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Uma palavra da Presidência

hegamos ao final de mais um ano de atividades nesta construção
cuidadosa da história viva do Imaflora, uma história inscrita no
propósito de desenvolvimento social - sobretudo local - que faz
parte da história de cada uma das pessoas, organizações e

comunidades envolvidas com o propósito da Instituição. Foi um ano
intenso, como costuma ser, de resto, cada ano vivido nos tempos atuais.
Além do desafio de dar conta de um plano de trabalho que integrou a
demanda circunstancial com a estratégia da instituição a mais longo
prazo, houve a transição da secretaria executiva, com Maurício Voivodic
sucedendo a Luís Fernando Guedes Pinto.

São muitos os pontos que poderiam ser destacados ao longo de 2010 mas
deixo ao leitor, ao receber este relatório, essa tarefa em específico - para
que seja feita de acordo com as suas próprias prioridades e interesses.
Gostaria de me dedicar a fazer um inventário mais longo, cobrindo os
últimos seis anos em que me dediquei à presidência do Imaflora. Não é,
em absoluto, uma prestação de contas – mas gostaria de oferecer uma
perspectiva de maior alcance para que o leitor tenha uma visão da
evolução da instituição a mais longo prazo e possa refletir sobre a
relevância do trabalho realizado não apenas pela equipe interna mas
também pelos parceiros ao longo desses anos.

nesse ano
publicamos pela 1ª vez um relatório anual de atividades. Queríamos não
apenas compartilhar a nossa caminhada daquele ano mas sistematizar as
aprendizagens e começar a suscitar a crítica, que é um princípio
importante do desenvolvimento institucional em direção a um propósito.

2005: A opção pela transparência e pelo diálogo institucional:

O reconhecimento da relevância da Certificação Florestal:

2006: Refletindo sobre a nossa prática e ampliando a transparência:

Preparação para a cooperação no plano internacional:

Unidades de Conservação:

2007: Reposicionando a identidade institucional:

a área florestal
certificada FSC pelo Imaflora no Brasil atinge 1 milhão de hectares.

após um
amplo diálogo interno e com os conselheiros, passamos a incluir indicadores
sociais e ambientais de desempenho no relatório anual. Com essa medida
pretendíamos ampliar o diálogo com os públicos do Imaflora e melhorar a
possibilidade da crítica.

realizamos pela
primeira vez um projeto de cooperação sul-sul para a transferência de
conhecimento em certificação para ONGs em Camarões, África Central. Outro
aprendizado ímpar, a releitura da certificação em uma cultura diferente da
brasileira.

realizamos, em parceria com Imazon e outras
organizações brasileiras as consultas públicas regionais para a criação do
mosaico de Florestas Estaduais do Norte do Pará, fortalecendo a participação
social na formação das unidades de conservação.

um intenso exercício interno
e um amplo diálogo com os conselheiros e alguns parceiros históricos propiciou
rever pela primeira vez a missão do Imaflora – fazendo uma sistematização das
nossas práticas e adequando o propósito institucional à dinâmica colocada por
uma certificação inscrita na complexidade dos processos de desenvolvimento
social. Com isso, pavimentávamos o caminho para a preparação do plano
estratégico da instituição.
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10 anos da certificação socioambiental no Brasil:

2008: O reconhecimento da relevância da certificação agrícola:

Início da descentralização da gestão e da preparação de futuros

gestores:

2009: Projeto Piracicaba Sustentável:

era um bom momento
para estimularmos mais uma uma reflexão interna sobre a ação do
Imaflora, fazermos uma avaliação das contribuições ao longo desse
período e sistematizarmos aprendizagens após uma década desde a
primeira certificação FSC no Brasil. Esse foi um exercício muito
relevante para a instituição.

A
certificação da Rede de Agricultura Sustentável (selo Rainforest
Alliance Certified) no Brasil teve acentuado crescimento com a área
certificada alcançando 80 mil hectares em uma diversidade de tamanhos
e culturas (café, cacau, laranja, goiaba, etc...).

criamos o Comitê de Gestão e Estratégia - formado pela
secretaria executiva, gerência administrativa e mais dois colaboradores
seniores da equipe. A gestão do Imaflora experimentava pela primeira
vez um modelo de colegiado, embora a responsabilidade final pelas
decisões permanecesse com a secretaria executiva.

Iniciamos um projeto em nossa
cidade sede, visando ampliar a consciência da influência popular e
fomentar a participação da comunidade na formulação e no
acompanhamento das políticas públicas no âmbito global.

Sistematização da aprendizagem institucional: como decorrência,
publicamos o livro “Caminhos para a Mudança” que reúne a história da
organização e sua influência na história da certificação socioambiental
no Brasil.

Consolidação de Unidades de Conservação:

2010: Aprimoramento da governança:

Uma longa espera na certificação agrícola:

Iniciamos dois grandes projetos
(Terra do Meio e Calha Norte), com o apoio do Fundo Vale, visando a
consolidação das Unidades de Conservação no Norte do Pará.

era a vez de relermos o Estatuto Social
do Imaflora à luz de suas realizações recentes. O objetivo era aprimorar a
cooperação e a transparência e dotar a instituição de maior eficiência e
flexibilidade.

fizemos a primeira certificação de
uma fazenda de cana-de-açúcar, após mais de 10 anos de trabalho tentando
influenciar mudanças neste setor.

Muitas pessoas, assim como eu, são gratas por cada uma dessas realizações.
Mesmo em meio às complexidades e angústias do dia a dia nesse esforço para
fazer o melhor nas circunstâncias, nutrem um sentimento bom de haver
contribuído para o desenvolvimento social por meio de seu trabalho. A todas
essas pessoas dedico este relatório de 2010 e este breve inventário. O meu
desejo sincero é que possam encontrar aqui inspiração para persistirem em seu
próprio trabalho e que continuem nos ajudando a fazer a crítica da certificação
no Brasil e da nossa atuação. Por trás das realizações do Imaflora há sempre a
intenção simples, embora ambiciosa, de contribuir para um mundo melhor em
que caiba a toda a beleza da nossa diversidade.

Sérgio A. P. Esteves
Presidente



ano de 2010 nos desafiou em equilibrar os recursos e energia
para executar as nossas atividades no campo, onde a nossa
missão se concretiza, e em reflexões e mudanças internas. Em
ambos tivemos muito sucesso, a despeito do grande volume de

trabalho e responsabilidade que o IMAFLORA assume publicamente a
cada dia. Continuamos dispostos a fazer contribuições mais substanciais
e de alto risco para colaborarmos para as mudanças necessárias para
termos um planeta saudável e uma sociedade justa e digna.

No campo interno, elaboramos uma nova estratégia para o triênio 2011-
2013. Procurando uma coerência e integração entre a certificação
socioambiental, projetos de intervenção local, atuação em mercados e
influência em políticas de interesse públicos; visamos um impacto em
maior escala. Ainda mais desafiador é a ambição de colaborar para a
redução das emissões de gases de efeito estufa, sistematizar as nossas
experiências e aprofundar a dimensão social do nosso trabalho.

Tomou bastante a atenção do nosso Conselho Diretor a decisão da
renovação da nossa Secretaria Executiva. Após 5 anos e meio nessa
privilegiada posição, sucedendo a Andre de Freitas e Tasso Azevedo,
chegou o momento de encerrar este ciclo para mim. Tenho o prazer de
lhes informar que Maurício Voivodic será o Secretário Executivo a partir
de 1 de janeiro de 2011. Mantivemos o valor de uma sucessão com
pessoas internas da equipe, o que demonstra a capacidade do
IMAFLORA de formar lideranças. O Maurício iniciou a sua carreira no
IMAFLORA dez anos atrás, como estagiário da organização.
Acompanhou o seu desenvolvimento nesta década, conheceu

Mensagem da Secretaria Executiva
para o Relatório Anual 2010

profundamente o Brasil e o mundo, em especial a Amazônia, e está preparado
para assumir esta desafiadora posição. Seja bem vindo! Será um prazer
trabalhar ao seu lado, uma vez que não me afastarei do IMAFLORA.

No plano externo, foram muitos avanços na certificação, nos projetos na Terra
do Meio, Calha Norte do Pará, Sul da Bahia e Piracicaba. Mas eu gostaria de
destacar a nossa participação no Código Florestal. Este tem um grande impacto
para as questões socioambientais no Brasil e passou a ser um dos principais
temas do nosso país em 2010, assim como será em 2011. O saldo até o
momento não é positivo. Sem entrar no mérito do tema nesta breve carta, a
revisão do Código nos lembrou a importância da participação social na
construção de um país. Ficamos longe disto. O Congresso Nacional parece cada
dia mais distante das ruas e vice-versa. Aprendemos novamente a complexidade
e as dificuldades de se negociar e construir um regulamento que leve em
consideração o interesse público em primeiro lugar, quando há tantos
interesses em jogo. Todavia, esta é a função de uma entidade como o
IMAFLORA. E o exemplo do Código deve somente nos manter cada vez mais
comprometidos com a nossa missão e identidade, buscando definitivamente a
promoção de mudanças rumo a nossa utopia do Desenvolvimento Sustentável.
A construção da mudança é feita de pequenas e grandes ações e nos próximos
anos estaremos envolvidos nas duas frentes.

Desejo a todos uma ótima leitura deste relatório! Lhes convido a comentá-lo,
nos enviar as suas críticas construtivas para que possamos melhorá-lo a cada
ano. Agradeço sinceramente a todas e todos os associados e conselheiros do
IMAFLORA, assim como a todas as pessoas que tive a oportunidade de
trabalhar em nossa equipe nesses mais de 5 anos. Grato pela paciência, por
respeitar os meus erros e limitações e me apoiar nos momentos necessários.

Um abraço,
Luís Fernando Guedes Pinto
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Institucional

enovou-se a Secretaria
Executiva, a partir da
antecipação do final do
mandato de Luís Fernando,

como Secretário Executivo, que
ocupava essa posição desde julho de
2005. A conclusão do seu segundo
mandato estava planejada para o final
de 2011, mas o Conselho Diretor
aceitou a solicitação de Luís
Fernando para antecipar sua saída e,
durante 2010, encaminhou-se o
processo de sucessão. Maurício
Voivodic foi convidado a assumir a
posição de Secretário Executivo, a
partir de janeiro de 2011, seguindo
um princípio de renovação da

liderança institucional com pessoas
formadas no IMAFLORA.
Anteriormente, houvera o
desligamento, da equipe, de Lineu
Siqueira Jr., que exercia o papel de
Secretário Executivo Adjunto e
Gerente de Certificação. Luís
Fernando e Maurício assumiram a
Gerência de Certificação Agrícola e
Florestal, respectivamente. No início
de 2011, será definido o nome do
novo Adjunto e a composição do
Comitê de Gestão e Estratégia. O
Conselho Diretor enfatizou a
necessidade, na nova composição, de
a liderança institucional considerar o
equilíbrio entre os gêneros.

Secretaria
Executiva
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o final de 2010, encerrou-se o
financiamento institucional com a Oxfam
Novib, uma vez que a organização
encerrou as atividades de cooperação

com a América Latina. Essa empresa apoiou o
Imaflora de forma institucional desde 1999 e teve
grande importância para o fortalecimento desta
instituição. Manteve-se o apoio da ICCO, que
será renovado para o período 2011-2013, mas
terminamos o ano sem ter conhecimento do valor
do contrato. Dessa forma, os financiamentos

institucionais devem reduzir-se drasticamente,
aproximando-se,em valor, de 5% do orçamento
geral anual.

A maior parte dos financiamentos de projetos foi
renovada ou estendida, mantendo-se o
relacionamento com a Fundação Overbrook, o
Fundo Vale, a Fundação Packard, a Fundação
DOEN, a Embaixada Britânica e o IDH. Temos
mantido a diversificação de financiadores de
projetos e o aumento do volume dessas receitas.

Financiadores

A maior parte das propostas enviadas a
financiadores tem sido aprovada. Os
coordenadores de projeto têm compartilhado,
com a Secretaria Executiva, o trabalho de
captação de recursos e de relacionamento com
financiadores. Contamos com a participação da
Clinton Global Initiative para o estabelecimento
de novos contatos visando a futuros
financiamentos e parcerias.
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urante o ano, elaborou-se a primeira
versão do novo Plano Estratégico, para o
período 2011-2013. Ele foi construído por
um Comitê interno de sete pessoas, a

partir de discussões internas com a equipe, do
apoio de uma consultoria externa e da
participação do Conselho Diretor. A versão final
será concluída no início de 2011, mas mudanças
importantes nas prioridades e na gestão já
começaram a ser implementadas no final de 2010.
O novo Plano Estratégico implica um novo
posicionamento do IMAFLORA: o conjunto das

Plano Estratégico

suas ações deve ser articulado, de modo a resultar
em uma contribuição pública para a construção
de novos modelos de desenvolvimento rural
sustentável ou de formas sustentáveis de uso da
terra. Nesse novo posicionamento, o
IMAFLORA pretende ser uma ONG propositora
de formas sustentáveis de uso da terra para a
sociedade; protagonista na formulação, na
implementação e no monitoramento de políticas
de interesse público; facilitadora da interlocução
entre empresas, comunidades e o setor público e
ser referência no desenvolvimento e na aplicação

de mecanismos de certificação socioambiental
com credibilidade. Há três objetivos principais,
organizados em torno da Certificação, de Projetos
Locais e de Políticas Públicas. Mudanças
climáticas, ênfase no social e sistematização serão
diretrizes gerais. O Plano implica mudanças
significativas e deve ser encarado como um Plano
de Transição, já que o novo posicionamento deve
ser plenamente atingido ao seu final, dando base
a que se construa uma estratégia de consolidação,
a partir de 2013.
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m um processo que se iniciou em 2009,
finalizou-se a revisão e a aprovação do
novo Estatuto do IMAFLORA, na
Assembleia Geral de novembro de 2010.

O documento atualizou a nossa documentação
formal frente à dinâmica realidade de
crescimento e de inovação do IMAFLORA,
mantendo os mesmos valores da organização.
Revisaram-se os papéis e as responsabilidades da

Estatuto

Assembleia Geral, do Conselho Diretor e dos
demais conselhos, da Secretaria Executiva e das
atividades institucionais. Essa versão visa a
preparar o IMAFLORA para tornar-se uma
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público), o que deve ocorrer em 2011.
O novo texto pode ser acessado em:

http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/305
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esde 2009, o Imaflora vem participando
da elaboração de estudos a respeito dos
impactos da certificação sobre as relações
de gênero, dentro da cadeia produtiva de

diferentes culturas. Esses estudos são promovidos
pela Oxfam-Novib e por parceiros, como Hivos e
Solidaridad, entre outras organizações. Em 2010, o
estudo focalizou a cadeia produtiva do cacau, em
países como o Brasil, Gana e Quênia.

No Brasil, o Imaflora firmou uma parceria com a
Rede Mulher, organização não-governamental
atuante em projetos que visam a promover o
equilíbrio nas relações entre homens e mulheres.
A Rede realizou o trabalho de campo, a análise
das informações e a elaboração do relatório, de
maneira independente. Durante uma semana, a
consultora da Rede Mulher esteve nas Fazendas

de cacau M. Libânio e Fazendas Reunidas Vale do
Juliana, no sul da Bahia, onde realizou o trabalho.
Essas fazendas foram escolhidas pelas
particularidades do trabalho ali realizado, que não
se limita ao regime da CLT, mas que segue práticas
diferenciadas nas relações de trabalho,
especialmente nas parcerias com os produtores.
Esse modelo de gestão envolve as famílias, que
configuram pequenas unidades produtivas,
conduzidas em parceria entre a fazenda e o
produtor. O estudo aponta que, embora não tenha
ocorrido maior empoderamento das mulheres,
dentro dessa cadeia produtiva, perceberam-se
melhorias, relacionadas ao acesso à água
encanada, à saúde, às possibilidades de estudo e
ao acesso à informação. Ainda, de acordo com o
estudo, não foram apenas as mulheres que
ganharam com a certificação, mas homens e

crianças também se beneficiaram com a melhoria
nos preços do cacau certificado, nas condições de
segurança do trabalho e nas condições de saúde
para todos.

Foram apontadas estratégias para se avançar na
equidade de gênero, tais como a promoção de
ações educativas continuada de trabalhadores e
trabalhadoras, para que compreendam e
pratiquem a equidade de gênero, a promoção de
atividades econômicas e a formação profissional
de mulheres, entre outras. Foi também ressaltada
a importância de as organizações e as corporações
assegurarem e protegerem os direitos das
mulheres e impulsionarem sua capacidade
econômica. O estudo encontra-se disponível no
site do Imaflora em:
http://tinyurl.com/23jrtxh

Estudo sobre
impactos da certificação
nas relações de gênero
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Administração
Tendo por base o Planejamento operacional da
área e o Plano Estratégico do Imaflora, em 2010,
a Administração Imaflora teve os seguintes
desafios e resultados:



Tecnologia da
Informação

• Implementação de nova hospedagem do Site do Imaflora, visando à
melhoria do acesso;

• Reorganização de “Arquivos” no servidor para ADM, visando à
melhoria e à agilização do acesso, da guarda e da recuperação de
documentos da Administração;

• Expansão da Central Telefônica DDR para 10 troncos e 100 números
de ramais, com a implementação do sistema de Correio de voz com
mensagens gravadas por e-mail para quem as requisitou;

• Ampliações na “Rede de cabos” e na “Rede sem fio (Access points)”;
• Finalização e implementação das facilidades de comunicação dos

celulares com a integração e o uso do servidor de e-mail, da agenda
compartilhada e dos contatos;

• Padronização das assinaturas de e-mail, inclusive nas mensagens
enviadas a partir dos celulares;

• Implementação do sistema de acesso a Arquivos da rede, via internet,
através do http://piracicaba.imaflora.org/owa;

• Ampliação da capacidade de armazenamento de dados do servidor e

dos backups, para imprimir maior segurança ao sistema e evitar
estrangulamentos;

• Atualização do Parque de máquinas do Imaflora, com equipamentos
mais leves e eficientes: 19 novas máquinas (substituições e novos
funcionários), 2 novas impressoras e novo projetor para a Sala 1 de
Reuniões;

• Aquisição de novas câmeras digitais (Comunicação, Projeto Café
Biodiversidade, Projeto Vale, PTC);

• Reestruturação do banco de dados do arquivo morto, para futura
disponibilização dos dados a todos (feijuca/arquivomorto);

• Avaliação, solução e implementação de um novo Sistema de apoio
para aprovar logos (conclusão e publicação);

• Acompanhamento e suporte na instalação no novo Sistema Rubi de
folha de pagamento;

• Estudo de Caso Agrícola: acompanhamento de um processo de
Certificação Agricola para sugestão de melhorias em sistemas de
apoio e em processos.



Gestão de Pessoal

• Implementação parcial do manual de
integração de novos colaboradores;

• Revisão e melhorias no programa de Saúde
Ocupacional;

• Processo de aquisição e de implementação de
EPIs aos técnicos de campo, seguindo
orientação do Programa de Saúde
Ocupacional e dos próprios técnicos;

• Implementação do novo processo de registro
de presença, compreendendo funcionários
com atuação externa, dispensados de ponto, e
implantação de sistema de registro eletrônico
de ponto, com banco de horas, para
funcionários com atividades internas;

• Implementação da CIPA, para atender às
requisições da legislação trabalhista;

• Condução do processo de Acordo Coletivo
junto ao novo Sindicato;

• Melhorias no processo de custeio de Folha de
Pagamento no Sistema Radar;

• Melhoria na geração e na disponibilização de
dados de Folha de Pagamento e custeio, como
suporte gerencial e gestão de pessoal;

• Implementação do novo Sistema eletrônico de
Folha de Pagamento “RUBI”, para futura
integração ao Sistema Radar.



GESTÃO PREDIAL/
LOGÍSTICA DE VIAGENS
Projetos:

• Organização de eventos/reuniões externas (4 eventos
Redd +, evento “Iseal” e Assembleia Geral Imaflora
em Abril-2010);

• Organização de eventos/reuniões internas (cursos
auditores, visitantes, cursos Café etc.);

• Acompanhamento e realização da Festa de 15 anos do
Imaflora e 2ª. Reunião Anual do Conselho Diretor
2010;

• Coordenação e participação na Comissão do Processo
do asfalto da Estrada Chico Mendes;

• Suporte e Gestão dos projetos de obras em 2010: (1)
Sistema de Combate a Incêndio (2) treinamento
brigada, (3) readequação do Prédio 1 para implantar
novos postos de trabalho e mudança da escada do
Prédio 1;

• Reestruturação do Arquivo Morto (salas Edícula);
• Segurança Eletrônica (revisão e readequação de

câmeras e sensores de segurança);
• Manutenção predial: pintura dos dois prédios, reforma

da edícula, confecção e reforma da mobília do prédio 1,
higienização de todos os aparelhos de ar-condicionado,
instalação de toldos na Sala 1.



FINANÇAS:

• Melhoria e agilização no processo de
Prestação de Contas a Financiadores;

• Realização de Inventário Físico Geral do
Imaflora;

• Implementação e Registro do Novo Estatuto
Social do Imaflora;

• Conclusão e Apresentação, ao Conselho
Diretor, dos pareceres jurídicos quanto ao
enquadramento fiscal e tributário do Imaflora;

• Implementação de novo modelo e empresa de

auditoria contábil;
• Revisão do Planejamento tributário com

readequação da alíquota da COFINS e
provisionamento de contingência fiscal;

• Proposta de redução de custos com novo
modelo de transporte e aquisição de três
novos carros;

• Implementação de novo modelo e
centralização da prestação de contas de
despesas de viagens e de cartão corporativo (a

implementação em etapas ainda se encontra
em andamento);

• Reestruturação da Área Financeira com a
incorporação de um novo membro, visando à
melhoria na qualidade e nos processos;

• Processo de intercâmbio com parceiros para
avaliar os processos administrativos, a
governança e melhores práticas de gestão.

Finanças em números:
Despesas de viagem:

Cartão Corporativo 21 a 27 usuários total R$ 190.000,00
PCIs 255 doc total R$ 189.000,00
PCE 225 doc total R$ 100.000,00
Saque 236 doc total R$ 127.000,00

RECEBIMENTOS 1202 transações total R$ 8.674.078,54
PAGAMENTOS 5819 transações total R$ 8.942.445,06

Anuidades 308 doc total R$ 1.380.000,00
Faturamento NFs 664 total R$ 5.093.000,00

Operações Internacionais:

Invoices Recebimentos 47 Câmbios total R$ 1.800.000,00
Invoices pagamentos 28 Câmbios total R$ 782.000,00



Comunicação

ara apresentar os resultados da comunicação em
2010, é preciso falar sobre pessoas e suas relações
com a organização. A qualidade dessas relações é
o principal produto dessa ciência. Hoje, somos 50

comunicadores no Imaflora: engenheiro(a)s, sociólogo(a)s,
administradores, biólogo(a)s, gestores ambientais,
contadores, enfim, profissionais de diversas áreas que, no
dia-a-dia, no campo ou no escritório, fazem a comunicação
do Instituto. A gestão dessa área trabalha com toda essa
diversidade de pessoas, percepções e culturas, buscando
facilitar os processos comunicativos. Para isso, costura
expectativas, emoções, linguagens, formatos e outros
elementos que, somados, compõem a imagem do Imaflora.
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sse foi um ano de reflexão, de
amadurecimento e de preparação para
mudanças no posicionamento da
comunicação. Avaliamos nosso trabalho e

fomos avaliados. Como em todo processo de
análise, olhamos para o que é essencial e para o
que deveria ser lapidado. Esse “mergulho” no
cerne da instituição não foi fácil, mas foi acolhido
por um grupo comprometido com os valores e
com a essência da instituição. Para realizar esse
estudo sobre sua identidade, o Imaflora contou
com a consultoria de Rita Monte e Andréa de
Lima, durante cinco meses. Foi a primeira vez que
um grupo de pessoas da organização se reuniu
para pensar coletivamente a comunicação. O
trabalho resgatou características da instituição, por
vezes, não enunciadas no frenesi da rotina, como

riqueza técnica, atitude transparente, construção
de soluções negociadas, atuação na diversidade e
habilidade para conversar.

O resultado desse processo apontou vários
desafios para os próximos anos. Para enfrentá-los,
a gestão da comunicação propôs alguns caminhos,
alguns presentes no planejamento estratégico de
2011-2013 e outros que já começaram a ser
incorporados às práticas do departamento. Para se
preparar para tais mudanças, foi necessário que a
equipe focada nos processos comunicativos do
Imaflora (os facilitadores) aumentasse e se
dedicasse ao estudo de novas tecnologias, além de
adquirir novos equipamentos e de diversificar
fornecedores locais.

Ao longo do ano, o Imaflora aderiu às principais
redes sociais (Facebook, Twitter, blog, Youtube,
Orkut etc.), inaugurando espaços de interação
com seus públicos, estudando canais, formatos e
linguagens. Além disso, compartilhou
conhecimento através da produção de diversas
publicações, materiais gráficos, boletins internos
e externos, eventos, vídeos, notícias e site.
Investiu até mesmo em veículos internacionais,
como a Newsletter da NepCon/ Rainforest
Alliance. Também trabalhou a assessoria de
imprensa de modo mais proativo, o que resultou
na conquista de espaços mais estratégicos.
Buscou, ainda, manter as boas relações com a
imprensa local e realizou o segundo encontro
com jornalistas de Piracicaba e Região.

E



través da aproximação com a equipe
técnica, começou a exercitar a integração
entre a comunicação institucional e o
campo e a mapear canais de

comunicação comunitária e o caminho da
informação no processo da Certificação. Também
desenvolveu indicadores, para mensurar os
resultados em comunicação: passou a monitorar,
periodicamente, e a sistematizar as análises do
comportamento dos visitantes no site, dos
usuários de redes sociais, das ferramentas e dos
processos de comunicação.

Questionar a forma como se vem construindo o
conhecimento requer coragem para rever
processos e inovar. Os próximos anos ainda
reservam, ao Imaflora, grandes desafios e muito

trabalho para desenvolver uma comunicação
integrada (campo e instituição) e formar uma
plataforma de atuação em rede. Ainda é preciso
integrar processos e informações, buscar
inovações tecnológicas, para aprimorar a gestão
do relacionamento com seus públicos, depurar a
linguagem e o formato das consultas públicas,
planejar publicações e modos de sistematizar sua
experiência.

Como se pode notar, a comunicação do Imaflora
ainda tem grandes desafios; mas zelar pela
qualidade das relações com as pessoas, para
promover mudanças nos setores florestal e
agrícola, continua sendo a força motriz dos 50
comunicadores da instituição.

A



A comunicação em
imagens e números:

• O resultado conquistado em 2010 representou
um investimento de 2%
(R$ 126.345,36) do orçamento da instituição;

• Média mensal de visitas à página eletrônica do
Imaflora: 3.600 visitantes;

• Tempo médio de permanência no site: 3 min e
17 seg;

• Seguidores no twitter: 931;
• Amigos no facebook: 217;
• Acompanhamento da elaboração dos vídeos

Glória Jean, FSC e Fundo Vale;
• Produção de vídeos: 3 sobre Unidades de

Conservação e 2 em processo de conclusão;
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0

20

40

60

Your Tweet Timeline - 2,1 tweets per day (tpd) / 19 tweets month (tpm)

Gráfico 4: Evolução do número de tweets. Fonte: http://tweetstats.com

248 tweets;

Acompanhamento
e lançamento de
9 publicações
do Imaflora;



• Preparação de materiais para 31 eventos
(oficinas, cursos, simpósios etc.). Eventos-
destaque: Clinton Global Initiative, ICCO, IV
Brasil Certificado, 15 anos Imaflora,
lançamento do Fundo Vale, curso de
participação social;

• Divulgação de 29 consultas públicas;
• Média de 2 consultas públicas por mês;
• Assessoria de imprensa
• 4 Boletins externos (RADAR Imaflora);
• 10 Boletins internos;
• Artigos publicados: 5 no cafepoint, 2 no jornal

de Piracicaba, 6 no sociedade sustentável;
• 1 Curso para jornalistas.
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R$ 955,17 é a média
investida em divulgação
por consulta pública.
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Algumas matérias de
destaque em 2010:

Extrativistas buscam certificação florestal

Cultivo de cacau verde cresce 40%

É bom e ainda por cima certificado

Publicada no dia 7 de abril, no jornal O Estado de S. Paulo.

Publicada no dia 12 de maio, em O Estado de S. Paulo

Publicada no dia 03 de junho, Caderno Paladar de O Estado de S. Paulo

(http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,extrativistas-buscam-certificacao-

florestal,534652,0.htm)

(http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100512/not_imp550484,0.php)

(http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos+paladar,e-bom-e-ainda-por-cima-

certificado,3795,0.shtm)

Brasil não precisa de dinheiro externo para conservar florestas

Os novos desbravadores

Usinas recebem o primeiro selo verde do setor sucroalcooleiro do
Brasil

Publicada no dia 22 de dezembro, em O Estado

de S. Paulo

Publicada no dia 9 de dezembro, na Carta Capital

Publicada no dia 15 de outubro, em O Estado

de S. Paulo



Programa de
Certificação
Florestal

FLORESTA NATURAL /
EMPRESAS E COMUNIDADES

Comunidades:

a área de certificação florestal FSC, o ano de 2010 pode
ser considerado positivo, quando comparado a 2008 e a
2009. Apesar de o número de comunidades certificadas
permanecer igual, a certificação comunitária em grupo,

de madeira tropical, no estado do Acre, tem mostrado
crescimento significativo. Isso sinaliza um aumento do número de
famílias que ingressaram na certificação, passando de 65, em 2008,
para 95, em 2010. A tendência é que esse número cresça ainda
mais em 2011.

N



sse aumento deveu-se, principalmente, à
política florestal do estado do Acre, que
tem incentivado e promovido o manejo e
a certificação de comunidades. Aliada a

isso, continua a profissionalização da
Cooperfloresta (cooperativa que apoia as
atividades de exploração, processamento e
mercado para essas comunidades) e que tem
contribuído para esse incremento.

Por outro lado, a certificação FSC de PFNMs
(Produtos Florestais Não-Madeireiros) continua
constituindo um desafio, do ponto de vista do
retorno econômico, apesar das evidências em

campo e dos ganhos e benefícios sociais e
ambientais. Como resultado de uma moção,
apresentada pelo Imaflora na última assembleia
do FSC Internacional, elaborou-se uma política
(que está em fase de consulta pública), para criar
um selo FSC Comunitário, como parte da
estratégia do FSC para aumentar os benefícios às
comunidades.

Outro aspecto que merece destaque é a
aprovação, em dezembro de 2010, do primeiro
Padrão Nacional do FSC para comunidades e
pequenos produtores no Brasil. O Imaflora
participou ativamente do processo de facilitação

para construir esse padrão, desde 2008, apoiando
o processo de consulta pública, as reuniões
técnicas e o teste de campo, para a construção da
norma nacional. Espera-se que essa nova norma
se mostre mais adequada à realidade comunitária,
de forma a contribuir com maior acesso desse
público à ferramenta da Certificação.

E
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PAE Chico Mendes

PAE Porto Dias

Ervateira Putinguense

COMARU

PAE São Luiz do Remanso

PAE Equador

Terra Indígena do Baú

ASMOPREURA

Madeira tropical

Madeira tropical

Erva mate verde para chimarrão.

Castanha, óleo de castanha, breu

Madeira tropical

Madeira tropical

Castanha e óleo de castanha

Palha de tucumã para artesanato

12.898,61

3.661,46
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23.530

2.541,62
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1.543.460
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Projeto Produto
Área

Total (ha) Local
Famílias

Beneficiadas

1.569.511 177Área (ha)

O número de empreendimentos certificados permaneceu igual, contudo houve aumento no número
de famílias beneficiadas pela Certificação em grupo, conforme a relação abaixo:

O estado do Acre foi o responsável
pelo aumento do número de famílias
integrantes dos grupos certificados,
conforme abaixo:

2008 = 65 famílias
2009 = 85 famílias
2010 = 95 famílias
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Certificação
de Florestas
Naturais-Empresas

Caracterização dos novos empreendimentos:

Cikel Brasil Verde Madeiras:

Foram realizadas três auditorias:

Transferência de organismo certificador

- Cikel Rio Capim, auditoria de monitoramento da
unidade de manejo florestal e verificação da cadeia
de custódia da floresta na Unidade Rio Capim,
Município de Paragominas, Estado do Pará.
Área sob o escopo da Certificação: 123.985,64 ha;

- Cikel Jutaituba, auditoria de monitoramento da
unidade de manejo florestal e verificação da cadeia
de custódia da floresta na Unidade Jutaituba,
Município de Portel, Estado do Pará.

Área sob o escopo da Certificação: 123.628,44 ha;

- Cikel Rio Capim, auditoria para o aumento de
escopo do manejo florestal na Unidade Rio
Capim, visando a incluir as Fazendas Caculé,
Cauaxi, Sumal e Poty, no Município de
Paragominas, Estado do Pará.
Área a ser incluída no escopo da Certificação:
57.406,18 ha;

Realizou-se a auditoria de Verificação de Ações
Corretivas para Recertificação Florestal FSC.
Área sob o escopo da Certificação: 22.132,54 ha;

- Ecolog: Transfência do Smartwood da Bolívia.

o ano de 2010, ocorreu um aumento
significativo no número de
empreendimentos certificados, com o
acréscimo de quatro empreendimentos,

causando, consequentemente, o aumento de
mais de 100% na área certificada de florestas
naturais do IMAFLORA (de 272.741ha para
555.726 ha). Todavia, como parte dessa área
decorreu da transferência de certificador, o
aumento de novas áreas não aumentou na
mesma ordem de grandeza.

N



- Amata Jamari Concessão

- Rondobel: Verificação de Origem Legal - VLO

Realizou-se a Avaliação Preliminar FSC, na
Unidade de Manejo Florestal III da Floresta
Nacional do Jamari, localizada nos municípios de
Itapoã do Oeste, Cujubim e Candeias do Jamari,
Estado de Rondônia.
Área sob o escopo da Certificação: 46.184,00 ha;

Realizou-se a auditoria de Avaliação Completa
para a Verificação de Origem Legal da Madeira,
na unidade de manejo florestal localizada na
Gleba Nova Olinda, Santarém, Pará.
Área sob o escopo da Verificação: 7.426,63 ha.

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Floresta Estadual de Antimary

Atina

Indústria de Madeiras Manoa Ltda

Mil Madeireira Itacoatiara Ltda

Ouro Verde Importações e Exportação Ltda

Laminados Triunfo Ltda

Cikel – Rio Capim

Cikel – Jutaituba

Ecolog Indústria e Comércio Ltda

47.060,68

491,75

73.079,00

128.729,00

15.285,83

8.095,07

-

-

-

47.060,68

0,00

65.078,40

143.029,38

15.285,83

8.095,07

123.985,64

123.628,44

22.132,14

Bujari-AC

Carrancas-MG

Cujubim-RO

Itacoatiara-AM

Rio Branco-AC

Rio Branco-AC

Paragominas-PA

Portel-PA

Vista Alegre do Abunã-RO

Empreendimento
Área Total
2009 (ha) Local

Comparativo da área certificada 2009 x 2010:

Área Total
2010 (ha)

272.741,33 555.722,21



Plantações Florestais

o ano de 2010, verificou-se, novamente,
um aumento significativo no número de
novos certificados de plantações (ver
gráfico 1), incluindo quatro produtores,

fomentados, adicionais de eucalipto, no sul da
Bahia, e cinco empresas (Temasa, duas unidades
da Fibria, em MS e SP, Ibiraçu e Amata
Castanhal). Além disso, aprovou-se o ingresso da
Fibria, Unidade Aracruz, no programa de
certificação modular SmartStep.

Iniciaram-se os processos de certificação de mais
cinco empreendimentos, incluindo uma avaliação
de grupo de produtores fomentados, uma pré-
avaliação (Fibria – Unidade RS) e três processos
de certificação modular SmartStep.

Por solicitação do empreendimento, após o
processo de fusão com a empresa Duratex, foi
transferido, para outra certificadora, o certificado
da Satipel Forestal, no Estado de Minas Gerais.
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área total certificada atingiu um
montante de 1,4 milhão de hectares,
representando um crescimento de 22%
sobre o total certificado, ao final de 2009.

Considerando-se o ingresso do processo de
certificação modular da Fibria – Unidade ES,
teríamos uma área total de 1,8 milhão de
hectares, equivalendo a um crescimento de 61%
sobre o total certificado, ao final de 2009 (ver
gráficos 2 e 3).
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número de trabalhadores em
empreendimentos certificados, ao final
de 2010, totalizou 17.422, representando
um aumento percentual de 13% sobre o

total, ao final de 2009. Novamente, considerando-
se o ingresso do processo de certificação modular
da Fibria – Unidade ES, teríamos um número
total de 18.235 funcionários, equivalendo a um
crescimento de 20% sobre o total certificado, ao
final de 2009 (ver gráfico 4). Observa-se que a
evolução do número total de trabalhadores não
aumenta proporcionalmente ao incremento
percentual da área.
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Suzano Mucuri (178.000 ha de área total, 35% de
áreas destinadas à conservação): Realização do
processo de Recertificação, em meados de 2009,
sendo recertificado no final de fevereiro de 2010.
Como consequência do processo de
recertificação, verificou-se um sensível progresso
no desempenho socioambiental do
empreendimento, com destaque para as
ferramentas de comunicação com partes
interessadas e as iniciativas sociais com as
comunidades locais.

Casos de destaque:

Outro destaque relacionado a esse processo foi a
decisão por realizar uma auditoria extraordinária
adicional anual no empreendimento, em função
da complexidade desse processo de Certificação.

Aplicação do programa de certificação modular
SmartStep em casos de grande complexidade:
Como mencionado na análise do crescimento dos
processos de certificação, ao longo de 2010,
iniciaram-se processos de implementação da
ferramenta de certificação modular do

SmartWood, o Programa SmartStep, em
diferentes organizações. A aprovação de um
empreendimento, como participante do
programa, ocorre após a realização de uma
auditoria de campo, quando se levantam as
lacunas do manejo florestal, com relação ao
cumprimento dos P&Cs do FSC, seguida da
elaboração de um plano de ação, aprovado pela
certificadora, prevendo as etapas necessárias à
obtenção do certificado, em um prazo máximo de
cinco anos. A evolução do cumprimento das



etapas planejadas e do consequente preparo para
a avaliação principal é acompanhada por meio de
auditorias anuais. A ferramenta foi

desejem obter a Certificação FSC, mas enfrentam
grandes desafios para a necessária adequação aos
P&Cs, por motivo de dificuldade de
investimentos (em geral pequenos ou médios
empreendimentos), ou pela complexidade das
condições do manejo (empresas situadas em
regiões com condições socioambientais
complexas). Segue-se breve relato dos processos
em andamento:

criada e é
adequada para atender a empreendimentos que

Fibria Unidade Aracr uz:

• 365.000 hectares de área total, 131.000
hectares de áreas destinadas à conservação
(36% da área total);

• Desafio em função da complexidade
socioeconômica da região, da visibilidade e do
histórico, como a antiga Aracruz, com
repercussão nacional e internacional;

• Aprovado o ingresso do empreendimento no
programa de certificação modular SmartStep.



• Fíbria: as Unidades Jacareí (160.000 hectares
de área total, 41.000 hectares, ou 25% da área
total, destinados à conservação) e Três Lagoas
(203.000 hectares de área total, 58.000 hectares,
ou 29% da área total, destinados à conservação)
foram transferidas de outra certificadora para o
Imaflora. A unidade Capão Bonito, no Rio
Grande do Sul, (110.000 hectares de área total,
com 60.000 hectares, ou 55% da área total,
destinados à conservação) passou por um
processo completo de pré-avaliação. A totalidade
das áreas da Fibria já transferidas, ou em
processo (pré-avaliação ou SmartStep,) soma
mais de 800.000 hectares, agregando
significativamente em complexidade, energia

institucional e fatia ocupada pelo Imaflora na
Certificação de florestas plantadas no Brasil.

• O Amata Castanhal (650 hectares de área
total, 326 hectares, ou 50% da área total,
destinados à conservação): caso de destaque, por
configurar-se como pioneiro, para o Imaflora, na
Certificação de plantações na Amazônia legal, na
utilização de espécies nativas e na aplicação das
regras SLIMF (floresta com menos de 1.000
hectares na região amazônica);

• Grupo de seis produtores, vinculados ao
programa de fomento da Suzano – Unidade
Mucuri (6.400 hectares de área total, 1.700

hectares, ou 26% da área total, destinados à
conservação): primeira certificação em grupo de
fomentados conduzida pelo Imaflora, após o
modelo inicial da Certificação de fomentados
individuais. O aperfeiçoamento desse modelo,
por meio da ampliação das capacidades de
organização, de fiscalização e de governança,
além da consolidação da possibilidade de um
grande número de produtores participarem em
cada grupo, constituem um grande desafio a ser
superado, para possibilitar a Certificação de
fomentados vinculados a programas de grandes
empresas.

Outros casos:



• Ibiraçu (10.700 hectares de área total, com
4.400 hectares, ou 41% da área total, destinados à
conservação): primeira experiência Imaflora com
certificação de TIMOs (Timber Investment
Management Organization), organizações
internacionais de captação de recursos e de
aplicação no setor de produção de florestas, que
constituem uma tendência no atual
desenvolvimento do setor florestal. Este caso
também consistiu a primeira experiência de
certificação Imaflora de florestas, voltadas à
produção de carvão vegetal para o mercado
siderúrgico de Minas Gerais, Estado em que a
fitofisionomia de cerrado tem sido grandemente
ameaçada pelas atividades desse setor econômico.



Oportunidades em 2010:

• Crescimento do mercado de Certificação:
como descrito neste relatório, verificou-se um
significativo crescimento na atuação da
certificadora, no setor brasileiro de plantações
florestais. Esse crescimento constitui um sinal
positivo, quanto à percepção da qualidade dos
trabalhos realizados, suscitando, por outro
lado, a necessidade da reflexão constante
sobre o papel da Certificação de plantações
florestais para o Imaflora;

• Desenvolvimento e capacitação de novos
auditores: com os processos de captação e de
treinamento teórico e prático de novos
auditores, obteve-se melhoria na capacidade
de atendimento da crescente demanda por
Certificação;

• Nivelamento de critérios de avaliação social:
em 2010, consolidou-se um processo interno
de criar níveis mínimos para grandes
empreendimentos atenderem aos critérios
sociais do FSC. Trata-se de um processo
constante, que deve ser ampliado e inserido
em treinamentos, ao longo de 2011.

Riscos identificados em 2010:

• Risco da certificação de grandes
empreendimentos do setor de papel e
celulose: por tratar-se de empreendimentos de
grande porte (com relação à produção e aos
impactos socioambientais), existe um grande
foco, inclusive internacional, sobre seus
processos de Certificação. A postura contrária
à Certificação dessa modalidade de
empreendimentos, por diferentes partes
interessadas, associadas, ou não, ao FSC, pode
afetar negativamente a isenção, essencial ao
bom funcionamento dos mecanismos
institucionais do FSC-IC e da ASI;



Cadeia de Custódia

No ano de 2010, o número da Certificação de
cadeia de custódia cresceu 30%, com destaque
para o setor gráfico.

A área de cadeia de custódia enfrentou uma série
de desafios, no ano de 2010, entre os quais se
podem destacar: a saída de membros da equipe (1
Coordenadora e 1 auditor externo); as alterações
em normas e em modelos do sistema; o passivo de
finalização de processos de Certificação de 2009;
a entrada de grandes clientes com necessidades

específicas (Fibria, Cikel, Kcc) e a debilidade no
cumprimento de prazos (aprovação de uso da
logomarca e finalização de processos). Os
desafios acima descritos foram potencializados
pelo aumento na procura por Certificação e pela
mudança no padrão de exigência de clientes, em
relação ao atendimento.

Constituíram ações fundamentais, para superar
os desafios colocados e para sustentar um
crescimento de 30%, nos casos de Certificação, o

recrutamento e a capacitação de novos
auditores, a revisão e a melhoria nos
processos e nos procedimentos internos, a
redefinição das prioridades e das
atribuições dos membros da equipe, a
implantação do site para aprovar
logomarcas e a gestão integrada das
demandas da área.

Contexto geral



No ano de 2010, grandes empresas, do ramo de
celulose e papel (FIBRIA) e também da madeira
tropical (Cikel), solicitaram a transferência de
seus certificados de cadeia de custódia para o
Imaflora. A FIBRIA, grande produtora de
celulose e papel, opera cinco fábricas, com
capacidade de produzir, ao ano, 5,25 milhões de
toneladas de celulose e 179 mil toneladas de
papéis térmicos, autocopiativos e para impressão.
Além disso, a FIBRIA possui 50% de
participação na Veracel (joint-venture com a
Stora Enso), na Bahia. Já a Cikel Brasil Verde

Madeiras pertence ao Grupo Cikel, 100%
brasileiro e presente em cinco Estados. A
Certificação compreende duas unidades fabris e
uma comercial exportadora para a produção e a
comercialização de toras, de madeira serrada e de
pisos de diferentes espécies tropicais.

Foi marcante, também, a avaliação da cadeia de
custódia da Kimberly Clark, empresa voltada para
a produção de papel guardanapo e do papel
higiênico da marca “Neve”, bastante conhecida
no mercado brasileiro. O Certificado Multisite

engloba duas fábricas e dois centros de
distribuição, localizados nos municípios de
Correia Pinto/SC, Mogi das Cruzes/SP e Recife.

Relevante também foi o fato de, em 2010, o
Imaflora ter sido contratado por construtoras,
interessadas em participar da Rede GFTN (The
Global Forest & Trade Network), para conduzir
“verificações de terceira parte” em suas políticas
de compra.

Fatos marcantes



A auditoria ocorreu em uma das unidades da
empresa Klabin, localizada no município de
Lages/SC, em um processo para renovar sua
Certificação, após cinco anos. Fabricante de sacos
industriais certificados, engloba, em sua
Certificação, Multissite de três unidades
industriais:Lages I, Lages II e Goiana. Como
conclusão da auditoria, o Imaflora/SW recebeu
parecer positivo para continuar a acreditação,
apesar da emissão de quatro ações corretivas pela
ASI.

Como destaque do ano, também podemos
ressaltar as interfaces entre a área de cadeia de
custódia e outras áreas técnicas do Imaflora, no
sentido de apoiar tanto o desenvolvimento de
normas de certificação CoC, na área agrícola,
quanto a equipe de manejo florestal na
implementação SW sobre rastreabilidade FM 35.

A manutenção de um crescimento sustentável,
pautado no cumprimento da meta Institucional,
apresenta os seguintes desafios: atender, com
agilidade, à demanda de clientes, num cenário de
crescimento; atender aos prazos para concluir os
processos definidos pelo SW; oferecer suporte
técnico de qualidade a todos os empreendimentos
e manter auditores capacitados, em um cenário
de alteração de normas e de modelos no sistema
FSC, somada à diversificação dos serviços
prestados (ex: verificação de política de compra).
Consideram-se, também, manter as certificações

Auditoria ASI Interfaces Desafios



existentes e focalizar a tendência de crescimento,
em um cenário em que levamos desvantagem, em
relação à concorrência, no quesito preço do
serviço; garantir que os clientes do Imaflora
usem, corretamente, as marcas FSC e RAC e
aprimorar as ferramentas que sistematizam
informações relevantes para a construção de
cenários, a tomada de decisões e a gestão das
atividades.

Grandes eventos esportivos contemporâneos,
como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas
(2016), introduzem, na agenda ambiental, o tema
construções verdes, também conhecidas como
green building. Nesse panorama, a temática FSC
ganha peso, visto que a grande maioria dos
referenciais técnicos (padrões de green building)
aplicados no Brasil, tais como o sistema LEAD, o
Processo Aqua e a Casa Azul da Caixa,
incentivam o uso de madeira FSC nas obras. No
bojo dessa tendência, é possível vislumbrar um
cenário marcado pelo aumento na procura por

Certificação de Projetos FSC, de parte das
construtoras e Incorporadoras, pelo aumento na
procura por verificação de terceira parte, além
de pela aproximação de Instituições que tratam
do tema green building, tais como o Centro de
Tecnologia de Edificações (CTE) e o Green
Building Council Brasil (GBC Brasil), entre
outras.

Tendência



Programa de
Certificação
Agrícola

urante 2010, a Certificação Agrícola auditou fazendas
produtoras das seguintes culturas: café, laranja, chá,
pupunha, castanha, açaí, cacau, seringueira, uva, abacate,
cenoura, cebola, lichia, alho e cana-de-açúcar. Na área da

cadeia de custódia, auditaram-se indústrias de produção de óleos
essenciais, torrefadoras de café, armazéns gerais de café e
processadores de laranja, chá, pupunha e cacau.

O número total de certificados, na área de produção agrícola,
subiu de 68, em 2009, para 83, em 2010, ou seja, um crescimento
de aproximadamente 22%; já em cadeia de custódia, o aumento
foi de 37, em 2009, para 47, em 2010, um crescimento de 27%.
Esses valores de aumento no número de empreendimentos
certificados corresponderam à previsão realizada durante o
planejamento anual, no final de 2009.

D



mbora, proporcionalmente, o crescimento, no ano de 2010,
tenha sido menor que o do anterior, evidenciou-se um aumento
significativo no total da área certificada, seja relacionada à
produção (59,1%) e à conservação (31,8%), seja à área total dos

empreendimentos (44,1%). O fator determinante para a elevação da
área certificada foram a entrada da cana-de-açúcar no sistema da
Certificação e o consequente aumento no número de grupos de fazendas
certificadas.

O aspecto negativo foi o número elevado de certificados cancelados: sete
empreendimentos de maneira voluntária, quatro na produção agrícola e
três na cadeia de custódia. O principal motivo, alegado pelos
empreendimentos, foi a ausência de mercado comprador que justificasse
a manutenção dos certificados.

EVOLUÇÃO DA CERTIFICAÇÃO MA

Anual Cancelado Acumulado
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolução do número de empreendimentos do Programa de
Certificação Agrícola Imaflor a/ Rede de Agricultura Sustentável (RAS).

E



Novas Culturas Certificadas RAS no Brasil

Uvas

De 26 a 28 de julho, o Imaflora realizou a
auditoria de Certificação nas Fazendas Labrunier,
as maiores produtoras de uvas de mesa do Brasil,
com cerca de 1.000 ha plantados. A Certificação
foi grupal: cinco fazendas, uma delas orgânica,
que fazem parte dos negócios do Grupo JD,
pertencente ao dono do Grupo Carrefour. O
cultivo de uvas é feito nas cinco unidades das
Fazendas Labrunier, localizadas nas cidades de
Casa Nova e Juazeiro (BA), Petrolina e Lagoa
Grande (PE). Aproximadamente 50% da
produção, de 16 mil toneladas por ano, segue

para redes varejistas da América do Norte-
WALMART e LOBLAWS - e da Europa - a
escandinava Coop, as britânicas Tesco,
Mark&Spencer e Sainsburys e as francesas
Carrefour e Casino. No Brasil, a Vitis Agrícola é
a pioneira na certificação RAS, constituindo 2010
o segundo ano do seu primeiro ciclo de
Certificação. A importância socioambiental do
empreendimento repousa, por um lado, no
intenso uso de agroquímicos e, por outro, no
grande número de trabalhadores empregados nas
atividades manuais na lavoura.

Cana-de-açúcar

A Native, líder mundial na exportação de açúcar
orgânico e integrante do Grupo Balbo, é a
primeira empresa brasileira de produção de
açúcar e etanol a obter a Certificação
socioambiental, pelas normas da Rede de
Agricultura Sustentável (RAS). As unidades
avaliadas - Usinas São Francisco S/A e Santo
Antônio S/A - possuem áreas que somam mais de
20 mil hectares em seis municípios, na região de
Sertãozinho, noroeste do estado de São Paulo,
com duas plantas industriais. A produção de
cana-de-açúcar comprada de fornecedores não



está incluída nessa avaliação. A auditoria do
empreendimento ocorreu no período entre 14 e
18 de junho, por uma equipe multidisciplinar,
composta por sete profissionais, entre
engenheiros-agrônomos, cientistas sociais e
gestores ambientais. Foram avaliadas as áreas de
produção e as instalações industriais, além de
analisados os documentos. Nesse período, a
equipe fez reuniões e entrevistas para colher as
contribuições das partes interessadas, como
sindicatos de trabalhadores, associações,
autoridades municipais e vizinhos do
empreendimento.

Citros

Ao longo de 2010, o Imaflora foi procurado por
diversas empresas produtoras e processadoras de
laranja. Porém, apenas no final do ano, aconteceu
a primeira auditoria, com fins de Certificação, em
uma fazenda que produz exclusivamente citros.
Essa fazenda, que pertence a um dos maiores
grupos produtores de citros do Brasil, mostrou-se

interessada e comprometida em expandir a
Certificação para todas as suas propriedades
(próprias e arrendadas). A Certificação Agrícola
já possui um empreendimento certificado que,
apesar de sua maior área ser de citros, produz
também café, a cultura inicial, motivadora da
certificação.



m 2010, os processos de verificação
e certificação, relacionados ao
projeto Nespresso, passaram a
operar-se pela Certificação

Agrícola. A partir desse ano, a Nespresso
iniciou o plano de certificar, pela Norma
RAS, as fazendas participantes do seu
programa AAA (Triple A).

Projeto Nespresso

Nespresso Café

A meta, idealizada pela empresa com sede na
Suíça, é certificar, até 2013, cerca de 70% de seus
fornecedores de café. No Brasil, existem três
clusters (grupos) de produção de café, que
participam do programa AAA e são identificados
por sua região. O maior deles está no cerrado do
Triângulo Mineiro, abarca cerca de 800 fazendas
e deve chegar a 1.000, em 2011. Há outro grupo,
na região Mogiana, composto por,
aproximadamente, 500 fazendas, e o último, na
região do sul de Minas, por 60 fazendas.

Em 2010, formaram-se três grupos de fazendas
nos clusters de cada região, os quais se
organizaram para obter a Certificação. O grupo
da Mogiana, composto por 16 unidades de
produção, o do Cerrado, composto por 11
unidades produtivas, e o grupo do Sul de Minas
com 4 fazendas. Os dois primeiros grupos
conseguiram a Certificação em 2010; para 2011, a
previsão é o surgimento de um novo cluster e a
ampliação dos já existentes. Os grupos
certificados também crescerão, por meio da

E



inclusão de novas fazendas. Atualmente, o
projeto Nespresso constitui um grande
incentivador de que as fazendas de café, no
Brasil, obtenham a Certificação Agrícola.
O Programa AAA existe nos países produtores de
café da América Central, na Colômbia, na África
e no Brasil. O Imaflora é a instituição que realiza
as verificações do padrão Nespresso nas fazendas
brasileiras.

Nespresso Cacau

Esse projeto teve o objetivo de aplicar a
ferramenta TASQ cacau (padrão Nespresso) em
uma fazenda, pela primeira vez no mundo, e
contou com a participação da gerente do
Programa AAA da Suíça. Esse teste de campo
colaborou para o aprimoramento da ferramenta e
foi aplicado em uma fazenda na Bahia, onde
também se realizou um diagnóstico quanto aos
requisitos do Programa AAA.



m 2010, evidenciou-se o aumento das
áreas e das empresas certificadas, no
setor de produção e processamento de
chá (Camellia sinensis), na Argentina

(Província de Misiones). Nesse ano, cinco (5) dos
oito (8) grupos de produtores certificados
submeteram-se à auditoria de Certificação, por
ampliarem suas áreas de produção em mais de
10% da anteriormente certificada.
Consequentemente, novas empresas
processadoras de chá tiveram a Cadeia de

Crescimento da certificação RAS
de chá na Argentina e no Brasil

Custódia verificada, ampliando, de oito (8) para
treze (13), as plantas de processamento
certificadas. Como reflexo dessa situação, a
Empresa El Vasco S.A., com grupo certificado de
157 “fincas” produtoras e quatro plantas
processadoras de chá, consegue, hoje, trabalhar
exclusivamente com matéria-prima certificada.

Outro destaque foi a Certificação do primeiro
grupo de produtores de chá no Brasil. Duas
empresas tradicionais de produção e

processamento, chamadas Amaya e Yamatea,
situadas no Vale do Ribeira, no estado de São
Paulo, formaram um grupo com 4 propriedades
produtoras, 2 pertencentes às empresas e 2, a
fornecedores. Atualmente, 18.888,47 hectares
estão certificados segundo a RAS no Brasil e na
Argentina, sendo 8.084,63 ha de produção de chá,
aumento de 23% na área produtiva.

E
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Auditorias não-programadas (Safra social)

m agosto de 2010, realizaram-se as
auditorias não-programadas em fazendas
de café. Esse foi o segundo ano em que se
empreendeu, no Brasil, essa modalidade

de auditoria da RAS. O objetivo foi avaliar
critérios sociais e de manejo agrícola da norma
RAS, em período de safra, nas fazendas do Sul de
Minas e da Mogiana. Para isso, visitaram-se
quatro fazendas certificadas. Com esse trabalho,
o Imaflora espera que os empreendimentos
certificados mantenham as boas práticas
socioambientais o ano todo e estejam sempre
aprimorando sua gestão.

E



Nome do Empreendimento

Terra Santa Coffee

Amaya Y amatea

Agrotora Reflorestamento, Pecuária e Café Ltda.

Grupo Mogyana de Certificação RAS

Fazenda Boa Esperança, Santa Maria e Fenícia Queir oz de Moraes Cia. de Café

Fazenda Modena

Usinas São Francisco e Santo Antonio NA TIVE

Fazendas Labrunier

Naohito Tsuge e outro

São José Adivaldo Barbosa de Meneses

Ponte Alta

Grupo Cerrado Cooxupé

Fazenda Vovó Linda

Grupo Rainforest Alliance AMOCA 2 (GRAA 2)

Fazenda Lagoinha

Expocaccer

Don Basilio T ealer Alberdí

Indústria Brasileira de Cacau IBC

Casa Fuentes Oberá

Copermonte

Queiroz de Moraes Cia de Café Ltda.

Cooperfran

SAAG Sociedade de Armazenamento e Agricultur a Ltda.

Stockler Comercial e Exportadora Ltda.

Cultura

Café

Chá

Café

Café

Café

Café

Cana-de-açúcar

Uva

Café, Abacate, Lichia

Café, Cebola, Alho, Cenoura

Café

Café

Cana-de-açúcar

Café

Café

Café

Chá

Cacau

Chá

Café

Café

Café

Café

Café

Área Total

388,00

1232,16

710,00

3.916,61

1.023,22

160,00

25.231,37

2.341,21

1.006,75

735,44

195,03

4.307,85

433,91

3.197,57

236,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nº Certificado

SFC-F-01593

SFC-G-01947

SFC-F-02054

SFC-G-02053

SFC-F-02151

SFC-F-002227

SFC-F-02311

SFC-G-02310

SFC-F-002236

SFC-F-00922

SFC-F-02385

SFC-G-02623

SFC-F-02625

SFC-G-02624

BR10-IM-4083-CO

SFC-C-01635

SFC-C-01840

SFC-C-02006

SFC-C-02035

SFC-C-02150

SFC-F-02149

SFC-C-02254

SFC-C-02413

SFC-C-02622

Descrição das modalidades de auditorias realizadas em 2010



Capacitação de Auditores Internos
e Externos do Imaflora

• Encontro com Líderes:

Curso Básico - Treinamento para Novos
Auditores de Certificação Agrícola:

Realizou-se no Imaflora, no dia 1º de fevereiro
(8h), o treinamento para formar e aperfeiçoar
auditores líderes, por meio da uniformização de
posturas, de conceitos, da representação
institucional e da definição da agenda de
auditorias. Participaram, do treinamento, 10
auditores líderes internos e externos e 2 analistas
de sistemas internos;

Realizou-se, no Imaflora, nos dias 29 e 30 de
março (16h), o treinamento para apresentar a

•

Rede de Agricultura Sustentável, suas normas e
processos, a uniformização de conceitos e as
bases teóricas e práticas que envolvam a auditoria
de campo. Participaram do treinamento 22
profissionais de ciências agrárias e afins;

Ocorreu, no Imaflora, nos dias 6 e 7 de maio
(16h), o treinamento para atualizar os processos
de certificação RAS, conduzidos pelo Imaflora
(Fazendas, Grupos e Cadeia de Custódia), e seus

• 5º Workshop de atualização de auditores de
Certificação Agrícola do Imaflora - Rede de
Agricultura Sustentável:

documentos, a interpretação de critérios da
Norma RAS em auditorias e também para
realizar a reunião de trabalho com auditores da
Argentina. Participaram do Workshop 25
auditores, internos e externos, mesclando
profissionais com experiência em auditoria pelo
Imaflora e profissionais em treinamento;

Ocorreram, no Imaflora, no dia 2 de agosto (8h),
o treinamento e a preparação para realizar as
Verificações NESPRESSO no Brasil, a
formatação da ferramenta de avaliação TASQ

• Curso para Verificação NESPRESSO:



Nespresso e o planejamento das atividades em
campo. Participaram do curso 4 profissionais da
equipe de auditoria agrícola;

Realizou-se, no Imaflora, no dia 10 de setembro
(8h), o treinamento para atualizar os
procedimentos de auditoria e de Certificação da
Cadeia de Custódia (COC) e para discutir o novo
sistema, ainda em construção, da RAS, para
posterior implementação. O curso contou com a
participação de 10 profissionais, que já vêm

Reunião para auditores de Certificação sobre a
Política de Cadeia de Custódia agrícola:

estudando o tema, tanto auditores de COC
internos e externos ao Imaflora, quanto
profissionais em treinamento;

Realizou-se, no Imaflora e na comunidade rural
do Bairro Paraíso de Torrinha (Grupo de
Produtores de Café Natural de Torrinha –
CAFENATO), nos dias 14 e 15 de outubro (16h),
o treinamento de campo para aplicar, analisar,
discutir e padronizar a interpretação dos critérios

6º Workshop de atualização de auditores de
Certificação Agrícola do Imaflora - Rede de
Agricultura Sustentável:

adicionais da Norma de Agricultura Sustentável –
julho 2010. Na ocasião, apresentaram-se os
aspectos processuais da execução de uma
auditoria, com ênfase no Piloto da Acreditação
RAS, e o sistema automatizado para a aprovação
de uso do Selo Rainforest Alliance Certified™.
Participaram do workshop 28 auditores, internos
e externos, mesclando profissionais com
experiência em auditoria pelo Imaflora e
profissionais em treinamento, além de 16 famílias
da Cafenato de Torrinha-SP.



Rede de Agricultura Sustentável

Cumbre Técnica de Auditores da Rede de
Agricultura Sustentável

Parceria BCS Öko-Garantie - Brasil

Em fevereiro de 2010, Marina, Tharic e Rodrigo
Cascalles estiveram no curso de capacitação de
auditores sobre as normas RAS, realizado em El
Salvador. O encontro contou com a participação
de aproximadamente 40 técnicos das entidades
sócias da RAS, para atualizar a Norma RAS e
nivelar a interpretação de critérios entre os
auditores da América Latina. Esta “Cumbre”
colaborou com novas metodologias para o
treinamento de auditores internos e externos do
Imaflora.

Foi consolidada a parceria entre o Imaflora e a

certificadora BCS Brasil. A parceria possibilitará,
às fazendas certificadas RAS, solicitar
simultaneamente auditorias de outros sistemas,
junto aos quais a BCS é credenciada,
principalmente para os regulamentos orgânicos,
Utz Certified e Globalgap. Essa parceria pode
gerar benefícios aos empreendimentos já
certificados, principalmente a diminuição dos
custos e a facilitação da logística do processo de
Certificação. Os auditores do Imaflora estão-se
capacitando para aplicar tais regulamentos,
habilitando-se, assim, a realizar auditorias sob
distintos protocolos de Certificação Agrícola em
uma única saída a campo. Para o primeiro
semestre de 2011, estão programadas auditorias-

piloto, com o objetivo de capacitar os auditores
do Imaflora para a Norma Utz Certified e de
ajustar o processo operacional desse serviço.

O Imaflora é membro do Comitê de CoC RAS,
composto por membros da RAS, RA e empresas
que comercializam produtos certificados. O
objetivo é desenvolver um sistema de
rastreabilidade dos produtos RAC, incluindo
normas, políticas, requisitos para auditores e
modelos de relatório, entre outros aspectos. A
conclusão do sistema está prevista para meados
de 2011, para posterior implementação.

Comitê de Cadeia de Custódia - CoC RAS



Programas de
Treinamento de
Capacitação e de
Consumo Responsável

agricultura, no Brasil, tem sido fundamental
para a geração de divisas. Além disso, a
crescente valorização das no
mercado internacional vem motivando os

produtores a buscar novas áreas e a intensificar as
áreas de produção. Nesse contexto, exerce-se uma
maior pressão sobre os ecossistemas.

commodities

Projetos Agrícolas

A



No campo da agricultura de baixa escala
(produtores familiares e pequenos produtores), o
panorama não é diferente; todavia essa categoria
exerce um papel sociocultural importante,
movimentando a economia local e, muitas vezes,
conservando os ecossistemas.

Concomitante a esse panorama, o mercado
mundial, a cada dia, demanda mais produtos de
qualidade e com garantias quanto ao sistema de
produção. Muitas vezes, as cooperativas e os
produtores de baixa escala, despreparados para
esse novo contexto, acabam ficando à margem
desse mercado especial, e, ao perderem

oportunidades de negócio, abrem espaço para as
fazendas e as empresas de grande porte.

Por meio de uma ação focada nas cadeias
produtivas do café e do cacau e nos biomas Mata
Atlântica e Cerrado, o Imaflora atuou
diretamente junto a cooperativas e a empresas
interessadas no mercado responsável de café e de
cacau certificados, buscando melhorar as
condições socioambientais de produção nessas
localidades e gerar mecanismos para a melhoria
da renda em tais comunidades. Em 2010, mais de
500 pessoas, entre elas, técnicos, produtores,
empresários e estudantes, participaram das

atividades promovidas pelo Imaflora e ligadas a
essa formação.

Através do apoio financeiro de fundações
internacionais e de empresas, entre elas, o
GEF/PNUD (Fundo Mundial da Biodiversidade
e Programa das Ações Unidas para o
Desenvolvimento), a Fundação Mitsubishi, a
Fundação Overbrook, a Fundação Doen, a
Nespresso, a Rainforest Alliance e a Fundação
Neumann, o nosso trabalho focou ações diretas
junto às organizações de produtores, ao mercado
e às ONGs.



A associação entre empresas multinacionais e
ONGs conceituadas surge num momento de
maior cobrança da sociedade quanto à
responsabilidade social corporativa. Como
exemplo de tal prática, o programa intitulado
“Nespresso AAA”, da Nestlé, busca a excelência
na qualidade do café, sem deixar de lado os
conceitos de produção agrícola responsável,
através de práticas sociais e ambientais,
promovidas pelo Imaflora. Essa cooperação vem
influenciando as principais regiões cafeeiras do
Brasil — Cerrado Mineiro, Mogiana Paulista e
Sul de Minas — a adotarem os critérios
estabelecidos na Norma da Rede de Agricultura

Sustentável. A meta desses critérios é promover o
uso sustentável dos recursos naturais e a geração
de benefícios sociais aos agricultores e a seus
funcionários.

Tanto no café quanto no cacau, as cooperativas e
as associações de produtores têm sido
importantes parceiras para a difusão das práticas
socioambientais de produção. Em 2010,
realizamos atividades em conjunto com as
seguintes cooperativas e associações de
produtores: Coocacer (Monte Carmelo MG),
Cooxupé (Guaxupé MG), Copermonte (Monte
Carmelo MG), Expocaccer (Patrocínio MG),

Cooperativa Agropecuária de Lambari
(Lambari-MG), ASSOGOTARDO (São
Gotardo MG), CAFENATO (Torrinha
SP), Sancoffee (Santo Antonio do Amparo
MG), Coopag (Gandu BA) e APC (Ilhéus
BA). Por outro lado, empresas, como
Nespresso, Stockler, Delfi, EISA, Atelier
do Café, e ONGs, como Instituto Cabruca
e Instituto Floresta Viva e CARE,
apoiaram-nos na realização de tais
atividades.



Quantidade representada pela
certificação em grupo

Área Total Certificada
de Café

Resultados obtidos

cadeia do café no Brasil é bastante
desenvolvida e a demanda por
certificação, grande. Todavia não existe,
aqui, uma cultura de formação de grupos,

que facilitaria que o processo de Certificação
fosse mais acessível a pequenos produtores. Dos
15.877 hectares certificados em 2010,
aproximadamente 50% foram provenientes de
grupos de produtores, fomentados por projetos
do Imaflora.

No gráfico ao lado, pode-se verificar a evolução
da área de produção de café proveniente de
grupos.
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Todavia, quando se observa o quadro pelo
parâmetro da média da área certificada por
produtor, verifica-se que as áreas certificadas em
grupos possuem uma média produtiva de 178
hectares, enquanto as propriedades individuais,
de 446 hectares.

No caso do cacau, o Brasil é um importador da
amêndoa, já que não produz o suficiente para o
seu consumo interno. As principais áreas
produtivas de cacau situam-se na região Sul da
Bahia, além de em trechos da Transamazônica e
na Terra do Meio, no Pará.

Para grande parte dos produtores de cacau, a
Certificação socioambiental constitui uma
conquista distante, já que vivem em meio a
demandas mais urgentes, especialmente a de
aproveitar o atual período de bons preços para
investir nas áreas de produção, muitas vezes
depauperadas. Além disso, devido à falta de
cacau no mercado nacional, as indústrias de
chocolate já pagam um valor acima da cotação
internacional, dificultando, ainda mais, o
pagamento de algum prêmio que estimulasse o
mercado da Certificação.

Nesse sentido, a atuação do Imaflora visa muito
mais à capacitação institucional de cooperativas e
de associações locais em boas práticas de
produção agrícola, objetivando a produção
responsável e focada em práticas que possam
gerar maiores produtividade por área e
qualidade, com respeito aos ecossistemas e às
pessoas locais. Essa prática vem gerando ótimos
resultados.

Em parceria com o Instituto Cabruca, realizamos,
em 2010, três importantes dias de campo na
Cooperativa de Gandu (Coopag), na APC
(Associação dos Produtores de Cacau da Bahia) e



no Assentamento Nova Vitória, para discutir,
com produtores familiares e médios, alternativas
de produção que pudessem, ao mesmo tempo,
melhorar a produtividade e a qualidade e gerar
benefícios sociais e ambientais.

O cacau é fundamental para a conservação dos
últimos fragmentos de Mata Atlântica do Sul da
Bahia, já que seu cultivo, através de sistemas
agroflorestais, ajuda na conexão entre áreas
agrícolas e matas. Na Amazônia, o cacau pode ser

uma ferramenta de recomposição de áreas de
pastagens degradadas e gerar renda suficiente aos
produtores, para motivá-los a adotar práticas de
conservação.

Tendo em vista esse panorama, realizamos, em
2010, diagnósticos de duas regiões produtoras de
cacau no Pará (na Transamazônica, especialmente
nos municípios de Altamira e Medicilândia) e na
Terra do Meio (São Felix do Xingu). Esse
trabalho resultou na decisão estratégica de o
Imaflora atuar nessas regiões em 2011.

Demanda de café certificado

O volume de café brasileiro, vendido com o selo
Rainforest Alliance Certified, continua em
expansão, chegando, em 2010, à marca de 720.000
sacas de 60Kg, 44% a mais que no ano anterior. A
Europa, com 60% dos embarques, seguida de
Japão, Austrália, Estados Unidos e Canadá,
constituem as principais regiões importadoras do
grão brasileiro certificado.



Projeto Terra do Meio
Resex do Rio Xingu, Resex do Rio Iriri e Resex do Riozinho do Anfrísio

projeto é realizado em parceria com o
ISA. Tem, como objetivo principal,
fortalecer as atividades de manejo
florestal e a comercialização dos

produtos comunitários (especialmente os não-
madeireiros), como mecanismo de apoio ao
processo de consolidação das 3 Resex da Terra do
Meio (Resex Rio Xingu, Rio Iriri e Riozinho do
Anfrísio), na região de Altamira, no Pará.

O projeto tem duração inicial de 2 anos
(setembro de 2009 a maio 2011), e as ações do
Imaflora visam a dar suporte ao ISA, em especial
nas áreas de comercialização, certificação e

melhoria dos processos de produção. O projeto
tem constituído uma oportunidade de o Imaflora
avaliar o seu potencial de apoiar atividades
comunitárias, fora do contexto da certificação e
do treinamento, setores em que o Imaflora atuou
historicamente. A expectativa é que esse projeto
gere referenciais de novas atuações, que possam
ser avaliados e aperfeiçoados pela instituição.

Avaliação do potencial de Certificação das 3
Resex (certificação FSC, Orgânica e Fair Trade);

Principais Atividades em 2010

•

•

•

•

•

•

Avaliação dos custos de produção e da receita
das principais cadeias produtivas (castanha,
borracha, copaíba, andiroba e babaçu);

Prospecção de mercado potencial para comprar
produtos das 3 Resexs;

Identificação de potenciais compradores para
castanha, borracha e copaíba;

Identificação das exigências de mercado para a
comercialização, por parte das empresas
(qualidade, quantidade, condições, exigências de
certificação, entre outras);

Ações para reunir e cadastrar informações
técnicas e científicas publicadas sobre a região;

O



•

•

Apoio à elaboração participativa
(instituições locais e extrativistas) das
diretrizes do plano de ação local, para
estruturar as principais cadeias produtivas da
região, com foco nas Resex.

Mapeamento dos custos de produção dos
principais produtos trabalhados pela
comunidade, como borracha, castanha,

Principais Resultados

copaíba, andiroba e babaçu, o qual tem permitido
negociações pautadas em estudos técnicos, junto
aos potenciais compradores, permitindo que estes
paguem esses custos;

Contrato elaborado (será assinado no início de
2011) para viabilizar a comercialização
diferenciada da borracha. O parceiro comercial
negociou a compra de 100% da produção das 3
Resex, pagando um valor acima do preço
proposto pela Política de Preço Mínimo do
Governo Federal e o dobro do valor pago

•

regionalmente, viabilizando a retomada da
produção de borracha na região;

Identificação de 2 novos potenciais parceiros
comerciais para o óleo de copaíba e a castanha,
ainda em fase de negociação;

Apoio à construção de um plano de ação local,
com o objetivo de fortalecer e de estruturar as
principais cadeias produtivas não-madeireiras da
região.

•

•



Unidades de Conservação e Terras Indígenas da Terra do Meio - Pará



Projeto TAA - The Amazon Alternative 2010

TAA é um projeto do governo holandês,
do FSC da Holanda e de empresas
holandesas, numa parceria público-
privada holandesa, de incentivo à

Certificação Florestal FSC, na Amazônia
brasileira, boliviana e peruana. A meta do
programa é aumentar a área certificada e,
consequentemente, a oferta da madeira
certificada FSC no mercado nacional e
internacional.

O programa pretende apoiar as empresas e as
comunidades que realizam atividades florestais na
Amazônia brasileira e que demonstram interesse
e comprometimento em certificar-se ou em
aumentar a área certificada. O programa prevê

apoio para o pagamento dos custos de
Certificação, do fornecimento de treino técnico e
das ações de promoção de produtos certificados.

Nesse programa, duas ONGs fazem parte do
projeto, o IMAFLORA e o IFT. O Imaflora
contribui, principalmente por meio da realização
de cursos e de treinamento sobre concessão,
certificação FSC (comunidades e empresas),
requerimentos sociais e cadeia de custódia, além
de apoio à Feira Brasil Certificado, ao estudo de
mercado e à realização de um estudo para
identificar os empreendimentos florestais com
atuação na Amazônia com potencial de
acessarem as concessões florestais e de certificar-
se pelo FSC.

O projeto tem validade de dois anos (de abril de
2010 a março de 2012), com orçamento de R$
313.622 (considerando a contrapartida do
Imaflora) e encontra-se em sua fase inicial.

Apoio à participação das comunidades
certificadas na “IV Feira Brasil Certificado ”

Início do estudo de identificação e do
mapeamento de empresas e comunidades com
potencial de Certificação;

Impressão de um estudo sobre concessão
florestal;

Treinamento, para empresas, sobre os temas
Avaliação para Certificação Florestal FSC e

Principais Atividades em 2010:

•

•

•

•

;

O



Exploração de Impactos Reduzidos, em parceria
com o IFT;
• Elaboração dos conteúdos, dos materiais e do
cronograma dos cursos a realizar em 2011, sobre
os temas:

O projeto representa um recurso importante para
incentivar o manejo florestal e a Certificação na

Aspectos sociais da certificação florestal FSC ;

Cadeia de Custódia;

Certificação FSC para Comunidades;

Concessões Florestais.

Principais reflexões sobre o projeto

Amazônia, uma vez que a maioria dos
financiadores tem migrado para essa área. O
projeto, nessa direção, contribui para elaborar
manuais e cartilhas, num esforço de sistematizar
o conhecimento acumulado pelo Imaflora e de
transferi-lo para o público externo, embora seu
sucesso do projeto dependa, altamente, do
andamento das concessões.

O TAA precisa ser eficiente em marketing e
buscar novos mercados para os produtos
certificados, pois a incipiência tem constituído um
fator que impede algumas empresas de aderirem
à Certificação;

Treinamento ICM F ederação Internacional da
Construção e da Madeira

Entre os dias 19 e 22 de novembro, o Imaflora
colaborou com o workshop em Manejo Florestal
Sustentável e Exploração de Impacto Reduzido,
para tomadores de decisão, voltado para
dirigentes sindicais. Esse treinamento ocorreu no
Centro de Manejo Florestal Roberto Bauch, no
Estado do Pará, em parceria com o IFT (Instituto
de Floresta Tropical), a ICM (Internacional da
Construção e da Madeira) e o Imaflora.
A atividade foi realizada por demanda da ICM
para poder estimular, entre os representantes
sindicais no Brasil, a discussão sobre manejo



florestal, Certificação FSC e REDD. A iniciativa
foi pioneira, na medida em que os dirigentes
sindicais nunca haviam realizado um treinamento
como esse, e mesmo o próprio IFT nunca havia
realizado treinamento sobre manejo florestal para
representantes de trabalhadores. Estavam
presentes 12 dirigentes sindicais, vinculados à
área florestal (nativa e plantações), ao setor de
beneficiamento da madeira e à construção civil.

O modelo de treinamento adotado pelo IFT, com
visitas de campo e com apoio técnico em
linguagem acessível, permitiu a abordagem mais
concreta sobre manejo florestal de impacto
reduzido para um público leigo. Vincular essa
metodologia à proposta da Certificação FSC fica

mais fácil nesse contexto, mesmo para aqueles
que trabalham com plantações. As conversas,
realizadas nos turnos da noite, aproximaram
mais, do universo sindical,os temas sociais da
Certificação, os desafios de compreender o
sistema e dele participar. Tanto a IFT como os
representantes sindicais admitiram os desafios
colocados para ambas as instituições, a partir do
treinamento: para os sindicatos, o de incluírem e
participarem efetivamente do debate sobre
manejo florestal e Certificação FSC; para o IFT,
construir uma abordagem mais social e sob a
perspectiva dos trabalhadores e dos
representantes sindicais nos treinamentos
operacionais.

Elaboração de Material Didático

Publicações

Capítulo de livro

Artigos de opinião, publicados no ‘Sociedade

Sustentável’

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

http://sociedadesustentavel.terra.com.br/



Feira Brasil Certificado

conteceu entre 07 e 09 de abril, no
Centro de Eventos São Luís, em São
Paulo (SP), a IV Brasil Certificado –
Feira de Produtos Florestais e Agrícolas

Certificados. Durante os três dias de evento, por
volta de 3.000 empresários, produtores,
estudantes e consumidores conheceram produtos
florestais e agrícolas certificados, de 45
expositores, e participaram do Fórum de
Negócios, espaço de discussão e de busca por
soluções para questões socioambientais.

Essa edição teve, como inovação, a presença do
setor agrícola, com empreendimentos certificados
pelas normas da Rede de Agricultura Sustentável,

que usam o selo Rainforest Alliance Certified.
Entre os expositores, encontravam-se produtores
de café, de cacau, de chá e de açúcar e suas
cadeias de valor. Na do chá, tivemos um estande
com produtores da Argentina, além da presença
de supermercados e de bancos com investimentos
no setor.

Na área florestal, destacamos o estande do
Governo do Acre, que reuniu grande diversidade
de empresas e de comunidades certificadas do
Estado. Ocorreu, na Feira, o lançamento de
novos produtos e de novos negócios no setor
madeireiro. De maneira geral, os expositores
ficaram satisfeitos com o evento, mas alguns se

queixaram da pequena presença de compradores
internacionais de madeira e de produtos de
madeira sólida. Essa situação reflete o contexto
cambial do Brasil e os efeitos da crise econômica
de 2008 sobre o setor.

O apoio financeiro e logístico do Imaflora e da
FSC internacional viabilizou a participação de
todas as comunidades certificadas, que tiveram
um estande próprio, com bastante visibilidade na
mídia, resultando em diversas matérias em
importantes jornais de circulação nacional, além
da oportunidade de estabelecer diversos contatos
comerciais.

A



Fórum de Negócios e Dia de Políticas

ntre os dias 07 e 09 de abril, nove
diferentes painéis reuniram mais de
quinhentas pessoas, entre elas,
empresários e representantes de

organizações nacionais e internacionais. A
situação atual e as tendências para o mercado de
produtos florestais certificados, a Certificação
Rainforest Alliance Certified na produção e no
comércio de commodities agrícolas, o carbono, os
biocombustíveis e os desafios para o
desenvolvimento sustentável na Amazônia foram

alguns dos temas discutidos durante o Fórum de
Negócios e o Dia de Políticas da IV Brasil
Certificado. Presidentes de empresas e líderes de
ONGs destacaram-se entre os palestrantes do
evento.

Mais informações sobre a Feira podem ser
obtidas em www.brasilcertificado.com.br

E



Programa de
Políticas Públicas

Imaflora desenvolve projetos em Unidades de Conservação, por
assumir que essas áreas protegidas podem funcionar como indutoras
do desenvolvimento local sustentável. A sua atuação busca promover a
conservação ambiental, a proteção às espécies e às paisagens naturais

ameaçadas, a permanência das populações tradicionais nas áreas protegidas, a
criação de alternativas econômicas sustentáveis e o fornecimento dos serviços
ambientais à sociedade. Os dois territórios em que o Imaflora concentra sua
atuação são a Calha Norte paraense e a Terra do Meio, os dois maciços de
florestas mais bem preservadas do Pará.

O



Almejando consolidar as Unidades de
Conservação, o Imaflora tem contribuído,
principalmente, por meio do estímulo à
participação da sociedade na gestão das Unidades
de Conservação e ao fortalecimento das
alternativas econômicas, a partir de produtos da
floresta tradicionalmente manejados. Contribui,
desse modo, para gerar renda destinada a essas
populações, para manter esses povos na área e,
conseqüentemente, para garantir, a esta, maior
proteção.



Resumo da atuação do Imaflora em Unidades de Conservação
Unidades de
Conservação

6 oficinas de capacitação dos conselheiros;

Apoio às reuniões do conselho e à elaboração do plano de manejo;

21 encontros de capacitação com as comunidades do interior e do entorno.

Avaliação do potencial de certificação das 3 Resex (certificação FSC, Orgânica
e Fair Trade);

Avaliação dos custos de produção e receita das principais cadeias produtivas
(castanha, borracha, copaíba, andiroba e babaçu);

Prospecção de mercado potencial para comprar produtos das 3 Resex;

Identificação de potenciais compradores para castanha, borracha e copaíba;

Identificação das exigências de mercado para a comercialização por parte das
empresas (qualidade, quantidade, condições, exigências de certificação, entre

outros aspectos);

Ações para reunir e cadastrar informações técnicas e científicas publicadas
sobre a região;

Apoio à elaboração participativa (instituições locais e extrativistas) das
diretrizes do plano de ação local, para estruturar as principais cadeias

produtivas da região, com foco nas Resex.

Levantamento das instituições da sociedade civil e dos órgãos públicos locais;

Formulação e discussão da proposta de composição do conselho.

Momentos Legais 2 oficinas de capacitação dos conselheir os em legislação
ambiental.

1 Oficina de Educação Ambiental;

Apoio à elaboração e à revisão do Programa de Educação Ambiental.

Apoio à elaboração do regimento interno e à realização da reunião do
conselho.

Auditoria de manutenção da certificação FSC do manejo florestal de castanha
e breu branco, realizado pela Cooperativa Mista dos Produtores da RDS do Rio

Iratapuru.

Auditoria de renovação da certificação FSC do manejo florestal, realizado pelo
governo do Acre.

Extensão das Unidades de
Conservação e localização

7,4 milhões de
hectares no Pará.

1,5 milhão de
hectares no Pará.

212 mil hectares no Pará.

648 mil hectares no Pará.

36 mil hectares no
Vale do Ribeira SP .

56 mil hectares no Pará.

24 mil hectares no Amapá.

47 mil hectares no Acre.

10 milhões de hectares

Público envolvido
diretamente na atividade

Principais
Parceiros

SEMA-Pará, IFT, Imazon,
ICMBio, CPI-SP, STTRs.

ISA, FVPP e ICMbio.

ICMBio.

ICMBio e Conservação
Internacional.

Laboratório de Educação
e Política Ambiental (OCA)

ESALQ-USP e Fundação Florestal.

SEMA-Pará.

Florestas Estaduais
de Faro, Trombetas

e Paru

Resex do Rio
Xingu, Resex do

Rio Iriri e Resex do
Riosinho do

Anfrísio

Floresta Nacional
de Mulata

Resex Tapajós
Arapiuns

Parque Estadual
Turístico do Alto
Ribeira - PETAR

Parque Estadual de
Monte Alegre e
APA Paytuna

Reserva de
Desenvolvimento

Sustentável do Rio
Iratapuru

Floresta Estadual
de Antimary

Total: 13 Unidades de Conservação

85 conselheiros;
354 moradores das
comunidades locais.

Moradores das Resex e partes
interessadas locais.

47 representantes de órgãos público
e de instituições da sociedade civil

de Monte Alegre e Alenquer.

26 conselheiros e 2 analistas
ambientais do ICMBio.

70 pessoas, entre comunitários,
educadores e representantes de

instituições locais.

19 conselheiros.

26 extrativistas.

SEF, empresa ganhadora do
leilão, e famílias residentes na

Floresta Estadual

Atividades em 2010



m dos principais projetos do Imaflora em
Unidades de Conservação visou a
consolidar o mosaico de UCs da Calha
Norte Paraense. O foco do trabalho, na

região, são as Florestas Estaduais de Faro,
Trombetas e Paru e a Floresta Nacional de
Mulata, as quais somam 7,6 milhões de hectares
(quase duas vezes o estado do Rio de Janeiro), na
região mais bem preservada do Pará. A atuação
do Imaflora, nessa região, começou em 2006, com
o apoio ao governo do estado do Pará para
realizar as consultas públicas quando da criação
dessas três Florestas Estaduais, em dezembro de
2006. Logo no início de 2007, o Imaflora deu

Unidades de Conservação em que o Imaflora atuou durante 2010.

Unidades de Conservação
da Calha Norte Paraense

U



continuidade ao trabalho na região, em consórcio
com o governo do estado do Pará, o IMAZON, a
Conservação Internacional-CI, o Museu Paraense
Emílio Goeldi (MPEG), a Agência de
Cooperação Técnica Alemã (GTZ) e o Ideflor. O
Imaflora entende que a população local
participar da gestão das Florestas Estaduais e da
Nacional constitui condição fundamental para
protegê-las e para gerar benefícios sociais a esses
habitantes. Com esse objetivo, em 2010, o
trabalho focou-se na criação e na capacitação dos
conselhos e das comunidades do interior e do
entorno das UCs.

As capacitações dos conselheiros e das
comunidades têm provocado transformações na
forma de as comunidades relacionarem-se com o
meio. Um exemplo dessa mudança é o uso do
fogo como prática agrícola: no início do projeto,
era unânime, entre as comunidades, a convicção
de que não seria possível fazer roça sem fogo.
Como resultado do processo de capacitação, que
incluiu levá-los a conhecer agricultores, como
eles, que, há anos, já não usam fogo em seus
roçados, com sucesso produtivo, alguns
comunitários decidiram descartar o uso do fogo
na atividade agrícola. Embora alguns agricultores
da Calha Norte tenham aceitado a quebra do

antigo paradigma, o desafio, para 2011, é reforçar
a capacitação em agricultura sustentável, de
modo a adotar-se, definitivamente, a roça sem
queima como prática na região.

Outro resultado muito importante desse trabalho
foi aproximar o poder público da realidade das
comunidades, algumas das quais nunca haviam
sido visitadas por qualquer representante das
autoridades estadual e federal. Em alguns locais,
as únicas informações de que se dispunha eram os
levantamentos realizados pelo próprio Imaflora e
pela Imazon. Conhecer mais sobre a realidade
local e interagir com ela, por meio do contato



direto com os moradores dessas comunidades,
amplia a capacidade de os gestores públicos
definirem políticas e ações mais adequadas ao
contexto em que estão inseridas as Unidades de
Conservação. Inclusive alguns impasses que
pareciam sem solução puderam ser resolvidos,
por meio do contato direto do gestor das UCs
com as comunidades. Um exemplo disso foi
definir a localização da Reserva Legal do PDS-
Paraíso que se localiza no entorno da Floresta de
Mulata e da Floresta do Paru, graças à visita do
gestor da primeira a esse PDS. A indefinição

fundiária constitui um dos principais fatores de
conflitos e de degradação dos recursos; por isso,
resolver a questão fundiária é fundamental. A
alocação da Reserva Legal era uma das
pendências para sua regularização: o ICMBio
exigiu, como condicionante para licenciar o PDS,
que a sua Reserva Legal fosse alocada na área de
entorno da Florestaa de Mulata, pois, de fato,
reduziria o impacto do PDS sobre a Floresta
Nacional, na medida em que manteria uma área
florestal ao seu redor. O pessoal do
assentamento, por sua vez, não concordava, pois a

área de entorno era justamente a melhor para a
agricultura. Por esse motivo, ficou travado o
processo de regularização do PDS, até que o
Imaflora viabilizou a reunião da comunidade com
o gestor da Floresta Nacional no próprio PDS, de
forma a encontrarem uma alternativa que
conciliasse os objetivos da floresta e os interesses
dos assentados; assim, o processo de
licenciamento ambiental do PDS pôde seguir em
frente.



convite da SEMA-Pará, o Imaflora
contribuiu para realizar as reuniões
ordinárias e para capacitar os
conselheiros dessas Florestas. Em 2010,

realizamos 6 oficinas de capacitação, que
aconteceram junto com a reunião ordinária dos
conselhos. As capacitações abordaram o
zoneamento e os programas de manejo, de forma
a preparar melhor os conselheiros para
orientarem o plano de manejo dessas Unidades
de Conservação e para subsidiarem a elaboração
do Planejamento Orçamentário Anual (POA)
2011, da SEMA-Pará, para as Unidades de
Conservação da Calha Norte Paraense.

Ainda em 2010, o Imaflora apoiou o ICMBio na
formação do conselho da Floresta Nacional
(Flona) de Mulata. Primeiramente, fez-se o
levantamento institucional, aproveitando o
conhecimento do Imaflora sobre a região, e, em
seguida, realizou-se o processo de formação do
conselho. A definição do conselho começou com
reuniões técnicas entre o ICMBio e o Imaflora,
seguidas de reuniões públicas nos municípios em
que se localiza essa UC, para discutir e aprovar a
composição do conselho. As reuniões públicas
contaram com representantes dos órgãos

públicos, de instituições da sociedade civil
organizada e demais interessados. O chefe da
Flona salientou que o apoio do Imaflora para
definir a composição do conselho foi
determinante na agilização do processo e na
garantia de sua qualidade.

Capacitações dos conselhos das Florestas Estaduais de Faro, Trombetas
e Paru e instituição do conselho da Floresta Nacional de Mulata
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capacitação das comunidades constitui
uma frente de trabalho do Imaflora na
Calha Norte, estruturada a partir de
setembro de 2009. As capacitações

foram realizadas com o envolvimento dos poderes
públicos estadual (SEMA e Ideflor) e federal
(ICMBio e INCRA), os responsáveis pela gestão
do território. Com a Funai, mantemos diálogos
pontuais, pois não atuamos diretamente nas
Terras Indígenas. Parceiros, como IFT, Imazon,
CI, CPI-SP, sindicatos, associações de
remanescentes de quilombolas e outras
instituições locais, também foram envolvidos para

Capacitação das comunidades do interior e da zona de
amortecimento das Florestas Estaduais de Faro, Trombetas e Paru

planejar e realizar as oficinas. As capacitações
são planejadas e organizadas com as instituições
locais, como parte do processo de formação
qualitativa das lideranças locais e também de
adequação das oficinas à realidade de cada local..

O trabalho de capacitação incluiu moradores das
comunidades, lideranças formais e informais e
representantes das instituições dos municípios de
Faro, Terra Santa, Oriximiná, Óbidos, Alenquer,
Monte Alegre e Almeirim, no estado do Pará, e
Laranjal do Jari, no Amapá, que têm alguma
relação atual, ou potencial, com as Florestas. Os

temas abordados foram legislação ambiental,
plano de manejo, agricultura sustentável, manejo
florestal, concessões florestais, negociação de
conflitos, associativismo, entre outros, conforme a
demanda de cada localidade. Em 2010, foram
realizados 21 encontros de capacitação.
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Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Terras Quilombolas da Calha Norte Paraense



Resex Tapajós-Arapiuns

atizada de “Momento Legal”, a capacitação em legislação
ambiental visou a aproximar os aspectos legais da gestão da UC
e o cotidiano da Resex, por meio de metodologias que
possibilitassem, aos participantes, manusear, compreender,

debater e aplicar a legislação à sua realidade. Em 2010, realizaram-se
duas oficinas de capacitação para o Conselho Deliberativo da Resex
Tapajós-Arapiuns, a fim de atender à demanda levantada pelos próprios
conselheiros e pelo órgão gestor da UC.

Os “Momentos Legais” são realizados em parceria com o ICMBio e a
Conservação Internacional e fazem parte do Projeto Corredor Tapajós-
Abacaxis, da Conservação Internacional.
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Imaflora contribuiu para a elaboração do plano de manejo do
Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira PETAR, através de
parceria com o Laboratório de Educação e Política Ambiental
(OCA)/ESALQ-USP e a Fundação Florestal. A participação do

Imaflora no processo consistiu em conduzir a oficina de Educação
Ambiental, que ocorreu de 15 e 17 de abril de 2010, e que contou com a
participação de aproximadamente 70 pessoas, entre comunitários e
representantes de instituições locais. O Imaflora também contribuiu na
elaboração e na revisão do documento final do Programa de Educação
Ambiental do PETAR. Incluir um programa de Educação Ambiental no
plano de manejo significou um avanço eloqüente no fomento a uma
relação mais harmoniosa das comunidades do entorno com o Parque.

Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR
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Livros

Artigos

Publicação Técnica

BALIEIRO, Mariana; ESPADA, Ana Luiza; NOGUEIRA, Octávio;
PALMIERI, Roberto; LENTINI; Marco. AS CONCESSÕES DE
FLORESTAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA. Piracicaba:
Imaflora; Belém: IFT, 2010.

FERREIRA, Léo Eduardo; BALIEIRO, Mariana; PALMIERI,
Roberto; PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO
ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA CALHA
NORTE NO ESTADO DO PARÁ – anais 1ª mostra de Educação
Ambiental na Amazônia – UFAM – Junho de 2010.

GOMES, Patrícia Cota;YAMAKI, Helga Jeferson;HALLA,
Marcio;STRAATMANN, Jeferson. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DAS
PRINCIPAIS CADEIAS DE PRODUTOS DA
SOCIOBIODIVERSIDADE DA RESEX DO RIO XINGU.
Piracicaba/SP - Imaflora, 2010. 95p.



Vídeos

Em 2010, desenvolvemos uma série de quatro vídeos sobre o trabalho da
instituição, especificamente na criação e na consolidação de áreas
protegidas na Calha Norte paraense. Esses vídeos explicam, de forma
didática, por meio de imagens e de depoimentos, o conceito, a
importância, o trabalho e os desafios da criação dessas áreas. Eles
podem ser acessados pelo Youtube, ou pelo site do Imaflora, nos links
abaixo:
Vídeo 1 – O que são unidades de conservação?
http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/310;

Vídeo 2 - O trabalho do IMAFLORA em Unidades de Conservação.
http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/308;

Vídeo 3 - A criação de Unidades de Conservação.
http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/318;

Vídeo 4 - A consolidação das Unidades de Conservação.
http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/329.

Os vídeos integram o “Box” sobre Unidades de Conservação, que
também contém as três publicações “Guia de Consultas Públicas para
Unidades de Conservação”, “Conselhos de Unidades de Conservação:
guia sobre sua criação e seu funcionamento” e “As Concessões de
Florestas Públicas na Amazônia Brasileira: um manual para pequenos e
médios produtores florestais” , além de um mapa das duas regiões.



Projeto Piracicaba

Imaflora iniciou, em 2009, uma linha de
trabalho focada em Piracicaba (SP),
município onde se sedia a Instituição. O
objetivo é contribuir para a

sustentabilidade do município, por meio da
criação de instrumentos de controle social e do
fortalecimento da capacidade de a sociedade civil
participar na elaboração, na implementação e na
avaliação de políticas públicas ambientais. O
projeto está organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:

1) Fortalecimento da capacidade de a sociedade
civil articular-se, para ações de controle e de
participação no gerenciamento de políticas

ambientais;
2) Fortalecimento dos espaços de participação
social na gestão de políticas públicas;

3) Realização e divulgação de estudos sobre
diferentes aspectos socioambientais do município.

Em 2010, realizaram-se as seguintes ações:

Desde julho de 2009, o Imaflora exerce a
presidência do COMDEMA, colegiado
responsável por promover a discussão, a análise e

COMDEMA Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente de Piracicaba:

a proposição das diretrizes das políticas públicas
ambientais de Piracicaba. O Conselho é composto
por representantes da sociedade civil e do poder
público, constituindo-se um espaço de
participação e de controle social na gestão das
políticas públicas. O exercício da presidência
implica a organização das pautas, a condução das
reuniões, a representação do COMDEMA junto
à Câmara de Vereadores e à Prefeitura e a
articulação interinstitucional, para que as
decisões do Conselho influenciem as políticas
ambientais locais.
Em 2010, verificou-se um significativo aumento
das ações do COMDEMA no município. Nesse
período, elaborou-se um número maior de
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pareceres sobre as diferentes questões ambientais
locais (saneamento básico, arborização urbana,
resíduos, poluição sonora, entre outras), além de
as reuniões do conselho contarem com a maior
participação de conselheiros e convidados. Nessa
direção, o COMDEMA passou a contar com o
apoio administrativo e a estrutura física
fornecidos pela Prefeitura (anteriormente as
instituições da sociedade civil ofereciam esse
apoio). Essa foi uma importante conquista, que
possibilitará um avanço nas relações com o Poder
Público Municipal e uma melhoria quantitativa e
qualitativa nas atividades do Conselho.

Curso P articipação Social em Políticas
Ambientais

Organizado pelo Imaflora, em parceria com o
Laboratório de Educação e Política Ambiental da
ESALQ/USP, o curso buscou desenvolver
habilidades, proporcionar trocas de experiências e
fornecer informações, visando a potencializar a
participação dos cursistas nas políticas
socioambientais de Piracicaba e dos municípios
da região.

O cumprimento dos objetivos do curso foi
avaliado, de forma positiva, pelos 40
participantes, no final das atividades. Para o

Imaflora, no papel de organizador, essa iniciativa
constituiu uma importante oportunidade de
aprendizado e de desenvolvimento de
metodologias educacionais, relacionadas à
participação social em políticas ambientais.

Com o objetivo de ampliar a participação social e
de elaborar uma carta com propostas para o
Edital de Licitação e para o Plano Municipal de
Resíduos de Piracicaba, o Imaflora, em parceria
com outras organizações do município, articulou
dois encontros, de nome “Fórum de Gestão de
Resíduos de Piracicaba.”

Fórum de Gestão de Resíduos de Piracicaba



Participaram dos Fóruns mais de 100 pessoas,
dentre elas, diversos técnicos e representantes de
instituições do município que atuam em questões
ambientais e de resíduos, como universidades,
setores públicos, privados e organizações não-
governamentais. As propostas elaboradas pelos
encontros pautaram-se nos princípios da
transparência, da participação e do controle
social, da redução de volume gerado, do
fortalecimento da reciclagem, com inclusão
social, e das ações de educação ambiental e da
existência de indicadores e metas de gestão.

A incorporação das propostas pelo poder público
possui um grande potencial de aprimoramento da

gestão de resíduos em Piracicaba, havendo o
processo de construção das propostas contribuído
para aumentar a interlocução entre a sociedade
civil, as empresas e o poder público.

Com o propósito de subsidiar as demais ações
compreendidas pelo Projeto Piracicaba e difundir
informações sobre as políticas ambientais locais,
em março de 2010, o Imaflora passou a elaborar
um clipping de notícias socioambientais,
veiculadas nos jornais de maior circulação do
município, e a monitorar o processo de
tramitação de Leis na Câmara de Vereadores.

Observatório de Políticas Ambientais

Essas informações são divulgadas para um
público diverso, que conta com membros da
equipe do Imaflora, do COMDEMA e outros
interessados.

Além das atividades desenvolvidas, o Imaflora
participou de outros espaços de articulação
interinstitucional do município, como o Coletivo
Educador Piracicauá (reunião de indivíduos e
organizações que atuam com educação
ambiental) e os Diálogos do Terceiro Setor de
Piracicaba (espaço de trocas de experiências entre
organizações locais do terceiro setor).

Participação em outros espaços



Próximos Passos

Esses dois anos de projeto permitiram, ao
Imaflora, conhecer, de forma mais aprofundada,
a realidade socioambiental do município e
construir relações de confiança e de parceria com
diversas organizações sociais e indivíduos que
atuam com a questão ambiental, o início de um
processo de articulação com ativistas de outras
áreas. A partir dessa experiência, o Imaflora
intensificará suas atividades no município, em
2011, e, para isso, já conta com a parceria da
OSCIP Piracicaba 2010, responsável pela
elaboração e pelo acompanhamento da Agenda
21 do município.

Artigos

O Futuro dos Resíduos de Piracicaba
Jornal de Piracicaba
17/ 12/ 2010

Código Florestal, Eleições e Presidenciáveis
Site Terra – Sociedades Sustentáveis
21/10/2010

Código Florestal, Eleições e Presidenciáveis
Jornal de Piracicaba
02/10/ 2010

Rumo a uma Piracicaba Sustentável
Jornal de Piracicaba
24/ 08/ 2010

Participação Social e o Papel da Cartilha
Cartilha Acipi série “Meio Ambiente: cuidando,
ele fica Inteiro”
Cartilha 2 – Água
06/2010



Mudanças climáticas

esde 2009, o Imaflora vem participando da
Conferência das Partes (COP) da ONU, a respeito
das Mudanças Climáticas. Em 2010, a COP 16
ocorreu em Cancun – México, no período de 29 de

novembro a 10 de dezembro, onde nosso representante
pôde participar de diversas reuniões da sociedade civil
sobre clima e florestas. O principal objetivo da participação
na COP 16 foi divulgar a publicação Desenvolvendo
Salvaguardas Socioambientais de REDD+: um guia para
processos de construção coletiva, elaborado nos idiomas
português, inglês, francês e espanhol. Esse material
resultou de um processo nacional multissetorial de
desenvolvimento de Princípios e Critérios Socioambientais
de REDD+, iniciado em outubro de 2009 e com término
em julho de 2010, do qual o Imaflora foi a organização
facilitadora. O principal objetivo do guia é contribuir para
que iniciativas semelhantes sejam replicadas em outros
países, em que o tema REDD+ também represente riscos e
oportunidades. Diversos países tropicais demonstraram
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interesse pelo processo e iniciaram discussões
para estabelecer processos semelhantes de
discussão multissetorial.

No Brasil, o processo, finalizado em 2010,
ocorreu de forma participativa, aberta à
sociedade civil e com efetiva participação e
protagonismo de representantes de povos
indígenas, de comunidades tradicionais e de
agricultores familiares, potencialmente os
maiores beneficiários e, ao mesmo tempo, os mais
impactados pelos futuros mecanismos de REDD.

O documento final desse trabalho, que reúne os
Princípios e Critérios Socioambientais de
REDD+, foi apresentado publicamente em
Brasília, no dia 24 de agosto, quando foi
entregue, por representantes da sociedade civil
brasileira, para o governo federal, nas mãos da
Secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, sra.
Branca Americano. A representante do governo
destacou a iniciativa e afirmou que essas
salvaguardas socioambientais entrariam nas
políticas públicas relacionadas à REDD+ no
Brasil.

Além disso, o Imaflora atuou como facilitador e
secretário do Painel Técnico de REDD+,
iniciativa promovida pelo Ministério do Meio
Ambiente, que reuniu um grupo de especialistas
no tema para elaborar um documento técnico
orientador de políticas públicas, aboradando os
temas de repartição de benefícios e de
mecanismos financeiros. Ao final do ano, o
documento ficou pronto e espera sua
apresentação para a equipe técnica da próxima
gestão do governo federal.



BONFANTE, T. M.; VOIVODIC, M.A., MENESES FILHO. L.
Desenvolvendo Salvaguardas Socioambientais de REDD+: um guia para
processos de construção coletiva. Piracicaba: Imaflora, 2010. Versões:
Português, Inglês, espanhol e Francês.

GOMES, R., BONE, S., CUNHA, M., NAHUR, A. C., MOREIRA, P. F.,
MENEZES FILHO, L., VOIVODIC, M., BONFANTE, T. M., MOUTINHO,
P. Exploring the Bottom-Up Generation of REDD+ Policy by Forest-
Dependent Peoples. Policy Matters - the CEESP Journal, 2010. Home page:
http://cmsdata.iucn.org/downloads/policy_matters_17___pg_143_172.pdf

VOIVODIC, M.; GOMES, R.; MOREIRA, P. F.; MENEZES FILHO, L.;
NAHUR, A. C.; BONFANTE, T. M. Developing Safeguards for Redd-Plus:
The Importance of a Collaborative Approach. In: Everything is Connected:
Climate and Biodiversity in a Fragile World. 2010.
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Moratória da Soja e Pecuária

moratória é um compromisso público da
ABIOVE (Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais) e da ANEC
(Associação Nacional de Exportadores

de Cereais) de não comprar, após julho 2006, soja
proveniente de desmatamentos no bioma
Amazônia. O Imaflora faz parte do grupo da
sociedade civil que dialoga com o setor
empresarial para a implementar a moratória.
Fazemos parte do subgrupo de trabalho sobre
monitoramento.

A moratória tem cumprido o seu papel, com
evidências de diminuição do desmatamento em
áreas de produção de soja no bioma amazônico.
Porém tem-se constatado uma mudança no
padrão desse desmatamento, que vem ocorrendo
mais intensamente em áreas menores de 100 há,
em fazendas já cultivadas com a cultura, ou em
assentamentos. Adicionalmente, deve-se
considerar um processo para o encerramento da
moratória, uma vez que foi criada como
mecanismo transitório, até que as condições de
governança sobre o setor estivessem

estabelecidas. Estas ainda não são suficientes,
mas o grupo da sociedade civil tem refletido
sobre uma estratégia para inovações na
moratória, ou o seu encerramento. Uma possível
inovação seria a sua expansão para o cerrado,
tema bastante controverso para o setor produtivo.
A moratória ainda não tem um sistema confiável
de auditoria independente, os produtores não
estão totalmente cadastrados e a produção não é
integralmente rastreada. Esses aspectos precisam
ser aprimorados em 2011.
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Neste ano, também ocorreu a saída da ABIOVE
e da APROSSOJA da mesa redonda da soja e a
criação da Soja Plus. A decisão sinaliza que o
setor empresarial vem buscando soluções
próprias para melhorar a sua imagem, ao invés de
manter-se em processos multissetoriais. As ONGs
da moratória criticaram a Soja Plus e não têm
participado da iniciativa. A maior parte delas
também não participa da mesa redonda.



Código Florestal

articipamos ativamente, em fóruns de
diversas naturezas, da articulação da
sociedade civil no debate público sobre a
revisão do Código Florestal.

Participamos da Audiência Pública, que ocorreu
em Ribeirão Preto, no dia 3 de fevereiro de 2010.
Cerca de 2000 pessoas lotaram o Centro de
Convenções, com presença de oito Deputados
Federais da Comissão Especial que analisa as
propostas de mudança, incluindo o presidente da
comissão, Moacir Micheletto (PMDB/PR), e o
relator, Aldo Rebelo (PC do B/SP), presidentes e
vice-presidentes dos principais órgãos

representantes do agronegócio brasileiro, como
SRB, CNA, ABAG e UNICA, e representantes
de dezenas de organizações estaduais e regionais.
Em menor número, estavam presentes
estudantes, membros do MST, de sindicatos de
trabalhadores rurais e de ONGs ambientalistas.
Apesar de utilizar palavras como modernização,
adequação e adaptação, muitos posicionamentos
colocaram a questão ambiental como um entrave
ao desenvolvimento da agricultura. Houve forte
defesa da autonomia dos Estados para a
definição do tamanho das áreas de preservação
permanente. Neste campo de discurso, fizeram-se
fortes críticas à atuação do movimento
ambientalista.

No dia 14 de março, o Imaflora participou de
uma reunião com o deputado Aldo Rabelo, em
Ribeirão Preto (SP), organizada pela liderança
do PC-do B de Ribeirão, ligada aos movimentos
ambientalistas locais, que parece não ter ficado
satisfeita com a audiência realizada na cidade. A
maior parte dos cerca de 25 participantes eram
da Academia, tendo o Imaflora e a ACE Pau
Brasil como ONGs, lideranças estudantis e do
MST local. Toda a argumentação foi construída
no sentido de que não há empecilhos técnicos
para aplicar o Código Florestal, que é importante
haver o código para fins de conservação e que ele
precisa de ajustes, mas não ser desmantelado
junto com a legislação ambiental.
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No dia 6 de abril, participamos, como parceiro e
debatedor, do Seminário "Código Florestal:
Brasil celeiro do mundo ou realidade
socioambiental?", juntamente com o IPAM,
CONTAG e ISA. O evento ocorreu no Senado
Federal nesse dia, com transmissão ao vivo para
as Assembleias Legislativas Estaduais. O objetivo
do seminário foi dar novas contribuições para o
processo de revisão do Código Florestal, por
meio do diálogo entre parlamentares, produtores
rurais e ONGs. Os resultados foram satisfatórios,
havendo a participação de importantes
parlamentares envolvidos com o assunto, além de
líderes de outras entidades. Alguns pontos de

vista sobre o assunto, incluindo o posicionamento
do Imaflora, assim como o evento podem ser
vistos em vídeos colocados em
http://www.ipam.org.br/mais/videocast

Nesse dia, foi acertado entre as ONG presentes o
reinício da campanha nacional SOS Florestas, em
defesa do Código Florestal, que teve o Imaflora
como um de seus protagonistas -
http://www.sosflorestas.com.br/

Além disso, o Imaflora participou do debate
público sobre o Código, por meio do Diálogo
Florestal, publicação de artigos de opinião no site

Sociedade Sustentável
(http://sociedadesustentavel.terra.com.br), de
debates com a Academia e estudantes
universitários em Piracicaba e de manifestações
no Conselho Superior do Agronegócio da FIESP.

Esse conjunto de atividades foi importante para
um grande aprendizado interno sobre a
incidência no Legislativo e resultou num maior
protagonismo e numa maior legitimidade
institucional para atuar no campo político.



Rede de Agricultura Sustentável RAS

omo membro do Conselho Diretor e
organismo de inspeção do sistema de
Certificação Agrícola da RAS, tivemos
um ano com intensa participação

político-estratégica e técnica. No âmbito técnico,
destacam-se a revisão da norma e da política de
Certificação de grupos, a construção de um novo
sistema de Cadeia de Custódia, a criação do
módulo de clima e a construção da norma para
pecuária. Esta última foi lançada ainda em 2010 e
é a principal inovação da RAS dos últimos anos.
Com essa norma, ampliou-se o escopo de atuação
da RAS para o sistema de produção e a cadeia
produtiva de maior impacto socioambiental no
Brasil e em outras regiões do mundo. A norma já
foi testada e deve ser implementada, por meio de

auditorias, em 2011. No Brasil, estamos tentando
coordenar a sua implementação de maneira a
contemplar a estratégia do Grupo de Trabalho da
Pecuária Sustentável (GTPS).

No campo interno, a RAS avançou no processo
de reestruturação, com o início do trabalho de
desenvolvimento de um sistema de acreditação
para certificadores e a implementação de um
novo modelo financeiro.

No campo estratégico, ocorreu um grande avanço
na articulação internacional da RAS com outros
sistemas de certificação socioambiental. O fato
deveu-se, principalmente,à participação da RAS
no Conselho Diretor da ISEAL Alliance

(organização que tem sistemas de certificação
socioambiental como membros). O Imaflora
exerce a representação da RAS na ISEAL e teve
protagonismo nessa articulação internacional.
Assim, destacamos uma rodada de reuniões para
apresentar e debater a RAS com os principais
sistemas agrícolas e florestais da Europa, como o
FSC, IFOAM e FLO (Fair Trade), sistemas que
podem ter complementaridade, ou competir, com
a RAS. Como desdobramento, houve uma
apresentação recíproca do FLO para a diretoria
da RAS. Tem-se procurado identificar áreas de
potencial colaboração, as de conflito no campo e
no mercado e buscar uma forma de competição
saudável.
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Credibilidade da Certificação

m função do crescimento da discussão e
da potencial implementação de sistemas
de normas ou certificações
socioambientais no país, a Amigos da

Terra – Amazônia Brasileira, o Imaflora e a
ISEAL Alliance organizaram o Seminário
internacional “Os impactos da sustentabilidade
na cadeia de valor: o papel da credibilidade nos
sistemas de padrões,”ocorrido em São Paulo, no
dia 16 de novembro. Foi um evento de alto nível,
circulando, entre os 110 participantes, presidentes
e diretores de empresas, ONGs, profissionais de
comunicação e acadêmicos do Brasil e do
exterior. O objetivo foi construir um

entendimento comum e definir ações para o
aumento da escala de sistemas de padrões e de
Certificação com credibilidade.

Em seguida, ocorreu uma reunião fechada, com
cerca de 30 entidades, para discutir a pertinência
da criação de uma Plataforma Brasileira sobre
Cadeias de Valor Sustentáveis. Esta deveria
considerar formas de aumentar a informação
pública para consumidores, produtores e
tomadores de decisão sobre sistemas de
Certificação; aumentar a capacidade de
implementação de normas socioambientais em
cadeias produtivas e desenvolver políticas

públicas e privadas complementares a esse fim. A
plataforma deveria ser articulada com os sistemas
já existentes, as mesas-redondas e os sistemas
privados de sustentabilidade de produção, sempre
zelando pela sua eficácia transformadora e pela
credibilidade. Os participantes consideraram
interessante o conceito da plataforma, que dever
ser aprimorado em 2011.
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Indicadores de
Desempenho

sentido dos indicadores é medir e monitorar o
desempenho institucional frente aos objetivos
gerais, aos resultados operacionais e aos aspectos
internos. A avaliação quantitativa dos resultados

externos é realizada anualmente, em função dos
programas de Certificação.

O



Socioambientais

onsidera dados de todos os
empreendimentos florestais e agrícolas
certificados desde 1995, e com
certificados ainda válidos em 31 de

dezembro de 2010. Não inclui, portanto,
certificados suspensos ou cancelados. A lista
completa dos certificados válidos e cancelados
pode ser conferida em:

Evolução da Certificação - MF

Anual Cancelado Acumulado
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1 1 1 1 1 1
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9
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33

42
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37
39
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5 6 7

2 2 2
4 4

6

11

5

9

Evolução de certificados de Manejo Florestal FSC - Imaflora/ SmartWood.

http://www.imaflora.org/index.php/empreendimento/lista/tudo
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Evolução do número de empreendimentos de Cadeia de Custódia FSC – Imaflora/ SmartWood.

Evolução da Certificação - COC

Anual Cancelado Acumulado
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Evolução do número de empreendimentos do programa de
Certificação Agrícola – Imaflora/ Rede de Agricultura Sustentável (RAS).

Anual Cancelado Acumulado
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Indicadores gerais

Total de empreendimentos certificados, com verificação de práticas socioambientais empr eendimentos florestais certificados pelo Imaflora/
SmartWood FSC e agrícolas, certificados pelo Imaflor a/ RAS Rede de Agricultur a Sustentável.

Total de empreendimentos certificados, com verificação de práticas
socioambientais*

Área total de empreendimentos certificados, com verificação de
práticas socioambientais

Número de famílias de comunidades e agricultores familiares

Estados do país com empreendimentos certificados

Biomas com empreendimentos certificados

Maior área certificada

Menor área certificada

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

e agricultura)

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

plantações florestais e agricultura)

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

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

58

2.848.825ha

148

13

Mata Atlântica, Amazônia
e Cerrado

1.543.460ha

69ha

325.849ha

35%

1.927.034ha

18.860

63

2.941.214ha

219

14

Mata Atlântica,
Amazônia e Cerrado

Mata Atlântica,
Amazônia e Cerrado

1.543.460ha

14ha

352.527ha

35%

401.093ha

19.993

88

3.001.902ha

310

14

1.543.460ha

14ha

439.470ha

39%

261.060ha**

22.099

107

2.885.882,66ha

380

14

Mata Atlântica, Amazônia,
Caatinga e Cerrado

1.543.460ha

14 ha

494.659,24 ha

35,63%

265.580,30 ha

28.720

132

3.800.115,64ha

395

15

Mata Atlântica, Amazônia,
Caatinga e Cerrado

1.543.460,00ha

4,21 ha

1.677.634,34ha

35%

921.294,77ha

78.302

20072006 2008 2009 2010

* Não são contabilizados os certificados de Cadeia de Custódia.



Indicadores internos

s aspectos internos, tanto ambientais quanto
sociais, são uma preocupação institucional,
buscando-se uma coerência entre sua conduta
externa e a interna. Para tanto, o Imaflora tomou

uma série de medidas para minimizar os impactos
ambientais em seu escritório e vem procurando
proporcionar condições de trabalho satisfatórias e
motivadoras. Parte dessa postura ainda não está amparada
em políticas, mas em práticas. Essas informações estão
sintetizadas na Tabela 9 e no Balanço Social-modelo
IBASE.
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Ambientais

Análise os consumos de ener gia, de água, de materiais e a emissão de carbono foram consistentes com o crescimento do Imaflora. O
aumento no consumo de água deveu-se, principalmente, à substituição do consumo de água mineral engarrafada pelo de água filtrada.

Consumo de água (m3)

Consumo de energia elétrica (Kwh)

Emissão de Carbono (toneladas CO e)2

Indicador

224

16,90

72,19

51.000

246

25,52

98,35

65.000

349 (286+63)*

152,87

69.000

376

42,416

89,55

75.000

376

42,416

89,55

75.000

2006 2007 2008 2009 2010
Aumento relativo (%)

10%

51%

36%

28,4%

41,86% (16,27)**

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

55%

3,34%

7,7%

5,46%

- 41,42%***

8,7%

15,69%

14,87%

7,33%

06/07 07/08 08/09 09/10

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

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

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



• Edifício construído com madeira certificada FSC;
Edifício que procura minimizar a necessidade de iluminação artificial;
Existência de sanitário seco, que não consome água, e decomposição dos resíduos, usados como adubo

no jardim;
Existência de composteira para a decomposição de resíduos orgânicos;
Separação do lixo reciclável;
Uso de pilhas recarregáveis nas máquinas fotográficas;
Uso de tonners recarregáveis nas impressoras;
As impressoras mais utilizadas imprimem dos dois lados do papel;
Os dois automóveis próprios são movidos a álcool;
Uso de papel de impressão certificado FSC;
Consumo de café certificado pela Rede de Agricultura Sustentável;
Equipamentos eletrônicos obsoletos são, preferencialmente, doados para o uso por outras entidades;
Em 2007, o consumo de água mineral engarrafada foi majoritariamente substituído pelo de água

encanada com filtragem local.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Medidas para minimizar o consumo de
recursos naturais e a produção de resíduos



Balanço
Social
2010



Balanço Social

Obs: Seguindo a prática adotada nos últimos anos, incluímos em nosso
relatório anual o Balanço Social seguindo a metodologia desenvolvida
pelo IBASE. O objetivo em divulgar estas informações é aumentar a
transparência sobre a gestão interna da organização, assim como sobre
os impactos de nossas atividades externas. Ao final destas tabelas existem
explicações para algumas das informações disponibilizadas.

1 - Identificação

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

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

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

2 - Origem dos recursos
2009 2010

Metas 2011
Valor (mil reais) Valor (mil reais)% sobre receita % sobre receita

Receitas Totais

a. Recursos governamentais (subvenções)

b. Doações de pessoas jurídicas

c. Doações de pessoas físicas

d. Contribuições

e. Patrocínios

f. Cooperação internacional

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos

h. Recursos Proprios

i. Fundo Social

j. Fundo Patrimonial

k. Outras receitas

7.785

0

266

0

0

0

1.316

4.785

247

100

444

527

100%

0,00%

3,42%

0,00%

0,00%

0,00%

16,91%

61,46%

3,17%

1,28%

5,70%

6,77%

9.963

0

1.120

0

0

0

1.615

6.594

104

33

86

411

100%

0,00%

11,24%

0,00%

0,00%

0,00%

16,21%

66,18%

1,04%

0,33%

0,86%

4,13%



3 - Aplicação dos recursos
2009 2010

Metas 2011
Valor (mil reais) Valor (mil reais)% sobre receita % sobre receita

Despesas Totais

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

d. Operacionais

e. Impostos e taxas

f. Financeiras

g. Capital (máquinas + instalações + equipamentos)

h. Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância)

7.097

1.875

3.801

1.421

532

185

33

672

0

100%

26,42%

53,56%

20,03%

37,41%

13,00%

2,34%

47,26%

0,00%

9.024

3.034

4.750

1.240

567

399

71

203

0

100%

33,62%

52,64%

13,74%

45,73%

32,18%

5,73%

16,37%

0,00%

4 - Indicadores sociais internos *1
(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))

2009 2010
Metas 2011

Valor (mil reais) Valor (mil reais)% sobre receita % sobre receita

a. Alimentação

b. Educação

c. Capacitação e desenvolvimento profissional

d. Creche ou auxílio-creche

e. Saúde

f. Segurança e medicina no trabalho

g. Transporte

h. Bolsas/estágios

i. Seguro de vida

j. Confraternização

Total - Indicadores sociais internos

132

44

22

5

203

14

3

7

13

26

469

1,70%

0,57%

0,28%

0,06%

2,61%

0,18%

0,04%

0,09%

0,17%

0,17%

6,02%

173

48

31

9

258

9

7

11

18

19

583

1,74%

0,48%

0,31%

0,09%

2,59%

0,09%

0,07%

0,11%

0,18%

0,19%

5,66%

manter

aumentar

aumentar

manter

manter

aumentar

manter

manter

manter

manter

0



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

2009 2010
Metas 2011

Valor (mil reais) % sobre
receita

29,86%

16,78%

1,93%

8,39%

7,56%

0,49%

65,01%

Adequação socioambiental de empreendimentos florestais. *2

Adequação socioambiental de empreendimentos agricolas. *3

Adequação socioambiental de empreendimentos de comunidades e produtores familiares *4

Treinamento e Capacitação

Incentivo a Políticas Públicas

Incentivo ao Consumo Responsável

Valores totais

R$ 2.325
1,2 milhões de hectares

15 mil trabalhadores rurais

R$ 1.306
113 mil hectares

16.000 trabalhadores rurais

R$ 150
1,6 milhão de hectares

380 famílias

R$ 653
Sem método de

mensuração

R$ 588
Sem método

de mensuração

R$ 38
Sem método

de mensuração

R$ 5.060

Valor (mil reais) % sobre
receita

32,73%

16,73%

1,33%

8,65%

11,23%

73,30%

R$ 0

aumentar

R$ 0

aumentar

R$ 0

aumentar

R$ 0

aumentar

R$ 0

aumentar

R$ 0

R$ 3.261
2,1 milhões | 18674 mil

trabalhadores rurais

162 mil hectares
24.000 trabalhadores

rurais

1,6 milhão de hectares
395 famílias

Sem método de
mensuração

Sem método de
mensuração

Sem método de
mensuração

R$ 7.303

6 - Outros indicadores 2009 2010 Metas 2011

Nº total de alunos (as)

Nº de alunos (as) com bolsas integrais

Valor total das bolsas integrais

Nº de alunos (as) com bolsas parciais

Valor total das bolsas parciais

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

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA



7 - Indicadores sobre o corpo funcional 2009 2010 Metas 2011

Nº total de empregados (as) ao final do período

Nº de admissões durante o período

Nº de prestadores (as) de serviço

% de empregados (as) acima de 45 anos

Nº de mulheres que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por mulheres *5

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres

Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens

Nº de negros (as) que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por negros (as) *5

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

Salário médio dos (as) negros (as)

Nº de brancos (as) que trabalham na instituição

Salário médio dos (as) brancos (as)

Nº de estagiários (as)

Nº de voluntários (as)

Nº portadores (as) necessidades especiais*

Salário médio portadores (as) necessidades especiais

44

9

29

16,00%

23

16,00%

34

R$ 3.735

42

R$ 5.462

8

5,00%

34

R$ 3.017

36

R$ 4.916

3

0

0

R$ 0

49

11

43

13,00%

22

10,00%

36

R$ 3.791

40

R$ 4.993

5

0,00%

0

R$ 2.313

44

R$ 5.302

2

0

0

R$ 0

aumentar

manter

manter

manter

manter

aumentar

manter

aumentar

manter

manter

aumentar

aumentar

aumentar

aumentar

manter

manter

aumentar

manter

manter

aumentar



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

8 - Qualificação do corpo funcional *6 2009 2010 Metas 2011

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

0

NA

NA

NA

NA

44

20

15

3

4

2

0

0

0

NA

NA

NA

NA

49

22

18

5

2

2

0

0

0

0

0

0

0

aumentar

aumentar

aumentar

manter

diminuir

diminuir

manter

manter

9 - Informações relevantes quanto à ética,
transparência e responsabilidade social 2010 Metas 2011

Relação entre a maior e a menor remuneração.*7

O processo de admissão de empregados(as) é: *8

7,3

36% por indicação | 64% por seleção/concurso

manter

36% por indicação | 64% por seleção/concurso

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

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

Se "sim" na questão anterior, qual?
[ x ] negros [ x ] gênero [ x ] opção sexual
[ ] portadores (as) de necessidades especiais
[ ] _______________________

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos
e de responsabilidade social e ambiental: *11

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

Os processos eleitorais democráticos p/a escolha dos
coordenadores (as) e diretores (as) da organização: *12

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

Se "sim" na questão anterior, qual?
[ ] negros [ ] gênero [ ] opção sexual
[ ] portadores(as) de necessidades especiais
[ x ] comunidades e agricultores familiares

[ ] negros [ ] gênero [ ] opção sexual
[ ] portadores(as) de necessidades especiais
[ x ] comunidades e agricultores familiares

10 - Outras Informações

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

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

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

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

*5 Foram considerados cargos de chefia aqueles classificados como seniores e os que possuem subordinados diretos

*6 A intenção é estimular o aumento do nível de escolaridade da equipe, o que não significa a impossibilidade de entrada de pessoas com baixa escolaridade ou formação inicial

*7 Salários comparativos compreendem a somatória do Salário Base mais Benefîcios totais

*8. O IMAFLORA possui uma política em que é necessário a realização de processo seletivo para contratações. Todavia, em 2010 houve a contratação definitiva de 4 profissionais que atuavam como
consultor, bolsista ou em cargos temporários na própria entidade. Tais profissionais foram dispensados do processo de seleção.

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

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

*11 - o IMAFLORA tem critérios norteadores para seleção financiadores e empreendimentos candidatos a certificação. Também faz uma análise de seus potenciais parceiros, mas não possui critérios
escritos para tal. Exige e monitora cumprimento de aspectos legais, remuneração e condições de segurança do trabalho similares aos dos funcionários do IMAFLORA.

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



Balanço
Financeiro

2010



Relatório dos Auditores
Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis

Ao
Conselho Diretor do
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola - Imaflora
PIRACICABA - SP

Examinamos as demonstrações contábeis do
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola - Imaflora (Entidade), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.

1. Responsabilidade da Administração sobre as
demonstrações contábeis

2. Responsabilidade dos auditores independentes

A administração da Entidade é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações contábeis com

base em nossa auditoria, conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento
de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações
apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos



riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis da Entidade para
planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da entidade. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração,
bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola - Imaflora em
31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

3. Opinião

4. Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2009, apresentados para fins
de comparação, foram anteriormente por nós
auditados de acordo com as normas de auditoria
vigentes por ocasião da emissão do relatório em
09 de abril de 2010, que não conteve nenhuma
modificação .

São Paulo, 20 de abril de 2011.
JPI Auditoria & COnsultoria e Deul José Pereira



Nota
Explicativa 20092010

CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

Contas a receber

Outros créditos

Propriedades para investimento

Imobilizado

Intangível

Total do ativo não circulante

Total do ativo circulante

Total do ativo

2.547.042

469.782

178.300

3.195.124

523.721

2.213.367

99.467

2.836.555

6.031.679

2.058.855

722.710

150.786

2.932.351

427.500

1.520.156

75.187

2.022.843

4.955.193

3

4

2e

5

5

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Passivo e patrimônio líquido
Nota

Explicativa 2009

2009

2010

2010

121.364

22.064

499.138

62.858

179.406

884.830

632.211

632.211

111.023

124.458

455.735

457.366

146.340

1.294.922

693.085

693.085

6

7

CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

Fornecedores

Impostos e contribuições a recolher

Provisão para férias e encargos

Recursos vinculados a projetos

Outras contas a pagar

Provisão para contingencias

Total do passivo circulante

Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido
Nota

Explicativa

1.036.998

2.077.419

60.514

662.008

677.698

4.514.638

6.031.679

993.401

1.827.472

65.308

-

81.005

2.967.186

4.955.193

2d

Superávit acumulado

Reserva de fundos

Reserva de reavaliação

Ajuste de avaliação patrimonial

Superávit do exercício

Total do patrimonio líquido

Total do passivo e patrimonio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Demonstração das mutações
do patrimônio social

Nota
explicativa

1.658.987

(539.124)

(226.904)

94.652

5.790

993.401

(23.973)

(103.888)

85.660

81.005

4.794

1.036.998

1.188.732

(57.083)

1.131.649

(85.660)

86.437

1.132.425

497.978

297.845

(100.000)

695.823

(33.174)

5.000

220.943

56.402

944.994

662.008

662.008

84.956

(13.858)

(5.790)

65.308

(4.794)

60.514

94.652

(94.652)

81.005

81.005

(81.005)

1.041.480

(220.943)

(142.839)

677.698

3.525.305

(539.124)

(100.000)

81.005

2.967.186

(23.973)

(103.888)

(33.174)

662.008

5.000

1.041.480

4.514.638

1.686.710

240.762

(100.000)

1.827.472

(33.174)

(85.660)

5.000

220.943

142.839

2.077.419

Ajustes de exercícios anteriores

Transferência entre contas

Incorporação ao superávit acumulado

Financiamento de projetos comunitários

Realização da reserva de reavaliação

Superávit do exercício

Ajustes de exercícios anteriores

Financiamento de projetos institucionais

Financiamento de projetos comunitários

Transferência entre contas - Aquisição de imobilizado

Ajuste de avaliação patrimonial

Incorporação ao superávit acumulado

Realização da reserva de reavaliação

Créditos de projetos revertidos para o fundo social

Saldos em 31 de dezembro de 2008

Saldos em 31 de dezembro de 2009

Superávit do exercício

Constituição do fundo social

Rendimentos de aplicações financeiras

Saldos em 31 de dezembro de 2010

2d

Superávit
acumulado

Reserva de Fundos
Total Avaliação

Patrimonial
Reserva de
Reavaliação

Superávit
de exercício Total

Patrimonial Social

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Receitas
Nota

Explicativa 2009

2009

2010

2010

Demonstração de resultados

Prestação de serviços (liquido de impostos)

Receitas de projetos

Gestão da certificação

Receitas financeiras liquidas

Reversão de provisão para contingências

Outras receitas

Total das receitas

5.357.535

3.105.125

882.243

112.542

144.273

53.545

9.655.263

3.829.459

2.040.372

841.447

89.488

38.797

2.240

6.841.805

10

2 e

2 e

Despesas
Nota

Explicativa

Salários e benefícios

Encargos sociais

Viagens

Administrativas e gerais

Serviços de terceiros

Comunicações e eventos

Depreciação e amortização

Total das despesas

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

3.618.273

1.151.489

1.310.456

522.891

1.641.876

212.640

156.158

8.613.783

1.041.480

3.053.827

895.555

845.766

539.851

1.091.244

209.530

125.025

6.760.798

81.006

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Demonstrações dos
fluxos de caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Nota

Explicativa 20092010

Superávit do exercício

Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

1.041.480

(23.973)

156.158

(136.067)

5.000

33.760

1.076.358

81.005

(539.124)

140.315

(100.000)

¬

36.308

(381.496)

1

Ajuste de exercícios anteriores

Depreciação e amortização

Financiamento de projetos institucionais e comunitários

Créditos convertidos para o fundo social

Baixa de bens do imobilizado

(Aumento) redução de ativos:

Contas a receber

Outros créditos

252.928

(27.515)

225.414

251.577

7.556

259.133

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Aumento (redução) de passivos:

Fornecedores

Impostos e obrigações a recolher

Provisões para contingências, férias e encargos

Recursos vinculados a projetos

Outras contas a pagar

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

10.341

(102.394)

(17.472)

(394.508)

33.066

(470.967)

830.805

55.952

(102.194)

706.959

335.731

(52.191)

944.257

821.894

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Nota

Explicativa

Aquisição de bens para o ativo imobilizado e intangível

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Caixa aplicado nas atividades de investimentos

Aumento no caixa e equivalentes de caixa

Aumento no caixa e equivalentes de caixa

(342.616)

(342.616)

488.189

2.058.855

2.547.042

488.187

(733.009)

(733.009)

488.885

1.969.969

2.058.855

88.886

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Nota

Explicativa 2009

2009

2010

2010

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Notas Explicativas às
Demontrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2010 e 2009
(Em reais - R$)

1. Contexto Operacional

O Imaflora iniciou suas atividades no início de
1995, quando a preservação das florestas tropicais
passava a ter maior importância na agenda
internacional. A grande novidade na época foi a
criação do Forest Stewardship Council (FSC), ou
Conselho de Manejo Florestal, que trouxe, em
1993, uma nova abordagem para enfrentar o
desmatamento cada vez mais acelerado: a
conservação através do manejo florestal (ou uso
adequado das florestas).

A idéia central por trás dessa iniciativa era que as
florestas só seriam conservadas se fosse possível a

exploração econômica de seus recursos, pautada
em critérios sociais e ambientais que
possibilitassem sua sustentabilidade no longo
prazo.

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

Toda esta crença, não apenas tornou-se realidade
como tem sido a razão da nossa existência na luta
pela preservação e conservação dos recursos
naturais, e desta forma, o Imaflora, uma
associação civil, sem fins lucrativos, sediada em
Piracicaba, tem como missão: incentivar e

promover mudanças nos setores florestal e
agrícola, visando a conservação e o uso
sustentável dos recursos naturais e a geração de
benefícios sociais.

Nos últimos anos, o trabalho do IMAFLORA
concentrou-se para alcançar ou dar sequência aos
seguintes impactos desejados:
1. O aumento da conservação dos recursos
naturais, especialmente da biodiversidade, do
solo e da água.
2. A garantia da conservação de áreas protegidas,
públicas e privadas, principalmente reservas
legais, áreas de preservação permanente e
unidades de conservação de uso sustentável.



3. A garantia dos direitos fundamentais do trabalho e da saúde e da
segurança para trabalhadores de empreendimentos florestais e
agrícolas.
4. A geração de benefícios sociais para populações diretamente
afetadas por projetos e empreendimentos florestais e agrícolas.
5. A geração de benefícios sociais para produtores familiares e
comunidades florestais.
Nesse sentido, no exercício de 2010 foram obtidos e aplicados recursos
das seguintes fontes:

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

Utilização do Fundo Social Imaflora para subsidiar comunidades e
pequenos produtores -R$ 33.173,94

Financiamento Institucional: Oxfan-Novib e ICCO (Holanda) -
207.000 Euros

•

•

•

Instituição

Fundação Stiching Doen

Icco Kernk in Actie

Fundação Overbrook

Fundação Packard

PNUD/Rainforest Alliance

Fundo Vale

Financiadores Diversos - Internacionais

Financiadores Diversos - Nacionais

Imaflora Recursos Próprios

Euros

Euros

US$

US$

US$

R$

US$

Euros

Libras

R$

R$

Moeda Valor

35.400

84.342

40.000

156.716

132.778

1.125.490

118.000

22.800

10.000

256.000

103.000



2. Apresentação das demonstrações contábeis

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

a) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários,
investimentos temporários de curto prazo de

liquidez imediata, livres de movimentação,
registrados pelos valores de custo acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, que
não excedem o seu valor de mercado ou de
realização.

b) Provisão para devedores duvidosos
A provisão para créditos duvidosos foi constituída
pela Administração em montante considerado
suficiente para fazer face às eventuais perdas na
realização dos créditos.

c) Propriedades para investimento
Corresponde ao valor de terrenos avaliados pelo
custo atribuído. Esses ativos não estão

atualmente gerando receita. Para permitir a
comparabilidade entre os exercícios, foi
reclassificado no ano de 2009 o valor dos terrenos
considerados como Propriedades para
investimentos, anteriormente incluído no ativo
imobilizado na rubrica de Terrenos.

d) Imobilizado
A Entidade, com o objetivo de mensurar seus
ativos imobilizados a valor justo, efetuou a
avaliação pelo custo atribuído. Os ativos não
avaliados pelo custo atribuído são avaliados ao
custo de aquisição e/ou construção, deduzido das
respectivas depreciações, com exceção de
terrenos não depreciados.



A depreciação é calculada pelo método linear e
leva em consideração a vida útil econômica dos
bens.

Em 2010 a Entidade efetuou a avaliação de seus
ativos imobilizados pelo custo atribuído através
da empresa SOPARCONSULT Consultores
Empresariais Ltda. Para a determinação do custo
atribuído os avaliadores independentes seguiram
as recomendações da NBR 14.653-2 da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, como
também foram considerados os critérios
propostos pelo IBAPE – Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia.

Conta

Edificações

Equipamentos
de informática

Tempo vida
útil anterior

25 anos

5 anos

Tempo vida
útil atual

50 anos

3 anos

Após o reconhecimento dos ativos, foram
efetuadas as inspeções técnicas considerando os
seguintes itens:

(i) Condições de uso;
(ii) Estado de conservação;
(iii) Condição de manutenção;
(iv) Condição de operação

Os bens que receberam o custo atribuído foram
aqueles adquiridos até 31 de dezembro de 2009.

Com base nessas informações e somadas as
inspeções técnicas nos ativos, foi definida a idade
real dos bens ou sua idade aparente estimada.

O valor do custo atribuído apurado e
contabilizado no exercício de 2010 foi no
montante de R$ 662.008 e compreendeu apenas a
conta de terrenos. Novas taxas de depreciação
foram atribuídas para as contas de Edificações e
Equipamentos de Informática, conforme posição
abaixo:



A diferença entre a aplicação das novas taxas de
vida útil econômica com a depreciação calculada
pelas taxas anteriormente adotadas gerou uma
despesa no resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2010, no montante de R$ 9.794.

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

f) Apresentação da demonstração de resultados
Com o objetivo de propiciar uma melhor
representação das despesas e por terem
relevância no conjunto dos gastos da Entidade, na

demonstração de resultados de 2010 foi
destacada a rubrica de Reversão de provisão para
contingências, anteriormente considerada como
Outras receitas. Para permitir a comparabilidade
entre os exercícios, foram reclassificados os
valores do ano de 2009.

g) Apuração do resultado
O resultado do exercício é apurado em
conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios.

h) Utilização de estimativas
A preparação de demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil requer que a Administração se baseie em
estimativas para o registro de determinadas
transações que afetam os ativos, os passivos, as
receitas e as despesas da Entidade, bem como a
divulgação de informações sobre dados das suas
demonstrações contábeis. Os resultados finais
dessas transações e informações, quando de sua
efetiva realização em períodos subsequentes,
podem diferir dessas estimativas. As principais
estimativas relacionadas às demonstrações
contábeis referem-se à provisão para devedores
duvidosos, à provisão para contingências e a
determinação da vida útil dos bens do ativo
imobilizado.



3. Caixa e equivalentes de caixa

(A) Incremento significativo em Aplicações financeiras em
virtude do aumento financeiro nos Fundos Social e
Patrimonial.

55.545

2.491.497

2.547.042

1.694.630

775.453

21.414

2.491.497

2010 2009

88.821

1.970.034

2.058.855

1.382.758

546.835

40.441

1.970.034

Caixa e bancos

Aplicações financeiras (A)

(A) Composição:

Banco Itaú S.A.

Banco do Brasil S.A.

Banco Bradesco S.A.

4 . Contas a receber

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

311.129

119.814

430.943

(109.474)

321.469

148.313

469.782

2010 2009

529.308

32.406

561.714

(84.127)

477.587

245.123

722.710

Clientes nacionais

Clientes estrangeiros

Provisão para devedores duvidosos

Contas a receber de projetos (A)



5. Imobilizado e intangível

819.691

982.135

281.138

105.223

25.563

199.226

135.159

75.283

2.623.420

(410.052)

2.213.367

114.697

31.404

146.101

(46.634)

99.467

2010 2009

253.904

982.135

279.332

84.137

25.563

141.171

80.870

-

1.848.112

(327.956)

1.520.156

80.646

21.644

102.290

(27.103)

75.187

Imobilizando

Terrenos

Edificações

Equipamentos de escritório e móveis e utensílios

Máquinas e equipamentos

Instalações

Computadores e periféricos

Veículos

Obras em andamento

Depreciação acumulada

Intangível

Softwares

Marcas e patentes

Amortização acumulada



6. Recursos vinculados a projetos

7. Provisões para contingências

A Entidade contabiliza no passivo os recursos
recebidos de financiadores e que ainda não foram
aplicados nos respectivos Convênios ou Projetos.
O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$
62.858 (R$ 457.366 em 2009).

Até o mês de abril de 2010, a Entidade efetuava o
pagamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
utilizando a alíquota de 3% aplicada sobre as

receitas não decorrentes da sua atividade própria,
conforme definida pela legislação tributária. A
partir de maio de 2010, atendendo o parecer dos
seus consultores jurídicos o pagamento passou a
ser efetuado, com a aplicação da alíquota de
7,6% procedendo-se ao crédito no mesmo
percentual sobre as despesas e/ou gastos
efetuados nos períodos de competência,
apurando dessa forma, o valor devido da
COFINS.

O valor da provisão de R$ 632.211 em 31 de
dezembro de 2010 (R$ 693.085 em 2009)
corresponde ao montante das diferenças não

recolhidas nos últimos 5 anos (Em 2010 até o mês
de abril), atualizado pela taxa Selic, acrescido
pelos encargos de juros e multa incorridos até a
data do balanço.

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

8. Isenção tributária



de renda e da Contribuição social sobre o
superávit liquido.

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

O resultado do exercício de 2010 comparado com
o de 2009 apresenta significativo aumento,
ocasionado pela redução do Resultado

9. Patrimônio líquido

operacional de 2009, em decorrência de diversos
provisionamentos de contingências fiscais e
trabalhistas, da ordem de R$ 693.000,00.
O Fundo patrimonial é composto pelo montante
destacado na Conta “Reserva de Fundos” mais o
da conta de Ativo não circulante “Propriedades
para Investimento” no valor de R$ 523.721,00
correspondente a aquisição de terrenos, com
recursos do Fundo patrimonial.

10. Receitas de projetos

1.120.490

472.396

252.473

194.710

-

114.945

280.797

103.674

93.456

472.184

3.105.125

2010 2009

266.076

531.900

350.762

-

172.743

135.934

146.262

81.935

-

354.760

2.040.372

Instituição

Fundo Vale

Oxfan-Novib ICCO (Holanda)

PNUD/Rainforest Alliance

ICCO/TAA

Fundação Moore

Nespresso Rainforest/Alliance

Fundação Packard

Fundação Overbrook

Doen

Outros



11. Instrumentos financeiros

Em 31 de dezembro de 2010, a Entidade possuía
instrumentos financeiros, representados,
substancialmente, por aplicações em fundos, e
estão registrados no seu balanço patrimonial
levantado naquela data, a valores iguais ou
próximos dos de mercado. A Entidade não
transaciona com derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco.

12. Cobertura de seguros

A Entidade possui seguro contra incêndio, no
valor de R$ 820 mil, danos materiais de veículos,
no valor de R$ 195 mil e riscos diversos de
equipamentos, no valor de R$ 6 mil, o qual é
considerado suficiente pela Administração para
cobertura de eventuais riscos.



Perfil da
Organização



Associados Assembleia Ger al

Conselhos

Adalberto Veríssimo
Adauto Tadeu Basílio
André Villas-Bôas – Associado Fundador
Célia Cruz
Erika Bechara
Laura de Santis Prada
Marcelo Paixão
Maria Zulmira de Souza
Marilena Lazzarini
Mario Mantovani
Sérgio A. P. Esteves
Rubens Mazon
Rubens Ramos Mendonça
Tasso Rezende de Azevedo

Adalberto Veríssimo
André Villas-Bôas (Vice-Presidente)
Marcelo Paixão
Maria Zulmira

Conselho Diretor

Marilena Lazzarini
Sergio Esteves (Presidente)

Adauto Tadeu Basílio
Erika Bechara
Rubens Mazon

Célia Cruz
Mario Mantovani
Richard Donovan
Rubens Mendonça
Samuel Giordano

Akif Raimundo de Jesus
Alessandro Rodrigues
Alexandre Sakavicius Borges
Ana Cristina Nobre da Silva
Ana Patricia Cota Gomes
Beatriz Borghesi
Bruno Brazil de Souza
Carla Matias
Claudia Dantas

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Equipe

Cristiane da Silva
Daniele Renata Rua
Daniella Macedo
David Escaquete
Edenilson Benedito Garcia
Edson Roberto Teramoto
Eduardo Gonçalves Trevisan
Ellen Keity Cavalheri
Evelin Fagundes dos Santos
Fábio Roberto de Toledo Casarin
Guilherme de Andrade Lopes
Heidi Cristina Buzato
Helga de Oliveira Yamaki
José Marcos de Carvalho
Laudecena Aparecida Vaz Teixeira
Leo Ferreira
Leonardo Martin Sobral
Lineu Siqueira Jr.
Lisandro Inakake de Souza
Lorena Nascimento M. da Silva
Lúcia F. Mayer Massaroth
Luciana Maria Papp
Luis Fernando Guedes Pinto
Margarete Guarnieri Bertochi
Mariana Ribeiro Balieiro



Marilza Aparecida dos Santos
Marina Piatto
Mauricio Almeida Voivodic
Milton Paulo Ferreira
Natalia Grossi
Octávio Luiz Medeiros Nogueira
Oséias Mendes Costa
Priscila Graziela M. Mantelatto
Renato Pellegrini Morgado
Ricardo Camargo Cardoso
Roberto Hoffman Palmieri
Robson Feichas Vieira
Rodrigo Belmonte Cascalles
Rodrigo Costa Ruguê
Rosangela Sattolo Salvador
Simoni Bueno de Camargo Picirili
Sonia Maria Souza
Talia Manceira Bonfante
Tharic Pires Dias Galuchi
Thiago D` Angelo

OXFAM Novib
ICCO

Financiadores

Institucionais

Projetos

Fundação DOEN;
Fundação Overbrook;
Fundação Packard;
Fundo Vale;
GEF (Global Environment Facility) – PNUD;
IDH – Holanda;
Nespresso;
União Europeia;
USAID;
Fundação Mitsubishi;
Fundação Neumann.

Feira Brasil Certificado — Amigos da Terra Amazônia
Brasileira, IMAZON, FSC Internacional e Rede de
Agricultura Sustentável;

Moratória da Soja – Grupo de Trabalho da Sociedade
Civil – Amigos da Terra Amazônia Brasileira,
Articulação Soja Brasil, Conservação Internacional,
Greenpeace, IPAM, Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Santarém, The Nature Conservancy, WWF Brasil —
Fundo Mundial para a Natureza;

Consórcio Calha Norte –SEMA/Pará, Ideflor/ Pará,
Imazon, Conservação Internacional, GTZ e MPEG;

Parcerias multi-institucionais



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

Projeto Cacau Bahia – Instituto Floresta Viva,
CARE.

Comitê de Acompanhamento dos Pactos e das
Conexões Sustentáveis: ETHOS, Repórter Brasil,
ISA, Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Orsa
Florestal, Movimento Nossa São Paulo, Instituto
Akatu, Carrefour, Wall-Mart, IMAZON, Pão de
Açúcar;
COSAG / FIESP – Conselho Superior do
Agronegócio;

Diálogo do Cacau;

FBOMS — Fórum Brasileiro de ONGs e
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento — GT Florestas;

Fórum Amazônia Sustentável;

Membro de Fóruns, Redes e Entidades

FSC Internacional;

FSC Brasil — Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal;

GT Manejo Florestal Comunitário;

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

Red Puentes Brasil – IBASE (Instituto Brasileiro
de Análises Sociais e Econômicas), IDEC
(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e
Instituto Observatório Social;
Rede de Agricultura Sustentável — Conservación
y Desarrollo (Equador), Fundación
Interamericana de Investigación Tropical — FIIT
(Guatemala), Instituto Para La Cooperación y
Autodesarrollo – ICADE (Honduras), Fundación

Natura (Colômbia), ProNatura Sur (México),
Rainforest Alliance (EUA e Costa Rica),
SalvaNATURA (El Salvador).

ABIC – Associação Brasileira da Indústria do Café;
Biofílica;
CARE;
CEATS – FEA – USP;
ESALQ – USP;
Federação dos Cafeicultores do Cerrado;
Fundação Florestal;
Growth Desenvolvimento de Pessoas e Organizações;
ICMBio;
IFT – Instituto Floresta Tropical;
ISA – Projeto Terra do Meio;
Instituto Cabruca;
Primeiro Plano Comunicação & Consultoria;
Rainforest Alliance;
Sustentabilidade.com.br;
Trajeto Consultoria em RH;
UNESP Botucatu;
WR São Paulo Eventos e Congressos.

Parcerias Bilaterais
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