetivo de apresentar o contexto e a evolução 
da história socioambiental no Brasil, entremea-
da por casos que contam a história, a forma de 
trabalho e os resultados do Imaflora, que a ins-
tituição organizou sua experiência institucional, 
por meio de um texto jornalístico, em um livro 
chamado “Caminhos para a Mudança”. O livro foi 
publicado em português e inglês e a sua versão 
digital pode ser obtida em  http://www.imaflora.
org/index.php/biblioteca/lista/filtrar/publicacao

Ampliação da sede, aquisição de dois novos 
terrenos, melhoria nas ferramentas e relatórios 
de gestão financeira, estudo tributário e novo 
estatuto social, aquisição e implementação de 
softwares para gerenciamento integrado de sis-
temas, foram algumas das inovações apresenta-
das pela administração do Imaflora.

Na comunicação também ocorreram mudan-
ças estruturais, aprimoramento de processos na 
área e ações de posicionamento voltadas para a 
sociedade em geral e para públicos específicos. 

No campo da comunicação digital foi conclu-
ído o diagnóstico para construção da intranet e 
da extranet do Imaflora, o que mostrou o poten-
cial que a instituição tem para construir um canal 
de interação mais efetivo com os seus principais 
públicos. Este processo que foi conduzido para-
lelamente à atualização da página eletrônica do 
Imaflora (www.imaflora.org). 

Além de ser trabalhado utilizando os meios di-
gitais, o posicionamento da marca Imaflora tam-
bém vem sendo conduzido através da assessoria 
de imprensa, da identidade visual dos uniformes 
e dos materiais gráficos, da sinalização da sede, 
dos produtos para os cursos, das publicações 
desenvolvidas pelo Instituto, da participação em 
eventos direcionados, entre outros.

O reconhecimento da sociedade em relação 
ao trabalho do Imaflora vem sendo conquistado 
a cada dia, um exemplo disso foi o convite para 
que a Instituição assinasse a campanha, que re-
laciona o desmatamento aos hábitos de consu-
mo, produzida pela agência Loducca. 

Em 2009, entre as principais ações realiza-
das pela comunicação e assessoria de impren-
sa destaca-se a execução do boletim externo 
(Radar Imaflora), a produção do vídeo “De onde 
vem o seu café?”, a realização do curso para 
jornalistas de Piracicaba, a divulgação das publi-
cações lançadas pelo Imaflora e das consultas 

Secretaria Executiva, Administração e Comunicação
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públicas, os anúncios institucionais sobre os be-
nefícios da certificação agrícola a provocação da 
imprensa para o estudo sobre o consumo de ma-
deira em Piracicaba, a exposição “De onde vem 
o seu café?”, a capacitação dos porta-vozes do 
Imaflora, o espaço conquistado no Portal Terra e 
a divulgação sistemática a um mailling seleciona-
do, com cerca de 50 jornalistas especializados, 
dos principais veículos do país. Trabalho que 
resultou em 484 inserções, sendo, aproximada-
mente, 45 na grande imprensa.

O desafio iniciado em 2007 de manter a boa 
imagem do Imaflora, frente a outras ONGs e ve-
ículos ambientais, e ampliar essa imagem para 
o setor econômico têm sido atingido. Entretanto, 
em 2009 a Instituição começou a se questionar 
se não deveria ter uma atuação mais pró-ativa na 
execução desse trabalho. Nesse sentindo, tem 
estudado como manter o espaço conquistado 
e ampliar o escopo, definindo novas frentes de 
atuação e reservando mais tempo de sua equi-
pe e recurso para atender a demanda que será 
gerada, além de preparar os porta-vozes para os 
demais segmentos que desejarmos atuar.

De onde vem o seu café?  
Piracicaba, SP: IMAFLORA, 2009. 
04’22’’ legendas em inglês.

ADEODATO, S. Caminhos para a 
mudança. Piracicaba, SP: IMAFLORA, 
2009, 152p. (http://www.imaflora.org/in-
dex.php/biblioteca/detalhe/130).
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Programa de Certificação Florestal

Na área de certificação florestal FSC, 2009 
pode ser considerado um ano positivo, pois ape-
sar do número de comunidades certificadas per-
manecer igual, a certificação de madeira comu-
nitária tropical tem mostrado certo crescimento: 
foram recebidas dez solicitações para elabora-
ção de orçamento de certificação de florestas 
naturais e houve aumento significativo no movi-
mento de certificação de plantações. 

Para a cadeia de custódia, o crescimento no 
setor gráfico se manteve e empresas dos seto-
res alimentício e farmacêutico tem adotado em-
balagens certificadas.

Comunidades 2009

Uma nova comunidade no Amazonas está em 
processo de certificação e tivemos um aumento 
significativo no grupo de produtores certificados 
no Acre passando de 67 para 85, e a perspectiva 
é que este número cresça ainda mais em 2010. 
Este aumento se deve principalmente à profis-
sionalização da gestão da Cooperativa que re-
presenta estes produtores e à parceria com em-
presas privadas para realizar as atividades de 
exploração florestal, gerando aumento na escala 
de produção.

Por outro lado, a certificação de produtos 
florestais não-madeireiros diminuiu, uma vez 

que 3 comunidades excluíram ou reduziram 
PFNMs do escopo da certificação (sementes 
de jarina e óleo de copaíba), permanecen-
do apenas com a madeira. Nestes casos esta 
exclusão se deveu principalmente à baixa e 
instável produção de copaíba, aliada à pou-
ca demanda por estes produtos certificados.  
Outras comunidades certificadas que produzem 
PFNMs para a indústria de cosméticos continu-

am tendo dificuldades em colocar seu produto 
no mercado, com o preço e volumes esperados. 

Apesar disso, temos observado que exis-
te potencial (curto e médio prazo) de mercado  
para estes produtos com certificação sócio-am-
biental no segmento de cosmético, conforme 
discutido no Congresso Internacional de Cos-
mético na França.

relatório 2009  |  resultados
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Caso Cooperfloresta

A COOPERFLORESTA - Cooperativa dos 
Produtores Florestais Comunitários foi criada 
em 2005 no Acre, com o objetivo de melhorar 
a comercialização dos produtos comunitários 
certificados FSC, dando escala e a qualidade 
à produção nas quatro comunidades, sendo: 
Seringal Cachoeira, Porto Dias, São Luiz do 
Remanso e Equador. As comunidades são for-
madas em sua maioria por famílias de extrativis-
tas (seringueiros) que lutaram ao lado do líder 
seringueiro Chico Mendes em defesa das flores-
tas.

Nestes quatro anos de vida, a Cooperativa 
avançou muito na profissionalização de sua 
gestão, cuja administração é realizada por pro-
fissionais e a tomada de decisão compartilhada 
com representes das comunidades. Atualmente 
a Cooperativa está finalizando um plano de 
negócios para os próximos anos, buscando no-
vas parceiras e estratégias de mercado que re-
conheçam e valorizem os produtos comunitários 
certificados. Além de participar efetivamente na 
elaboração de um Plano de Ação para consoli-
dação do Manejo Florestal Comunitário para o 
estado do Acre, juntamente com parceiros lo-
cais.

Um dos resultados desta profissionalização 
da gestão foi que no ano de 2009 a Cooperflo-
resta pela primeira vez, não recebeu nenhuma 
Ação Corretiva, na auditoria de certificação de 

Cadeia de Custódia; além do crescente número 
de produtores que passou de 67 em 2008, para 
85 em 2009.

Esse aumento de escala mostra que é  
possivel, com aperfeiçoamento de gestão,  
extender os beneficios da certificação gradual-
mente para um grupo de produtores cada vez 
maiores.

Plantações

No ano de 2009 houve um aumento sig-
nificativo na certificação de plantações, com o 
acréscimo de seis novos empreendimentos cer-
tificados, incluindo três produtores fomentados 
de eucalipto no sul da Bahia e três empresas 
(Arauco Arapoti, Klabin Angatuba e Battistella – 
Unidade Lages).
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Estudo de caso: re-certificação da Suzano 
Unidade Mucuri

O ano de 2009 foi marcado pelo processo de 
re-certificação da unidade de Mucuri da Suzano 
Papel e Celulose.

O processo envolveu um esforço intenso de 
planejamento, coordenação e execução da equi-
pe do Imaflora, incluindo as seguintes etapas:

• Visita prévia para mapeamento de partes in-
teressadas e definição de estratégias (semana 
de 04 a 08 de maio);

• Definição da lista de partes interessadas a 
serem consultadas por estratégia de abordagem 
(geral ou direcionada) e instrumento de comuni-
cação (correspondência postal e/ou eletrônica, 
entrevistas telefônicas ou entrevistas presen-
ciais); esta definição considerou a avaliação de 
aspectos legais e fundiários (incluindo agen-
da de entrevistas telefônicas e presenciais em 
Vitória-ES e Salvador-BA), o relacionamento do 
empreendimento com populações indígenas e 
tradicionais e comunidades locais e o envolvi-
mento de instituições críticas à certificação FSC 
de plantações no Brasil e no exterior;

• Realização de reuniões públicas nos muni-
cípios-sede dos principais núcleos regionais do 
empreendimento (Pedro Canário-ES, Mucuri-BA 
e Teixeira de Freitas-BA).

• Estudo aprofundado do primeiro ciclo de cer-
tificação, incluindo o repasse de evidências de 

conformidade e o balanço das ações corretivas 
aplicadas por indicador;

• Levantamento de informações regionais por 
meio de pesquisa de dados públicos secundá-
rios;

• Discussão institucional de tópicos relevantes 
e/ou críticos para a certificação, identificados no 
contexto das características regionais e do histó-
rico de certificação do empreendimento;

• Constituição de equipe reunindo significati-
va experiência no processo de avaliação FSC, 
incluindo seis auditores florestais, três auditores 
sociais e um especialista em meio ambiente;

• Treinamento e uniformização prévia de con-
ceitos com a equipe constituída;

• Avaliação de campo em quinze dias, com 
uma semana de consulta presencial a partes in-
teressadas e uma semana de trabalhos de cam-
po propriamente ditos;

• Consolidação interna dos temas relevantes 
à certificação após a realização dos trabalhos de 
campo, de forma a emprestar consistência insti-
tucional aos processos de elaboração do relató-
rio e decisão sobre a certificação.

As avaliações de campo ocorreram entre 06 
e 17 de julho, tendo como resultado a aplicação 
de treze CARs Maiores, que funcionam como 
pré-condicionantes à re-certificação do empre-
endimento.

Em nova visita de campo para verificação do 
cumprimento das CARs Maiores, na semana de 
09 a 13 de novembro de 2009, foram mantidas 
abertas cinco das treze CARs Maiores aplica-
das durante a avaliação. Esta foi a situação do 
processo ao final de 2010, estando prevista uma 
nova visita de campo para a verificação de cum-
primento das cinco CARs Maiores abertas em 
janeiro de 2010. A emissão do novo certificado, 
vencido em novembro, ficou condicionada ao 
cumprimento das CARs maiores pendentes.
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Cadeia de Custódia

Estado do Acre e a certificação FSC 

Em maio de 2009 ocorreu a primeira certifica-
ção de cadeia de custódia em grupo do Imaflo-
ra, abrangendo empresas do Acre. O Sindmó-
veis (Sindicato da Indústria de Móveis do Estado 
do Acre) atualmente conta com 12 empresas as-
sociadas, das quais quatro formam o grupo que 
possui certificação de cadeia de custódia FSC 
(certificação de grupo), sendo estas: George 
Dobré ME, Jarina’s Móveis Ltda., Umaltimóveis 
Ltda. e FJS Loureiro ME, com a produção de 
objetos para uso doméstico, Painel Finger-joint, 
móveis para jardim e mesas para churrasco, res-
pectivamente. Todas estão cobertas pelo código 
SW-COC-004112. A avaliação das empresas 
teve por base a Política do FSC para certificação 
de grupo (FSC-POL-40-002), além dos demais 
padrões aplicáveis. 

A Secretaria Estadual de Floresta em Rio 
Branco, obteve a certificação para o Pólo Mo-
veleiro (SW-COC-004108) – Departamento den-
tro da Secretaria - para a produção de mesas 
certificada FSC. A produção do Pólo consiste na 
fabricação de protótipos de móveis com a parti-
cipação de um núcleo de design, atendendo a 
algumas demandas, entre elas, as dos proprie-
tários de indústrias moveleiras do estado.

O Estado do Acre tem incentivado direta e 
indiretamente às atividades madeireiras certifi-

cadas envolvendo as comunidades. O empre-
endimento Pisos Xapuri, certificado no início de 
2009, é uma empresa legalmente caracterizada 
como uma “Sociedade com Propósitos Especi-
ficos”, onde estão envolvidos três empresários, 
dos quais, dois são proprietários de empresas 
madeireiras neste estado (Triunfo e Ouro Ver-
de). A empresa Pisos Xapuri funciona em um 
parque fabril de propriedade do governo estadu-
al, e está localizada no município de Xapuri-AC. 
Suas instalações contam com estrutura moder-
na, com equipamentos de serraria e fabricação 
de pisos. Seus principais produtos são pisos 
maciços, confeccionados em madeira tropical. 
Atualmente, seu principal fornecedor de toras 
é a Cooperfloresta (Cooperativa dos Produto-
res Florestais Comunitários) a qual comercializa 
madeira certificada proveniente do manejo co-
munitário do Acre.

 Cooperfloresta, cooperativa que representa 
as quatro comunidades certificadas, passou por 
monitoramento anual de cadeia de custódia em 
2009, sem nenhuma ação corretiva. Isso eviden-
cia o empenho frente às questões da certificação 
FSC. Foi constituída em agosto de 2005 e tem 
como principal objetivo desenvolver políticas co-
muns de estruturação do manejo florestal madei-
reiro comunitário, nos processos de licenciamen-
to, produção, beneficiamento e comercialização, 
encurtando o caminho até o mercado e agregan-
do valor à produção florestal, consolidando des-
sa forma a cadeia produtiva comunitária. Com 

isso pretende-se garantir condições de perma-
nência dos povos da floresta nas suas comu-
nidades, conservando sua cultura e costumes, 
viabilizando o extrativismo sustentável como ati-
vidade econômica. Embasada nos ideais de de-
fesa da floresta e desenvolvimento sustentável, 
iniciados e promovidos por Chico Mendes e pos-
teriormente pelo movimento dos seringueiros, a 
Cooperfloresta congrega quatro comunidades 
certificadas, totalizando aproximadamente 80 
famílias. Todas têm suas áreas certificadas, e 
a cooperativa possui certificação de sua cadeia 
de custódia
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Programa de Certificação Agrícola

Durante 2009 o Programa de Certificação 
Agrícola auditou fazendas produtoras de café, 
aloe vera, laranja, chá, pupunha, castanha, 
açaí, cacau, seringueira, uva e cana-de-açúcar. 
Na área de cadeia de custódia foram auditadas 
indústrias de produção de óleos essenciais, tor-
refadoras de café, armazéns gerais de café e 
processadores de laranja, chá, pupunha e ca-
cau. O número total de certificados na área de 
produção agrícola subiu de 36 em 2008 para 68 
em 2009, ou seja, um crescimento de aproxima-
damente 89%, e em cadeia de custódia o au-
mento foi de 10 em 2008 para 37 em 2009, um 
crescimento de 370%.

O significativo aumento de empreendimentos 
certificados no período, seja em Produção Agrí-
cola ou Cadeia de Custódia, deve-se a credi-
bilidade que o selo Rainforest Alliance Certified 
(RAC) vem obtendo junto ao mercado externo, 
principalmente, nas culturas agrícolas de café 
(Coffea arabica) e chá (Camellia sinensis), e im-
pulsionado pelo aumento da demanda de produ-
tos certificados oriundos do Brasil. Entretanto, 
deve-se considerar que uma parcela dos em-
preendimentos que obtiveram a certificação em 
2009 teve processos iniciados no ano anterior, 
demonstrando que a ampliação dos processos 
e projetos de certificação RAS é vinculada ao 
biênio 2008-2009.

Nova Cultura Certificada RAS no Brasil – Uva.

A principal novidade dentre os cultivos cer-
tificados pela Rede de Agricultura Sustentável 
(RAS) no Brasil durante o período, foi a certifica-
ção de dois empreendimentos produtores de uva 
(Vitis sp.) para comercialização “in natura”. Am-
bos os empreendimentos localizam-se na região 
nordeste do Brasil, no vale do rio São Francisco, 
em Petrolina (PE). A região é conhecida por ser 
uma das principais produtoras de frutas do Bra-
sil, com destaque para uva e manga. A demanda 
por uvas certificadas pela RAS surgiu de redes 
varejistas dos Estados Unidos e da Europa, prin-

cipais mercados da fruta. Apesar da solicitação 
do mercado internacional, os produtores afir-
mam que a uva com o selo Rainforest Alliance 
Certified não têm um preço diferenciado, mas 
sim a preferência na escolha dos consumidores 
e isso garante a saída mais rápida das pratelei-
ras, o que é uma vantagem significativa quando 
se trata de produtos perecíveis.

Resultados positivos em propriedade produ-
tora de Cacau advindos da certificação RAS.

A primeira propriedade certificada pelo Ima-
flora na Mata Atlântica do Sul da Bahia, produ-
tora de cacau e pupunha, concluiu em 2009 seu 
primeiro ano de certificação Rede de Agricultura 
Sustentável com notáveis mudanças positivas 
no campo e conquista de mercado. Expressivas 
melhorias socioambientais são destacadas com 
realce ao oferecimento de melhores condições 
de segurança no trabalho, pelo uso de equipa-
mentos de proteção e capacitação dos trabal-
hadores, resultando em grande diminuição de 
acidentes. Também são representativas as mu-
danças com a redução expressiva na aquisição 
e uso de agrotóxicos, maior conservação dos 
recursos hídricos, com recuperação e valoriza-
ção das nascentes, e principalmente, melhores 
condições de moradia e vida das famílias. As 
mudanças na propriedade foram ainda mais mo-
tivadas com a captação de mercados externos 
para o cacau com certificação RAS e a consoli-
dação de uma marca de palmito certificado.
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Auditorias não-programadas (Safra social)

Entre os dias 03 e 14 de agosto de 2009, o 
Imaflora realizou uma série de auditorias anuais 
em fazendas certificadas na região do cerrado 
mineiro e uma série de visitas não programadas 
com o foco na avaliação de aspectos sociais e 
de rastreabilidade em períodos de safra.

A realização de visitas não-programadas é 
uma exigência da Rede de Agricultura Susten-
tável para o organismo de inspeção e seus res-
pectivos organismos de inspeção e devem ser 
realizadas em pelo menos 5% dos empreedi-
mentos certificados.

O objetivo dessas auditorias e visitas durante 
a safra foi o aprofundamento nas questões so-
ciais específicas da safra, período que se carac-
teriza pela contratação de centenas de trabalha-
dores temporários para a realização da colheita 
e beneficiamento do café.

Além das visitas às propriedades, foram rea-
lizadas consultas a sindicatos de trabalhadores, 
prefeituras municipais e ao Ministério Público do 
Trabalho de Patos de Minas - MG com o objetivo 
de compreender a realidade do período de safra 
na região.

Como resultado deste trabalho, o Imaflora 
lançou um comunicado a todas as propriedades 
certificadas pela Rede de Agricultura Sustentá-
vel com algumas das situações de não-confor-
midade observadas ao final de duas semanas de 

trabalho em relação ao tratamento de aspectos 
sociais e de rastreabilidade no período de safra.

Além das não-conformidades identificadas, o 
comunicado do Imaflora às fazendas certifica-
das reforça que quando acordos e convenções 
coletivas de trabalho estabelecem cláusulas 
incompatíveis com a legislação e os requisitos 
da Norma da Rede de Agricultura Sustentável, 
o Imaflora orienta que propriedades certifica-
das executem suas atividades em conformidade 
com a legislação e as exigências da certificação. 
Não serão aceitas práticas que estejam apoia-
das nas referidas cláusulas dessas convenções.

Com este trabalho com foco na safra, o Ima-
flora espera que as propriedades certificadas 
mantenham e ampliem as boas práticas ambien-
tais e sociais pelas quais já são reconhecidas 
pela Rede de Agricultura Sustentável, durante 
todo o ano, inclusive no período de safra. 

Capacitação de Auditores Internos e Exter-
nos do Imaflora

• Treinamento para Novos Auditores Certi-
ficação Agrícola:

Realizado na sede do Imaflora em 5 de fe-
vereiro, com 12 profissionais, sendo oito deles 
auditores em treinamento.

• 3º Workshop de atualização de auditores 
de certificação agrícola do Imaflora – Rede 

de Agricultura Sustentável:

Realizado no Imaflora nos dias 23 e 24 de 
abril (16h), participaram do Workshop 25 audi-
tores, internos e externos, mesclando profissio-
nais com experiência em auditoria pelo Imaflora 
e profissionais em treinamento.

• Curso de Atualização de Auditores para 
Certificação de Cadeia de Custódia: 

Realizado no Imaflora no dia 10 de agosto 
(8h), o treinamento contou com a participação 
de 10 profissionais que já atuavam com o tema, 
sendo auditores de COC internos e externos ao 
Imaflora e profissionais em treinamento.

• 4º Workshop de atualização de auditores 
de certificação agrícola do Imaflora – Rede 
de Agricultura Sustentável:

Realizado no Imaflora no dia 9 de setembro 
(8h), com presença 27 auditores internos e ex-
ternos, mesclando profissionais com experiência 
em auditoria pelo instituto e profissionais em trei-
namento.

relatório 2009  |  resultados

44



Certificação de Serviços Ambientais

Em parceria com a Rainforest Alliance, o Ima-
flora está apto a realizar processos de avaliação 
independente de projetos de carbono, para va-
lidação junto às normas do sistema internacio-
nal CCBA (Aliança pelo Clima, Comunidade e 
Biodiversidade). Com isso, se torna a primeira, 
e atualmente única, organização brasileira a atu-
ar como certificadora no sistema CCBA, que por 
sua vez, tem sido considerado o principal padrão 
socioambiental no mercado voluntário de carbo-
no. As normas do CCBA incorporam critérios que 
dizem respeito aos co-benefícios sociais e am-
bientais dos projetos de carbono, além é claro, 
das questões associadas à redução de emissões 
ou seqüestro de carbono.

Em 2009, o Imaflora avaliou dois projetos de 
carbono para validação de conformidade às nor-
mas do CCBA. O interesse destes projetos ao 
buscar uma validação CCBA está em diferenciar 
seus projetos, garantindo que os mesmos não 
causam impactos socioambientais negativos, e 
assim adicionar credibilidade e um maior valor 
econômico aos créditos de carbono vendidos a 
empresas que buscam, de forma voluntária, neu-

tralizar suas emissões.

• Projeto Gênesis: Proposto pela OSCIP Insti-
tuto Ecológica, trata-se de um projeto composto 
por atividades de reflorestamento (restauração 
com espécies nativas de uma área degradada 
no cerrado de Tocantins), e de REDD (medidas 
para a proteção de uma área de floresta nativa 
também no cerrado de Tocantins). O processo de 
validação não foi finalizado em 2009, pois o pro-
jeto ainda necessita de alguns ajustes para que 
atenda plenamente aos critérios do CCBA.

• Projeto Corredor Ecológico Monte Pascoal 
– Pau Brasil: Proposto por um grupo de organi-
zações não governamentais (TNC, Instituto Bio-
atlântica, Conservação Internacional, Instituto 
Cidade e Natureza Bela), o projeto tem o objetivo 
de restaurar áreas degradadas na bacia do Rio 
Caraíva, sul da Bahia, visando estabelecer um 
corredor ecológico ligando as duas Unidades de 
Conservação da região: o Parque Nacional Pau 
Brasil e o Parque Nacional Monte Pascoal. Ela-
borado com um forte envolvimento de comunida-
des caiçaras locais, o projeto atendeu a todos os 
critérios do CCBA no final de 2009 e a validação 
será oficialmente anunciada no início de 2010
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Programa de Treinamento e Capacitação

Projetos agrícolas

O ano de 2009 foi marcado pelo sensível au-
mento de atividades relacionadas à área de pro-
jetos. Foram executadas atividades de capacita-
ção, promoção da certificação e desenvolvimento 
de mercados.

Este aumento foi ocasionado pelo crescimento 
do número de projetos executados, isto é, além 
do Café e Biodiversidade - já no seu quarto ano 
- dispondo de ações com foco ao aumento das 
áreas de café certificadas, através de treinamen-
to e acesso a mercados, iniciaram-se dois novos 
projetos:

• Um ambicioso projeto junto à empresa Nestlé/
Nespresso com o intuito de oferecer capacitação 
na Norma RAS para seus principais fornecedores 
de café no Brasil. Espera-se com isso, um au-
mento substancial das áreas de café certificadas 
nos próximos anos;

• Iniciamos uma série de atividades para divul-
gação de boas práticas de produção e acesso a 
mercados diferenciados para organizações liga-
das à produção de cacau. Foram realizadas ativi-
dades junto a produtores assentados, produtores 
tradicionais já estabelecidos, visitas a fazendas 
de médio e grande porte (onde está a referência 

em termos de manejo do cacau) e em empresas 
ligadas à comercialização do produto, sejam elas 
nacionais ou multinacionais.

Mesmo não vinculado a um projeto espe-
cifico, o Imaflora realizou atividades no setor 
citrícola, este com extensas áreas no estado 
de São Paulo, buscando mapear as principais 
empresas do segmento e sua organização pro-
dutiva. Realizamos visitas e reuniões com dois 
dos principais produtores de suco do país e  
recebemos a visita de uma representante inter-
nacional da Coca-Cola, interessada em conhecer 
o funcionamento de uma fazenda certificada de 
laranja.

Principais atividades desenvolvidas:

• Realização de eventos de treinamento para 
técnicos, agrônomos e produtores de café na re-
gião do Cerrado, Sul de Minas Gerais e Mogiana 
Paulista (café);

• Treinamento de lideranças locais em comuni-
dades, associações e cooperativas de produtores 
de café e cacau em boas práticas de produção 
agrícola, segundo a Norma para Agricultura Sus-
tentável;

• Treinamento de grupos de produtores no Sis-
tema Interno de Controle - mecanismo fundamen-
tal para gestão de grupos de produtores certifica-

dos RAS;

• Participação em eventos, seminários e reuni-
ões para difusão das boas práticas de produção 
agrícola, Norma RAS e mercados para produtos 
certificados.

No total, 1.052 pessoas de diversos segmen-
tos (técnicos, estudantes, produtores) participa-
ram de treinamento ou palestra oferecida pelo 
Imaflora. A figura abaixo demonstra esse número 
dividido por semestre e gênero.
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Resultados alcançados

• Crescimento de novos casos de certificação 
em grupo, especialmente em café;

• Aumento do número de produtores certifica-
dos e conseqüentemente na área de conserva-
ção, produção e número de trabalhadores envol-
vidos;

• Criação de canais de comunicação com em-
presas buscando fomentar a compra de matéria-
prima certificada;

• Reconhecimento por parte das organizações 
atuantes no Sul da Bahia sobre o papel do Ima-
flora, suas atividades e missão.
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A figura 10 demonstra que após o início do projeto Café e Biodiversidade, o crescimento das 
áreas certificadas manteve um crescimento acentuado
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No caso do cacau, iniciamos atividades de trei-
namento com um novo público. São assentados 
de reforma agrária e agricultores familiares que 
somam 200 famílias. Além disso, foram realiza-
das algumas reuniões e apresentações para coo-
perativas. O potencial futuro deste trabalho ultra-
passa 800 produtores.

Dentre as estratégias do projeto “Café e Biodi-
versidade” está a multiplicação do conhecimento 
acerca da certificação por meio de treinamentos 
a cooperativas com expressão regional no setor 
cafeeiro. Os trabalhos foram realizados em sete 
cooperativas que atendem mais de 1500 produ-
tores.

Com grande expressão na área de projetos, 
o programa Nespresso AAA fomentou as boas 
práticas socioambientais e a melhoria de qualida-
de do café. A estratégia do programa é oferecer 
assistência técnica gratuita e pagamento diferen-
ciado pelo grão. São três as regiões atendidas 
pelo programa: Cerrado e Sul Mineiro e Mogiana 
Paulista. Após três anos de projeto, em 2009 a 
Nespresso anunciou sua meta para certificar 80% 
do volume de café até 2012.

A estratégia para alcançar tal objetivo é a ca-
pacitação de seus fornecedores sobre a Norma 
RAS, por meio do programa de treinamento e ca-
pacitação do Imaflora, o qual realizou diversas 
atividades com os técnicos e agrônomos envolvi-
dos no projeto. O número de propriedades envol-
vidas ultrapassa 1050. A seguir, estão destaca-
dos outros números do projeto Nespresso2.
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2 - Fornecedores Nespresso
3 - Considerando 20% de Reserva Legal e estimando 10% de Área de Preservação Permanente
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Livros
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FLORA, 2009, 68p. (http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/182).

ADEODATO, S. Caminhos para a mudança. Piracicaba, SP: IMAFLORA, 2009, 152p. (http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/130).

PALMIERI, R.; VERÍSSIMO, A. (2009) Conselho de Unidades de Conservação: Guia sobre sua criação e seu funcionamento. IMAFLORA e IMAZON, 
95p.

VOIVODIC, M. A.; RIbEIRO, P.A; SANTOS, E.F.; FELIPELLI, T. e GOMES, h. (2009) Guia para Elaboração de Projetos de Carbono e de Serviços 
Ambientais. IMAFLORA e BIOFÍLICA, 74p. (http://www.imaflora.org/index.phpbiblioteca/detalhe/201).

GOMES, A.P. SLIMF - Certificação Florestal FSC: Entenda os procedimentos simplificados SLIMF, 2009

Capítulo de livro

bERNARDES, M.S.; PINTO, L.F.G.; RIGhI, C.A. (2009). Interações Biofísicas em Sistemas Agroflorestais.  In: PORRO, R. A Alternativa agroflorestal 
na Amazônia em transformação. Brasília-EMBRAPA-ICRAF. p.453-475. 

Artigos

PINTO, L.F.G.; Voivodic, M. (2009). Carbon certification for land use projects – opportunities and challenges for the agricultural sector. pg 41-43. In: 
ICONE (2009). Agriculture, climate change and trade – selected articles. 

PINTO, L.F.G.; Voivodic, M. (2009). Certificação de carbono para projetos de uso da terra – oportunidades e desafios para o setor agropecuário. Pg 
22-24. In: ICONE (2009). Agricultura, mudanças climáticas e comércio – artigos selecionados. 

VOIVODIC, Mauricio A. (2009) – Hindered by Governance – A Scenery in the Brazilian Amazon. In: MULLER, Erika e SAYER, Uwe. FSC Foot-
prints – Impacts of FSC Certification in Tropical Regions. FSC Working Group Germany. Available at http://www.fsc.org/news.html?&tx_ttnews[tt_
news]=122&tx_ttnews[backPid]=22&cHash=e21186d0f5.

• Processo de criação do mosaico de unidades de conservação estaduais no norte do Pará - submetido ao Congresso Brasileiro de Unidades 
de Conservação – Ana Cristina Nobre da Silva e Roberto Palmieri.
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Artigos de opinião, publicados no ‘Sociedade Sustentável’ (http://sociedadesustentavel.terra.com.br/)

 • Desafios da participação – Ana Cristina Nobre da Silva

 • Crescimento da certificação: a hora da verdade  - Quinta, 19 de março de 2009 - (http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI3644683-
-EI11558,00.html) - Luís Fernando Guedes Pinto

 • As novas do brasileiro e o meio ambiente - Quinta, 4 de junho de 2009 – ( http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI3805431-
-EI11558,00.html) - Luís Fernando Guedes Pinto

• O pré-sal e o desenvolvimento sustentável - Quarta, 9 de setembro de 2009 – (http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI3965939-
-EI11558,00.html) - Luís Fernando Guedes Pinto

 • Os tais índices de produtividade - quarta, 28 de outubro de 2009 – (“http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI4065736-
-EI10411,00.html” http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI4065736-EI10411,00.html) - Luís Fernando Guedes Pinto

 • Responsabilidade no consumo da madeira amazônica – Quarta, 2 de dezembro de 2009 – (http://sociedadesustentavel.terra.com.br/integra.
php?id=651) – Leonardo Martin Sobral
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Treinamentos técnicos

EVENTO LOCAL DATA PARTICIPANTES

Curso para Lideranças Comunitárias sobre  
Pagamentos por Serviços Ambientais e REDD Rio Branco - AC 17 a 21 de Agosto

lideranças comunitárias regionais, 
representantes indígenas e 

seringueiros

I Curso de Sistemas Voluntários de Certificação  
de Projetos Florestais de Carbono Piracicaba - SP 24 a 25 de Agosto

cerca de 10 organizações parceiras, 
além de 15 técnicos dos programas 
de certificação florestal e agrícola.

Curso “Gestão do Manejo Florestal” IFT - Belém - PA 19 e 20 de 
Novembro

IFT, IBAMA, ICMBio, Funtac e 
empresas florestais

Oficina sobre a participação dos conselhos  
na gestão de Unidades de Conservação

Parque Estadual de 
Campos do Jordão - SP 17 de Dezembro

atores sociais envolvidos nos 
conselhos gestores de UCs, 36 

conselheiros do Parque Estadual 
de Campos do Jordão, Parque 

Estadual Mananciais de Campos do 
Jordão, APA de Campos do Jordão 
e APA de Sapucaí Mirim e quatro 
técnicos da Fundação Florestal
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Programa de Consumo Responsável

Produtos Agrícolas

Na área agrícola, o programa reuniu-se com 
atores chaves buscando uma maior inserção 
dos produtos certificados no mercado nacional e 
apoiou iniciativas já existentes.

Como estratégia de ação, buscamos uma 
maior interação junto a Rainforest Alliance, cuja 
qual possui um programa bem desenvolvido na 
área de mercados. Houve interações com rela-
ção a metodologia de trabalho, buscando conec-
tar empresas multinacionais as atividades reali-
zadas no Brasil.

Do ponto de vista internacional, vale destacar 
as seguintes atividades:

• Reuniões internacionais com compradores 
de produtos certificados, entre eles Coca Cola, 
McDonalds e Dunkin Donuts;

• Participação na Feira Norte Americana de 
Cafés Especiais, local onde se encontra toda a 
cadeia relacionada à comercialização de cafés 
especiais;

• Recepção de uma representante da Coca 
Cola internacional no Brasil para visita a áreas 
de laranja certificada.

No âmbito nacional, chamam à atenção as 
seguintes atividades:

• Articulação com a indústria do café (ABIC) 
para reconhecimento e apoio dos cafés certifi-
cados – durante o evento ENCAFE (Encontro 
Nacional da Indústria do Café) foi assinado um 
termo de cooperação entre Imaflora, Rainforest 
Alliance e ABIC buscando disseminar o conceito 
da certificação entre os associados;

• Reuniões com torrefadores importantes e 
outras empresas de alimentos (Melitta, Café 

Floresta, Café Cacique, Nestlé, Citrossuco, en-
tre outros), buscando informá-los sobre a certifi-
cação RAS e seu papel na promoção das boas 
práticas de produção agrícola;

• Participação e realização de eventos promo-
vendo o café e cacau certificados.

Com relação ao mercado de café verde certifi-
cado para exportação, o programa apóia a cone-
xão entre produtores e exportadores. Em 2009, 
o volume exportado chegou a 500 mil sacas de 
60 Kg.
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4Fonte: Rainforest 

Alliance Marketplace

Volume de café brasileiro certificado

52



A grande novidade em 2009 foi uma ação mais 
estruturada no segmento do cacau. Através de 
projetos, realizamos uma série de visitas e reu-
niões que possibilitaram um entendimento da ca-
deia do cacau e chocolate no Brasil.

Estivemos em contato direto com grandes e pe-
quenas empresas do setor de processamento do 
cacau e produção de chocolate, entre elas, vale 
destacar: Nestlé França (fabricante de chocolates 
para mercado internacional); Delfi (processador e 
exportador de cacau); Cargill (processador e ex-
portador de cacau); Spali (fabricante de choco-
late para o mercado nacional); CBC - Compania 
Brasileira de Cacau (processador e exportador de 
cacau); Chocolat du jour (fabricante de chocola-
tes finos para o mercado nacional).

Esta prospecção no setor cacaueiro, aliada 
com atividades de capacitação no campo, irá 
catalisar o interesse e a busca pela certificação 
RAS.

Produtos Florestais

Estudo sobre a comercialização e consumo de 
madeira amazônica em Piracicaba

Com o objetivo de caracterizar a comercializa-
ção e o consumo da madeira amazônica no mu-
nicípio, discutir os impactos desse uso na conser-
vação e na degradação da Floresta Amazônica e 
propor ações para um consumo responsável foi 
realizado o estudo “O Que o Piracicabano tem a 

ver com a Conservação da Amazônia?”. Para a 
realização do mesmo, o Imaflora fez um levan-
tamento do consumo de madeira amazônica nos 
depósitos de madeira, indústrias de produtos de 
madeira, marcenarias e construtoras existentes 
em Piracicaba-SP. O resultado do estudo foi di-
vulgado por meio de um boletim impresso dis-
tribuído para os empreendimentos participantes 
da pesquisa e para formadores de opinião como 
vereadores, conselheiros do COMDEMA (Con-
selho Municipal de Meio Ambiente), professores 
universitários entre outros e no formato digital 
disponível na página eletrônica do Imaflora. O 
estudo também foi apresentado em reunião do 
COMDEMA e divulgado amplamente pelos meios 
de comunicação em massa. O foco da divulga-
ção era o município de Piracicaba, contudo meios 
de comunicação de alcance estadual e nacional 
como CBN, portal globo Amazônia, portal Am-
biente Brasil, Programa Repórter Eco da TV Cul-
tura, portal Terra também se interessaram pelo 
resultado do estudo, pois a situação de Piracica-
ba reflete a realidade de todo o Estado e assim a 
divulgação pela mídia teve alcance nacional.

Conexões Sustentáveis São Paulo – Amazônia

O Imaflora é signatário dos Pactos Empre-
sariais da madeira e da soja, organizados sob 
o âmbito da iniciativa Conexões Sustentáveis 
São Paulo – Amazônia. Neste programa, foram 
criados três pactos empresariais (madeira, pe-

cuária e soja) segundo os quais os signatários 
se comprometem a cumprir com critérios pré-
-estabelecidos ao comprar produtos de fornece-
dores da região amazônica. O pacto da madeira, 
por exemplo, estabelece que se deva dar prefe-
rência a madeira certificada ou em processo de 
certificação.

Além disso, o Imaflora é membro ativo do 
Comitê de Acompanhamento dos Pactos (CAP), 
que é uma estância multissetorial do Conexões, 
que zela pela adequada implementação do pro-
grama e pelo cumprimento dos critérios estabe-
lecidos nos pactos pelas empresas signatárias.
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Programa de Políticas Públicas

Mudanças climáticas e serviços ambientais

Após alguns anos acompanhando com certa 
distância as discussões sobre mudanças climáti-
cas e mercados de carbono, em 2009 o Imaflora 
tomou uma decisão institucional de se envolver 
diretamente em atividades relacionadas a estes 
temas. Esta decisão, e a definição de qual seria 
o papel da organização neste tema, partem das 
seguintes considerações:

As mudanças climáticas se traduzem em pro-
blemas socioambientais globais e locais. A ur-
gência destes problemas requer um esforço glo-
bal e imediato de todos os atores da sociedade, 
incluindo governos, empresas e sociedade civil, 
para que se consiga reduzir drasticamente as 
emissões de gases de efeito estufa;

As principais fontes de emissão de gases de 
efeito estufa no Brasil são a conversão de flo-
restas e a agricultura, ambos temas centrais de 
atuação do Imaflora. A adequação de produtores 
florestais e agrícolas a práticas socioambientais 
de produção é uma das principais formas de re-
duzir as emissões brasileiras;

Os mercados de carbono podem representar 
importantes incentivos econômicos para a ado-
ção de práticas socioambientais de produção. 
Entretanto, este mercado está em fase inicial de 
formação e ainda não existem salvaguardas so-

cioambientais definidas para evitar impactos in-
desejados.

Assim, o Imaflora vê o tema de mudanças cli-
máticas e serviços ambientais como transversal 
a todos os programas temáticos da organização 
e vem trabalhando para alinhar suas atividades 
a este esforço de redução de emissões de ga-
ses de efeito estufa. Além disso, conforme será 
apresentado nas próximas seções deste relató-
rio vem desenvolvendo atividades específicas na 
área de certificação de projetos de carbono e nas 
discussões de políticas públicas nacionais e in-
ternacionais que tratam de mercados de carbono 
e REDD (Redução das Emissões por Desmata-
mento e Degradação).

Influência às políticas públicas associadas 
aos mercados de carbono e REDD

No intuito de influenciar os mecanismos de 
mercado de carbono para que estes se tornem 
adequados as realidades brasileiras e possam 
ser acessados por comunidades e pequenos 
produtores, o Imaflora é membro do Comitê In-
ternacional de Padrões, da iniciativa liderada por 
CCBA e CARE Internacional de desenvolver cri-
térios internacionais para programas de REDD. 

Além disso, o Imaflora esteve presente na 
Conferência do Clima (COP-15) em Copenhagen 
entre os dias 7 e 14 de dezembro, onde seu re-
presentante pode participar de diversas reuniões 
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da sociedade civil sobre clima e florestas, e teve 
a oportunidade de atuar junto a outras organiza-
ções brasileiras em um movimento para influen-
ciar a posição do governo brasileiro na conven-
ção, especialmente no que se refere às questões 
de REDD. A presença em Copenhagen foi espe-
cialmente importante para posicionar o Imaflora 
no debate internacional de mudanças climáticas 
e estabelecer uma rica rede de contatos interna-
cionais nesta área.

No Brasil, o Imaflora tem atuado para influen-
ciar as políticas públicas de REDD e os mecanis-
mos de mercado de carbono, visando aumentar a 
participação de povos indígenas e comunidades 
tradicionais na definição destas políticas e meca-
nismos, e de modo e se estabelecer salvaguar-
das socioambientais que impeçam as injustiças 
e os impactos decorrentes dos mercados de car-
bono. Para isso, o Imaflora é o facilitador de um 
processo nacional de desenvolvimento de Princí-
pios e Critérios Socioambientais de REDD+, cuja 
construção se dá através de ampla participação 
multissetorial e de consultas diretas aos povos 
da floresta, que serão potencialmente os maiores 
beneficiários e, ao mesmo tempo, os mais impac-
tados pelos futuros mecanismos de REDD. Mais 
informações sobre este processo em www.redd-
socioambiental.org.br.
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Unidades de Conservação

Consolidação do mosaico de Unidades de 
Conservação do noroeste do Pará

O foco da atuação do Imaflora em Unidades 
de Conservação em 2009 foi nas Florestas Es-
taduais de Faro, Trombetas e Paru no noroeste 
paraense, as quais somam 7,4 milhões de hec-
tares na região mais bem preservada do Pará. A 
Floresta Estadual do Paru é a maior Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável em florestas 
tropicais do mundo e as três Florestas Estadu-
ais compõe o maior mosaico de floresta tropical 
protegida do mundo: somam 15 milhões hectares 
(quase quatro vezes o estado do Rio de Janeiro). 

A atuação do Imaflora nessa região começou 
em 2006 com o apoio ao governo do estado do 
Pará para realização das consultas públicas para 
criação dessas três Florestas Estaduais. Elas 
foram criadas em dezembro de 2006 e logo no 
início de 2007, o Imaflora deu continuidade ao 
trabalho nessa região em consórcio com o go-
verno do estado do Pará, IMAZON, Conservação 
Internacional-CI, Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG) e Agência de Cooperação Técnica Ale-
mã (GTZ).

O foco do Imaflora é na gestão participativa 
com duas linhas de trabalho; 

1) uma focada na capacitação e funcionamen-
to dos conselhos; 

2) a outra focada na capacitação das comuni-
dades do interior e entorno das Florestas Esta-
duais. Os conselhos dessas Florestas Estaduais 
foram instituídos no fim de 2009 com base no 
levantamento institucional e oficinas com as ins-
tituições locais. Essas atividades proporcionaram 
um ambiente bem mais favorável para envolvi-
mentos das instituições locais na gestão dessas 
UCs, bem como para compor um conselho repre-
sentativo de todos os setores e interesses locais.

O Imaflora renovou o compromisso com o 
governo do estado para continuar apoiando-o na 
consolidação do Mosaico de Unidades de Con-
servação até agosto de 2012.

Guia sobre a criação e o funcionamento de 
conselhos das Unidades de Conservação.

O Imaflora e o Imazon lançaram o “Guia so-
bre a criação e funcionamento de conselhos de 
Unidades de Conservação” em setembro de 
2009 no VI Congresso Brasileiro de Unidades de 
Conservação. O guia segue a mesma linha da 
publicação anterior sobre consultas públicas para 
criação de Unidades de Conservação. O objetivo 
desse guia é apoiar os gestores das Unidades de 
Conservação, apresentando de uma forma clara 
e concisa como criar e por em funcionamento os 
conselhos. 
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Apoio às Unidades de Conservação do es-
tado de São Paulo

A convite da Fundação Florestal, o Imaflora 
tem contribuído com a consolidação das UCs do 
estado de São Paulo. Dentre as contribuições, 
tem destaque as contribuições para plano de 
manejo florestal para erradicação dos pinus em 
Parque Estadual em parceria com o Instituto Pró-
-Terra e as capacitações para os conselhos como 
a realizada em dezembro/2009 para os conse-
lhos do Parque de Campos do Jordão, do Parque 
Mananciais de Campos do Jordão e da APA de 
Campos do Jordão. 

Histórico do Imaflora em Unidades de Con-
servação:

1995 – Plano de uso comunitário da Floresta 
Nacional do Tapajós;

2004 – Consultas públicas para criação do mo-
saico de UCs no sul do Amazonas e na Terra do 
Meio do Pará;

2004 – Certificação do manejo comunitário da 
castanha, na RDS do Rio Iratapuru, no Amapá; 

2005 - Lançamento do guia de Consultas pú-
blicas para a criação de Unidades de Conserva-
ção;

2005 - Certificação do manejo florestal na Flo-
resta Estadual do Antimary, no Acre;

2006 - Consultas públicas para criação do mo-
saico de Unidades de Conservação estaduais do 
norte do Pará; 

2008 – Criação, funcionamento e capacitação 
dos conselhos consultivos das Florestas Estadu-
ais e da Reserva Biológica da Calha Norte do Es-
tado do Pará;

2009 – Lançamento do guia de criação e fun-
cionamento dos conselhos das Unidades de Con-
servação;

2009 - Capacitação dos conselheiros e das 
comunidades do interior e entorno Unidades de 
Conservação.
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Projeto Piracicaba

O Imaflora inaugurou em 2009 uma linha de 
trabalho focada em Piracicaba (SP), município 
onde a Instituição está sediada. O objetivo é con-
tribuir para a sustentabilidade socioambiental do 
município através do apoio e influência na elabo-
ração, implementação e avaliação de políticas 
públicas ambientais.

As diretrizes do trabalho são:

• Fortalecimento da articulação e da capacita-
ção da sociedade civil para ações de controle e 
participação na gestão de políticas ambientais;

• Fortalecimento dos espaços de participação 
social na gestão de políticas públicas;

• Realização e divulgação de estudos sobre di-
ferentes aspectos socioambientais do município.

Nesse ano, foram realizadas três ações foca-
das no município, apresentadas abaixo.

Semana Integrada do Meio Ambiente: 

O Imaflora participou da organização da Se-
mana Integrada do Meio Ambiente de Piracica-
ba (realizada dos dias 01 a 07 de junho). Nesta 
semana ocorreram mais de 30 atividades como 
palestras, exposições, oficinas, mesas-redondas 
e fóruns que abordaram diferentes assuntos re-
lacionados à temática socioambiental. Além de 
contribuir com a organização geral da semana, 

o Imaflora, junto a outros parceiros, realizou a 
palestra e a exposição “Produção e Consumo 
Responsável” que visou apresentar a importân-
cia e diferentes possibilidades de consumo que 
incorporem critérios socioambientais;

COMDEMA – Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Piracicaba: 

O Imaflora é membro do COMDEMA – Con-
selho Municipal de Meio Ambiente de Piracicaba 
e, em Julho de 2009, assumiu a presidência. O 
Órgão tem por objetivo promover a discussão, 
análise e proposição das diretrizes das políticas 
públicas ambientais de Piracicaba. Atualmente 
é formado por representantes de 26 instituições 
da sociedade civil (ONGs, associações de bairro, 
associações profissionais, setor produtivo, etc.) 
e do poder público (Prefeitura Municipal, Polícia 
Ambiental, CETESB e DEPRN), constituindo-se 
como um espaço de participação e controle social 
na gestão das políticas públicas. A presidência do 
COMDEMA será exercida pelo Imaflora até ju-
nho de 2011. Para este período serão priorizadas 
as seguintes linhas de ação: 

• Intensificação do foco na análise das políticas 
ambientais do município;

• Capacitação continua dos membros do Con-
selho;

• Valorização da diversidade de instituições re-

presentadas no Conselho;

•  Reestruturação Administrativa.

Dentre os temas já discutidos e analisados 
pelo COMDEMA estão: Política Municipal de Re-
cursos Hídricos, Compras Públicas Sustentáveis, 
Consolidação das Leis Ambientais e Projeto de 
construção do novo aterro municipal e encer-
ramento do atual. Em relação a este último, o 
COMDEMA analisou profundamente o projeto e 
propôs uma série de sugestões que aprimoraram 
o texto final.

Sistemas de Certificação/Verificação:

Durante este ano o Imaflora participou dos 
processos:

• de desenvolvimento do padrão nacional de 
certificação para comunidades e PFNMs;

• de reestruturação da Rede de Agricultura 
Sustentável;

• de desenvolvimento do Código de Avaliação 
de impactos para sistemas de certificação da IS-
EAL;

• de consulta pública para a criação da Norma 
de Pecuária da Rede de Agricultura Sustentável;

• de consulta pública da Iniciativa Brasileira 
para a verificação ou certificação agropecuária 
no Brasil;

• de moratória da soja.
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Parecer dos Auditores Independentes

1. Examinamos o balanço patrimonial do Insti-
tuto de Manejo e Certificação Florestal e Agríco-
la - Imaflora, levantado em 31 de dezembro de 
2009, e as respectivas demonstrações do resul-
tado das mutações do patrimônio social e dos flu-
xos de caixa correspendentes ao exercício findo 
naquela data, elaborados pela responsabilidade 
de sua Administração. Nossa responsabilidade é 
a de expressar ma opinião sobre essas demons-
trações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acor-
do com as normas de auditoria aplicáveis no 
Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos 
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, 
o volume de transações e os sistemas contábil e 
de controles internos da Entidade: (b) a consta-
tação com base em testes, das evidências e dos 
registros que suportam os valores e as informa-
ções contábeis divulgados; e (c) a avaliação das 
práticas e das estimativas contábeis mais repre-
sentativas adotadas pelas pela Administração da 
Entidade, bem como da representação das de-
monstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião as demonstrações contá-
beis referidas no parágrafo 1 representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira do Instituto de 
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - Ima-
flora em 31 de dezembro de 2009, o resultado de 

suas operações, as mutações do seu patrimônio 
social e os seus fluxos de caixa correspondentes 
ao exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Nossos exames foram conduzidos com o ob-
jetivo de emitir parecer sobre as demonstrações 
contábeis referidas no parágrafo 1, tomadas em 
conjunto. As demonstrações das origens e apli-
cações de recursos correspondentes ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2009, que estão 
sendo apresentadas para propiciar informações 
suplementares sobre a Entidade, não é requeri-
da, a partir de 1o de janeiro de 2008, como parte 
integrante das demonstrações contábeis básicas, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. As demonstrações das origens e aplica-
ções de recursos foram submetidas aos mesmos 
procedimentos de auditoria descritos no parágra-
fo 2, e em nossa opinião, estão adequadamente 
apresentadas, em todos os spectos relevantes, 
em relação às demonstrações contábeis básicas 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2009, tomadas em conjunto.

5. As demonstrações contábeis do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2008, apresentadas 
para fins de comparabilidade, foram examinadas 
por outros auditores independentes, que emiti-
ram parecer sem ressalvas, datado de 14 de abril  
de 2009.

São Paulo, 16 de abril de 2010.
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explicativa 2009 2008

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 2.058.855    1.969.969    
Contas a receber 4 722.710       974.287       
Outros créditos 150.787       158.343       

Total do ativo  circulante 2.932.352    3.102.599    

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado 5 1.947.656    1.413.344    
Intangível 5 75.187         53.114         

Total do ativo  não circulante 2.022.843    1.466.458    

Total do ativo  4.955.195    4.569.057    

2009 2008

CIRCULANTE
Fornecedores 111.025       55.073         
Impostos e contribuições a recolher 124.458       226.652       
Provisão para férias e encargos 455.735       354.197       
Recursos vinculados a projetos 6 457.366       121.635       
Outras contas a pagar 146.340       198.531       

Total do passivo circulante 1.294.924    956.088       

NÃO CIRCULANTE
  Provisão para contingencias 7 693.085       87.664         

Total do passivo não circulante 693.085       87.664         

PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit acumulado 993.401       1.658.987    
Reserva de fundos 1.827.473    1.686.710    
Reserva de reavaliação 65.307         84.956         
Superávit do exercício 81.005         94.652         

Total do patrimônio social 2.967.186    3.525.305    

Total do passivo e patrimônio social 4.955.195    4.569.057    

PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em reais - R$)
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explicativa 2009 2008
RECEITAS

Prestação de serviços (liquido de impostos) 3.829.458    3.453.421   
Receitas de projetos 10 2.040.372    1.624.820   
Gestão da certificação 841.447       327.068      
Receitas financeiras liquidas 89.488         108.792      
Outras receitas 41.038         34.789        

Total das receitas 6.841.803    5.548.890   

DESPESAS 
Salários e benefícios 2 e 3.053.827    2.422.420   
Encargos sociais 2 e 895.555       737.556      
Viagens 845.766       919.533      
Administrativas e gerais 2 e 539.851       468.576      
Serviços de terceiros 1.091.244    641.183      
Comunicações e eventos 2 e 209.530       164.048      
Depreciação e amortização 125.025       101.427      

Total das despesas 6.760.798    5.454.743   

81.005         94.147        

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)
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Comunicações e eventos 2 e 209.530       164.048      
Depreciação e amortização 125.025       101.427      

Total das despesas 6.760.798    5.454.743   

81.005         94.147        

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)
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Patrimonial Social Total

Saldos em 1º de janeiro de 2008 1.665.916    920.395            379.950     1.300.345    78.027          386.365         3.430.653    

Transferencia entre contas (386.365)      268.337            118.028     386.365       
Transferencia para superávit acumulado 386.365       (386.365)       
Realização da reserva de reavaliação (6.929)          6.929            
Saldo na apuração do balanço de abertura 505                505              
Superávit do execício 94.147           94.147         

Saldos em 31 de dezembro de 2008 1.658.987    1.188.732         497.978     1.686.710    84.956          94.652           3.525.305    

Ajustes de exercicios anteriores 11 (539.124)      (539.124)     
Transferencia entre contas (226.904)      (57.083)            297.845     240.762       (13.858)         
Transferencia para superávit acumulado 94.652         (94.652)         
Financiamento de projetos comunitários 1 (100.000)   (100.000)     (100.000)     
Realização da reserva de reavaliação 5.790           (5.790)           -              
Superávit do execício 81.005           81.005         

Saldos em 31 de dezembro de 2009 993.401       1.131.649         695.823     1.827.472    65.308          81.005           2.967.186    

Reserva de  
reavaliação

Superávit do 
exercicio

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em reais - R$)

Nota    
explicativa

Superávit  
acumulado

Reserva de fundos

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

Patrimonial Social Total

Saldos em 1º de janeiro de 2008 1.665.916    920.395            379.950     1.300.345    78.027          386.365         3.430.653    

Transferencia entre contas (386.365)      268.337            118.028     386.365       
Transferencia para superávit acumulado 386.365       (386.365)       
Realização da reserva de reavaliação (6.929)          6.929            
Saldo na apuração do balanço de abertura 505                505              
Superávit do execício 94.147           94.147         

Saldos em 31 de dezembro de 2008 1.658.987    1.188.732         497.978     1.686.710    84.956          94.652           3.525.305    

Ajustes de exercicios anteriores 11 (539.124)      (539.124)     
Transferencia entre contas (226.904)      (57.083)            297.845     240.762       (13.858)         
Transferencia para superávit acumulado 94.652         (94.652)         
Financiamento de projetos comunitários 1 (100.000)   (100.000)     (100.000)     
Realização da reserva de reavaliação 5.790           (5.790)           -              
Superávit do execício 81.005           81.005         

Saldos em 31 de dezembro de 2009 993.401       1.131.649         695.823     1.827.472    65.308          81.005           2.967.186    

Reserva de  
reavaliação

Superávit do 
exercicio

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em reais - R$)

Nota    
explicativa

Superávit  
acumulado

Reserva de fundos

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL
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explicativa 2009 2008

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
  Superávit do exercício 81.005         94.147         
  Ajustes para reconciliar o superávit  do exercício com o caixa
     líquido gerado pelas atividades operacionais:
     Ajuste de exercícios anteriores 11 (539.124)     -
      Saldo na apuração do balanço de abertura - 505              
     Depreciação e amortização 140.315       101.426       
     Financiamento de projetos comunitários 1 (100.000)     -                   
     Baixa de bens do imobilizado 36.308         -                   

(381.496)     196.078       

(Aumento) redução de ativos: 
   Contas a receber 251.577       (273.992)     
   Outros créditos 7.556           (41.490)       

259.133       (315.482)     
Aumento (redução) de passivos:
   Fornecedores 55.952         44.378         
   Impostos e obrigações a recolher (102.194)     21.506         
   Provisões para contingências, férias e encargos 706.959       152.125       
   Recursos vinculados a projetos 335.731       (111.591)     

   Outras contas a pagar (52.191)       202.504       

944.258       308.923       
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 821.895       189.519       

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
  Aquisição de bens para o ativo imobilizado e intangível (733.009)     (344.897)     
Caixa aplicado nas atividades de investimentos (733.009)     (344.897)     

AUMENTO (REDUÇÃO)  NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88.886         (155.378)     

  Saldo de caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 1.969.969    2.125.347    
  Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.058.855    1.969.969    

AUMENTO (REDUÇÃO)  NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88.886         (155.378)     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
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explicativa 2009 2008

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
  Superávit do exercício 81.005         94.147         
  Ajustes para reconciliar o superávit  do exercício com o caixa
     líquido gerado pelas atividades operacionais:
     Ajuste de exercícios anteriores 11 (539.124)     -
      Saldo na apuração do balanço de abertura - 505              
     Depreciação e amortização 140.315       101.426       
     Financiamento de projetos comunitários 1 (100.000)     -                   
     Baixa de bens do imobilizado 36.308         -                   

(381.496)     196.078       

(Aumento) redução de ativos: 
   Contas a receber 251.577       (273.992)     
   Outros créditos 7.556           (41.490)       

259.133       (315.482)     
Aumento (redução) de passivos:
   Fornecedores 55.952         44.378         
   Impostos e obrigações a recolher (102.194)     21.506         
   Provisões para contingências, férias e encargos 706.959       152.125       
   Recursos vinculados a projetos 335.731       (111.591)     

   Outras contas a pagar (52.191)       202.504       

944.258       308.923       
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 821.895       189.519       

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
  Aquisição de bens para o ativo imobilizado e intangível (733.009)     (344.897)     
Caixa aplicado nas atividades de investimentos (733.009)     (344.897)     

AUMENTO (REDUÇÃO)  NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88.886         (155.378)     

  Saldo de caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 1.969.969    2.125.347    
  Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.058.855    1.969.969    

AUMENTO (REDUÇÃO)  NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88.886         (155.378)     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  

explicativa 2009 2008

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
  Superávit do exercício 81.005         94.147         
  Ajustes para reconciliar o superávit  do exercício com o caixa
     líquido gerado pelas atividades operacionais:
     Ajuste de exercícios anteriores 11 (539.124)     -
      Saldo na apuração do balanço de abertura - 505              
     Depreciação e amortização 140.315       101.426       
     Financiamento de projetos comunitários 1 (100.000)     -                   
     Baixa de bens do imobilizado 36.308         -                   

(381.496)     196.078       

(Aumento) redução de ativos: 
   Contas a receber 251.577       (273.992)     
   Outros créditos 7.556           (41.490)       

259.133       (315.482)     
Aumento (redução) de passivos:
   Fornecedores 55.952         44.378         
   Impostos e obrigações a recolher (102.194)     21.506         
   Provisões para contingências, férias e encargos 706.959       152.125       
   Recursos vinculados a projetos 335.731       (111.591)     

   Outras contas a pagar (52.191)       202.504       

944.258       308.923       
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 821.895       189.519       

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
  Aquisição de bens para o ativo imobilizado e intangível (733.009)     (344.897)     
Caixa aplicado nas atividades de investimentos (733.009)     (344.897)     

AUMENTO (REDUÇÃO)  NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88.886         (155.378)     

  Saldo de caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 1.969.969    2.125.347    
  Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.058.855    1.969.969    

AUMENTO (REDUÇÃO)  NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88.886         (155.378)     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
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2009 2008
ORIGENS DE RECURSOS

Das operações:
Superávit do exercício 81.005         94.147         
Itens que não representam movimento do capital circulante:
Ajuste de exercícios anteriores 11 (539.124)     -
Saldo na apuração do balanço de abertura - 505              
Depreciação e amortização 140.315       101.426       
Baixa de bens do mobilizado 36.308         -              
Financiamento de projetos comunitários 1 (100.000)     -              

 Provisão para contingência - adições e atualização monetária 605.423       87.665         
Total das origens de recursos 223.928       283.743       

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Acréscimos ao imobilizado e intangível 733.009       344.897       

Total das aplicações de recursos 733.009       344.897       

REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (509.081)     (61.154)       

Demonstração das variações do capital circulante liquido:
Ativo circulante:

No fim do exercício 2.932.352    3.102.599    
No inicio do exercício 3.102.599    2.942.495    

(170.247)     160.104       

Passivo circulante:
No fim do exercício 1.294.924    956.088       
No inicio do exercício 956.088       734.830       

(338.834)     (221.258)     

REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (509.081)     (61.154)       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Nota 
explicativa

(Em reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
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2009 2008
ORIGENS DE RECURSOS

Das operações:
Superávit do exercício 81.005         94.147         
Itens que não representam movimento do capital circulante:
Ajuste de exercícios anteriores 11 (539.124)     -
Saldo na apuração do balanço de abertura - 505              
Depreciação e amortização 140.315       101.426       
Baixa de bens do mobilizado 36.308         -              
Financiamento de projetos comunitários 1 (100.000)     -              

 Provisão para contingência - adições e atualização monetária 605.423       87.665         
Total das origens de recursos 223.928       283.743       

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Acréscimos ao imobilizado e intangível 733.009       344.897       

Total das aplicações de recursos 733.009       344.897       

REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (509.081)     (61.154)       

Demonstração das variações do capital circulante liquido:
Ativo circulante:

No fim do exercício 2.932.352    3.102.599    
No inicio do exercício 3.102.599    2.942.495    

(170.247)     160.104       

Passivo circulante:
No fim do exercício 1.294.924    956.088       
No inicio do exercício 956.088       734.830       

(338.834)     (221.258)     

REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (509.081)     (61.154)       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Nota 
explicativa

(Em reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

2009 2008
ORIGENS DE RECURSOS

Das operações:
Superávit do exercício 81.005         94.147         
Itens que não representam movimento do capital circulante:
Ajuste de exercícios anteriores 11 (539.124)     -
Saldo na apuração do balanço de abertura - 505              
Depreciação e amortização 140.315       101.426       
Baixa de bens do mobilizado 36.308         -              
Financiamento de projetos comunitários 1 (100.000)     -              

 Provisão para contingência - adições e atualização monetária 605.423       87.665         
Total das origens de recursos 223.928       283.743       

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Acréscimos ao imobilizado e intangível 733.009       344.897       

Total das aplicações de recursos 733.009       344.897       

REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (509.081)     (61.154)       

Demonstração das variações do capital circulante liquido:
Ativo circulante:

No fim do exercício 2.932.352    3.102.599    
No inicio do exercício 3.102.599    2.942.495    

(170.247)     160.104       

Passivo circulante:
No fim do exercício 1.294.924    956.088       
No inicio do exercício 956.088       734.830       

(338.834)     (221.258)     

REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (509.081)     (61.154)       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Nota 
explicativa

(Em reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
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Notas explicativas às demonstrações con-
tábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 
e 2008 (Em reais – R$)

1. Contexto operacional

O Imaflora iniciou suas atividades no início de 
1995, quando a preservação das florestas tropi-
cais passava a ter maior importância na agenda 
internacional. 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 des-
matamento cada vez mais acelerado: a conserva-
ção através do manejo florestal (ou uso adequa-
do das florestas).

A idéia central por trás dessa iniciativa era que 
as florestas só seriam conservadas se fosse pos-
sível a exploração econômica de seus recursos, 
pautada em critérios sociais e ambientais que 
possibilitassem sua sustentabilidade no longo 
prazo.

O manejo florestal era uma alternativa concre-
ta para a conservação dos recursos naturais que 
poderia ser somado às estratégias já existentes.

Toda esta crença, não apenas tornou-se reali-
dade como tem sido a razão da nossa existência 
na luta pela preservação e conservação dos re-
cursos naturais, e desta forma, o Imaflora, uma 

associação civil, sem fins lucrativos, sediada em 
Piracicaba, tem como missão: incentivar e pro-
mover mudanças nos setores florestal e agrícola, 
visando a conservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais e a geração de benefícios so-
ciais.

Nos últimos anos, o trabalho do IMAFLORA 
concentrou-se para alcançar ou dar sequência 
aos seguintes impactos desejados:

1. O aumento da conservação dos recursos 
naturais, especialmente da biodiversidade, do 
solo e da água.

2. A garantia da conservação de áreas protegi-
das, públicas e privadas, principalmente reservas 
legais, áreas de preservação permanente e uni-
dades de conservação de uso sustentável.

3. A garantia dos direitos fundamentais do tra-
balho e da saúde e da segurança para trabalhado-
res de empreendimentos florestais e agrícolas.

4. A geração de benefícios sociais para popula-
ções diretamente afetadas por projetos e empre-
endimentos florestais e agrícolas.

5. A geração de benefícios sociais para produ-
tores familiares e comunidades florestais.

Notas explicativas às demonstrações contá-
beis

Nesse sentido, no exercício de 2009 foram ob-

tidos recursos das seguintes fontes:

• Recursos próprios gerados das atividades de 
Certificação FSC/SmartWood e RAS

• Utilização do Fundo Social Imaflora para sub-
sidiar comunidades e pequenos produtores - R$ 
100.000,00

• Financiamento Institucional: Oxfam-Novib e 
ICCO (Holanda) - 180.000 Euros

• Financiamentos de Projetos:

Fundação DOEN.......................Euros 35.400

Fundação Overbrook....................US$40.000

Fundação Packard......................US$120.121

Fundação Moore...........................R$168.000

PNUD/Rainforest Alliance...........US$160.000

Fundo Vale....................................R$529.000
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2. Apresentação das demonstrações contá-
beis

As demonstrações contábeis foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, especificamente aplicáveis às entidades 
sem fins lucrativos, conforme a Norma Brasilei-
ra de Contabilidade - NBC-T nº 10.19, aprovada 
pela Resolução nº 877, de 18 de abril de 2000, 
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e 
a NBC-T nº 10.16, aprovada pela Resolução nº 
922, de 13 de dezembro de 2001 e conforme as 
seguintes principais práticas contábeis:

a) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancá-
rios, investimentos temporários de curto prazo 
de liquidez imediata, livres de movimentação, re-
gistrados pelos valores de custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço, que 
não excedem o seu valor de mercado ou de re-
alização.

b) Provisão para devedores duvidosos

A provisão para créditos duvidosos foi constitu-
ída pela Administração em montante considerado 
suficiente para fazer face às eventuais perdas na 
realização dos créditos.

c) Imobilizado e intangível

Registrado ao custo de aquisição ou de cons-
trução. As depreciações e amortizações são com-
putadas pelo método linear, com base nas se-
guintes taxas anuais: equipamentos de escritório, 
móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e 
instalações – 10%; edificações – 4%; veículos e 
equipamentos de informática e softwares – 20%.

d) Passivos circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
encargos incorridos até a data do balanço.

e) Apresentação da demonstração de resulta-
dos

Com o objetivo de propiciar uma melhor repre-
sentação das despesas e por terem relevância 
no conjunto dos gastos da Entidade, na demons-
tração de resultados de 2009 foram destacadas 
as rubricas de Salários e benefícios e encargos 
sociais, anteriormente consideradas como Des-
pesas com pessoal; Despesas administrativas e 
gerais e Comunicações e eventos, incluídas no 
ano anterior na rubrica de Outras despesas. Para 
permitir a comparabilidade entre os exercícios, 
foram reclassificados os valores do ano de 2008.

f) Apuração do resultado

O resultado do exercício é apurado em con-
formidade com o regime contábil de competência 
dos exercícios.

g) Utilização de estimativas

A preparação de demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil requer que a Administração se baseie 
em estimativas para o registro de determinadas 
transações que afetam os ativos, os passivos, as 
receitas e as despesas da Entidade, bem como a 
divulgação de informações sobre dados das suas 
demonstrações contábeis. Os resultados finais 
dessas transações e informações, quando de 
sua efetiva realização em períodos subsequen-
tes, podem diferir dessas estimativas. As princi-
pais estimativas relacionadas às demonstrações 
contábeis referem-se à provisão para devedores 
duvidosos e à provisão para contingências.
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3. Caixa e equivalentes de caixa  
 
 

       2009          2008 
 

Caixa e bancos  88.821 26.124 
Aplicações financeiras                                                            (1) 1.970.034 1.943.845 

 
 2.058.855 1.969.969 
(1)  Composição:  

 
  

       Banco Itaú S.A.  1.382.758 1.444.670 
       Banco do Brasil S.A.  546.835 499.175 
       Banco Bradesco S.A.  40.441 - 

 
 1.970.034 1.943.845 
 

4.  Contas a receber  
 

       2009          2008 
 

Clientes nacionais  529.308 517.867 
Clientes estrangeiros  32.406 87.711 
 
Provisão para devedores duvidosos  

561.714 
(84.127) 

605.578 
(23.639) 

   
       477.587 581.939 
 Contas a receber de projetos    (2) 245.123 

 
722.710 

 

392.348 
 

974.287 
 

(2)   Os valores correspondem a recursos aplicados em atividades de Projetos durante os exercícios  
mencionados e que serão restituídos pelos seus financiadores no ano seguinte.  
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Imobilizado    2009   2008 

 
  Terrenos  681.404 253.904 
  Edificações  982.135 599.777 
  Equipamentos de escritório e móveis e utensílios  279.332 337.803 
  Máquinas e equipamentos  84.137 71.081 
  Instalações  25.563 23.359 
  Computadores e periféricos  141.171 69.156 
  Veículos  80.870 60.609 
  Telefonia  - 8.289 
  Obras em andamento  - 304.169 
 2.275.612 1.728.147 
Depreciação acumulada  (327.956) (314.803) 

 1.947.656 1.413.344 
Intangível    
  Softwares  80.646 44.890 
  Marcas e patentes  21.644 8.224 

 102.290 53.114 
  Amortização acumulada  (27.103) 

 
75.187 

- 
 

53.114 
 

 
Projeto     2009    2008 
 
Fundo Vale  

 
262.910 

 
- 

Schichting Doen  93.456 - 
Fundação Packard  75.000 - 
IFT Almerim  26.000 - 
Fundação Overbrook  - 81.935 
Oxfam-Novib ICCO (Holanda)  - 39.700 
  

457.366 
 

121.635 
 

     

 
 

 
Imobilizado    2009   2008 

 
  Terrenos  681.404 253.904 
  Edificações  982.135 599.777 
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5. Imobilizado e intangível

6. Recursos vinculados a projetos

A Entidade contabiliza no passivo os recursos 
recebidos de financiadores e que ainda não foram 
aplicados nos respectivos Convênios ou Projetos. Os 
saldos em 31 de dezembro estão assim distribuídos:
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7. Provisões para contingencias

A Entidade efetua o pagamento da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS, utilizando a alíquota de 3% aplicada 
sobre as receitas não decorrentes da sua ativi-
dade própria, conforme definida pela legislação 
tributária.

Com base na opinião dos seus consultores jurí-
dicos, em 31 de dezembro de 2009 foi constituída 
provisão, com a aplicação da alíquota de 7,6%, 
procedendo-se ao crédito no mesmo percentual 
sobre as despesas e/ou gastos efetuados nos pe-
ríodos de competência, apurando dessa forma, o 
valor devido da COFINS.

O valor da provisão de R$ 693.085 (inclui R$ 
48.867 de anos anteriores), atualizado pelos en-
cargos de juros e multa incorridos e deduzido dos 
valores já pagos à base de 3%, foi contabilizado 
como despesa do exercício o valor de R$ 161.956 
e como ajuste de anos anteriores o montante de 
R$ 482.262 (Nota 11).

8. Imunidade tributária

Tendo em vista que a Entidade não distribui 
parcela do seu patrimônio ou de suas receitas, 
a título de lucro ou participação nos resultados, 
aplica integralmente os recursos para manuten-
ção dos seus objetivos estatutários, mantém es-
crituração regular de suas receitas e despesas, 
está imune do pagamento do Imposto de renda e 

da Contribuição social sobre o lucro liquido.

9. Patrimônio social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, 
acrescido das doações recebidas, da realização 
da reserva de reavaliação, dos superávits e dimi-
nuídos dos déficits apurados anualmente desde a 
data da sua constituição.

10. Receitas de projetos
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Instituição       2009      2008 

Oxfam-Novib ICCO (Holanda)  
 

531.900 
 

493.680 
PNUD/Rainforest Alliance  350.762 360.110 
Fundação Moore  172.743 231.176 
Nexpresso Rainforest/Alliance  135.934 50.000 
Fundação Packard  146.262 - 
Fundo Vale  266.076 - 
Fundação Overbrook   81.935  
Outros  354.760 489.854 

 
     2.040.372  

 
1.624.820 
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12. Instrumentos financeiros

Em 31 de dezembro de 2009, a Entidade pos-
suía instrumentos financeiros, representados, 
substancialmente, por aplicações em fundos, e 
estão registrados no seu balanço patrimonial le-
vantado naquela data, a valores iguais ou próxi-
mos dos de mercado. A Entidade não transaciona 
com derivativos ou quaisquer outros ativos de 
risco.

13. Cobertura de seguros

A Entidade possui seguro contra incêndio, no 
valor de R$ 820 mil, danos materiais de veícu-
los, no valor de R$ 120 mil e riscos diversos de 
equipamentos, no valor de R$ 4,2 mil, o qual é 
considerado suficiente pela Administração para 
cobertura de eventuais riscos.

11. Ajustes de exercícios anteriores

Como resultado, principalmente, das conciliações das contas do ativo e passivo circulante, 
adequação a praticas contábeis, levantamento físico dos bens do ativo imobilizado, bem como, 
reconhecimento de contingências tributárias, foram realizados diversos ajustes corresponden-
tes a saldos de contas patrimoniais de exercícios anteriores, contabilizados a debito da conta 
Superávit acumulado do Patrimônio social da Entidade, como segue:
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