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Apresentação

Um relatório de atividades é, sobretudo, uma proposta de diálogo. É uma espécie de 

pauta em torno da qual diferentes públicos podem interagir com o objetivo em comum 

de manter em permanente legitimação e aperfeiçoamento um propósito institucional.

Entretanto, o diálogo requer uma maturidade para realizá-lo e isso pode significar desa-

prender a olhar para a vida, a partir de apenas um eixo, para aprender que ela se cons-

trói na ação com diferentes atores que, no entanto, também têm seus próprios interes-

ses. Assim como, de outro lado, significa o aprimoramento contínuo dos mecanismos 

de comunicação de modo que se crie permanentemente o espaço comum em que to-

dos esses atores possam se reconhecer.

Este é o primeiro relatório do IMAFLORA em onze anos de atividades. Ele foi construído 

a partir do desejo de compartilhar aprendizagens e do entendimento de que esse com-

partilhamento é devido à sociedade. É, portanto, a expressão de um valor e o reconhe-

cimento de um papel social. Nele, a instituição imprimiu o seu melhor entendimento 

sobre o significado da transparência em sua área, reconhecendo que, ao interagir com 

outros atores na sociedade, esse entendimento sempre poderá ser aperfeiçoado.

A publicação deste relatório é, portanto, um convite do IMAFLORA ao diálogo, de mo-

do que as demandas legítimas de seus públicos e da sociedade possam estar presen-

tes em sua atuação; e de modo que, pela força do conjunto, seja possível a maximiza-

ção de valor econômico, social, ambiental e cultural e a participação da instituição no 

esforço de desenvolvimento no país.

Espero, sinceramente, que o relatório seja tanto instigante como mobilizador e que 

constitua uma base inicial para o entendimento em torno de um propósito que precisa 

ser em comum.

Sérgio A. P. Esteves

Presidente do Conselho Diretor

“O relatório foi construído a 

partir do desejo de comparti-

lhar aprendizagens e do en-

tendimento de que esse com-

partilhamento é devido à so-

ciedade.”
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Caras e caros parceiros, financiadores, clientes e pessoas envolvidas com o desenvol-

vimento sustentável,

É com prazer que lhes apresento o Relatório Público de Atividades do Imaflora, um re-

sumo de nosso trabalho durante o ano. Em 2005 trabalhamos para destacar, por meio 

de nossos instrumentos, casos positivos de produção florestal e agrícola, estimular 

transformações socioambientais, formar recursos humanos e influenciar políticas pú-

blicas e privadas que contribuam para a melhoria contínua destes setores rumo ao De-

senvolvimento Sustentável. 

Nos Programas de Certificação Socioambiental aumentamos substancialmente o nú-

mero e a área de empreendimentos certificados, mantendo a alta diversidade. Tra-

balhamos para que o limitado, mas transformador instrumento da certificação, cause 

benefícios econômicos e promova mudanças socioambientais a pequenos e médios 

produtores e produtoras, trabalhadoras e trabalhadores, comunidades e empresas. 

No Programa de Treinamento e Capacitação realizamos muitas atividades, com desta-

que para cursos ministrados aos estudantes de nível técnico e universitário e a criação 

de publicações para comunidades e trabalhadores.

O Programa de Desenvolvimento de Mercados trabalhou para que nossos sistemas de 

certificação fossem mais conhecidos e demandados por empresas, consumidores e 

público em geral. Além da exportação, queremos que os brasileiros também tenham 

acesso à produtos de origem responsável.

No Programa de Políticas Públicas destacamos as parcerias de diversas naturezas 

(com ONGs, setor privado e governos), e a atuação em redes e em fóruns com capaci-

dade e força para deixar resultados de longo prazo a nossa sociedade. Mantivemos o 

esforço institucional para que os sistemas de certificação com os quais atuamos te-

nham governança democrática e transparência.

Encerramos o ano com um saldo financeiro positivo e um equilíbrio entre fontes de re-

ceitas financiamentos institucionais, de projetos e serviços, principalmente de certifi-

cação. Ao longo dos nossos onze anos acumulamos um patrimônio físico e financeiro 

significativo, que nos permite pensar em nossa perpetuação como organização. 

Tudo isto foi possível graças a uma equipe talentosa, competente, dedicada e altamen-

te comprometida com a missão institucional do IMAFLORA.

Agradeço a sua colaboração e desejo uma boa leitura.

Luís Fernando Guedes Pinto
Secretário Executivo

“Em 2005 trabalhamos para 

destacar, por meio de nossos 

instrumentos, casos positi-

vos de produção florestal e 

agrícola, estimular transfor-

mações socioambientais, for-

mar recursos humanos e in-

fluenciar políticas ...”
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Visão, Missão e Objetivos Gerais

Entendemos que as atividades agropecuária e florestal 

são fundamentais para o desenvolvimento e para conser-

vação dos recursos naturais, sendo o manejo florestal 

uma importante alternativa de uso da terra para o país. 

Consideramos que boas práticas de produção devem ser 

destacadas e premiadas e que a certificação socioam-

biental independente, realizada de forma transparente, po-

de ser um bom mecanismo para promover mudanças ru-

mo ao desenvolvimento sustentável. 

Adicionalmente, o acesso à certificação deve ser demo-

cratizado e o estímulo a práticas florestais e agrícolas so-

cioambientais viabilizado, através de treinamento, capa-

citação, mercados e políticas públicas.

Fundado em 1995, o Imaflora tem a missão de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável, incentivando e pro-

movendo o manejo florestal e agrícola ambientalmente 

adequado, socialmente justo e economicamente viável; 

utilizando como ferramentas a certificação, o treinamento 

e o apoio ao desenvolvimento de políticas públicas.

Por meio de nossas ações, pretendemos contribuir para:

! aumentar a conservação de recursos naturais do país, 

incluindo a área de ecossistemas naturais protegidos e 

restaurados, solos e água;

! melhorar a condição de assalariados rurais, suas famí-

lias e comunidades de entorno dos empreendimentos 

florestais e agrícolas;

! 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.

Público alvo e Programas

Para atingir nossos objetivos definimos como público: em-

preendimentos florestais ou agrícolas - sejam grandes, 

médias ou pequenas empresas, comunidades e produto-

res rurais-; trabalhadores florestais e agrícolas; pesquisa-

dores; estudantes; formuladores de políticas públicas e 

privadas; ONGs e consumidores - individuais ou corpo-

rativos -  de produtos florestais e agrícolas.

Para atingir esses públicos e alcançar nossos objetivos, 

organizamos nossas atividades em cinco programas, que 

se complementam de maneira estratégica, buscando:

Programa de Certificação Florestal (PCF) - Executar a certifi-

cação socioambiental do manejo de florestas naturais e 

plantações, com transparência, independência, consis-

tência técnica, eficiência e credibilidade.

Programa de Certificação Agrícola (PCA) - Executar a certifi-

cação socioambiental de sistemas agrícolas com transpa-

rência, independência, consistência técnica, eficiência e 

credibilidade.
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Manejo comunitário (AFLORAM)

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-

cializem 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 garantia da transparência e a inserção de aspectos 

socioambientais e de controle social. 

Gestão e Financiamento

A direção estratégica do Imaflora é definida pelo Conselho 

Diretor, composto por até nove membros que contribuem 

de maneira voluntária. A composição do conselho procura 

refletir a complexidade e a diversidade dos setores com os 

quais atuamos. 

A gestão interna é liderada pela Secretaria Executiva. 

Cada programa é gerenciado ou coordenado por um líder e 

implementado por sua equipe, de acordo com sua comple-

xidade e quantidade de atividades. A Secretaria Executiva 

e os Programas são apoiados pelo Departamento Admi-

nistrativo (incluindo a equipe de Tecnologia da Informa-

ção) e pelo Departamento de Comunicação. Toda a equipe 

interna é contratada em regime CLT, trabalhando na sede 

própria em Piracicaba, estado de São Paulo.  

Os recursos financeiros são provenientes de financia-

mentos institucionais, isto é, entidades que apóiam a mis-

são e o plano estratégico do Imaflora; financiamentos pa-

ra projetos específicos e receitas de serviços, majoritaria-

mente de certificação florestal ou agrícola.
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Projeto RECA.
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Gestão, parcerias e financiadores

Houve a renovação do Conselho Diretor, inclusive em sua 

presidência, respeitando o estatuto. Em sua nova compo-

sição buscou-se profissionais que refletissem a diversida-

de de temas em que atuamos. Também em função das po-

líticas institucionais houve a escolha da nova Secretaria 

Executiva. 

Renovou-se o contrato entre o Programa de Certificação 

Florestal e o SmartWood, garantindo o acesso ao sistema 

FSC e a outros benefícios da parceria com a Rainforest 

Alliance por mais três anos. 

Foi estabelecida a parceria com a ONG Instituto Biodinâ-

mico de Botucatu (IBD) - principal certificadora orgânica 

do país - credenciada ao IFOAM, USDA, Comunidade Eu-

ropéia e Japão. A certificação orgânica será oferecida co-

mo serviço complementar à certificação florestal (FSC) e 

agrícola (RAS), com o objetivo de facilitar o processo de 

dupla certificação e diminuir os custos para os produtores. 

A União Européia aprovou o projeto Mainstreaming Mar-

ket Services, Certification and Codes-of-Conduct in Brazi-

lian Forests and Fringe Areas. O projeto terá duração de 

quatro anos e faz parte das atividades da Aliança para o 

Consumo Responsável (Amigos da Terra  Amazônia Brasi-

leira, IMAZON, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e 

Imaflora). Nossas principais contribuições serão na certi-

ficação florestal e agrícola de pequenos produtores, de-

senvolvimento de mercado de produtos certificados, de-

senvolvimento institucional da certificação agrícola no 

país e apoio aos processo de discussão sobre o avanço da 

soja no Brasil. 

A ICCO (Holanda) decidiu apoiar nosso Plano Estratégico 

2005-2007, em um acordo com a Novib-Oxfam Holanda e 

passou a ser um novo financiador institucional do Imaflo-

ra. Já o programa de Desenvolvimento Sustentável da 

Fundação Ford mudou de foco e, como consequência, não 

mais nos apoiará no médio prazo. Todavia, em reconheci-

mento ao posicionamento institucional alcançado, haverá 

um último contrato em 2006.

Administração

O Departamento passou por uma re-estruturação e mu-

dança de gerência. Enfatizou-se o controle de processos, 

a classificação e o método de lançamentos financeiros. 

Novos modelos de relatórios foram desenvolvidos e im-

plementados. Como resultado, o departamento passou a 

gerar relatórios financeiros automáticos e em tempo real, 

incluindo a previsão de despesas e receitas para todo o 

ano, com alta confiabilidade. Isto permitiu à gestão tomar 

decisões e planejar atividades com maior segurança. 

Houve grande participação da equipe de Tecnologia da In-

formação para apoiar o desenvolvimento de ferramentas 

de gestão para a área administrativa e programática. 

Comunicação 

Aprimoraram-se as ferramentas para armazenamento e 

gerenciamento de dados, facilitando o acesso à informa-
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Nova identidade visual do Imaflora.

ção e possibilitando o desenvolvimento de estratégias 

direcionadas aos públicos-alvo do instituto. Melhorou-se 

o relacionamento com a imprensa, aumentando a rotina 

de informações à veículos especializados e incorporando 

novas editorias por região. A parceria com alguns veículos 

também foi explorada como estratégia para garantir no-

vos espaços de divulgação, possibilitando ao Instituto in-

cluir artigos de opinião e matérias mensais. 

Esse ano o Imaflora passou por uma atualização na ima-

gem institucional. Essa modernização, que iniciou-se pela 

logomarca, envolveu todos os instrumentos de comunica-



ção do instituto, como publicações, envelopes, cartões de 

visitas, papéis de carta, correio eletrônico e página eletrô-

nica, reforçando sua imagem frente a sociedade. Além 

disso, manteve-se a organização dos clippings, a divulga-

ção de consultas públicas, a aprovação da logomarca FSC 

em conjunto com a coordenação de cadeia de custódia, o 

gerenciamento do endereço eletrônico (imaflora@imaflo-

ra.org), a atualização da página www.imaflora.org e o ca-

dastramento de publicações.

Pontos a avançar

Na área institucional os principais pontos fracos foram a 

saída de conselheiros ligados à fundação, a saída do Se-

cretário Executivo (André Giacini de Freitas) ao final do 

seu mandato e a mudança de pessoas da equipe para ou-

tras entidades. Permanecem como principais desafios da 

gestão manter a entidade permanentemente atrativa para 

seus líderes e proporcionar remuneração mais competiti-

va em relação ao setor privado e organizações internacio-

nais para toda a equipe. 

Outro tema que pouco avançou foi a definição e a imple-

mentação de um sistema de avaliação dos impactos insti-

tucionais. Já há um conjunto de indicadores que avaliam, 

principalmente quantitativamente, os resultados institu-

cionais, mas ainda não conseguimos desenvolver ferra-

mentas que avaliem o impacto de nossos resultados fren-

te à nossa missão. A principal necessidade é medir objeti-

vamente os impactos da certificação no sentido de pro-

mover mudanças socioambientais. 
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Reunião anual da equipe com o Conselho.
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Programa de Certificação Florestal

Em 2005, a área certificada pelo Imaflora/SmartWood 

atingiu mais de um milhão de hectares, o que representa 

cerca de 32% da área certificada pelo sistema FSC no Bra-

sil. Foram 11 novos certificados de manejo florestal, totali-

zando 34 empreendimentos e 55% das certificações FSC 

no Brasil.

Além disso, manteve-se a diversidade de empreendimen-

tos avaliados e certificados, entre empresas, grupos, flo-

restas naturais, plantações, produtos florestais não ma-

deireiros, com destaque para o aumento significativo de 

certificações de comunidades. 

Manejo florestal

Dentre os novos certificados de florestas naturais desta-

cam-se a primeira empresa do Acre a receber o certificado 

FSC e a certificação da primeira floresta pública no país, 

também no Acre. Neste segmento, a certificação tem con-

tribuído para valorizar e manter as florestas nativas de pé,  

seja na Amazônia, Cerrado ou Mata Atlântica. Além disto, 

no campo empresarial, tem causado significativas melho-

rias das condições de trabalho, abrangendo segurança e 

saúde, alojamentos e alimentação, entre outras variáveis. 

Tem também influenciado o modo de relacionamento en-

tre as empresas e as populações nos seus entornos.     

Entre as plantações, três novos empreendimentos foram 

Manejo na Floresta Estadual do Antimary.

certificados, em três estados diferentes, totalizando 18 

projetos ao final de 2005. As plantações certificadas têm 

um papel importante para a conservação da biodiversi-

dade por  terem, em média, mais de 30% de suas terras 

ocupadas com remanescentes de ecossistemas flores-

tais ameaçados, como a Mata Atlântica e o Cerrado. Nes-

te segmento, a certificação tem influenciado positivamen-

te as relações entre empresas e assalariados, melhorado 

a situação trabalhista de empregados terceirizados e cau-

sado mudanças das condições de saúde e segurança do 

trabalho.

Quatro novos projetos de manejo florestal comunitário fo-

ram certificados, sendo que três são de produtos flores-

tais não madeireiros. Atualmente são 11 comunidades 

certificadas pelo FSC no Brasil, sendo 10 destas realiza-

das pelo SmartWood/Imaflora. Outras cinco comunidades 

estão em processo de certificação em grupo. Para as co-

munidades, os principais benefícios têm sido na sua orga-

nização, atração de outros investimentos e agregação de 

valor aos produtos comercializados. 

O aumento deste público também foi devido aos subsídios 

aportados pelo Imaflora nos projetos comunitários, atra-

vés do uso do Fundo Social de Certificação, que tem co-

berto até 40% dos valores desses processos de certifica-

ção. Outra ferramenta importante de redução dos custos 

foi a captação de recursos em projetos específicos, que 

permitem cobrir o custo do tempo técnico, além de des-

pesas com deslocamento.
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Informações sobre todos os empreendimentos certificados 

podem ser encontradas no endereço www.imaflora.org



Cadeia de Custódia 

A certificação da cadeia de custódia garante a origem da 

matéria-prima certificada nos produtos intermediários e 

finais. Com o trabalho realizado neste período, produtos 

cosméticos, embalagens e gráficas já podem receber o 

selo FSC. Isso foi possível através da consolidação de elos 

na cadeia de fabricação de produtos de origem florestal 

certificada, os quais proporcionam grande visibilidade ao 

Selo FSC. 

Neste ano houve 23 novos certificados, totalizando 118 

empreendimentos certificados nesta categoria, 

representando cerca de 64% do total no Brasil, com desta-

que para:  

o setor de papel e celulose, representado por 

empreendimentos pertencentes a grupos como Suzano (3 

unidades, incluindo uma na Inglaterra) e Klabin (2 unida-

des); 

setor gráfico (embalagens e  gráfico editorial), re-

presentado pela Box Print e Geográfica Editora.

o setor de higiene pessoal e beleza, representado 

pela Natura.  

Informações sobre todos os empreendimentos certifica-

dos podem ser encontradas na página eletrônica do Ima-

flora (www.imaflora.org).

Pontos a avançar

A certificação tem gerado benefícios diretos e indiretos 

para comunidades e pequenos produtores, mas ainda não 

se mostrou completamente viável do ponto de vista 

econômico no longo prazo. 

A crise do manejo de florestas naturais na Amazônia 

causou sérias dificuldades para as empresas certificadas, 

causando inclusive o fechamento e conseqüente 

cancelamento da certificação da Gethal.

Alguns empreendimentos industriais tiveram dificuldades 

para comercializar produtos certificados, o que ocasionou 

um significativo cancelamento de certificados de cadeia 

de custódia.

Produtos de higiene pessoal e beleza da Natura.
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Empreendimentos certificados pelo programa de certificação florestal / SmartWood em 

2005.

Empreendimento   Estado Categoria 
Área 
total 
(ha) 

Área 
conserv. 

(ha) 
Produto  

Associação de Produtores de Artesanato e 

Seringa - APAS
Amazonas

Floresta Natural 
(Manejo 

Comunitário) 
1.638  Lâminas de Couro Vegetal. 

Associação Comunitária Santo Antonio do

Abonari  
Amazonas

Floresta Natural 
(Manejo Comunitário)

535  Fruto do Buriti. 

Cooperativa dos Produtores 

Agroextrativistas da Reserva Extrativista 

do R. Cajari "COOPER-CA

Amapá 
Floresta Natural 
(Manejo Comunitário)

990  Palmito de açaí  “in natura”. 

Acre 
Floresta Natural 
(Manejo Comunitário)

Associação dos Produtores do Projeto de 

Assentamento Agroextrativista do Seringal 

Equador  -  ASSPAE-SE

2.200  
Toras de diversas espécies de madeira 

tropical. 

Acre Floresta Natural Floresta Estadual do Antimary - FUNTAC 61.426  Toras de diversas espécies da  tropical. 

 
Acre Floresta Natural Acre Brasil Verde Industrial Madeireira  Ltda. 7.840  Toras de diversas espécies da  tropical. 

 
Santa 

Catarina 
Plantação Florestal Juliana Florestal Ltda. 9.672 3.318 

Toras de Pinus elliotti, Pinus taeda, 

Eucalyptus viminalis, Araucaria 

angustifolia  e Cupressus spp. 

 

 

Minas 

Gerais 
 Plantação Florestal

(Explor. madeireira) 
Nova Monte Carmelo S/A  - Reflorestamento

e Agropecuária (SATIPEL  - Florestal)
57.801 12.489 Toras de pinus. 

 Masisa do Brasil Ltda.

(Divisão Florestal)  
Paraná 

 Plantação Florestal

(Explor. madeireira) 
13.119
 

6.201 
Toras de pinus para serraria e laminação e 

toretes de pinus para energia.  

Pré-avaliação Suzano.
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Informações sobre todos os empreendimentos certificados podem ser encontradas no endereço www.imaflora.org

 
 

Rondônia 
 
 

Indústria de Madeiras Manoa Ltda. 73.079  
Toras de diversas espécies de madeira 

tropical. 
Floresta Natural



P OGRAM  de ce ti ic ção A RÍCO AR A  r f a G L



Programa de Certificação Agrícola

Ao final de 2005, o Programa contava com 6 empresas e 2 

comunidades certificadas, além de 4 empreendimentos 

de cadeia de custódia (CdC). Deste total, oito novos certifi-

cados foram emitidos em 2005. 

A demanda pela certificação está cada dia maior na área 

da cafeicultura e começa a ser especulada para outros se-

tores, como o sucro-alcoleiro, fruticultores e produtores 

de cacau. Além disso, com a aprovação de um projeto da 

União Européia, o programa passou a contar com recursos 

para apoiar a certificação de pequenos produtores.

Foi possível observar uma série de mudanças geradas pe-

la certificação, como o aumento de benefícios aos traba-

lhadores e projetos de reflorestamento e adequação am-

biental aplicados nas propriedades que buscam a certifi-

cação. A certificação da Rede de Agricultura Sustentável 

(com o selo Rainforest Alliance Certified) é reconhecida 

em diversos elos da cadeia produtiva do café, como coo-

perativas, produtores, associações, processadores, tra-

ders, empresas, sindicatos e ONGs, mas ainda não é reco-

nhecida pelo consumidor brasileiro.

Novos Certificados

Produção agrícola - A.C. Agro Mercantil (café), Minusa 

Coffee Company (café), Projeto RECA (cupuaçu e pupu-

nha) e Daterra Fazenda São João (café).

Cadeia de custódia - Café Bom Dia (café torrado e café tor-

rado e moído), Cerrado Beneficiamento de Café (exporta-

dora de café verde), Croda do Brasil (óleo de café) e Gazzo-

la Alimentos (café torrado e moído).

Rede de Agricultura Sustentável ( RAS )

Com o objetivo de obter maior transparência e indepen-

dência, a Rede está passando por um processo de reestru-

turação, onde haverá a separação das atividades de de-

senvolvimento de normas de certificação. O processo es-

tá sendo discutido internamente, com a intensa colabora-

ção de todos os membros, buscando resgatar o equilíbrio 

de participação e de poder. Há vários cenários em análise, 

R
EL

A
TÓ

R
IO

 a
nu

al
20

05
 IM

A
FL

O
R

A
 

15

e o formato final deve ser decidido até o final de 2006. 

A Rede também passa por um momento de desenvolvi-

mento, fortalecimento e integração na sua parte técnica e 

a administrativa. Houve várias reuniões, com resultados:

1) Lançamento das novas normas gerais de certificação, 

com o desdobramento do princípio social em dois (aspec-

tos trabalhistas e segurança e saúde do trabalho) e a polí-

tica para transgênicos, proibindo seu cultivo. 

2) Desenvolvimento dos procedimentos para certificação 

de cadeia de custódia.

3) Desenvolvimento dos procedimentos para a certifica-

ção de grupos de produtores.

4) Harmonização de procedimentos administrativos. 

5) Discussões sobre os regulamentos da certificação (po-

líticas, normas internas, regulamentos).

Showroom Café Bom Dia.

Pontos a avançar

O Programa ainda não conseguiu atingir pequenos produ-

tores de café, apesar do avanço nas empresas certifica-

das. Isto ocorrerá quando o sistema da RAS for mais co-

nhecido, propiciar benefícios concretos a este grupo e os 

produtores tiverem organização suficiente para atingir a 

certificação em grupo. 

A re-estruturação da RAS necessita aumentar a transpa-

rência e a independência de seus sistemas de desenvolvi-

mento de normas e certificação. 



Empreendimentos certificados pelo programa de certificação agrícola / RAS.

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Empreendimento  
 
Região do 

país 

 

Categoria 
 
Área total 

(ha) 

 Área em 

produção 

(ha) 

 Área 

conserv. 

(ha) 

 Número de 

trabalhadores

ou famílias 

 
 

A.C. Agro 

Mercantil

Cerrado 

MG
Cultura agrícola: café 6.609,19 1.612,13 2.667,52 633

 

 
Daterra 

Atividades Rurais

Cerrado 

MG
Cultura agrícola: café 6.676,46 3.034,38 2.128,9 1.280 

 
Daterra, Fazenda 

São João, Franca

Mogiana, 

São Paulo
Cultura agrícola: café 576,47 297,78 116,12 75

 

 

Minusa Coffee 

Company
Norte MG Cultura agrícola: café 763,00 188,34 380,00 250

 

 

 

Ipanema Agrícola 

S/A
Sul de MG Cultura agrícola: café 4.283,54 2.873,00 1.103,93 1.232

 

 

Sete Cachoeiras Sul de MG Cultura agrícola: café 1.074,08 358,12 238,71 432

 

 

 

 Projeto RECA

Amazônia: 

Divisa do 

Acre com 

Rondônia

Comunidade:

Cultura agrícola: SAFs, 

cupuaçu, pupunha

1.598,00 268,00 85,00 23 

 

AGUA
Vale do 

Ribeira SP

Comunidade:

Cultura agrícola: Banana 

e SAFS

266,60 55,00 143,80 10 

Total  21.847,34  8.686,75  6.863,98  3.935  

Fazenda Ipanema.

Informações sobre todos os empreendimentos certificados podem ser encontradas no endereço www.imaflora.org

R
EL

A
TÓ

R
IO

 a
nu

al
20

05
 IM

A
FL

O
R

A
 

16



PROGRAMA de treinamento e CAPACITAÇÃO



Programa de Treinamento e Capacitação

Em 2005, as atividades dos Programa foram direcionadas 

aos públicos estratégicos, ou seja, profissionais que pu-

dessem a curto prazo, implantar e avaliar o bom manejo 

florestal, como estudantes de universidades e de escolas 

técnicas. Com isso, busca-se a longo prazo, inserir a certi-

ficação nos conteúdos programáticos dos cursos técni-

cos e universitários. 

Aliado a essa ação, foi dada continuidade ao trabalho ini-

ciado em 2002, de traduzir em publicações, todo o acúmu-

lo teórico e prático do Imaflora sobre certificação socio-

ambiental. As publicações produzidas, até o momento, re-

sultaram numa ampliação do público alcançado e até na 

substituição de cursos por publicações. 

Outra linha de atuação tem sido a atualização e capacita-

ção periódica do corpo técnico do Imaflora e de auditores 

externos, sobre procedimentos de certificação e temas 

específicos. 

Publicações 

“Para Sempre: certificação florestal FSC”:

Realizada em parceria com a Ethnos 

estratégias sócio ambientais e com 

o apoio da Embaixada do Reino dos 

Países Baixos, a cartilha, procura ser 

mais um material para apresentar e 

explicar à comunidades o funciona-

mento e as oportunidades da certificação FSC. Outro pro-

duto dessa parceria foi a produção de um pôster, com a 

síntese de seu conteúdo.

“Guia de certificação FSC para trabalhadores do setor flores-

tal e seus sindicatos”:

Realizada em parceria com a FITCM - Federação Interna-

cional dos Trabalhadores da Cons-

trução e da Madeira, o guia lançado 

em dezembro de 2005, nos idiomas 

português, espanhol e inglês busca 

orientar os sindicatos e trabalhado-

res do setor florestal sobre o tema 
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Certificação, informando como funciona o processo, refe-

renciando as normas nacionais e internacionais, e como 

estes podem participar e intervir no processo.

Materiais para Treinamento: 

Elaborado pelo Programa de Treinamento e pelo Departa-

mento de Comunicação do Imaflora, o Kit é composto por 

um conjunto de apresentações, reeditado e atualizado, 

um CD com informações e publicações complementares 

sobre o tema certificação e uma apostila de introdução à 

certificação florestal, além de um manual de procedimen-

tos para utilizar e atualizar o Kit Treinamento. 

Pontos a avançar

O programa não consegue atender a toda a demanda por 

cursos e palestras sobre certificação florestal. É necessá-

rio que outras entidades também assumam este papel e 

Curso de ecologia da produção em sistemas agroflorestais     

Teodoro Sampaio - SP .

que o tema seja definitivamente incorporado nos currícu-

los técnicos e universitários. No próximo ano devemos 

avançar nas atividades de treinamento e desenvolvimen-

to de publicações para a certificação agrícola. 



 Cursos oferecidos*:

*Além disso, 22 palestras sobre certificação foram ministradas, por técnicos da equipe, em diversas regiões do 

Brasil.

Cursos para formação e atualização de auditores Data Público 

Atualização de Normas do Sistema SmartWood/FSC 14 e 15/03 Equipe interna   
Curso Atualização sobre Cadeia de Custódia FSC 5 e 6/04 5 auditores externos 

Curso Auditores Sênior – tema saúde e segurança do trabalho e 
legislação trabalhista florestal e agrícola. 

28 e 29/06
 

Equipe interna e 
auditores externos 

 

Mini-curso de Certificação Florestal FSC - Castanhal  - Belém/PA.
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P OG A  de e n i to d  M CAR R MA  d se volv men e ER DOS



Conectando as Pontas

O projeto, com apoio do IIED (Ingla-

terra), que buscava identificar as la-

cunas e propor alternativas para a 

comercialização de produtos flores-

tais certificados por comunidades, 

foi concluído com a elaboração da 

cartilha “Mercado para Comunidades Certificadas”. 

A cartilha foi elaborada em formato “quadrinhos” com o 

objetivo de informar aos comunitários e pequenos produ-

Consumo Verde

Este projeto é realizado em parceria com o Centro de Estu-

dos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas 

(Gvces). Seu fundamento é que grandes corporações po-

dem tanto alavancar a certificação de empreendimentos e 

contornar alguns gargalos de cadeias estratégicas, como 

também oferecer produtos certificados ao consumidor fi-

nal em grande escala. 

Em agosto, foi realizado o Workshop de Sustentabilidade 

em Compras Corporativas, direcionado à empresas de pa-

pel e papelão, para uso em embalagens ou produtos gráfi-

cos. Participaram cerca de 25 empresas líderes do setor 

no país. Como resultado, 11 empresas produtoras de em-

balagens e 5 gráficas iniciaram o processo de certificação. 

A certificação da primeira gráfica viabilizou a impressão 

do livro Intermitências da Morte, de José Saramago, em 

papel certificado FSC. O lançamento mundial do livro foi 

feito no Brasil, pela editora Companhia da Letras, com 

grande destaque para o aspecto de sustentabilidade do 

papel. Foi o primeiro livro impresso com papel certificado 

na América Latina e o primeiro do autor no mundo. 

O evento e todo o período de lançamento do livro, foi mar-

cado por uma intensa divulgação pública sobre o FSC e a 

certificação florestal. Este excelente resultado foi con-

sequência de uma articulação entre o Imaflora, o Green-

peace, o FSC Brasil, a Cia Suzano e a Cia das Letras, além 

do engajamento e colaboração do Nobel de Literatura, Jo-

sé Saramago. 

Além disso, o projeto viabilizou o diálogo com o Banco 

Real ABN AMRO, que  resultou no compromisso do Banco 

em estabelecer uma política de compras sustentáveis, 

onde o Imaflora tem colaborado com a temática de produ-

tos florestais e agrícolas, como móveis e café. Algumas 

práticas já foram adotadas em 2005 e outras serão imple-

mentadas em 2006, o treinamento sobre certificação flo-

restal com os clientes corporativos e gerentes de suas 

agências.
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Mercado Floresta

O Imaflora colaborou com o evento realizado pela ONG  

Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, que ocorreu em 

São Paulo, entre 5 e 8 de novembro. 

Foi a primeira feira de negócios florestais do país, com a 

presença de mais de 250 expositores de todas as regiões 

e biomas do país. Além disso, o evento contou com a pre-

sença de visitantes e compradores de diversas regiões do 

país e do mundo, como Holanda e China. 

O evento mostrou a diversidade de produtos e serviços 

fornecidos pela floresta ao país e ao mundo. Também des-

tacou a força da economia florestal, tanto para pequenos 

empreendimentos, quanto para grandes, influenciando no 

desenvolvimento local e no impacto internacional. Além 

dos negócios, a feira também foi um espaço político e 

cultural, com debates sobre o setor e o lançamento do 

conceito da Gastronomia da Floresta. 

Lançamento do Livro certificado de José Saramago.



tores florestais, em uma linguagem simples e divertida, o 

funcionamento do mercado para produtos comunitários 

certificados. Com esta cartilha, espera-se contribuir para 

que a certificação seja uma ferramenta cada vez mais efi-

ciente e contribua para melhorar a comercialização de pro-

dutos de manejo florestal comunitário.  

Pontos a avançar:

Ainda há pouco produto certificado no mercado nacional e 

há empreendimentos com dificuldades para vender seus 

produtos com agregação de valor pela certificação. A 

marca do sistema de certificação agrícola da RAS é pouco 

conhecida no país, criando dificuldades para sua expan-

são no Brasil. 

Os negócios dos empreendimentos comunitários certifi-

cados ainda estão em fase de maturação. O mercado na-

cional para este segmento é pouco diversificado, causan-

do fragilidades para sua viabilidade no longo prazo. 
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Cerimônia de abertura da Feira Mercado Floresta.



P OG AM  de polí a P L SR R A  tic s ÚB ICA



Manejo Florestal

Florestas Públicas e Desmatamento

O cenário político do manejo florestal foi bastante contur-

bado, com o aprofundamento dos problemas fundiários e 

a fiscalização ambiental na Amazônia. A taxa de desmata-

mento permaneceu muito alta, com valores menores no 

segundo semestre em função de ações de fiscalização e 

combate à corrupção, baixa do preço de commodities 

agropecuárias e baixo índice de crescimento econômico. 

O projeto de lei (PL) de gestão de florestas públicas passou 

a ser a principal opção para ordenar o uso da terra na Ama-

zônia e incentivar o manejo florestal legal e responsável. 

Houve grande esforço do governo para concluir o proces-

so de consulta e encaminhar o projeto ao congresso, inclu-

indo debates no CONAFLOR e em consultas regionais. 

No congresso, o PL passou pela fase de análise dos par-

lamentares e propostas de emendas, onde muitos amea-

çavam descaracterizá-lo. Houve intensa movimentação 

das ONGs, tanto na fase de consulta pública como na fase 

de análise do congresso, com o fim de manter a proposta 

original. Finalmente, acordou-se sobre um texto que man-

tinha o propósito original do projeto e submeteu-o a vota-

ção em regime de urgência. O projeto foi aprovado na Câ-

mara e enviado ao Senado, onde não foi votado este ano, 

em função da crise política e das negociações entre go-

verno e oposição.

Ao mesmo tempo, mudanças nas exigências fundiárias 

para a execução de manejo florestal na Amazônia causa-

ram entraves burocráticos nos escritórios regionais de fis-

calização. Isso fez com que as empresas madeireiras, in-

cluindo todas as certificadas, ficassem boa parte do ano 

paradas, aguardando as autorizações de exploração. Este 

fato trouxe severos problemas econômicos às empresas 

certificadas que lutaram para se manter ao longo do ano 

sem precisar recorrer à demissões em massa. 

Todas as ações institucionais frente ao tema do Manejo 

florestal, foram realizadas no âmbito e em articulação das 

ONGs do GT-Florestas do FBOMS (Fórum Brasileiro de 

ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento). O papel do GT foi fundamental para ar-

ticular as demandas e ações da sociedade civil, tanto para 

negociar e pressionar o governo e o legislativo, quanto 

para estabelecer diálogo com outros atores importantes, 

como o setor privado. 

FSC

Em dezembro, Manaus sediou a Assembléia Geral do FSC 

internacional, a qual ocorre a cada três anos e é sua ins-

tância máxima, com poder para mudar seu estatuto, polí-

ticas e princípios e critérios. 

O Imaflora propôs algumas moções a serem votadas na 

Assembléia, a maioria relativa a fortalecer a estratégia so-

cial do FSC, principalmente a respeito de políticas e pro-

cedimentos para garantir ou aumentar o acesso de peque-

nos produtores e comunidades à certificação. Além disso, 

participou ativamente da elaboração e negociação de mo-

ções que aumentassem a ênfase do sistema FSC para o 

desempenho dos empreendimentos certificados, ao invés 

de valorizar somente procedimentos, assim como de mo-

ções que valorizassem empreendimentos com alto de-

sempenho e compromisso com as políticas do FSC.

De maneira geral, a Assembléia teve um saldo positivo, os 

membros de todo o mundo deixaram a mensagem que 

desejam um FSC abrangente, orientado para o desempe-

nho e com uma estratégia social. A participação do Ima-

flora manteve a característica de uma entidade com gran-

de capacidade de diálogo e negociação com membros de 

todas as câmaras do FSC, procurando influenciar as polí-

ticas deste sistema. 

Assembléia Geral do FSC Internacional - Manaus/AM.



Moções apresentadas pelo Imaflora e seus resultados na Assembléia:

pode cumprir um papel interessante neste contexto, mas 

que a abordagem deveria ser para a agropecuária nacional 

e que o processo de desenvolvimento desta ferramenta e 

o mercado serão decisivos para seu sucesso. Além disso, 

o futuro sistema deveria se inspirar nos princípios de 

independência, transparência e equilíbrio das partes 

interessadas, como no FSC. 

Avaliou-se que a certificação pode prejudicar alguns 

movimentos sociais e que é necessário fazer uma 

avaliação conjunta antes de avançar nos processos em 

curso. Estes grupos foram contatados individualmente e 

houve uma nova reunião no segundo semestre. Decidiu-

se prosseguir e ampliar o diálogo entre ONGs e 

Agropecuária

Certificação Agropecuária

Há algumas iniciativas em curso propondo o uso de ins-

trumentos de controle, como o uso de critérios de produ-

ção ou a certificação para minimizar os impactos socio-

ambientais da agricultura no Brasil, principalmente no 

contexto de sua expansão na Amazônia e Cerrado. 

Frente a este quadro, o Imaflora organizou uma reunião 

com os líderes destas iniciativas e algumas outras entida-

des, com o objetivo de procurar articulá-las e avaliar seus 

riscos e oportunidades. Concluiu-se que a certificação 
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Texto da moção Explicação Resultado 

Moção para diminuir custos 

desnecessários da certificação em 

diferentes países.  

Propunha tornar opcional a 

tradução dos resumos públicos 

de empreendimentos 

certificados.  

Retirada, pois a opção somente 

seria aceita para empreendimentos 

comunitários, mantendo-se a 

necessidade da tradução para 

grandes empreendimentos.

 

Moção para criar um grupo de trabalho 

para estudar e propor procedimentos 

simplificados para a avaliação de 

cadeia de custódia de pequenos 

empreendimentos.  

 Aprovada.  

Moção para aumentar transparência 

na certificação de cadeia de custódia.  

P ropunha a criação de um 

documento público 

descrevendo os 

empreendimentos certificados.   

R etirada, apesar do apoio, pois o 

texto não refletia adequadamente a 

idéia proposta e o formato da 

assembléia não possibilitava revisão 

do texto. 

 
Moção para diminuir os custos do uso 

do logo do FSC por pequenos 

empreendimentos de manejo e cadeia 

de custódia.

 

P ropunha a isenção da taxa de 

uso do logo para este público.  

Aprovada.  

Moção para reconhecer o valor das 

empresas comprometidas com o FSC.  

Propunha a possibilidade de 

mencionar a porcentagem de 

produtos certificados no logo 

do FSC, estimulando e 

diferenciando as empresas 

com altas porcentagens.  

Reprovada.  

 



movimentos sociais, para posteriormente iniciar-se um 

processo de discussão com o setor privado. O produto 

final deste processo seria um sistema independente de 

certificação socioambiental para a agropecuária nacional, 

sendo o possível embrião de um sistema internacional.  

Setor Financeiro e Responsabilidade So-

cial Empresarial:

IFC

O processo entre o IFC (International Finance Corporation, 

do Banco Mundial) e o FBOMS (Fórum Brasileiro de ONGs 

e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento),  liderado 

pelos Amigos da Terra  Amazônia Brasileira e Imaflora, so-

bre o empréstimo ao grupo Amaggi foi concluído após a 

entrega do relatório do ombudsman, solicitado pelo presi-

dente do Banco. 

O relatório ponderou sobre o empréstimo, mas não con-

cluiu favoravelmente à re-categorização de risco socio-

ambiental do empréstimo, a principal demanda das ONGs. 

Todavia, a repercussão do caso na mídia colaborou para 

chamar a atenção pública sobre o papel das instituições fi-

nanceiras internacionais no desmatamento e outros im-

pactos socioambientais da agropecuária nacional. 

Rabobank

Imaflora foi contratado pelo Rabobank (banco holandês de 

investimento no agronegócio) para colaborar com o de-

senvolvimento de suas políticas de sustentabilidade. O 

banco é um dos maiores investidores no agronegócio na-

cional e está iniciando uma fase de expansão de seu mer-

cado para grandes e médios produtores, além das corpo-

rações onde tem atuado. 

O papel do instituto foi identificar as principais questões 

socioambientais da agropecuária no país, apoiar a adap-

tação da ferramenta de análise de crédito do banco para a 

realidade nacional e apoiar o desenvolvimento da política 

interna de sustentabilidade.  

Commodities e Instituições Financeiras

O Imaflora participou de um projeto que analisa o papel 

das instituições financeiras holandesas na sustentabilida-

de da produção de commodities. 

O projeto foi realizado em conjunto com uma consultoria 

holandesa (CREM), contratada pelo VBDO (associação de 

investidores holandeses para a sustentabilidade). 

O projeto se baseou em estudos de caso sobre açúcar e 

algodão, mas pretendeu ser referência para commodities 

de maneira geral. O Instituto colaborou com a elaboração 

de dois textos conceituais sobre cada estudo de caso e or-

ganizou uma oficina internacional no Brasil (São Paulo, 30 

de junho). Houve a participação dos parceiros da Holanda, 

ONGs, pesquisadores e dos bancos holandeses Rabobank 

e Banco Real ABN AMRO. 

A oficina coletou subsídios para a reunião final do projeto 

na Holanda, realizada em outubro. Os estudos de caso evi-

denciaram as relações e dependências entre variáveis 

econômicas, ambientais, sociais, tecnológicas e legais 

para a sustentabilidade da produção. 

Concluiu-se que o setor financeiro tem o papel de estimu-

lar a produção sustentável, mas outros atores, como tra-

ders, bancos estatais e empresas de agroquímicos tam-

bém têm papel importante. 

Os bancos deixaram claro a dificuldade de definir que cri-

térios socioambientais deveriam seguir entre os muitos 

existentes, as dificuldades de monitoramento e os dile-

mas entre adotar critérios socioambientais para avaliar 

novos e clientes existentes.

Plataforma RSE e Red Puentes

Em 2005, o Imaflora possou a integrar a Red Puentes, rede 

latino-americana que trabalha com responsabilidade so-

cial empresarial (RSE) a partir de uma visão da sociedade 

civil. No Brasil fazem parte da Rede as ONGs IBASE, Ceris, 

IDEC e Observatório Social. Além disso, passou a integrar 

a Plataforma Brasil RSE, um amplo grupo de ONGs que 

atuam com o mesmo tema, porém de forma difusa.

Unidades de Conservação  
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Guia sobre Consultas Públicas para Unida-

des de Conservação 

A publicação foi feita, em parceria com o Imazon e a 

Diretoria de Florestas do Ibama. Houve financiamento da 

Fundação Moore e apoio da Secretaria de Desenvolvimen-

to Sustentável do Amazonas e Secretaria de Ciência, Tec-

nologia e Meio Ambiente do Pará. 

O resultado desse projeto foi o guia que traz um roteiro pa-

ra quem precisa realizar as consultas públicas exigidas por 

lei para criação, ampliação e modificação de unidades de 

conservação, já que não havia referência sobre o tema. 

Comércio Ético e Solidário

O Imaflora atuou no tema do comércio ético e solidário 

através do projeto da Avina: “Desenvolvimento e Imple-

mentação do Sistema de Comércio Ético e Solidário para 

Produção Florestal e Agrícola no Brasil” e de sua participa-

ção no FACES - Fórum de Articulação do Comércio Ético e 

Solidário. O Instituto é um dos seis fundadores e faz parte 

do seu Conselho Político e do Conselho Gestor. Analisando 

os resultados do FACES, pode-se destacar o seu processo 

de fortalecimento institucional, sua credibilidade e seu 

reconhecimento como referência dentro do Brasil, o pro-

cesso de regulamentação pública e o trabalho com os ca-

sos-piloto de comércio ético e solidário no País.

Os casos-piloto foram executados pelo Imaflora e tiveram 

como objetivos gerais avaliar a aplicabilidade da “Carta de 

Princípios e Critérios” do FACES e sua utilização como ins-

trumento de avaliação, produção e comercialização ética 

e solidária. 

Os testes geraram a primeira versão dos guias e procedi-

mentos para avaliação da conformidade aos critérios e 

princípios construídos pelo Faces. 

Os 4 testes de campo foram conduzidos em: COOPERA-

GUA (SP), Rede de Comercialização Solidária de Agricul-

tores Familiares e Extrativistas do Cerrado(GO), CAPEB 

(AC) e COOPERCAJU (RN). 

Os resultados foram apresentados em dois eventos inter-

nacionais sobre Economia Solidária, em Dakar (África) e 

os Guias do FACES foram considerados os melhores parâ-

metros para iniciar a construção de indicadores de Socio-

economia Solidária. O Instituto colaborou com o desenvol-

vimento institucional do FACES do Brasil, por meio de sua 

encubação administrativa em 2005. 

Pontos a avançar

O FACES avançou na institucionalização e desenvolvi-

mento teórico de seu sistema, mas necessita implemen-

tar os instrumentos de comércio ético e solidário no Pais. 

No próximo ano será fundamental iniciar e avançar com o 

desenvolvimento de um sistema de certificação socioam-

biental para a agropecuária nacional.

Título Organizador Local

 
Data

 
  

Fórum Social Mundial Sociedade civil internacional Porto Alegre/RS 26 a 31/01
Fórum Internacional sobre Soja Sustentável

   

 

WWF, Grupo Maggi, Fetraf 

Sul, Unilever, Cordaid, Coop  

Foz do 

Iguaçu/PR  

17 e 18/03

Por um café verdadeiramente sustentável -  

Encontro paralelo à II Conferência Mundial do Café

CONTAG, GLACC, KOFFIE, COALITIE

  Oxfam Internacional  e UITA

Salvador/Ba  21 a  25/09
 

  

Seminário sobre Manejo e Certificação adequados 

para um Desenvolvimento Sustentável

GTA  Ananindeua/PA  26 a -28 /10  

 

Workshop Tripartite sobre Trabalho 

Decente no Setor Florestal

OIT Brasil  Brasília/DF  15 e 16/12  
 

Duas reuniões com a presidência da EMBRAPA  Piracicaba/SP e 

Brasília/DF

 

  

Fórum Nacional de Áreas Protegidas - coordenação- 

Do grupo temático Gestão Participativa
 

Ministério do Meio Ambiente  Brasília/DF  a partir de abril  

Grupo Técnico de Trabalho para a revisão 

dos novos padrões de Madeira Controlada  

FSC  Alemanha  durante o ano  
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Participação em eventos durante o ano:



P F L d  or a i çãoER I a g n za



Conselhos:

Conselho Diretor

Adalberto Veríssimo (Presidente até setembro) 

André Vilas Boas 

Célia Cruz (Vice-Presidente a partir de outubro)

Fabio Albuquerque 

Katia Maia 

Marcelo Paixão (Vice-Presidente até setembro)

Rubens Mendonça 

Sergio Esteves (Presidente a partir de outubro)

Silvio Gomes de Almeida 

Conselho Fiscal

Erika Bechara 

Adauto Tadeu Basílio 

Conselho Consultivo

Rita Mesquista 

Richard Donovan 

Armin Deitenbach 

Mario Mantovani 

Equipe:

Secretaria Executiva

Andre Giacini de Freitas

Luís Fernando Guedes Pinto

Administração

José Marcos Carvalho

Edenilson Garcia 

Milton Paulo Ferreira 

Rosângela Sáttolo Salvador 

Margarete Bertochi 

Robson Vieira 

Fábio Casarin

Marilza dos Santos 

Comunicação

Alessandra Arantes

Priscila Mantelatto

Iracilda Rossini

Programa de Certificação Florestal 

Lineu Siqueira Jr.

Flavio Guiera

Lucia Massaroth

Maurício Voivodic

Alexandre Dias de Souza

Daniele Renata Rua

Ana Cristina Nobre da Silva

Ricardo Camargo Cardoso

Ricardo Eugênio Cassamassimo

Programa de Certificação Agrícola

Eduardo Trevisan Gonçalves

Marina Piatto 

Secretaria dos Programas de Certificação

Sonia Maria de Souza

Renata Palhano Castanho

Programa de Treinamento e Capacitação

Ana Patrícia Cota Gomes
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Consórcio ALFA - IEB, IFT, Imazon, Pesacre, Ipê e Universi-

dade da Flórida. 

CREM Holanda - Consultancy and Research for Environ-

mental Management

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ - USP

Escola Agrotécnica Federal de Manaus

Ethnos estratégias sócio ambientais

FACES do Brasil 

FGV - Centro de Estudos em Sustentabilidade

FITCM - Federação Internacional dos Trabalhadores da 

Construção e da Madeira

FSC Brasil

Greenpeace 

GT Castanha  Comissão Pró-índio, IBENS

GT Florestas do FBOMS - Grupo de Trabalho do Fórum Bra-

sileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvol-

vimento 

IIED - International Institute for Environment and 

Development

GT Manejo Florestal Comunitário 

IBAMA

Imazon - Projeto Moore

Instituto Biodinâmico de Botucatu

Plataforma Brasil  Novib

Plataforma RSE Brasil

Rainforest Alliance

Red Puentes Brasil: IBASE, IDEC, Observ. Social e Ceris

Rede de Agricultura Sustentável: Rainforest Alliance, 

Salvanatura, Corporación de Conservación y Desarrollo, 

Fundácion Interam. de Investigacion Tropical, Pronatura 

Chiapas, Fundación Natura, ICADE, TIDE e  Nepentes

SFU 

 ICCO

SmartWood

UNESP - Botucatu

VBDO - Dutch Association of Investors for Sustainable 

Development

Programa de Desenvolvimento de Mercados

Estevão Braga 

Maria Regina Nouer

Programa de Políticas Públicas

Flávio Cremonesi 

Roberto Palmieri

Laura de Santis Prada

Financiadores:

Institucionais

Fundação Ford 

Novib  Oxfam Holanda 

ICCO

Fundação William and Flora Hewlett

Projetos

AVINA

Embaixada do Reino dos Países Baixos 

FITCM - Federação Internacional dos Trabalhadores da 

Construção e da Madeira

Fundação Overbrook 

IIED

IPGRI

Ministério do Meio Ambiente da Holanda

União Européia  

USAID

IMAZON (Fundação Moore)

 

Parcerias e Redes

Aliança para o Consumo Responsável: Amigos da Terra, 

Imazon e Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Banco Real ABN AMRO
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REL TÓ IO f n n ei o e UDI R AA R i a c r  A TO I



BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Em 31 de dezembro de 2.005 e 2.004 (em reais)

                                                      ATIVO

CIRCULANTE

   Disponibilidades

   Aplicações financeiras

   Contas a receber

   Outros créditos

PERMANENTE

   Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

2.005

2.001.895,69

210.035,45

1.517.733,73

221.028,87

53.097,64

599.053,55

599.053,55

2.600.949,24

2.004

1.404.046,25

84.641,88

1.286.234,15

33.170,22

627.661,10

627.661,10

2.031.707,35

                                                     PASSIVO

CIRCULANTE

   Fornecedores

   Obrigações trabalhistas

   Impostos e contribuições a recolher

   Provisões para férias

   Provisões para contingências fiscais

   Receitas de projetos a executar

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

   Patrimônio Social

   Superávit do exercício

   Reserva de Reavaliação

TOTAL DO PASSIVO

2.005

511.187,42

179.586,81

57.094,11

121.216,81

105.845,38

47.444,31

2.089.761,82

1.644.249,31

349.041,16

96.471,35

2.600.949,24

2.004

328.757,05

25.989,21

42.679,98

47.402,81

91.948,14

56.978,32

63.758,59

1.702.950,30

1.396.638,39

191.665,99

114.645,92

2.031.707,35
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
Em 31 de dezembro de 2.005 e 2.004 (em reais)

RECEITAS OPERACIONAIS

   Prestação de serviços 

   Financiamentos específicos e institucionais

   Anuidades

   Outras receitas

DESPESAS COM PROJETOS E INSTITUCIONAIS

   Despesas com pessoal

   Despesas com viagem

   Serviços de terceiros

   Anuidades 

   Depreciação

   Outras despesas

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

   Receitas financeiras

   Despesas financeiras

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

2.005

3.291.110,73

1.394.086,69

1.519.995,26

300.352,77

76.676,01

(3.092.649,85)

(1.553.512,17)

(409.844,33)

(377.852,31)

(228.718,40)

(56.932,20)

(465.790,44)

143.585,71

234.815,48

(91.229,77)

342.046,59

6.994,57

349.041,16

2.004

3.019.877,34

1.087.247,97

1.172.473,63

459.324,61

300.831,13

(2.934.827,22)

(1.113.476,19)

(483.784,05)

(405.036,03)

(464.410,73)

(51.001,22)

(417.119,00)

121.958,58

181.283,81

(59.325,23)

207.008,70

(15.342,71)

191.665,99
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
Em 31 de dezembro de 2.005 e 2.004 (em reais)

Patrimônio Superavit Reserva de

Social do exercício Reavaliação Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.003 1.783.117,44 628.405,58 2.411.523,02

Transferência para patrimônio social 628.405,58 (628.405,58)

Doações patrimoniais recebidas 1.209,31 1.209,31

Superávit do exercício 191.665,99 191.665,99

Reversão com recursos de projetos (1.030.409,66) (1.030.409,66)

Reserva de reavaliação 128.961,64 128.961,64

Realização da reserva de reavaliação 14.315,72 (14.315,72)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.004 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

Superávit 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 2.005 1.644.249,31 349.041,16 96.471,35 2.089.761,82
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Em 31 de dezembro de 2.005 e 2.004 (em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2.005 e 2.004 (em reais)

ORIGENS DE RECURSOS

Superávit do exercício

Depreciação

Custo nas baixas de Imobilizado

Ajustes de exercícios anteriores

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisições do Ativo Imobilizado

Reversão com recursos de projetos

Ativo Circulante

Passivo Circulante

CAPITAL CIRC. LÍQUIDO

2.001.895,69

511.187,42

2.005

1.490.708,27

1.404.046,25

328.757,05

2.004

1.075.289,20

2.046.200,07

153.940,77

2.003

1.892.259,30

597.849,44

182.430,37

2.005

415.419,07

(642.153,82)

174.816,28

2.004

(816.970,10)

AUMENTO/(REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

2.005

469.909,84

349.041,16

56.932,20

26.273,75

37.662,73

54.490,77

54.490,77

415.419,07

2.004

258.009,92

191.665,99

51.001,22

15.342,71

1.074.980,02

44.570,36

1.030.409,66

(816.970,10)

31 de dezembro Variação
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4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

5 - ATIVO IMOBILIZADO

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2.005/  2.004

1 - OPERAÇÕES

O objetivo da Sociedade compreende, basicamente, pro-

mover e apoiar a conservação e o manejo sustentado do 

meio ambiente.

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: O resultado das operações é 

apurado pelo regime de competência.

b) Aplicações financeiras: Demonstrado por valores corri-

gidos até a data do balanço. 

c) Permanente: Demonstrado ao custo de aquisição ou 

construção. A depreciação de bens do imobilizado é calcu-

lada pelo método linear, às taxas que levam em conside-

ração 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. 

6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O saldo do Patrimônio Social é compreendido pelo Patri-

mônio Social inicial acrescido dos valores dos superávits 

e diminuído dos déficits ocorridos. O superávit do exercí-

cio será incorporado ao Patrimônio Social na data da apro-

vação do balanço pela Assembléia Geral, e será destinado 

à manutenção das atividades, para atender dispositivos 

legais vigentes e o Princípio Fundamental da Contabilida-

de da Continuidade da Entidade.

  

R$

Imóveis   314.177,03  314.177,03  

Terrenos
  

113.904,00
  

113.904,00
 

Equipamentos de escritório
  

146.186,88
  

138.659,41
 

Veículos
  

27.000,00
  

21.000,00
 

Móveis e utensílios
  

60.801,50
  

61.635,71
 

Máquinas e equipamentos   10.019,42  6.674,71  

Instalações   2.895,00  2.895,00  

Software   4.773,59  4.773,59  

Construção em andamento
  

14.942,87 14.942,87

  694.700,29  678.662,32  

( ) Depreciação acumulada 95.646,74 51.001,22

Banco do Brasil S/A

Banco Itaú S/A  

Banco Real

 

  2.005 

R$

 

  
95.500,04

 

 1.301.318,23 

120.915,46

 1.517.733,73 

2.004 

R$

 
98.068,98

 

 1.188.165,17 

 1.286.234,15 

R$

2.004  

-   

Imobilizado líquido   599.053,55  627.661,10   
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos 

Diretores do IMAFLORA

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E 

AGRÍCOLA

1 - Examinamos os balanços patrimoniais do INSTITUTO 

DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA - 

IMAFLORA levantados em 31 de Dezembro de 2.005 e 

2.004, 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 relevân-

cia dos saldos, o volume de transações e o sistema contá-

bil e de controle interno da entidade; 

(b) a constatação, com base em testes, das evidências e 

dos registros que suportam os valores e as informações 

contábeis divulgados; e 

(c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis 

mais representativas adotadas pela administração da en-

tidade, bem como da apresentação das demonstrações 

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 2.005 e 

2.004, 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, 03 de abril de 2.006.

Luis Antonio Moda
Contador CRC nº 1SP143555/O-0
MODA Auditores Independentes S/S
CRC nº 2SP021705/O-8
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 ( 2 ) 431.300,94

 

81.792,94

 

213.707,24

 

 ( 3 ) 181.698,00

 

 ( 3 ) 56.870,00

 

 ( 4 ) (43.480,31)

 

Patrocínios Feira Brasil Certificado 2006

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Provisões de Certificações

Adiantamento Projetos ref. 2006

1.076.256,52

157.686,36

935.414,39
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RESUMO GERENCIAL
Posição financeira em 2005.

RECEITAS

TOTAL GERAL RECEITAS

Certificação Agrícola

Certificação Florestal

Solidaridad

Usaid

Avina

Rainforest Alliance (GEF)

Imazon (Fundação Moore)

ICCO

Embaixada dos países baixos

Overbrook

Diversos

Financiamentos de projetos específicos

 ( 1 ) 187.379,50

               
171.708,48

               
120.216,25

               
71.614,46

                 
76.232,00

                 

56.077,00

                 

50.303,00

                 

42.915,00

                 

158.968,70

               

Taxas de Certificação Florestal e Agricola

Provisões de Projetos 

3.927.519,65

(1) Estão inclusos os Recursos transferidos para Administração direta pelo Instituto FACES do Brasil.
(2) Corresponde às Taxas do Sistema de Certificação, recebidas de empreendimentos certificados pelo Imaflora e repassadas aos escritórios 
dos Sistemas "FSC-SmatWood/Rainforest Alliance" e “SAN - Rede de Agricultura Sustentável".
(3) Recursos Financeiros Recebidos em 2006, cujas correspondentes Despesas e Projetos foram efetivadas em 2005.
(4) Recursos Financeiros recebidos em 2005, porém relativos a projetos gastos efetivados em 2006. 

DESPESAS 3.333.779,78

      

Folha de Pagamento 1.695.320,42

      

Viagens 436.395,00

         

Consultorias e Serviços 295.714,29

         

Repasse de Taxas de Certificação  ( 5 ) 261.471,86

         

Despesas Administrativas 204.229,29

         

Ti e Telecom 73.138,63

           

Publicações e Eventos 122.395,30

         

Repasse Financeiro Projeto FACES  ( 6 ) 79.900,00

           

Investimento em Imobilizados

 

31.407,60

           

Provisão de Despesas Pagto em 2006  ( 7 ) 133.807,39

         

FUNDO SOCIAL DE CERTIFICAÇÃO 223.950,00

         

RESERVAS ACUMULADAS 998.200,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO 593.739,87

(5) Repasse Financeiro ao exterior, relativo a Taxas do Sistema de Certificação
(6) Recursos transferidos para Administração direta pelo Instituto FACES do Brasil
(7) Provisionamento de Despesas ocorridas em 2005, cujos respectivos pagamento foram realizados em 2006.

836.273,57

234.000,00

246.287,99

355.985,58

Financiamentos institucionais

Hewlett

Fundação Ford

Novib
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