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Mensagens

SÉRGIO ESTEVES

Este é o segundo relatório de atividades do Imaflora. Ele 

resulta de um amadurecimento em relação ao anterior e 

propõe novas referências de performance institucional, in-

corporadas de modo a aprimorar a transparência e, com 

ela, as condições de diálogo com os públicos implicados 

em seu propósito e em seu jeito de realizá-lo.

Uma abertura ao diálogo, contudo, tem inúmeras conse-

qüências. No caso do Imaflora, a mais relevante delas tal-

vez tenha sido a aprendizagem, ao nível da organização, 

de que a transparência é devida; ela permite o aprimora-

mento institucional e, longe de estar resolvida, se manterá 

ao longo do tempo em permanente construção com os di-

versos interlocutores. Outras conseqüências importantes 

foram o debate interno envolvendo realizações, escolhas 

metodológicas e identidade e, naturalmente, a oportuni-

dade da auto-crítica. Por tudo isso, esse desejo de apro-

fundar a inclusão dos públicos no cotidiano organizacional 

contribuiu para fortalecer um espírito de equipe que veio 

se formando sobre um contexto de reconhecimento da im-

portância das diferenças e do valor das contribuições in-

dividuais.

Para pensar este relatório o Imaflora buscou referências 

de conteúdo e forma em diversas fontes: empresas, con-

sultorias, organizações da sociedade, academia, organis-

mos multilaterais, experiências de profissionais de campo 

e algumas outras. Nesse processo, enfrentou diversas di-

ficuldades, sendo talvez, a maior delas, refletir a complexi-

dade de um trabalho que procura integrar aspectos ambi-

entais, econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e de 

solidariedade em um propósito mais amplo de melhoria da 

qualidade de vida, a partir do protagonismo local. Muitas 

vezes os indicadores examinados não ofereciam a trans-

parência desejada ou não davam conta de impactos e limi-

tações, principalmente metodológicas, na realização do 

trabalho; muitas vezes eles não indicavam o custo das so-

luções nem mostravam se a organização estava criando 

novos problemas com elas.

Os resultados desta procura por transparência, que apro-

funda a legitimação da instituição diante dos seus públi-

cos, podem ser conhecidos nas páginas a seguir. Espera-

mos que aproveitem e que, em diálogos futuros, conti-

nuem contribuindo para o vir-a-ser do Imaflora como uma 

organização que procura integrar, dentro de sua área de 

especialização, iniciativas relevantes de desenvolvimento 

social.

Sérgio A. P. Esteves

Presidente do Conselho Diretor



O ano de 2006 foi dedicado, prioritariamente, à organiza-

ção de processos internos e à realização das atividades 

essenciais ao alcance de nossa missão, com o objetivo de 

preparar o IMAFLORA para um novo ciclo de crescimento 

e inovação.

Tivemos avanços no desenvolvimento e na implementa-

ção da nova política de recursos humanos, nos processos 

de trabalho, nos controles administrativos, nos progra-

mas de certificação e na área de comunicação. Houve, 

ainda, investimentos em tecnologia e infra-estrutura. 

Os momentos de debate e de reflexão, proporcionados em 

parte pela decisão de  elaborar um relatório público, mobi-

lizaram a equipe para questões internas. Desta forma, 

passamos a buscar novamente nossa identidade, questio-

nando nossa missão, nossa visão, nossa estrutura, nossa 

transparência e nossa comunicação.

A priorização de questões e de processos internos não 

ofuscou os expressivos resultados dos programas em 

2006. Foram sete novos certificados no programa de cer-

tificação florestal, mantendo-se a alta diversidade e inclu-

indo três casos complexos: a Terra Indígena do Baú da et-

nia Kayapó, a Companhia Suzano no estado de São Paulo e 

o manejo de florestas nativas em reservas legais de pe-

cuaristas no Acre. Já o programa de certificação agrícola 

dobrou o número de empreendimentos certificados, diver-

sificando o perfil dos produtores de café e certificando a 

primeira fazenda de goiaba. 

Outros projetos também tiveram resultados expressivos, 

como a II Feira Brasil Certificado e o fomento ao conceito 

da certificação nas cadeias de móveis, de café e de papel 

e celulose. Também pode-se mencionar atividades inova-

doras, iniciadas durante o ano, como o caso da coopera-

ção sul-sul com uma ONG parceira da República dos Ca-

marões e o grande projeto para estimular mudanças de 

práticas de produção e de fomento a certificação de pe-

quenos produtores de café. 

Além disso, contribuímos com a realização das consultas 

públicas para a criação de novas unidades de conserva-

ção no estado do Pará e fomos convidados a integrar o 

grupo da sociedade civil para a implementação da morató-

ria do desmatamento da soja no Amazônia. Essas e outras 

atividades somente foram possíveis a partir de parcerias e 

da participação em fóruns e articulações coletivas. 

Outro fator determinante para o sucesso do ano foi a dedi-

cação e a concentração da equipe para enfrentar a neces-

sidade de organização interna da instituição e o desafio de 

um 2006 com muitas atividades. Trabalhamos num ritmo 

acima do desejável, mantendo o mesmo número de pes-

soas entusiasmadas e muito eficientes. Tais característi-

cas resultaram em um saldo financeiro positivo, que será 

usado para novos investimentos e para a alocação no 

Fundo Patrimonial.

A participação dos membros dos conselhos diretor, fiscal 

e consultivo também foi fundamental para orientar a estra-

tégia e refletir sobre os dilemas institucionais, tanto na 

área programática, quanto na gestão. Finalmente, gosta-

ria de dedicar este relatório ao Tasso Rezende de Azevedo 

e ao Andre Giacini de Freitas, que criaram as bases e pro-

porcionaram condições para que o Imaflora fosse a enti-

dade apresentada neste material.

Luís Fernando Guedes Pinto

Secretário Executivo
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Apresentação



Apresentação
O Imaflora iniciou suas atividades em 1995, quando a pre-

servação das florestas tropicais passava a ter maior im-

portância na agenda internacional. A grande novidade na 

época foi a criação do Conselho de Manejo Florestal (FSC - 

Forest Stewardship Council), que trouxe, em 1993, uma 

nova abordagem para enfrentar o desmatamento cada vez 

mais acelerado: a conservação através do uso das flores-

tas. A idéia central era incentivar a  exploração econômica 

dos recursos da floresta, pautada em critérios sociais e 

ambientais que possibilitassem a sua sustentabilidade no 

longo prazo. O manejo florestal representava uma alterna-

tiva que poderia ser somada às estratégias já existentes, 

além de evitar a conversão da floresta para outros usos.

O princípio que norteou a constituição do FSC, por um gru-

po que incluía madeireiros, ambientalistas, representan-

tes de movimentos sociais, povos indígenas e artesãos de 

26 países, motivou também profissionais brasileiros liga-

dos ao setor florestal a pensar em uma entidade local, que 

pudesse implementar o sistema de certificação FSC no 

país. Naquele momento, já havia florestas brasileiras 

certificadas, com processos conduzidos por certificado-

res internacionais. 

O grupo que concebeu o Imaflora propunha uma entidade 

da sociedade civil, sem fins lucrativos, que pudesse apli-

car o sistema do FSC no Brasil, com a premissa de que se-

ria necessário um profundo conhecimento local para a 

correta implantação deste instrumento. A entidade deve-

ria tornar o sistema FSC um mecanismo de governança 

para o setor florestal, tornando-o um catalizador de mu-

danças socioambientais. O Instituto deveria trabalhar 

com a diversidade de empreendimentos florestais no Bra-

sil, priorizando, porém a aplicação e o acesso do sistema 

FSC aos projetos comunitários e de pequenos produtores. 
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Assim nasceu a primeira instituição do Hemisfério Sul a 

trabalhar com a certificação florestal. 

No entanto, cedo concluiu-se que seria necessário am-

pliar o universo e as ferramentas do Instituto para atingir 

sua missão de maneira mais efetiva. Além de florestas, 

era importante influenciar a agricultura. Em 1996 inicia-

ram os estudos para a criação de um programa de certifi-

cação agrícola, inspirado no sistema do FSC, que anos 

mais tarde resultou na concepção da Rede de Agricultura 

Sustentável. 

Nos primeiros anos também foram criados programas que 

lidavam com treinamento e capacitação, comercialização 

e políticas públicas, assumindo ser necessário formar 

pessoas, influenciar mercados e governos para provocar 

mudanças no manejo florestal e na produção agrícola.

A missão do Imaflora é contribuir para o desenvolvimento 

sustentável, incentivando e promovendo o manejo flores-

tal e agrícola ambientalmente adequado, socialmente jus-

to e economicamente viável; utilizando como ferramentas 

a certificação, o treinamento e a capacitação, o apoio ao 

desenvolvimento de mercados e a formulação de políticas 

públicas. 

Com suas ações, o Imaflora pretende contribuir para:

aumentar a conservação de recursos naturais do país, 

incluindo a área de ecossistemas naturais protegidos e 

restaurados, solos e água;

aumentar o bem-estar de assalariados rurais, suas fa-

mílias e comunidades de entorno de empreendimentos 

florestais e agrícolas;

Missão e objetivos gerais

!  

!  

Alguns marcos na histó-

ria do Imaflora:

1996 - O mapeamento participativo de parte 

da Floresta Nacional do Tapajós;

1997 - A primeira certificação de manejo 

florestal na Amazônia, da empresa Mil Ma-

deireira;

1998 - A certificação florestal da empresa 

Klabin do Paraná;

2000 -  A parceria com o Imazon e com o A-

migos da Terra - Amazônia Brasileira, cons-

tituindo a Aliança para o Consumo Susten-

tável e a publicação do livro Acertando o 

Alvo;

2001 - A primeira certificação de uma co-

munidade na Amazônia, a Cachoeira, no 

Acre;

2002 - A primeira certificação agrícola, da 

empresa de café DaTerra;

2002 - A construção em madeira certificada 

e a mudança para a sede própria;

2004 - A realização da I Feira Brasil Certifi-

cado;

2006 - O primeiro projeto de cooperação 

sul-sul, na República dos Camarões.
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Público-alvo e Programas

Elevar a renda e a qualidade de vida de comunidades e 

pequenos produtores florestais e agrícolas;

afirmar a viabilidade de um modelo de desenvolvimento 

com alto desempenho socioambiental; e, 

contribuir para o fortalecimento do movimento socioam-

biental nacional e internacional.

Os recursos naturais e as pessoas afetadas pela atividade 

florestal e agrícola no país - trabalhadores e comunidades 

de entorno - são o público primário do Imaflora. No entan-

to, para promover a integração desejada com esses públi-

cos, o Instituto se relaciona com: empreendimentos flo-

restais e agrícolas, sejam grandes, médias ou pequenas 

empresas e comunidades, produtores rurais, trabalhado-

res florestais e agrícolas, pesquisadores, estudantes, 

ONGs, formuladores de políticas públicas e privadas e 

consumidores individuais e corporativos de produtos flo-

restais e agrícolas.

Para alcançar seus objetivos e atingir seus públicos, o 

Imaflora organiza suas atividades em cinco programas, 

que procuram se complementar de maneira estratégica:

Programa de Certificação Florestal (PCF) - Executar certifica-

ção socioambiental do manejo de florestas naturais e 

plantações com transparência, independência, consistên-

cia técnica, eficiência e credibilidade.

 

Programa de Certificação Agrícola (PCA) - Executar certifica-

ção socioambiental de sistemas agrícolas com transpa-

rência, independência, consistência técnica, eficiência e 

credibilidade.

Programa de Treinamento e Capacitação (PTC) - Informar, 

sensibilizar e capacitar representantes dos diversos seto-

res da sociedade sobre o conceito da certificação e do 

bom manejo florestal e agrícola, aprofundando questões 

conceituais e contextuais.

Programa de Desenvolvimento de Mercados (PDM) - Contri-

buir para a viabilidade do bom manejo florestal e agrícola, 

incentivando o desenvolvimento de ações e políticas que 

estimulem o consumo e a produção responsável em em-

presas, governo e sociedade civil que utilizam ou comer-

cializam produtos de origem agrícola ou florestal.

Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas 

(PPP) - Contribuir para a formulação de políticas de interes-

se público, relacionadas a florestas e agricultura, buscan-

do a inserção adequada de aspectos socioambientais, 

transparência e controle social. 

O Imaflora trabalha com sistemas de certificação socio-

ambientais voluntários e independentes. Atualmente, a 

Instituição executa a Certificação FSC (Forest Steward-

ship Council ou Conselho de Manejo Florestal), que define 

padrões mundiais para a boa utilização das florestas e a 

Certificação da Rede de Agricultura Sustentável, que pre-

mia práticas agrícolas responsáveis.

O FSC é uma organização internacional com sede na Ale-

manha, composta por membros (instituições ou pessoas 

físicas), distribuidos, de acordo com seu interesse ou área 

de atuação, em três câmaras: ambiental, social e econô-

mica. Cada câmara é sub-dividida em membros do sul e 

do norte. A estrutura do Conselho Diretor do FSC segue a 

mesma divisão. 

A Certificação Socioambiental e o 

Imaflora
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Os empreendimentos florestais certificados por este sis-

tema devem estar em conformidade com os Princípios e 

Critérios (P&C) do FSC e com as eventuais adaptações re-

gionais e por tipo de floresta. Os P&C do FSC são definidos 

pela Assembléia Geral de membros, realizada a cada três 

anos. Mudanças nos Princípios e Critérios, nos procedi-

mentos e políticas do FSC somente podem ocorrer medi-

ante aprovação majoritária em cada câmara, seja na As-

sembléia ou no Conselho Diretor. O Imaflora é membro do 

FSC internacional e do FSC Brasil, na câmara econômica, 

por ser enquadrado como entidade certificadora.

O FSC não conduz processos de certificação, mas creden-

cia entidades para fazê-lo. O Imaflora está habilitado a 

avaliar empreendimentos florestais no Brasil, devido a 

uma parceria com o Programa de Certificação Florestal 

SmartWood da Rainforest Alliance, ONG americana pio-

neira em certificação florestal, credenciada ao FSC.

Os Princípios gerais do FSC são:

1. Obediência às Leis e aos Princípios do FSC  - O manejo 

florestal deve respeitar todas a leis aplicáveis ao País onde 

opera, os tratados internacionais e acordos assinados 

pelo País e obedecer aos Princípios e Critérios do FSC.

2. Responsabilidades e direitos de posse e uso da terra - Os 

direitos de posse e uso de longo prazo relativos à terra e 

aos recursos florestais devem ser claramente definidos, 

documentados e legalmente estabelecidos.

 

3. Direitos  dos Povos Indígenas - Os direitos legais e costu-

mários dos povos indígenas de possuir, usar e manejar 

suas terras, territórios e recursos devem ser reconhecidos 

e respeitados.

 

4. Relações Comunitárias e Direitos dos Trabalhadores - As 

atividades de manejo florestal devem manter ou ampliar o 

bem estar econômico e social de longo prazo dos trabalha-

dores florestais e das comunidades locais.

 

5. Benefícios da Floresta - As operações de manejo florestal 

devem incentivar o uso eficiente dos produtos e serviços 

da floresta para assegurar a viabilidade econômica e uma 

grande gama de benefícios ambientais e sociais.

 

6. Impacto Ambiental - O manejo florestal  deve conservar a 

diversidade ecológica e seus valores associados, os re-

cursos hídricos, os solos e os ecossistemas e paisagens  

frágeis e singulares, e ao assim atuar, manter as funções 

ecológicas e a integridade da floresta.

 

7. Plano de Manejo - Um plano de manejo - apropriado à es-

cala e intensidade das operações propostas -  deve ser 

escrito, implementado e atualizado. Os objetivos de longo 

prazo do manejo florestal e os meios para atingí-los devem 

ser claramente definidos.

PRODUTOS CERTIFICADOS FSC



PRODUTOS CERTIFICADOS RAS

 

8. Monitoramento e Avaliação - O monitoramento deve ser 

conduzido - apropriado à escala e à intensidade do manejo  

- para que seja avaliado o rendimento dos produtos flores-

tais, a condição da floresta, a cadeia de custódia, as ativi-

dades de manejo e seus impactos socioambientais.

 

9. Manutenção de florestas de alto valor de conservação - As 

atividades em manejo de florestas de alto valor de conser-

vação devem manter ou ampliar os atributos que definem 

estas florestas. Decisões relacionadas às florestas de alto 

valor de conservação devem sempre ser consideradas 

preventivas. 

 

10. Plantações - As plantações devem ser planejadas e 

manejadas de acordo com os Princípios e Critérios do 

FSC. Considerando que elas podem proporcionar um le-

que de benefícios sociais e econômicos e contribuir para 

satisfazer as necessidades globais por produtos flores-

tais, recomenda-se que elas complementem o manejo, re-

duzam as pressões e promovam a restauração e a conser-

vação das florestas naturais.

Após a certificação das florestas, ocorre a certificação de 

cadeia de custódia. Esta garante a rastreabilidade do pro-

duto certificado ao longo de cada etapa da cadeia de pro-

cessamento e comercialização.

A certificação da Rede de Agricultura Sustentável

A certificação agrícola opera no sistema da Rede de Agri-

cultura Sustentável (RAS). Fundada em 1998, a rede lati-

no-americana de ONGs conservacionistas é composta por 

oito entidades: Conservación y Desarrollo (Equador), FIIT  

(Fundación Interamericana de Investigación Tropical) 

(Guatemala), ICADE (Instituto Para La Cooperación y Au-

todesarrollo) (Honduras), Imaflora (Brasil), Fundación Na-

tura (Colômbia), ProNatura Chiapas (México), Rainforest 

Alliance (EUA e Costa Rica) e SalvaNatura (El Salvador).

A RAS define e aplica normas para a agricultura tropical, 

priorizando cultivos de grande impacto socioambiental. 

Os empreendimentos certificados devem respeitar as 

Normas de Agricultura Sustentável, que passam a ter o 

Mais informações, em inglês e em espa-

nhol, no endereço www.fsc.org. Também é 

possível acessar informações no endereço 

da iniciativa nacional do FSC, o Conselho 

Brasileiro de Manejo Florestal (FSC Brasil) 

(www.fsc.org.br). 
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Para conhecer detalhes dos princípios e cri-

térios da Rede de Agricultura sustentável, 

consulte a Norma da Agricultura Sustentá-

vel no site do Imaflora (www.imaflora.org).

direito de utilizar o selo Rainforest Alliance Certified TM. 

As normas são compostas por princípios, critérios e indi-

cadores. Os princípios gerais cobrem as seguintes áreas:

1. Sistema de gestão ambiental e social - São técnicas para 

planejar e executar a produção, de acordo com boas práti-

cas ambientais, sociais e econômicas. 

 

2. Conservação de ecossistemas - Proteção e recuperação 

das matas e dos ecossistemas naturais que integram a 

paisagem agrícola. 

 

3. Proteção da vida silvestre - Abrigo à vida silvestre e 

proteção às áreas que contém alimentos e que servem pa-

ra reprodução desses animais. 

 

4. Conservação dos recursos hídricos - Tratamento e uso 

consciente  da água. 

 

5. Tratamento justo e boas condições de trabalho - Respeito 

a

os direitos dos trabalhadores rurais e de suas famílias. 

 

6. Saúde e segurança ocupacional - Treinamento e desen-

volvimento de programas de saúde e segurança ocupacio-

nal para melhorar as condições de trabalho. 

 

FAZENDA DE CAFÉ CERTIFICADO RAS

7. Relações com as comunidades - Interação com as comu-

nidades locais na busca do desenvolvimento regional. 

 

8. Manejo integrado do cultivo - Monitoramento de pragas e 

doenças e redução gradativa do uso de produtos químicos 

prejudiciais à saúde humana e ao meio-ambiente.

 

9. Manejo e conservação do solo - Controle da erosão e recu-

peração da fertilidade natural do solo. 

 

10. Gerenciamento integrado de resíduos - Programas para 

redução, re-uso e reciclagem de resíduos. 

Após a certificação, ocorre a certificação de cadeia de 

custódia. Esta garante a rastreabilidade do produto certifi-

cado ao longo de cada etapa da cadeia de processamento 

e comercialização.



Posicionamento



Posicionamento
Presente na missão do Imaflora, o desenvolvimento sus-

tentável é um rumo, que deve orientar sistemas de produ-

ção e modos de vida responsáveis, conciliando interesses 

econômicos, sociais e ecológicos. Trata-se de um proces-

so de melhoria contínua, que permite atender às neces-

sidades da geração atual sem comprometer as futuras. 

Nesse sentido, a Instituição optou por aplicar esse concei-

to, trabalhando com florestas e agricultura, pois reconhe-

ce que a conservação dos recursos naturais (biodiversida-

de, água, solo e ar) e a qualidade de vida da população de-

pendem, em grande parte, dos recursos florestais e dos 

sistemas de produção agrícola.

Assim, o Imaflora considera que boas práticas de produ-

ção devem ser destacadas e premiadas e que a certifica-

ção socioambiental, independente e realizada de forma 

transparente, pode ser um bom mecanismo para promo-

ver mudanças rumo ao desenvolvimento sustentável para 

empreendimentos de qualquer escala. 

Adicionalmente, o Instituto quer garantir que a certifica-

ção seja aplicável e acessível, inclusive, para pequenos 

empreendimentos, pois considera que esse instrumento 

somente será efetivo quando as avaliações forem realiza-

das, no mínimo, em escala de propriedade rural, indepen-

dente da espécie cultivada ou manejada. Isto é, deve-se 

avaliar o desempenho socioambiental de toda proprieda-

de e de todas as pessoas que trabalhem e residam em sua 

área, mesmo apresentando apens um cultivo certificado.

O Imaflora acredita que o manejo florestal de áreas natu-

rais de grande e pequena escala é uma importante alterna-

tiva de uso da terra para o País. O manejo madeireiro e não 

madeireiro, aliado à estratégias de preservação de áreas 
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protegidas, deve valorizar a floresta e colaborar para a sua 

conservação. 

As plantações florestais e a atividade agrícola devem con-

tribuir não somente para a conservação, mas também pa-

ra a recuperação dos recursos naturais. Devem também 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-es-

tar dos trabalhadores agroindustriais e das comunidades 

de seu entorno. Além disso, as plantações florestais têm 

um importante papel para diminuir a pressão de degrada-

ção sobre as florestas naturais. 

Para o Instituto, a Amazônia tem um papel fundamental na 

qualidade de vida do planeta, por isso, é importante que 

sua vocação e aptidão produtiva para o manejo florestal e 

para produção agroflorestal sejam respeitados. Portanto, 

o Imaflora não certifica empreendimentos agrícolas de 

grande escala na fronteira do bioma, enquanto a dinâmica 

do desmatamento não for claramente compreendida e o 

Instituto estiver seguro de que a certificação pode ter efei-

to positivo na paisagem e na qualidade de vida local. 

A certificação de plantações florestais e de empreendi-

mentos agrícolas de grande escala em outros biomas se-

rão trabalhados, visando conservação, recuperação dos 

recursos naturais e desenvolvimento sócio-econômico. 

O Estado tem papel primário na garantia dos direitos, na 

formulação e na aplicação de políticas e instrumentos que 

promovam mudanças rumo ao desenvolvimento susten-

tável. Todavia, o setor privado deve ser atuante na conser-

vação dos recursos naturais e na elevação da qualidade 

de vida de seus funcionários e comunidades afetadas pela 

sua atividade. A sociedade civil deve dialogar e buscar so-

luções conjuntas com o Estado e com o setor privado, mas 

deve monitorá-los de maneira independente.   

PLANTAÇÃO FLORESTAL



Estrutura 
e

Funcionamento 



Estrutura e Funcionamento 
O Imaflora é uma associação civil sem fins lucrativos, ge-

rida pelo conselho (diretor, fiscal e consultivo), pela secre-

taria executiva e por uma equipe operacional (quadro I). 

Os três conselhos são compostos por voluntários com 

vasta experiência e credibilidade pública em suas áreas 

de atuação, comprometidos com a missão do Instituto e 

com acúmulo em: manejo florestal, Amazônia, relações 

sociais e trabalhistas, diversidade, consumo, comunica-

ção, empreendedorismo social, pequena produção, pro-

dução empresarial, agroecologia, negócios, sustentabili-

dade e captação de recursos. 

O conselho diretor, composto por até nove membros, de-

fine a direção estratégica da Instituição em duas reuniões 

anuais ordinárias. O conselho fiscal é formado por até três 

pessoas, que fiscalizam a aplicação dos recursos financei-

ros e o patrimônio e apoiam o desenvolvimento legal do 

Imaflora. 

O conselho fiscal analisa o balanço contábil anual, o pare-

cer da auditoria independente e faz recomendações para 

sua aprovação pelo conselho diretor. Para tanto, o conse-

lho fiscal se reune ordinariamente uma vez por ano. O con-

selho consultivo tem número ilimitado de membros e sub-

sidia o conselho diretor em assuntos específicos.

A gestão interna é liderada pela secretaria executiva, 

composta pelo secretário executivo e pelo secretário téc-

nico adjunto, definidos pelo conselho diretor, com manda-

to 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 ativi-

dades. A secretaria executiva e os programas são apoia-

dos pelo departamento administrativo e pelo departamen-

to de comunicação. 
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O Instituto também apresenta um comitê de gestão, com-

posto pelo secretário executivo, secretário técnico adjun-

to e gerente administrativo. Esse comitê apoia a secreta-

ria executiva na tomada de decisões. Quando necessário, 

também pode haver consultas aos conselheiros ou aos 

membros da equipe. Para assuntos específicos, são for-

mados comitês com mandato definido, como no caso do 

desenvolvimento da política de recursos humanos. 

Anualmente, na mesma data da reunião ordinária do con-

selho diretor, ocorre a reunião anual, onde são convidados 

os membros de todos os conselhos e a equipe operacio-

nal. Nesta oportunidade, conselheiros e equipe refletem e 

debatem, conjuntamente, a respeito de temas estraté-

gicos e dilemas institucionais. 

O planejamento estratégico é composto por planos tria-

nuais, elaborados pelo secretário executivo em conjunto 

com a equipe e aprovados pelo conselho diretor. 

Debates sobre assuntos estratégicos ocorrem durante as 

reuniões mensais ordinárias com toda a equipe técnica e 

administrativa. Esses momentos são utilizados para a 

atualização de informações e para a integração dos pro-

gramas e das áreas. No entanto, o formato e o conteúdo 

destas reuniões precisam ser revistos e aprimorados, já 

que o boletim interno tem assumido esse papel. O boletim 

é uma publicação quinzenal que apresenta as atividades e 

os resultados do período, a agenda de trabalho e as infor-

mações sobre novos projetos. 

Assim como a reunião mensal, as políticas internas para 

nortear a gestão e a tomada de decisão dos programas, 

como a de gênero e a de transgênicos, precisam ser revis-

tas e atualizadas. Além disso, outras precisam ser desen-

volvidas, como a de critérios para a seleção de financiado-

res e a de empreendimentos candidatos à certificação.

Toda a equipe interna é contratada em regime CLT, com 

base em Piracicaba, estado de São Paulo. Há um acordo 

coletivo exclusivo para definir as relações entre o Imaflora 

e sua equipe, que é re-definido anualmente. A gestão de 

recursos humanos é feita com base em uma política que 

contem descrição de cargos, tabela salarial, formas de 

apoio ao desenvolvimento profissional, plano de carreira, 

recrutamento e seleção e um sistema de avaliação de 

desempenho. Os benefícios, iguais para todos os cargos, 

compreendem: apoio parcial para plano de saúde indivi-

dual, apoio alimentação, auxílio-creche e seguro de vida. 

As atividades do Imaflora são viabilizadas por recursos  

financeiros de entidades que apóiam a missão, o plano 

QUADRO I - ORGANOGRAMA DE GOVERNANÇA E PROGRAMAS

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Depto Administrativo

Progr. de Des. de MercadosProgr. de Certif. Agrícola

Depto Comunicação

Progr. de Polítícas PúblicasProgr. de Trein. e Capac.Progr. de Certif. Florestal Projetos Especiais

 

 

 
 

Conselho Consultivo

Secretaria Executiva



 

SEDE DO IMAFLORA
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estratégico do Instituto e projetos específicos. Além dis-

so, o Instituto também possui receita de serviços, majori-

tariamente de certificação florestal ou agrícola. O eventual 

resultado positivo do exercício de cada ano é transferido 

para um fundo patrimonial, que somente pode ser utilizado 

com a aprovação do conselho diretor. 

Os serviços de certificação para comunidades e pequenos 

produtores podem ser subsidiados por recursos de pro-

jetos, de financiadores institucionais e pelo Fundo Social 

de Certificação. Composto por uma taxa de 5% cobrada de 

serviços prestados para empresas, o Fundo Social, so-

mente pode ser movimentado com autorização do secre-

tário executivo. O subsídio total para este público vai até 

40% do custo total do serviço de certificação. O valor dis-

ponível é constituído do rendimento do Fundo no ano ante-

rior acrescido de 50% do valor captado naquele ano. 

Localizado em Piracicaba, o escritório é um imóvel pró-

prio. Atualmente, é um edifício de dois pavimentos, com 
2 2área de 433 m , num terreno de 2.200 m . O edíficio, foi um 

projeto inovador de arquitetura e engenharia, feito de 

madeira certificada FSC. Também foi concebido com o 

propósito de minimizar o consumo de energia elétrica, 

água e produção de resíduos.

O escritório do Imaflora



Programa de Certificação Florestal 

Lineu Siqueira Jr.

Ana Cristina Nobre da Silva

Ana Patrícia Cota Gomes

Cassiano Sazaki

Daniele Renata Rua

Lucia Massaroth

Maurício Voivodic

Ricardo Camargo Cardoso

Programa de Certificação Agrícola

Edson Teramoto

Marina Piatto 

Ana Cristina Nobre da Silva

Secretaria e Controladoria dos Programas de Certifi-

cação

Renata Palhano Castanho

Sonia Maria de Souza

Programa de Treinamento e Capacitação

Ana Patrícia Cota Gomes

Eduardo Trevisan Gonçalves

Programa de Desenvolvimento de Mercados

Maria Regina Nouer

Programa de Políticas Públicas

Roberto Palmieri

Estagiários

Alan Rigolo

Fonvinhuy Gordian Fanso

Fernanda Pereira
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Conselho

Equipe

Conselho Diretor

Adalberto Veríssimo 

André Vilas Boas 

Célia Cruz (Vice-presidente)

Fabio Albuquerque 

Marcelo Paixão 

Maria Zulmira de Souza

Marilena Lazzarini

Sergio A. P. Esteves (Presidente)

Silvio Gomes de Almeida

 

Conselho Fiscal

Adauto Tadeu Basílio 

Erika Bechara 

Conselho Consultivo

Armin Deitenbach 

Mario Mantovani 

Rita Mesquista 

Secretaria Executiva

Luís Fernando Guedes Pinto

Lineu Siqueira Jr.

Administração

José Marcos Carvalho

Edenilson Garcia 

Fábio Casarin

Margarete Bertochi 

Marilza dos Santos 

Milton Paulo Ferreira 

Robson Vieira 

Rosângela Sáttolo Salvador 

Comunicação

Priscila Mantelatto

Simoni Picirilli 



Projeto Biocomércio: FUNBIO, UNCTAD e NATURA

Greenpeace  Cidade Amiga da Amazônia

GT Castanha: Comissão Pró-índio e IBENS

GT Florestas do FBOMS: Grupo de Trabalho do Fórum 

Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desen-

volvimento

IBENS (Instituto Brasileiro de Educação em Negócios Sus-

tentavéis)

Projeto KIC Cacau: IESB (Instituto de Estudos Socioam-

bientais do Sul da Bahia) 

IIED (International Institute for Environment and Develop-

ment)

GT Manejo Florestal Comunitário 

Projeto Moore: Imazon e SECTAM

IBD (Instituto Biodinâmico de Botucatu)

IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas)

OIT (Organização Internacional do Trabalho)

Plataforma RSE (Responsabilidade Social das Empresas) 

Brasil

Revista Primeiro PLANO - Responsabilidade Social & De-

senvolvimento Sustentável

Rainforest Alliance

Red Puentes Brasil: IBASE, IDEC, Observatório Social e 

Ceris

Rede de Agricultura Sustentável: Conservación y Desar-

rollo (Equador), FIIT  (Fundación Interamericana de Inves-

tigación Tropical) (Guatemala), ICADE (Instituto Para La 

Cooperación y Autodesarrollo) (Honduras), Fundación Na-

tura (Colômbia), ProNatura Chiapas (México), Rainforest 

Alliance (EUA e Costa Rica) e SalvaNatura (El Salvador). 

SFU (Sustainable Forest Use) - ICCO (Interchurch Organi-

zation for Development Coopera-tion)

SmartWood

Trajeto RH

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Deve-

lopment)

WR São Paulo Eventos e Congressos 

R
E

L
A

T
Ó

R
I

O
 

A
N

U
A

L 
2

0
0

6

1 9

Financiadores

Parcerias e Redes

Institucionais 

Fundação Ford 

Oxfam Novib  

ICCO (Interchurch Organization for Development Coope-

ration)

Projetos 

Fundação Overbrook 

GEF (Global Environment Facility)  - Rainforest Alliance

ICCO (Interchurch Organization for Development Coopera-

tion) -  Projeto Camarões

IIED (International Institute for Environment and Develop-

ment)

Oxfam Novib -  KIC Cacau

OIT (Organização Internacional do Trabalho)

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Deve-

lopment)

União Européia  

USAID (United States Agency for International Develop-

ment)

 

ABIMÓVEL (Associação Brasileira das Indústrias do Mo-

biliário)

Aliança para o Consumo Responsável: Amigos da Terra, 

Imazon e Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Banco Real ABN AMRO

CES/FGV (Centro de Estudos em Sustentabilidade / Funda-

ção Getúlio Vargas)

CIEFE (International Centre for Environmental and Forestry 

Studies) - República dos Camarões

Consórcio ALFA: IEB, IFT, Imazon, Pesacre, Ipê e Universi-

dade da Flórida. 

ECL (Ethical Certification and Labelling)

ESALQ (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz") / 

USP (Universidade de São Paulo)

FACES do Brasil (Fórum de Articulação para o Comércio 

Ético e Solidário)



Indicadores



Indicadores
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Os indicadores permitem medir e monitorar o desempe-

nho institucional frente aos objetivos gerais, resultados 

operacionais e aspectos internos. A avaliação quantitati-

va dos resultados externos é medida e avaliada anualmen-

te, em função dos programas de certificação. Apesar dis-

so, nesse ano o Imaflora começou a desenvolver um mé-

todo para avaliar o impacto qualitativo de sua atividade. 

Os aspectos internos, tanto ambientais quanto sociais, 

são uma preocupação institucional, buscando coerência 

entre a conduta externa e interna. Para tanto, o Instituto 

toma uma série de medidas para minimizar os impactos 

ambientais no escritório e procura proporcionar condi-

ções de trabalho satisfatórias e motivadoras. Parte desta 

postura ainda não está amparada em políticas, mas em 

práticas. Estas informações estão sintetizadas nos qua-

dros V e VII e no Balanço Social (modelo IBASE) (tabela I).

Neste primeiro ano, o Instituto está numa fase de diagnós-

tico e auto-conhecimento formal do  desempenho interno 

e externo. Portanto, para nenhum dos conjuntos de indica-

dores foram estabelecidas metas para 2007. 

Indicadores de resultado

Econômicos: incluídos no Balanço Financeiro e Balanço 

Social (modelo IBASE) (tabela I).

Socioambientais: considera dados de todos os empreendi-

mentos florestais e agrícolas certificados desde 1995, e 

com certificados válidos em 31 de dezembro de 2006. Por-

tanto, não inclui certificados suspensos ou cancelados.



Total de empreendimentos certificados, com verificação de práticas socioambientais:                                                  58

Empreendimentos certificados de comunidades ou pequenos produtores:                                                                      12

Relação entre pequenos e total de empreendimentos certificados:                                                                               21%

Biomas com empreendimentos certificados:                                                              Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado 

Estados do país com empreendimentos certificados:                                                                                                      13

Área certificada, com verificação de práticas socioambientais:                                                                      2.848.825 ha 

Maior área certificada:                                                                                                                                     1.543.460 ha

Menor área certificada:                                                                                                                                               69 ha

Área de ecossistemas naturais protegidos ou sendo recuperados 

em empreendimentos certificados  (inclui área de manejo de 

ecossistemas naturais):                                                         

325.849 ha de áreas protegidas ou em recuperação  

                                                                                                                    + 1.927.034 ha de áreas naturais sob manejo

Proporção média da área de ecossistemas protegidos ou sendo recuperados em empreendimentos certificados:      35%

 (somente considera plantações florestais e agricultura):                                                                                             .

Número de assalariados em empreendimentos empresariais certificados:                                                               18.860 
(não inclui safristas de empreendimentos agrícolas).

Número de famílias em pequenos empreendimentos certificados:                                                                                148

QUADRO II - INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS FSC E RAS

QUADRO III - EVOLUÇÃO DE CERTIFICADOS DE MANEJO FLORESTAL FSC
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Sociais:  incluído no Balanço social modelo IBASE 

(Anexo).

Ambientais:
3– Consumo de água:                                    224 m

–Consumo de energia elétrica:               16,90 Kwh
2 2 

–Emissão de CO :             72,19 toneladas  de  CO

–Consumo de papel para impressão: 102 resmas 

                                                       = 51 mil folhas

–24 pilhas recarregáveis e não descartadas 
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QUADRO IV - CERTIFICADOS AGRÍCOLAS RAS

QUADRO V - INDICADORES INTERNOS

EMISSÕES DE GEE (GASES DE EFEITO ESTUFA)

MEDIDAS INTERNAS 

Medidas para minimizar o consumo de recursos natu-

rais e a produção de resíduos* 

–Edíficio construído com madeira certificada FSC. 

–Edíficio que procura minimizar a necessidade de 

iluminação artificial.

–Existência de sanitário seco, que não consome á-

gua e os resíduos são decompostos e usados como 

adubo no jardim.

–Existência de composteira para a decomposição 

de resíduos orgânicos.

–Separação do lixo reciclável.

–Pilhas recarregáveis nas máquinas fotográficas.

–Uso de tonners recarregáveis nas impressoras.

– Impressão dos dois lados do papel.

–O único automóvel é movido à álcool.

–Uso de papel de impressão certificado FSC.

–Consumo de café certificado pela RAS. 

-Equipamentos eletrônicos obsoletos são doados 

para uso de outras entidades.



Receitas Totais 100% 100%

a. Recursos governamentais (subvenções) 0,00% 0,00%

b. Doações de pessoas jurídicas 0,00% 0,00%

c. Doações de pessoas físicas 0,00% 0,00%

d. Contribuições 0,00% 0,00%

e. Patrocínios 0,00% 0,00%

f. Cooperação internacional 32,91% 46,18%

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 52,37% 42,36%

h. Outras receitas 14,72% 11,46%

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 26,43% 25,47%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 53,91% 50,23%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 19,66% 24,30%

    Operacionais 70,36% 80,01%

    Impostos e taxas 0,16% 0,60%

    Financeiras 11,86% 12,14%

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 17,62% 7,25%

    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) 0,00% 0,00%

a. Alimentação 1,40% 1,36% 0

b. Educação 0,63% 1,06% 0

c. Capacitação e denvolvimento profissional 0,28% 0,29% 0

d. Creche ou auxílio-creche 0,04% 0,09% 0

e. Saúde 0,80% 0,99% 0

f. Segurança e medicina no trabalho 0,07% 0,08% 0

g. Transporte 0,01% 0,01% 0

h. Bolsas/estágios 0,00% 0,00% 0

i. Outros 0,00% 0,00% 0

Total - Indicadores sociais internos 3,24% 3,89% 0

Valores totais 0,00% 0,00%  0

6 - Outros indicadores metas 2007

Nº total de alunos(as) 0

Nº de alunos(as) com bolsas integrais 0

Valor total das bolsas integrais R$

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 0

Valor total das bolsas parciais R$

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 0

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$

0 0

0

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim  [ X ] não          Possui registro no: [  ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

De utilidade pública? [ X ] não     Se sim, [  ] federal   [  ] estadual   [  ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ X ] não

2 - Origem dos recursos
2006

Valor (mil reais)
2005

Valor (mil reais)

0

1 - Identificação

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

Natureza jurídica:[ X ] associação  [  ] fundação  [  ] sociedade       sem fins lucrativos?[ X ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[  ]sim [X  ] não

0

4.278.608 3.291.111

0 0

0 0

0 0

0 0

1.408.047 1.519.995

2.240.856 1.394.087

629.705 377.029

3 - Aplicação dos recursos
2006

Valor (mil reais)
2005

Valor (mil reais)

3.406.391 3.092.650

900.325 787.697

1.836.426 1.553.512

669.641 751.441

471.163 601.210

1.042 4.511

79.431 91.230

118.004 54.491

0 0

4 - Indicadores sociais internos

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

% 

sobre 

receita

% 

sobre 

receita

metas 2007
2006

Valor (mil reais)

2005

Valor (mil reais)

60.000 44.797

27.093 34.793

11.999 9.704

1.716 2.938

34.020 32.688

3.173 2.741

620 421

156 0

138.777 128.082

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade     (Ações e 

programas aqui listados são exemplos, ver instrução)*

2006
%      

sobre 

receita

2005
%      

sobre 

receita

metas 2007
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

0

2006 2005

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais
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TABELA I - BALANÇO SOCIAL (MODELO IBASE)



7 - Indicadores sobre o corpo funcional metas 2007

Nº total de empregados(as) ao final do período 0

Nº de admissões durante o período 0

Nº de prestadores(as) de serviço 0

% de empregados(as) acima de 45 anos %

Nº de mulheres que trabalham na instituição 0

% de cargos de chefia ocupados por mulheres %

Idade média das mulheres em cargos de chefia 0

Salário médio das mulheres R$

Idade média dos homens em cargos de chefia 0

Salário médio dos homens R$

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 0

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

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia 0

Salário médio dos(as) negros(as) R$

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 0

Salário médio dos(as) brancos(as) R$

Nº de estagiários(as) 0

Nº de voluntários(as) 0

2006 2005

26 26

2 7

16 13

19,23% 19,23%

14 13

15,00% 16,00%

36 35

R$ 3.352 R$ 2.560

40 39

R$ 4.378 R$ 3.172

5 5

0,00% 0,00%

0 0

R$ 3.079 R$ 2.368

21 20

R$ 4.003 R$ 2.985

1 0

0 0

Nº portadores(as) necessidades especiais 0

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$

8 - Qualificação do corpo funcional metas 2007

0 0

R$ R$

2006 2005

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

meta 2007

%  de mulheres no comitê de gestão

%  de negros no comitê de gestão

idade média do comitê de gestão

%  de mulheres no conselho diretor

14,2 0,0

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e 

responsabilidade social
2006 metas 2007

50% por indicação  50% por seleção/concurso __% por indicação  __% por seleção/concurso

Se "sim" na questão anterior, qual?

Se "sim" na questão anterior, qual?

10 - Outras Informações 2006 2005

0 0

0 0

46 45

33 33

%  de negros no conselho diretor 11 11

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade em seu quadro funcional?

[ x ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

[  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

[  ] negros     [ x ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________

[  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?

[  ] sim, institucionalizada    

[ x ] sim, não institucionalizada    [  ] não

[  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

[  ] negros     [ x ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________

[  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________

[ x ] não são considerados  

[  ] são sugeridos   [  ] são exigidos

[  ] não são considerados  

[  ] são sugeridos   [  ] são exigidos

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de 

responsabilidade social e ambiental:

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição:
[  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[ x ] ocorre em todos os níveis [  ] ocorre em todos os níveis

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos coordenadores(as) 

e diretores(as) da organização:

[  ] não ocorrem     [ x ] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o acompanhamento 

de:

[  ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] experimentação animal/vivissecção

[ x ] não tem

[  ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] experimentação animal/vivissecção

[  ] não tem

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº total de docentes

      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

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

      Nº de graduados(as)

      Nº de graduandos(as)

      Nº de pessoas com ensino médio

      Nº de pessoas com ensino fundamental

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

      Nº de pessoas não-alfabetizadas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

26

13

7

2

3

1

0

0

26

12

8

2

3

1

0

0
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Programa de Certificação Florestal

Foram certificados sete novos empreendimentos de ma-

nejo florestal, que totalizam 1.660 mil hectares (Tabela II). 

Entre esses, o destaque vai para a Terra Indígena do Baú, 

da etnia Kayapó, com 1.543.460 hectares. 

Ao final do ano, o programa contava com 40 empreendi-

mentos certificados, totalizando 2.817.698 hectares. Com 

a certificação da Terra Indígena, os projetos de florestas 

naturais passaram a responder por 68% da área certifica-

da e a área de plantações florestais passou a representar 

32%. Vale destacar que 56% da área de florestas naturais 

pertencem às comunidades. 

Nesse período, houve esforços para melhorar os meca-

nismos de transparência dos processos de certificação, 

especialmente quanto à consulta pública. Durante as au-

ditorias de certificação, a equipe se empenhou para que a 

consulta fosse ampliada às partes interessadas locais, 

através da realização de entrevistas com diferentes enti-

dades e atores locais. Esta iniciativa mostrou-se positiva 

para casos de convocação prévia às reuniões públicas, 

aumentando assim, em alguns casos, a participação de 

membros da comunidade nas reuniões. 

Além disso, foi feito um esforço para ampliar o leque de 

entidades consultadas, que restringia-se ao sindicato dos 

trabalhadores locais. Entretanto, o desafio de descobrir a 

melhor maneira de divulgar as reuniões públicas e de 

obter informações relevantes para o processo de consulta 

pública, junto às partes interessadas, permanece. 



Comunidades 

!  

Além da certificação da Terra Indígena do Baú, destaca-se 

a primeira suspensão da certificação de um empreendi-

mento comunitário, a comunidade ABONARI, no Amazo-

nas. O certificado foi suspenso temporariamente, até que 

o grupo tome as ações necessárias para atingir os requeri-

mentos do sistema FSC.

Neste ano, outras novas comunidades se interessaram 

pela certificação, sendo uma no Cerrado, onde ainda não 

há projetos comunitários certificados. Neste foi feita uma 

visita técnica. Além disso, foram feitas 12 auditorias de 

monitoramento nos projetos já certificados. Atualmente 

são 10 comunidades certificadas, atingindo 125 famílias 

(quadros VIII e IX).

Entretanto, a área de comunidades ainda apresenta desa-

fios:

 Identificar e trabalhar as fragilidades dos projetos co-

Florestas Naturais 

Houve a certificação da empresa Ouro Verde, no estado do 

Acre, um projeto empresarial inovador, que consiste no 

manejo madeireiro em áreas de reserva legal de fazendas 

de pecuária. Com isso, o Imaflora acredita que os empre-

sários agropecuários passarão a valorizar o recurso flores-

tal, o que pode representar mais uma possibilidade para 

contribuir com a conservação das florestas na Amazônia.

As empresas certificadas na Amazônia continuaram em 

situação instável em 2006. A taxa cambial desfavorável, a 

ocorrência de invasões de madeireiros ilegais e famílias 

sem terra, e a ineficiência dos processos de licenciamento 

fizeram com que as empresas certificadas tivessem um 

ano pouco produtivo e de baixos rendimentos. Destaque 

para o Grupo Precious Woods que, além de enfrentar sé-

rios problemas fundiários em sua área de manejo no Pará, 

tem passado por problemas econômicos que ameaçam a 

continuidade de suas atividades no Brasil. 

EMPRESA CERTIFICADO/CÓDIGO DATA TIPO PORTE
ÁREA 
TOTAL
(Ha)

ÁREA 
Produção 

(Ha) 

CONSERVAÇÃO 
(Ha)

PRODUTOS

SW -FM/COC -1808

 

3/2/2006

 

Plantação

 

Empresa

 

1,812

 

1,277

 

496

 

Toras para serraria, 
para processo e 
madeira para energia 

SW -FM/COC -1820

 

3/7/2006

 

Plantação

 

Grupo 
Produtores

 
5,158

 

2,602

 

1,529

 

Toras de Pinus para 
serraria e processo.

SW -FM/COC -1777

 
2/13/2006

 
Plantação

 
Empresa

 
20,981

 
13,438

 
7,544

 
Toras para serraria, 
para processo e 
madeira para energia 

SW -FM/COC -1843 3/28/2006 Plantação Empresa 4,360  2,613  1,669  Toras de eucalipto

SW -FM/COC -
NTFP2054

 

10/17/2006

 

Natural 

 

Comunidade

 

1,543,460

   

Castanha

 U.Suzano SW -FM/COC -2093

 

11/22/2006

 

Plantação

 

Empresa

 

77,078

 

46,108

 

26,529

 

Toras de eucalipto

Ouro Verde Importação SW -FM/COC -2130 12/28/2006 Natural Empresa
7,500

Toras de diversas 
espécies de madeira 
tropical.

ESTADO

MOTRISA RS

PEDRO 
GUIMARÃES(Grupo)

PR

RENOVA PR

SOUZA CRUZ SC e RS

TI -BAÚ PA

SUZANO – SP

e Exportação Ltda.
AC

TABELA II: EMPREENDIMENTOS DE MANEJO FLORESTAL CERTIFICADOS  FSC EM 2006.

A lista completa dos certificados pode ser obtida no site do Imaflora (www.Imaflora.org).
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AC

AM

RR

RO

AP

MT

PR

MS

BA

MA

TO

MG

PI

GO

CE

SE

RN

PB

PE

AL

PA

SC

SP
RJ

RS

munitários para garantir a manutenção de longo prazo da 

certificação dessas áreas.

Promover o debate entre técnicos do IMAFLORA e co-

munitários com especialistas em manejo comunitário, 

PFNMs e questões trabalhistas, com o objetivo de discutir 

os desafios e os temas chaves relacionados à certificação 

FSC frente à realidade do manejo comunitário no Brasil.

Melhoria/adequação da ferramenta de certificação à 

realidade comunitária (padrões, formato e linguagem dos 

relatórios, etc).

!   

!   

 

TI Bau: Castanha in natura e oleo de
castanha

Ervateira Putinguens: Erva-Mate

PROJETOS CERTIFICADOS

PROJETOS EM PROCESSO

Associação
Porto Dias:
Madeira

Associação
Chico Mendes:
Madeira

Associação APRUMA: 
Madeira serrada 

Associação dos Produtores de
artesanato e seringa: Lâminas de
couro vegetal.

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

COOPER-CA: Palmito de açaí

PAE Equador:
Madeira

F
o

n
te

: 
IM

A
F

L
O

R
A

 /
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tu
a

liz
a

ç
ã

o
: 
N

o
v
e

m
b

ro
/2

0
0

6

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

!   

!   

!   

Capacitação dos atores envolvidos com a certificação 

comunitária (técnicos, comunitários, ONGs, etc).

Acompanhamento mais próximo de como a comunida-

de está encaminhando as questões referentes à certifica-

ção (não somente nas visitas de monitoramento).

Desenvolvimento de mercado para produtos comunitá-

rios certificados.

QUADRO VI: LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS DE COMUNIDADES E PEQUENOS PRODUTORES 
CERTIFICADOS E EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PELO IMAFLORA/SMARTWOOD



Plantações Florestais

Foram certificados cinco novos empreendimentos, um no 

estado de São Paulo e os demais na região sul, totalizando 

109.389 hectares. São empreendimentos com áreas de 

1.812 hectares a 77.078 hectares, que apresentam gran-

de diversidade entre si, incluindo desde toras para serraria 

até matéria-prima para celulose e papel. Manteve-se a 

média de 35% do total das áreas certificadas destinadas 

para a conservação (reservas legais, áreas de preserva-

ção permanente ou outras modalidades).

Além dos novos certificados, foram feitas 20 auditorias de 

monitoramento nos projetos já existentes (quadro VIII). 

Também foi feita a pré-avaliação na Adami S/A. Madeiras 

e uma visita técnica na Celulose Irani S/A.

Três projetos deixaram de ser certificados no ano: a Roh-

den Artefatos de Madeira Ltda., que não renovou o processo 

de certificação, a Aracruz Celulose S/A. - Unidade Guaíba, 

que solicitou o cancelamento e a Indústrias Pedro N. Pizza-

tto Ltda., que teve seu certificado cancelado por não cum-

prir as ações corretivas.
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QUADRO VII: EVOLUÇÃO DE NOVOS CERTIFICADOS DE MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO
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Cadeia de Custódia 

A certificação de cadeia de custódia FSC tem a finalidade 

de garantir a rastreabilidade dos produtos florestais certi-

ficados, desde a floresta até o consumidor final, permitin-

do que tais produtos recebam o selo FSC.

Em 2006, observou-se um crescimento expressivo da cer-

tificação em relação aos anos anteriores (quadro IX).

No total, foram emitidos trinta novos certificados de cade-

ia de custódia, dos quais sete se devem à empresas que 

migraram de outro certificador para o Imaflora.

Nove empresas renovaram os certificados que estariam 

expirando em 2006. Também observou-se um elevado 

cancelamento de certificados (24 empresas), dos quais 

sete foram cancelados pelo Imaflora e os restantes por so-

licitação das empresas que não estavam comercializando 

produtos certificados ou por razões financeiras.

QUADRO IX: EVOLUÇÃO DOS CERTIFICADOS DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
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QUADRO VIII - EVOLUÇÃO DE CERTIFICADOS DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS.



As certificações em destaque neste período foram:

-Takaoka: Primeiro empreendimento do ramo imobiliário a 

ser certificado na América do Sul.

-Gráficas de Embalagens: Neste ano foram certificadas 

cinco empresas do ramo de embalagens, a grande maioria 

fornecedora da Natura.

-Stenfar: Empresa distribuidora de produtos do Grupo Su-

zano na Argentina.

-Suzano Europe: Escritório comercial do Grupo Suzano loca-

lizada em Nyon, Suíça.

-Klabin: Certificação de três fábricas de papel nos estados 

de Santa Catarina e São Paulo. 

-Masisa e Fornecedores: O grupo Masisa, anteriormente 

certificado pela SGS, optou por transferir os seus certifi-

cados de Manejo Florestal e de Cadeia de Custódia para o 

Imaflora. Neste processo, 6 dos seus fornecedores tam-

bém migraram para o Instituto.

EMPRESA CERTIFICADA COC FSC

A lista completa pode se obtida no site do 

Imaflora  (www.Imaflora.org).



Certificação Agrícola

O ano 2006 foi importante para a consolidação do Progra-

ma de Certificação Agrícola (PCA), tanto no Imaflora quan-

to no cenário brasileiro, especialmente na cafeicultura. 

Foram certificados doze novos empreendimentos, entre 

eles nove fazendas de café, uma propriedade produtora de 

goiaba, um grupo de agricultores familiares que produz 

frutas amazônicas e uma torrefadora que distribui seu café 

em restaurantes e cafeterias da região metropolitana de 

Campinas. Desta forma, o programa dobrou o número de 

certificados em 2006 e suas perspectivas de crescimento 

são ainda maiores para 2007. 

Entre os anos 2002 e 2005 foram certificados sete empre-

endimentos e cinco cadeias de custódia como demons-

tram as tabelas III e IV. Neste período foram certificadas 

propriedades das maiores empresas do setor, onde o ta-

manho médio das fazendas era de aproximadamente 3 mil 

hectares. Já em 2006 as fazendas certificadas (tabela III) 

passaram a apresentar uma área média de mil hectares. 

Esta comparação entre os três anos iniciais do PCA e o 

ano 2006 demonstra que a certificação agrícola passou a 

atingir empreendimentos de menor escala, embora ainda 

grandes.

A meta para os próximos anos é encontrar um equilíbrio 

entre o número de empreendimentos certificados, o tama-

nho das propriedades, a diversificação de culturas e o al-

cance econômico. O PCA trabalha para que a certificação, 

uma ferramenta para a melhoria das questões socioambi-

entais na agricultura, seja cada vez mais acessível a todos 

os produtores que se adequem às Normas da Rede de 

Agricultura Sustentável.

Outra importante atividade realizada em 2006 foi o início 

do Projeto Nespresso.  O PCA realizou a verificação de pa-

drões socioambientais da Nespresso em fazendas de café 

cooperadas à Cooxupé na região do cerrado mineiro. A 

Cooxupé é uma das mais expressivas cooperativas de 

café do Brasil e do mundo. Esta atividade (verificação de 

campo de padrões criados por uma empresa) foi a primei-

ra do gênero realizada pelo Imaflora e está sendo avaliada.

A perspectiva de crescimento do PCA também está rela-

cionada à aprovação pelo GEF do Projeto Café e Biodiver-

sidade, que será um importante incentivo para que  os 

produtores organizados em grupos tenham acesso à cer-

tificação. 

O PCA concluiu o ano 2006 com um total de 18 empreen-

dimentos certificados e 6 cadeias de custódia, ganhando 

assim, espaço significativo no Brasil e atingindo uma área 

total de quase 32 mil hectares certificados. Atualmente, 

existem, aproximadamente, 11 mil hectares de áreas em 

conservação, o que representa mais de 30% da área total 

dos empreendimentos e mais de 4.500 trabalhadores ru-

rais envolvidos (fixos e safristas). 
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1.598,0 268,0 1.032,0 23

Alto Cafezal (café, 

cerrado)
1.232,0 540,0 266,0 245 14.000

Faz. Juliana (café, 

cerrado)
477,8 185,0 125,0 90 5.500

Várzea da Onça 

(café, caatinga)
100,0 80,0 20,0 26 412

Brasileiro Specilaty 

Coffees (café, 

cerrado)

1.014,0 405,0 256,0 70 22.000

Império (café, 

cerrado)
590,4 202,6 478,9 26 3.500

Vereda (café, 

cerrado)
3.083,7 1.115,6 654,9 70 54.000

Santana Pedregulho 

(Café transição Mata 

Atlântica e cerrado)

518,8 246,5 149,5 35 10.500

Val frutas (goiaba, 

São Paulo)
14,0 10,0 2,9 6

Fazenda Lambari 

(café, sul de Minas)

577,0

613,5 

410,0

283,0

142,8

210,0

193

350

14.096

2.841

Fazenda Água Limpa 

1 (café, cerrado)

TOTAL 10.338,1 3.992,2 3487,6 1169 137.349

amazônicas, grupo, 

Amazônia)

Projeto RECA (frutas 

Empreendimento  
Total Conservação

Trabalhadores
permanentes  

Sacas
café

(60Kg)

Área (ha)

  Com a
cultura 

certificada

Crodamazon Óleo vegetal fixo de café verde Manaus-AM

Croda Óleo vegetal fixo de café  verde Campinas-SP

Gazzola Chierighini Alimentos Ltda Café torrado e moído e café torrado Itú-SP

Café Bom Dia Café torrado e moído e café torrado Varginha-MG

Cerrado Beneficiamento de Café Exportador de café verde Patrocínio-MG

Café Villa Borghesi /  Marcos Januzzi ME Café torrado e moído e café torrado Artur Nogueira-SP

Empreendimento Produto certificado Localização

TABELA III: EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS CERTIFICADOS RAS EM 2006.

TABELA IV: EMPREENDIMENTOS DE CADEIA DE CUSTÓDIA CERTIFICADOS RAS NO PERÍODO DE 2002 A 2006.

A lista completa dos certificados pode ser obtida no site do Imaflora (www.Imaflora.org).



Programa de Treinamento e 

Capacitação

Textos publicados:

Capítulos de livro 

- Gomes, P.C.; Pinto, L.F.G (2006). Treinamento em certifi-

cação FSC e a  conservação dos recursos florestais. In: 

Bensusan, N.; Barros, A.C.; Bulhões, B.; Arantes, A. (eds). 

Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo? 

São Paulo  Peirópolis  IEB, CEBDS, WWF, TNC. p. 237-

239. 

- Gomes, P.C.; Pinto, L.F.G (2006). Training in FSC certifica-

tion and the conservation of forest resources. In: Bensu-

san, N.; Barros, A.C.; Bulhões, B.; Arantes, A. (eds). What 

on earth is biodiversity? São Paulo  Peirópolis  IEB, 

CEBDS, WWF, TNC. p. 237-239. 

- Pinto, L. F. G; Gonçalves, E. T. (2006). Certificação da Pro-

dução Agroflorestal: conceitos, oportunidades e desafios. 

In: Montoya, L. et al. Sistemas agroflorestais e desenvol-

vimento com proteção ambiental: perspectivas, análises 

e tendências. Colombo  EMBRAPA Florestas. 

Artigo científico

- Pinto, L.F.G.; Bernardes, M.S.; Pereira, A.R. (2006). Yield 

and plant performance of sugarcane in an on-farm inter-

face with rubber in Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasilei-

ra. (41):2: 251-255.

Artigos técnicos

- Silva, A. C. N. Benefícios sociais da certificação florestal 

FSC. Revista opiniões. 2006.

- Gonçalves, E. T.  A certificação Socioambiental no Brasil 

e os cafés com o selo Rainforest Alliance. Cafepoint. 2006.

- Gomes, A. P. C; Freitas, A. G. Manejo comunitário gera 

benefícios sociais e preservação. Visão Agrícola: A sus-

tentabilidade do manejo florestal. 2006.

Capacitação em certificação:

-Treinamento em Certificação Florestal FSC para Profis-

sionais de Comunicação das Empresas Certificadas: Rea-

lizado na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo/SP, no 

dia 21 de fevereiro de 2006, o evento contou com a partici-

pação de 30 profissionais (50% mulheres) de comunica-

ção e marketing das empresas certificadas pelo Imaflora. 

O objetivo do encontro foi orientar esses profissionais so-

bre os conceitos básicos de manejo e certificação flores-

tal e, principalmente, em como utilizar corretamente a 

mensagem e a logomarca do FSC, frente às novas regras 

de uso da imagem. Ocorreu também um Mídia Trainning 

para a II Feira Brasil Certificado, com o objetivo de apre-

sentar a estratégia de comunicação da feira, a fim de ma-

ximizar a visibilidade das empresas certificadas exposito-

ras durante o evento. Na ocasião foram oferecidas infor-

mações sobre o mercado de produtos certificados, a área 

certificada no Brasil e no Mundo, o volume de negócios, a 

representatividade no setor, entre outras informações. 

-Treinamento para as novas Normas da Certificação da 

Rede de Agricultura Sustentável / RAS: Realizado no dia 

19 de Junho de 2006, em Uberlândia/MG, o treinamento 

contou com a presença de 14 participantes, sendo com-

posto por clientes do Programa de Certificação Agrícola 

do Imaflora e outros potenciais clientes interessados no 

sistema RAS. O objetivo foi informar e capacitar os partici-

pantes em relação as novas normas Rainforest Alliance, a 

atuação do IMAFLORA e estudos de caso, aplicando o sis-

tema RAS.

-Curso de Capacitação em Certificação Florestal para téc-

nicos do Governo do Acre e do Centro de Formação Pro-

matec: Realizado em Rio Branco, Acre, entre os dias 09 e 
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11 de outubro de 2006, este curso buscou atender à uma 

antiga demanda do PROMATEC e dos técnicos do Gover-

no do Acre de capacitação em certificação florestal FSC. 

Dado que boa parte dos participantes trabalhavam direta-

mente com produtores florestais, seja ministrando cursos 

de EIR (Exploração e Impacto Reduzido) ou fornecendo 

assistência técnica como parte do programa de extensão 

florestal do Governo. Esse curso representou um elevado 

potencial multiplicador e foi marcado por discussões de 

alto nível técnico.

-Workshop de Certificação como Mecanismo de Cons-

ciência Ambiental: No dia 24 de outubro, ocorreu em São 

Carlos, no campus da Universidade de São Paulo, o III Sim-

pósio de Engenharia Ambiental, onde o Imaflora ministrou 

um Workshop sobre Certificação Florestal FSC, para apro-

ximadamente 50 alunos graduandos e formados na área 

ambiental (principalmente engenheiros ambientais da 

própria Universidade). O principal objetivo do workshop 

foi apresentar a certificação florestal como uma ferramen-

ta de consciência ambiental através do desenvolvimento 

sustentável, para futuros profissionais da área.

Capacitação de Auditores Interno e Externo do Imaflora

-Curso de Capacitação para Auditores - Certificação Rede 

de Agricultura Sustentável (RAS): Realizado pela Rede de 

Agricultura Sustentável, nos dias 15 e 16 de março de 

2006, em Piracicaba/SP, o curso contou com a participa-

ção de 11 auditores. O objetivo do evento foi atualizar os 

auditores internos e externos do Imaflora sobre as novas 

normas de certificação da RAS. 

-Treinamento Auditor Externo COC: Realizado no Imaflora 

no dia 2 de junho de 2006, treinamento para um auditor ex-

terno do Imaflora, sobre auditoria e procedimentos para 

Certificação de Cadeia de Custódia (COC). O objetivo des-

te treinamento é aumentar o número de auditores exter-

nos capacitados pelo Imaflora, de forma a tornar mais efi-

ciente os monitoramentos de COC, diminuindo a sobrecar-

ga de trabalho dos técnicos internos.

-Treinamento Auditores COC: Nos dias 17 e 18 de julho de 

2006, ocorreu no Imaflora um treinamento sobre certifica-

ção de cadeia de custódia, técnicas de auditoria e aspec-

tos sociais na indústria, onde foram treinados 8 profissi-

nais para atuarem como auditores do Imaflora ou consul-

tores na preparação das empresas para a certificação. 

-Treinamento Auditores Plantações: No dia 19 de julho de 

2006 e mais 5 dias de campo (24 a 28 de julho de 2006) 

em duas empresas florestais (Seta e Flosul), foi realizado 

um treinamento teórico-prático sobre certificação de 

MINI-CURSO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL FSC PARA PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO DAS EMPRESAS CERTIFICADAS



plantações florestais, na sede do Imaflora, para José Fer-

raz e Ezequiel Fiorezi. O principal objetivo do treinamento 

teórico foi qualificar auditores para treinamento de cam-

po, enquanto a parte prática teve seu enfoque em qualifi-

car auditores externos para auditorias em manejo florestal 

em florestas plantadas.

-Treinamento Auditora Social: Em setembro foi realizado 

na sede do Imaflora e em campo (duas auditorias  25 a 27 

de setembro e 6 a 8 de novembro), o treinamento da audi-

tora externa Thaís Trocon Rosa (arquiteta, mestranda em 

História pela Unicamp, com 7 anos de experiência profis-

sional, principalmente com comunidades e pesquisas só-

cio-espaciais). Tal atividade foi voltada para o Programa 

de Certificação Agrícola e para as Normas de Certificação 

da RAS.

Projeto na República dos Camarões: 

O projeto, financiado pela ICCO, iniciou em abril de 2006. O 

seu principal objetivo é transferir conhecimentos sobre 

certificação florestal FSC aos atores locais de Camarões. 

 

A grande demanda de instituições locais daquela região 

por informações sobre certificação foi a principal justifica-

tiva para que o projeto fosse aceito. Atualmente, a certifi-

cação tem sido intensamente discutida, não só em Cama-

rões, mas em toda a África Central. As grandes madeirei-

ras da região estão sendo pressionadas a se certificarem 

por compradores europeus, o que reflete um redireciona-

mento da atenção dos movimentos ambientalistas inter-

nacionais para esta região. Além disso, em função de ca-

racterísticas políticas e sociais próprias, a certificação flo-

restal nesta região é um processo bastante complexo e di-

fícil, mas ao mesmo tempo muito importante para redefi-

nir os padrões de uso dos recursos florestais. 

 

Neste contexto, a ausência de instituições locais com ex-

periência sobre o tema impulsionou a busca pela contri-

buição do Imaflora em um projeto de capacitação de ato-

res. Esta idéia foi concebida nas discussões do Sustaina-

ble Forest Use - SFU, grupo composto por diversas insti-

tuições de países em desenvolvimento que atuam na área 

florestal, organizado e financiado pela ICCO e no qual o 

Imaflora é participante desde 2005.

 

A principal linha de atuação deste projeto foi a capacita-

ção da equipe de técnicos de uma ONG local, chamada 

CIEFE (Centre Internationnal d'Etudes Forestières et Envi-

ronnementales), que também recebe financiamento da 

ICCO e participa do SFU. O CIEFE é uma ONG Camaronesa, 
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de médio porte, que desenvolve trabalhos desde 1995 na 

área de políticas públicas florestais e de manejo florestal 

comunitário. 

 

Essa capacitação tem sido realizada de duas formas:

i)Acompanhamento e assessoria a projetos comunitários: 

O CIEFE tem intermediado o relacionamento entre comu-

nidades e uma empresa madeireira que está em processo 

de certificação. Neste processo, a equipe do CIEFE tem a 

responsabilidade de orientar as comunidades locais sobre 

o processo de certificação e as possíveis formas de parti-

cipação e resolução de conflitos. O Imaflora tem contribuí-

do com a elaboração de materiais que são utilizados em 

atividades de capacitação das comunidades locais.

ii)Visita a projetos no Brasil: Durante 25 dias, 3 pessoas da 

equipe do CIEFE estiveram no Brasil conhecendo diferen-

tes iniciativas relacionadas à certificação florestal que po-

deriam ser replicadas em Camarões. Foram visitadas ins-

tituições financeiras, projetos de manejo comunitário e 

empresarial, projetos de relacionamento empresa x co-

munidades e compradores de madeira certificada.

 

Além do CIEFE, este projeto visa estender a capacitação 

sobre o tema para outras instituições locais. Para isso, o 

CAPACITAÇÃO SOBRE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL EM CAMARÕES
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Imaflora forneceu um curso de Capacitação em Certifica-

ção Florestal para 23 técnicos de 12 ONG's locais,  o pri-

meiro sobre este tema realizado em Camarões. Este curso 

foi marcado pelo grande interesse dos participantes e pela 

forte demanda por informação nesta área. Ocorreu um ou-

tro curso do mesmo gênero no início de 2007.

 

Outra atividade realizada neste intuito foi a elaboração e 

publicação do guia Certificação Florestal FSC: um guia 

simples para atores locais. Material desenvolvido com lin-

guagem simples e adaptado às condições locais, esse 

guia foi impresso em inglês e francês e tem sido distribuí-

do em diferentes países da África Central. Em função da 

importância do tema e da alta qualidade gráfica e visual, 

este material tem sido muito bem recebido por institui-

ções locais, o que tem trazido bastante visibilidade ao 

Imaflora na região. 



Programa de Desenvolvimento 

de Mercados

II Feira Brasil Certificado :

A segunda edição da feira foi realizada entre os dias 18 e 

20 de abril de 2006, no Centro de Convenções e Eventos 

Frei Caneca (São Paulo). Durante os três dias, os 56 expo-

sitores receberam 6.125 visitantes (45 do Exterior), os 

quais puderam conhecer empreendimentos comprome-

tidos com o desenvolvimento sustentável, realizar conta-

tos institucionais e comerciais, aprofundar seus conheci-

mentos sobre o mercado de produtos florestais nos Fó-

runs de Mercado e, ainda, conferir uma Mostra sobre De-

sign e Certificação Florestal FSC. 

 

O evento mostrou a grande variedade de produtos flores-

tais certificados existentes, como: madeira, móveis, pa-

pel e celulose, livros, painéis reconstituídos, objetos de 

decoração, brindes, alimentos, cosméticos, óleos e es-

sências), entre outros. Houve também diversidade de ex-

positores, desde empreendimentos comunitários, empre-

sariais, governos estaduais, instituições financeiras e 

ONGs.

O evento teve a presença de lideranças do setor florestal 

nacional e intenacional como Marina Silva (Ministra do 

Meio Ambiente), Jorge Viana (Governador do Estado do 

Acre), Eduardo Jorge (Secretário do Verde e do Meio Am-

biente da cidade de São Paulo) e  Chris Van der Goot (con-

selheiro do FSC International).

A Feira se tornou um espaço institucional do FSC e do pró-

prio setor florestal nacional, onde ocorreram eventos pa-

ralelos como a assinatura de um financiamento entre o 

Banco da Amazônia e o Grupo Orsa, e o lançamento dos li-

vros: “Biodiversidade: é para comer, vestir ou passar no 

cabelo?” do IIEB e “Além de Madeira: certificação de pro-

dutos não madeireiros" do CIFOR.

Na avaliação dos organizadores, a presença de um único 

expositor internacional na feira, não a caracterizou como 

um evento Latino-americano, conforme o planejado. O 

baixo número de visitantes internacionais também repre-

sentou outro ponto a ser aprimorado para as próximas 

edições.

Consumo Verde :

As atividades relativas ao projeto visaram aumentar o 

conhecimento público sobre os sistemas de certificação 

do FSC e da RAS, aumentar a demanda do mercado por 
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produtos certificados e fomentar negócios de empreen-

dimentos certificados. 

Cadeias de produtos florestais e agrícolas :

1. Móveis

Fornecedores do Banco Real ABN-AMRO. 

A partir da parceria com o IMAFLORA e de sua política 

interna de compras, o Banco Real ABN AMRO assumiu o 

compromisso de comprar apenas móveis certificados pe-

lo sistema FSC no médio prazo. Para isto, ocorreram as se-

guintes ações:

1) Entre novembro de 2006 e abril de 2007 foram realiza-

das reuniões com equipes do ABN,  para que os envolvi-

dos em processos de decisão tivessem maior entendi-

mento sobre a certificação FSC e reconhecessem a contri-

buição que essa ferramenta traz à sustentabilidade.

2) Workshop de Sustentabilidade nas Compras Coorporativas: 

Realizado no dia 23 de fevereiro de 2006, na sede do 

Banco ABN, em São Paulo, o evento contou com a partici-

pação de 15 profissionais, entre fornecedores de mobiliá-

rio do ABN e representantes do próprio banco. O objetivo 

do evento foi promover o diálogo com os fornecedores de 

móveis, sobre o tema certificação e sustentabilidade nas 

compras. 

2) Em agosto de 2006 foi assinado  um termo de compro-

misso entre o Banco ABN, o Imaflora e fornecedores de 

móveis do Banco, para que estes fossem certificados até  

julho de 2007. Alguns fornecedores já estão em processo 

de certificação.

 

Eventos da indústria moveleira

Realizado entre 26 e 29 de junho, em Arapongas (PR), o 

Imaflora participou do Congresso Internacional da Indús-

tria Moveleira, buscando adquirir melhor conhecimento 

da cadeia produtiva e disseminar a certificação FSC . O 

instituto também participou da Feira Nacional de Móveis, 

realizada entre 26 e 27 de julho de 2006, em Mirassol (SP). 

Na ocasião, foram realizados diversos contatos com fabri-

cantes de móveis, sendo perceptível o desconhecimento 

da certificação FSC.

Workshop Sustentabilidade na Indústria Moveleira

Realizado no dia 18 de outubro de 2006,  na sede da Fun-

dação Getúlio Vargas, em São Paulo, juntamente com o 

Centro de Estudos em Sustentabilidade, o evento contou 

com a participação de 71 pessoas de diversos setores co-

mo, Ongs, fabricantes de móveis, bancos, setor público, 

acadêmicos e  lojistas. O evento teve a duração de 4 horas 

distribuídas em palestras e em diálogo aberto com os par-

ticipantes. O resultado foi percebido pelo número de so-

licitações de avaliação de cadeia de custódia.

II FEIRA BRASIL CERTIFICADO



Parceria com ABIMOVEL

A Abimóvel (Associação Brasileira da Indústria Move-

leira) e o Imaflora, firmaram um compromisso, em novem-

bro de 2006, de divulgar a certificação FSC em eventos, 

seminários e feiras. O Imaflora se disponibilizou a apoiar a 

associação, para que as ações fossem positivas. 

  

2. Papel e celulose

Workshop Sustentabilidade na Indústria de Papel e Celulose

Realizado no auditório nobre da Fundação Getúlio Vargas, 

no dia 07 de junho de 2006, juntamente com CES (Centro 

de Estudos em Sustantabilidade) e Klabin, o evento con-

tou com a participação de diversas empresas usuárias de 

embalagens de papel cartão como Natura, Pão de Açucar, 

Procter and Gamble, Avon, Unilever e Carrefour. As pales-

tras foram ministradas pelo Imaflora, Klabin, CES, e um re-

presentante da gráfica Van Genetchen Packaging, o qual 

destacou a importância da certificação FSC para o consu-

midor europeu. Esta ação impulsionou a certificação de 8 

gráficas e um aumento na demanda pela certificação de 

cadeia de custódia.

 

3. Café

WorkShop Sustentabilidade na Produção de Café

Voltado ao desenvolvimento de produtos certificados agrí-

colas, no dia 26 de abril de 2006, o IMAFLORA realizou, 

juntamente com o CES/FGV, o evento que reuniu produto-

res, torrefadores, varejistas e Ongs. O objetivo do encon-

tro foi divulgar a certificação da Rede de Agricultura Sus-

tentável (Rainforest Alliance Certified), ainda pouco co-

nhecida no país. Após este evento, vários contatos foram 

realizados com interessados em aprofundar seus conhe-

cimentos sobre o assunto. Como resultado, o mercado na-

cional agora conta com 3 marcas de café certificado RA e 

houve um aumento na demanda por certificação. 

4. Comunidades

O programa apoiou a participação de 3 comunidades (Ka-

yapo, Cooper-ca e Comaru) na FIAM/2006 (Manaus). Es-

sas comunidades participaram da rodada de negócios 

realizada pelo Sebrae. Os resultados não foram mensura-

dos de forma adequada, não sendo possível afirmar que a 

venda de toda a produção das comunidades Kayapo e Co-

maru, tenha sido resultado desta ação. Em oportunidades 

futuras, será necessário uma melhor preparação e coor-

denação do Imaflora e das comunidades para avaliar me-

lhor o aproveitamento deste tipo de evento.
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Programa de Políticas Públicas

Agricultura e florestas

Moratória do desmatamento da soja

No dia 24 de julho de 2006, a ABIOVE (Associação Brasile-

ira das Indústrias de Óleos Vegetais), a ANEC (Associação 

Nacional de Exportadores de Cereais) e suas associadas 

anunciaram a adoção de uma moratória de dois anos na 

comercialização de soja proveniente de novos desmata-

mentos, no bioma Amazônia. O fato é desdobramento, 

principalmente, da campanha do Greeenpeace contra o 

desmatamento para o plantio de soja na Amazônia. 

Em seguida ao anúncio da moratória, formou-se um grupo 

de entidades da sociedade civil para implementar e moni-

torar a sua implementação. Este grupo é formado pelas 

organizações: Greenpeace, WWF, The Nature Conservan-

cy, Conservação Internacional, Amigos da Terra - Amazô-

nia Brasileira, IPAM e Imaflora, sendo também acompa-

nhado por ONGs e movimentos sociais da região de San-

tarém (PA). Estas entidades da sociedade civil se compro-

meteram a trabalhar junto às empresas do setor da soja, 

organizações da sociedade civil e o governo para atingir os 

objetivos da moratória, bem como, buscar governança 

nas áreas já desmatadas no bioma Amazônia. 

O Imaflora entende que a moratória não é uma medida su-

ficiente para combater o desmatamento, pois este é con-

sequência de um processo muito mais complexo do que o 

plantio de soja. Todavia, o fato de que as empresas do se-

tor da soja e suas entidades representativas tenham ado-

tado a moratória, demonstra um avanço na consciência 

ambiental e o reconhecimento do impacto que a expansão 

da soja tem sobre a floresta amazônica e a necessidade de 

buscar soluções adequadas para proteger esse 

importante bioma. Até o final de 2006, ocorreram as pri-

meiras reuniões do grupo da sociedade civil com o setor 

produtivo, quando iniciou a definição do plano de imple-

mentação da moratória. 

Sistemas de certificação 

Iniciativa brasileira para a certificação agropecuária

O Imaflora faz parte de um grupo de ONGs que tem traba-

lhado para criar um sistema nacional para certificação 

agropecuária, com abordagem socioambiental. Amigos 

da Terra - Amazônia Brasileira tem liderado este projeto 

em nome das demais organizações. O Imaflora tem apoia-

do a iniciativa em relação aos aspectos técnicos e políti-

cos de sistemas de certificação. Em 2006, definiu-se  a 

missão e os objetivos da iniciativa e iniciou-se a sensibili-

zação das partes interessadas para participar da ini-

ciativa.

A iniciativa brasileira visa estimular mudanças socioambi-

entais na atividade agropecuária, reduzindo seus impac-

tos e criando as condições para um sistema transparente 

de verificação voluntária, em que inclui a certificação in-

dependente. A iniciativa pretende ter efeito tanto no âmbi-

to da unidade produtiva quanto na paisagem, atendendo 

os diversos públicos interessados. Tem como objetivo a 

conservação do capital natural, sua recuperação quando 

oportuno, o respeito pelas relações trabalhistas, pelos di-

reitos humanos e direitos dos povos, bem como a melhora 

das condições socioambientais.

Sua meta é a criação de um sistema que estabeleça pa-

drões e procedimentos comuns - garantindo legitimidade 

e credibilidade ao longo da cadeia do mercado - para as di-

versas iniciativas promotoras de mudanças socioambien-

tais na atividade agropecuária, já em curso. Pretende-se 

atingir tal objetivo, por meio de processos setoriais ou re-

gionais, servindo como marco definidor e funcionando co-

mo referência para quaisquer novas iniciativas do mesmo 
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gênero.  

Biocomércio  UNCTAD 

O Imaflora trabalhou no desenvolvimento da ferramenta 

de verificação do sistema de Biocomércio da UNCTAD. A 

finalidade dessa ferramenta é identificar as empresas pra-

ticantes das normas de Biocomércio, bem como identifi-

car as principais debilidades encontradas nas empresas 

para o cumprimento total dessa norma. Basicamente, as 

normas de Biocomércio estabelecem um padrão para co-

mércio da biodiversidade de forma ética e promotora do 

bem estar social.

A atuação da instituição ocorreu em duas etapas. Na pri-

meira etapa, definiu a Ponte BT-RAS que consiste nos cri-

térios exigidos pela norma Biotrade, porém não pela nor-

ma RAS (Rede de Agricultura Sustentável), isto é, os crité-

rios complementares à norma RAS para obter certificação 

em ambas. Na segunda etapa, a Ponte BT-RAS foi testada 

no Projeto RECA, que é uma associação de agricultores fa-

miliares certificados pela RAS. 

Testes de campo similares foram realizados em outros 

países por instituições que trabalham com outras certifi-

cações (Orgânico, Fair Trade e ISO). Os resultados dos tes-

tes foram apresentados e discutidos no Workshop reali-

zado em Lima, em julho de 2006. 

Responsabilidade social empresarial

Red Puentes

A Red Puentes é uma associação de ONGs da América La-

tina e da Europa para a promoção da Responsabilidade So-

cial Empresarial, a partir de uma visão da sociedade civil. 

No Brasil, ela é formada pelo IBASE, IDEC, Observatório 

Social, Ceris e Imaflora. Em 2006, o Imaflora participou da 

reunião estratégica da Red no Brasil e da elaboração do 

novo projeto tri-anual internacional da Red, além de apoiar 

a coordenação do IBASE nos novos mecanismos de co-

municação da Red no Brasil.

A convite do IBASE, o Imaflora participou da comissão jul-

gadora do Prêmio Balanço Social de 2006, organizado pela 

Aberje, Apimec, Ethos, Fides e Ibase. Neste, o Instituto 

avaliou parte dos relatórios anuais das empresas candida-

tas ao Prêmio.

  

Unidades de conservação

Consultas Públicas para criação de unidades de conservação 

estaduais, no Pará: 

Em virtude da experiência adquirida com a elaboração do 

Guia de Consultas Públicas para Criação de Unidades de 

Conservação, a SECTAM e o IMAZON convidaram o Ima-

flora para apoiar a realização de consultas públicas para a 

CONSULTA PÚBLICA BELÉM



criação de três unidades de conservação:  

- Floresta Estadual do Paru, com uma área aproximada de 

3,6 milhões ha, distribuída entre os municípios de Monte 

Alegre (20%), Alenquer (18%), Almeirim (58%) e Óbidos 

(4%);

- Floresta Estadual de Trombetas, com uma área de 3,1 

milhões hectares, localizada nos municípios de Oriximiná 

e Óbidos e uma pequena fração no município de Alenquer.

- Floresta Estadual de Faro, com uma área de 636 mil hec-

tares, localizada nos municípios de Oriximiná e Faro.

Ao todo, ocorreram 7 reuniões públicas com a participa-

ção de cerca de 631 participantes. Antes das reuniões pú-

blicas, foram realizadas visitas de mobilização e prepara-

ção para as reuniões. O objetivo destas visitas foi contatar 

diretamente as lideranças locais, os agentes comunitários 

e as instituições locais (prefeituras, sindicatos, ONGs lo-

cais, escritórios de extensão rural, igrejas, etc.) para 

apoiar a divulgação nos municípios onde foram realizadas 

as reuniões públicas.

As reuniões preparatórias foram tão importantes quanto 

às reuniões públicas, pois, em muitas delas, alguns atores 

interessados puderam compreender a propostas de cria-

ção das Flotas e contribuir concretamente com a defini-

ção dessas Unidades de Conservação. O Imaflora destaca 

duas dessas reuniões: a primeira com os representantes 

das comunidades quilombolas residentes no município de 

Oximiná, na qual foi identificada a localização dessas co-

munidades e foi discutido os limites das Flotas; a segunda 

com a comunidade rural do Português, em Faro, que soli-

citou a ampliação dos limites da Flota, buscando incluí-las 

 

Floresta

Sem potencial para Flotas

Proposta Br 163 (MMA)

Proposta APA/Flotas Pará

QUADRO X: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO CRIADAS NO ESTADO DO PARÁ, A PARTIR DOS PROCESSOS DE CONSULTA 
EXECUTADOS PELO IMAFLORA
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dentro da Flota de Faro.  

A realização das consultas públicas teve papel importante 

no esclarecimento à comunidade local sobre a criação 

dessas Flotas, conferindo maior transparência ao proces-

so, além de cumprir as exigências legais. Também, ajudou 

a fornecer mais informações sobre a área e a contribuir 

com as propostas dos atores locais, resultando na altera-

ção dos limites (redução da Flota de Trombetas e amplia-

ção da Flota de Faro). 

Do ponto de vista institucional, a contribuição do Imaflora 

na criação das Florestas Estaduais no Pará possibilitou o 

aumento da experiência da instituição em processos de 

consulta pública. Entretanto, a participação da equipe do 

Imaflora restringiu-se às atividades operacionais para a 

realização das mesmas (divulgação, organização e docu-

mentação das reuniões públicas). Este fato limitou a capa-

cidade do Imaflora de  intervir e colaborar efetivamente no 

processo de criação de uma política pública extremamen-

te importante para a preservação do meio ambiente e com 

impactos significativos nas vida das comunidades locais. 

REUNIÃO PÚBLICA ORIXIMINÁ
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Anexos



Balanço patrimonial

TOTAL DO PASSIVO 3.516.398,66 2.600.949,24

   Reserva de Reavaliação 83.900,80 96.471,35

   Superavit do exercício 951.303,73 349.041,16

2.005.861,02 1.644.249,31   Patrimônio Social

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.041.065,55 2.089.761,82

   Receitas de projetos a executar 170.000,00 47.444,31

   Provisões para férias 161.028,51 121.216,81

   Impostos e contribuições a recolher 22.441,32 57.094,11

CIRCULANTE 475.333,11 511.187,42

TOTAL DO ATIVO 3.516.398,66 2.600.949,24

   Imobilizado 656.105,29 599.053,55

656.105,29 599.053,55PERMANENTE

   Outros créditos 73.009,93 53.097,64

   Contas a receber 524.478,32 221.028,87

   Aplicações financeiras 2.240.008,00 1.517.733,73

   Disponibilidades 22.797,12 210.035,45

CIRCULANTE 2.860.293,37 2.001.895,69

                                                      ATIVO                                                      ATIVO 2.0062.006 2.0052.005

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balanço patrimonial em  31 de dezembro de 2006 e 2005 (em reais)

 

   Fornecedores 16.017,90 179.586,81 

   Provisões para contingências fiscais 105.845,38 105.845,38  

 

                                                      PASSIVO                                                      PASSIVO 2.0062.006 2.0052.005



Demonstração de resultados

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos resultados dos exercícios findos em  31 de dezembro de 2006 e 2005 (em reais)

4.278.607,82 3.291.110,73

   Prestação de serviços 2.240.855,87 1.394.086,69

   Financiamentos específicos e institucionais 1.408.046,84 1.519.995,26

DEDUÇÕES DA RECEITA (79.194,43)

   Impostos e tributos (79.194,43)

DESPESAS COM PROJETOS E INSTITUCIONAIS (3.406.391,11) (3.092.649,85)

   Despesas com pessoal (1.836.425,59) (1.553.512,17)

   Despesas com viagem (458.878,23) (409.844,33)

   Serviços de terceiros (441.446,47) (377.852,31)

   Anuidades (228.718,40)

   Depreciação (60.952,58) (56.932,20)

   Outras despesas (608.688,24) (465.790,44)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 158.281,45 143.585,71

   Receitas financeiras 237.712,78 234.815,48

   Despesas financeiras (79.431,33) (91.229,77)

RESULTADO OPERACIONAL 951.303,73 342.046,59

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 6.994,57

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 951.303,73 349.041,16

RECEITAS OPERACIONAIS

 

   Anuidades 244.958,36 300.352,77

 

   Outras receitas 384.746,75 76.676,01
 

20062006 20052005



Demonstração do patrimônio
Demonstração do patrimônio líquido dos exercícios findos em  31 de dezembro de 2006 e 2005 (em reais)

Demonstração das origens
Demonstração das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos em  31 de dezembro de 2006 e 2005 (em reais)

PatrimônioPatrimônio

SocialSocial

SuperavitSuperavit

do exercíciodo exercício

Reserva deReserva de

ReavaliaçãoReavaliação
TotalTotal

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 1.396.638,39 191.665,99 114.645,92 1.702.950,30

Transferência para patrimônio social 191.665,99 (191.665,99)

Ajustes de exercícios anteriores 37.662,73 107,63 37.770,36

Superavit do exercício 349.041,16 349.041,16

Realização da reserva de reavaliação 18.282,20 (18.282,20)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 1.644.249,31 349.041,16 96.471,35 2.089.761,82

Transferência para patrimônio social 349.041,16 (349.041,16)

Superavit do exercício 951.303,73 951.303,73

Realização da reserva de reavaliação 12.570,55 (12.570,55)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 2.005.861,02 951.303,73 83.900,80 3.041.065,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 

  

20062006 20052005

ORIGENS DE RECURSOS 1.012.256,31 469.909,84

Superavit do exercício 951.303,73 349.041,16

Depreciação 60.952,58 56.932,20

Custo nas baixas de Imobilizado 26.273,75

Ajustes de exercícios anteriores 37.662,73

APLICAÇÕES DE RECURSOS 118.004,32 54.490,77

Aquisições do Ativo Imobilizado 118.004,32 54.490,77

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 894.251,99 415.419,07



Demonstração do capital circulante líquido

31 de dezembro Variação

2006 2005 2004 2006 2005

2.860.293,37 2.001.895,69 1.404.046,25 858.397,68 597.849,44

475.333,11 511.187,42 328.757,05 (35.854,31) 182.430,37

2.384.960,26 1.490.708,27 1.075.289,20 894.251,99 415.419,07

Ativo Circulante

Passivo Circulante

CAPITAL CIRC. LÍQUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Notas explicativas

Notas explicativas da diretoria às demonstrações contábeis 

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005

1. OPERAÇÕES

O IMAFLORA é uma associação civil, sem fins lucrativos, 

sediada em Piracicaba (SP), fundada em 1995, cuja mis-

são é contribuir para o desenvolvimento sustentável, in-

centivando e promovendo o manejo florestal e agrícola 

ambientalmente adequado, socialmente justo e economi-

camente viável; utilizando como ferramentas a certifica-

ção, o treinamento e capacitação e o apoio ao desenvolvi-

mento de políticas públicas. 

O público alvo do Imaflora são empreendimentos flores-

tais ou agrícolas, comunidades, pequenos produtores, 

cooperativas, trabalhadores rurais, estudantes, ONGs, 

formuladores de políticas e consumidores.

O histórico do Imaflora é marcado pelo pioneirismo e lide-

rança na certificação de empreendimentos empresariais e 

comunitários e pela organização de grandes eventos e 

publicações. Os recursos financeiros são provenientes de 

financiamentos institucionais, de projetos e de receitas de 

serviços. 

Em 2006 tivemos 30 parcerias, entre ONGs nacionais e in-

ternacionais, setor público e privado; 12 financiadores e 

160 clientes de certificação; totalizando um orçamento de 

R$ 4,7 milhões. Os empreendimentos certificados totali-

zam mais de um milhão de hectares, envolvendo mais de 

20 mil trabalhadores e 150 famílias de comunidades; além 

de abrangerem cerca de 300.000 hectares de florestas 

protegidas.  

Parcerias e financiadores

Os principais financiadores institucionais do Imaflora são 

a Fundação Ford, a Oxfam-Novib Holanda e a ICCO  Holan-

da. Financiadores de projetos têm sido principalmente 

fundações privadas internacionais e agências de coope-

ração internacionais, como a União Européia, a USAID e a 

GTZ. 

Nos programas de certificação o Imaflora atua em parce-

ria com o Programa SmartWood, da ONG norte-americana 

Rainforest Alliance, a Rede de Agricultura Sustentável  e o 

Instituto Biodinâmico de Botucatu.

Nos projetos nacionais, os principais parceiros têm sido 

ONGs (IMAZON, Amigos da Terra  Amazônia Brasileira, 

Instituto Internacional de Educação do Brasil, Instituto 

Florestal Tropical, SOS Mata Atlântica); entidades de pes-

quisa (ESALQ, Fundação Getúlio Vargas, CIFOR); organi-

zações de trabalhadores (FITCM) e empresas (Banco Real 

ABN AMRO). No plano internacional temos trabalhado 

conjuntamente com a Rainforest Alliance (EUA), CREM 

(Holanda), International Institute for Environment and De-

velopment (Reino Unido), SCIEFE (República dos Cama-

rões), entre outros.

O Imaflora é membro do Fórum Brasileiro de ONGs para o 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (FBOMS), Fórum de 

Articulação do Comércio Ético e Solidário do Brasil (FA-

CES) e da Red Puentes (Rede Latino-americana de ONGs 

sobre responsabilidade social corporativa). 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade  NBC, insti-

tuídas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado: As receitas oriundas de doa-

ções são registradas quando da efetiva entrada dos recur-

sos. As demais receitas e despesas necessárias à manu-
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tenção das suas atividades são registradas pelo regime de 

competência.

b) Aplicações financeiras: Demonstrado por valores cor-

rigidos até a data do balanço. 

c) Permanente: Demonstrado ao custo de aquisição ou 

construção. A depreciação de bens do imobilizado é cal-

culada pelo método linear, às taxas que levam em consi-

deração a vida útil e econômica dos bens. No exercício de 

2.004 a entidade procedeu a reavaliação dos bens do ativo 

imobilizado, baseado em Laudo Técnico emitido por em-

presa especializada.

d) Provisão de férias e encargos: Demonstrado por valores 

calculados com base nos direitos adquiridos pelos empre-

gados até a data do balanço, incluído os encargos sociais 

correspondentes. 

e) Outros ativos e passivos: Demonstrados por valores co-

nhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 

dos correspondentes encargos e variações monetárias in-

corridos até a data do balanço. 

O Conselho Diretor aprovou, em Assembléia realizada em 

06/04/2006, a constituição de um fundo social destinado 

a financiar a Certificação Comunitária no montante inicial 

de R$ 223.950,00, que deverá ser mantido em conta espe-

cífica. Esse fundo será complementado com novos valo-

res anuais, conforme critérios estabelecidos na mesma 

Assembléia.
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Também foi deliberado na Assembléia realizada em 

06/04/2006, a constituição de uma reserva de fundo patri-

monial no montante de R$ 998.200,00 a ser mantido em 

conta específica.

5. CONTAS A RECEBER

6. ATIVO IMOBILIZADO

  
20062006

   
20052005

  

Banco do Brasil S/A  

 

361.084,93   95.500,04 

Banco Itaú S/A 

 

1.878.849,37   1.301.318,23 

Banco Real

Total

 
 

73,70   120.915,46 
 

 2.240.008,00
  

1.517.733,73
 

 

20062006

20062006

20052005

20052005

Financiamentos a receberFinanciamentos a receber
    

     Rainforest Alliance  63.000,00   7.019,70

     União Européia

  

198.000,00

       Outros (Fit-CM/VBDO) 18.382,21

Duplicatas a receberDuplicatas a receber

    
20062006 20052005

  

 
 

   
314.177,03Imóveis 314.177,03

 

   

Terrenos 113.904,00 113.904,00

 

   

Equipamentos de escritório 193.477,69 146.186,88

 

   

Veículos 27.000,00 27.000,00

 

   
Móveis e utensílios 62.423,95 60.801,50

 

   
Máquinas e equipamentos 55.224,79 10.019,42

 

   
Instalações 2.895,00 2.895,00

 

   Software 9.823,59 4.773,59 

 Construção em andamento 33.778,56 14.942,87

   

812.704,61 694.700,29

 

 
) Depreciação acumulada 156.599,32 95.646,74

  
Imobilizado líquido 656.105,29 599.053,55

 

20062006 20052005

   

  

         Serviços de Certificação
     e auditoria

 

 240.390,18   204.025,74

Outras contas a receberOutras contas a receber        

     Diversos

Total

 23.088,14   13.928,32
  

Provisão para devedores e dividosos
 

   
(22.327,10)

    

524.478,32

    

221.028,87

  



7. RECEITAS DE PROJETOS A EXECUTAR

8. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SO-

CIAL SOBRE O LUCRO

Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, goza-

do benefício de isenção do pagamento dos tributos fede-

rais incidentes sobre o resultado, de acordo com os arti-

gos 167 a 174, do regulamento de imposto de renda apro-

vado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/99 e artigo 195, da 

Constituição Federal.

9. PATRIMÔNIO SOCIAL

O saldo do Patrimônio Social é compreendido pelo Patri-

mônio Social inicial acrescido dos valores dos superávits 

e das realizações da reserva de reavaliação e diminuído 

dos déficits e ajustes ocorridos. O superávit do exercício 

será incorporado ao Patrimônio Social na data da aprova-

ção do balanço pela Assembléia Geral, e será destinado à 

manutenção das atividades, para atender dispositivos le-

gais vigentes e o princípio fundamental da contabilidade 

da continuidade da entidade.

10.  RESERVA DE FUNDO PATRIMONIAL

Refere-se à constituição de reserva específica de fundos 

patrimonial e social. No exercício de 2006 foi constituído 

reserva no montante de R$ 349.041,16, conforme aprova-

ção na Assembléia de 06/05/2006.
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 ICCO  68.000,00   
 

ICCO Proj Camarões  57.000,00    

Novib Proj. Kic Cacau  45.000,00    

Solidaridad 562,51

     Avina    25.154,88  

Total  170.000,00   47.444,31  

Usaid    21.726,92    

20062006 20052005



Parecer dos auditores 
independentes

Aos diretores do

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCO-

LA - IMAFLORA

Piracicaba - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais do INSTITUTO 

DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA - 

IMAFLORA levantados em 31 de Dezembro de 2006 e 

2005, e as respectivas demonstrações do resultado, das 

mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações 

de recursos correspondentes aos exercícios findos na-

quelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua 

administração. Nossa responsabilidade é a de expressar 

uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as 

normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreende-

ram: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a re-

levância dos saldos, o volume de transações e o sistema 

contábil e de controle interno da entidade; (b) a constata-

ção, com base em testes, das evidências e dos registros 

que suportam os valores e as informações contábeis di-

vulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas 

contábeis mais representativas adotadas pela administra-

ção da entidade, bem como da apresentação das demons-

trações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 

referidas representam adequadamente, em todos os as-

pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E 

AGRÍCOLA - IMAFLORA em 31 de Dezembro de 2006 e 

2005, o resultado de suas operações, as mutações de seu 

patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recur-

sos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Piracicaba, 02 de abril de 2007.

Luis Antonio Moda

Contador CRC nº 1SP143555/O-0

MODA Auditores Independentes S/S

CRC nº 2SP021705/O-8

C.V.M. A.D. nº 6.337 de 02/05/01
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