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INTRODUÇÃO
4,9 milhões de hectares certificados em todo o país, 41 mil trabalhadores 
assalariados beneficiados e 867 mil hectares de ecossistemas naturais protegidos. 
É com esse saldo que o Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 
Agrícola) comemora o ano de 2012 que contribuiu para a consolidação do seu plano 
estratégico. 

Além dos impactos socioambientais que marcaram ano, o Instituto celebra a primeira 
certificação RAS (Rede de Agricultura Sustentável) do mundo em fazenda de 
pecuária, situadas na Amazônia e no cerrado brasileiro e as primeiras certificações 
de áreas de manejo em concessão florestal federal e estadual. 

2012 foi importante para as certificações, não só por apresentar casos inéditos em 
áreas diferenciadas, mas por marcar a retomada do crescimento na certificação 
florestal FSC® (Forest Stewardship Council®) na Amazônia, representando 15% de 
aumento em relação ao ano anterior. O crescimento foi ainda mais acentuado nas 
plantações florestais, onde a área certificada pelo Imaflora em 2012 aumentou 37%, 
devido a inclusão de três grandes empresas do setor de papel e celulose (CMPC, 
Fíbria e Veracel) e de vários pequenos grupos de produtores florestais que participam 
de programas de fomento.

Os destaques do ano extrapolam a certificação, agindo diretamente nas cadeias 
produtivas da madeira tropical, do café, do cacau, da pecuária e do suco de laranja. 
O Instituto realizou a quinta edição da Brasil Certificado. Feira com visibilidade 
internacional que busca mostrar as  opções em produtos e empresas com 
responsabilidade socioambiental. 

Em escala local, o Imaflora buscou fomentar e apoiar a construção de uma cidade 
sustentável e uma sociedade participativa, com o “Piracicaba Sustentável”. O Projeto 

ampliou sua abrangência, atuando em eventos importantes, como as eleições 
municipais, incentivando os candidatos a serem compromissados com as questões 
socioambientais e/ou divulgando informações institucionais, propostas e análises de 
especialistas, sempre de forma apartidária. 

Para tanto, o projeto lançou seu próprio portal e participou da criação do Observatório 
Cidadão de Piracicaba, ferramenta de transparência e controle social.

No âmbito institucional o Imaflora também investiu em seus canais de comunicação, 
como o site e as redes sociais, que foram reformulados dando ênfase à interatividade 
com seu público. Também foram criadas as áreas de Qualidade – visando melhoria 
contínua nos processos de gestão –, e uma área de Monitoramento e Pesquisa, que 
vai avaliar e monitorar os impactos socioambientais de suas atividades.

Para conduzir as conquistas do ano, o Imaflora conta com uma equipe composta por 
67 colaboradores que tem suas estratégias aprovadas e validadas por um Conselho 
Diretor, Consultivo e Fiscal e por um grupo de associados ao Instituto.

Neste relatório-síntese o Imaflora apresenta alguns casos de sucessos e lições 
aprendidas em 12 meses de forma clara, concisa e simples, mas sem perder a 
essência de sua missão: “Incentivar e promover mudanças nos setores florestal e 
agrícola, visando conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e a geração 
de benefícios sociais.”

O Relatório Anual de Atividades e Resultados 2012 completo pode ser acessado, 

clicando aqui.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5241dce864fa2_Relatorio_anual_2012_completo.pdf
www.piracicabasustentavel.org.br
www.observatoriopiracicaba.org.br


CERTIFICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL

EVOLUÇÃO ANUAL



CERTIFICAÇÃO FLORESTAL
As florestas naturais na Amazônia manejadas por empresas e certificadas 
FSC pelo Imaflora cresceram 15% em 2012, com a entrada das empresas 
Rondobel, LN Guerra, Amata, totalizando 831.606 hectares distribuídos 
em 12 empreendimentos.

Esse crescimento representou mais do que um aumento em área, mas 
uma inovação por se tratar de uma certificação FSC em área de concessão 
federal no Estado de Rondônia, no caso da empresa Amata S/A – Unidade 
Jamari, e outra em área de concessão estadual no Pará para a empresa  
LN Guerra Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Já o manejo comunitário permaneceu com os mesmos 1.591.520 
hectares, do ano anterior, das sete comunidades certificadas. Atualmente, 
o Imaflora é o único organismo no Brasil que se dedica à certificação 
florestal FSC de comunidades, formadas por associações ou cooperativas 
de populações tradicionais ou pequenos produtores extrativistas. 

A área de plantações florestais também cresceu. Houve 37% de aumento 
(577.646 hectares) com adesão das empresas de papel e celulose 
CMPC, no Rio Grande do Sul, a Fibria - Unidade Aracruz, no Espírito 
Santo, Bahia e Minas Gerais; e a transferência do certificado da Veracel, 
com áreas na Bahia. Também houve crescimento, em menor escala, da 
certificação de pequenos produtores florestais com impactos positivos na 

propriedade, tais como aumento da renda e fixação do homem no meio 
rural. O Instituto responde hoje por 50% de todas as plantações florestais 
certificadas no país. 

Nas indústrias que processam e/ou comercializam produtos de origem 
florestal certificada o Imaflora gerenciou em 2012, 26,7% dos 930 
certificados industriais no país de cadeia de custódia (CoC). No ano 
foram emitidos 14 certificados de CoC, uma certificação de projeto, 
37 encerramentos e 12 transferências. O setor gráfico e de editoras 
representa 49% dessas certificações.

Três momentos foram destaque em 2012 nessa área: participação no 
pregão eletrônico de avaliação da unidade gráfica do Banco do Brasil, 
certificação do cenário do programa Sr. Brasil, exibido pela TV Cultura 
e apresentado por Rolando Boldrin, e da unidade industrial da Fibria 
(Unidade Aracruz).

A certificação em unidade de processamento de madeira tropical foi 
retomada indicando interesse do mercado por esse tipo de produto. No 
Pará, a empresa Cikel obteve certificação para seu carvão vegetal num 
momento em que as siderúrgicas do Estado se comprometeram, via 
TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), a não usar carvão sem origem 
definida.



CLIMA E SERVIÇOS AMBIENTAIS
A validação de cinco projetos de carbono nos padrões VCS (Voluntary 
Carbon Standard) e CCBS (Climate, Comunity and Biodiversity 
Standard) aumentou 327% a área acumulada em relação ao início das 
atividades em 2009, isso significa que o montante cresceu mais de 
cinco vezes.

Com a combinação entre manejo florestal certificado FSC e projetos de 
REDD+ estima-se que mais de 50 milhões de toneladas de dióxido de 
carbono não sejam lançados à atmosfera ao longo de 30 anos. Além 
disso, aproximadamente 19,5 mil ha de floresta amazônica deixaram 
de ser desmatados, gerando 6 milhões de créditos de carbono 
comercializáveis.

O ano foi também marcado pelas iniciativas de fazendas certificadas 
que aderiram ao módulo clima da Rede de Agricultura Sustentável 
– RAS, para sua adaptação e mitigação dos efeitos resultantes do 
aquecimento global. Três fazendas de café no Brasil e dois grupos de 
produtores de chá na Argentina adotaram a norma voluntariamente.



AGROPECUÁRIA
Em 2012 o Imaflora se tornou certificador independente da Rede de 
Agricultura Sustentável (RAS), para empreendimentos de produção 
agrícola e pecuária e de cadeia de custódia ampliando a área de ação.

A outra novidade foi a certificação RAS (Rainforest Alliance CertifedTM)  
da primeira fazenda de pecuária do Brasil e do mundo, sob 
responsabilidade do Grupo JD, no Mato Grosso, e do primeiro 
frigorífico do mundo, do Grupo Marfrig, em Tangará da Serra, também 
no Mato Grosso.

Café e chá (na Argentina) continuam sendo as culturas com maior 
número de empreendimentos certificados, mas também existem duas 
fazendas de cacau, duas usinas de cana-de-açúcar, um grupo de cinco 

fazendas de uva e, em menor escala, pupunha, seringueira, abacate, 
cenoura, cebola, lichia e alho.

O café representa a maior parte da área certificada, seguido pela 
pecuária, cana-de-açúcar, laranja, chá e cacau. Outro dado é o 
crescimento da certificação em grupo, especialmente entre os 
produtores de café no Brasil para atenderem o mercado, o que na 
Argentina ocorreu com os produtores de chá.

Os certificados de produção agrícola subiram de 82 em 2011 para 89 
em 2012. Hoje são aproximadamente 300 fazendas certificadas e 61 
certificados de cadeia de custódia.



DESENVOLVIMENTO
LOCAL



O Imaflora mantém projetos de Desenvolvimento Local em três 
regiões da Amazônia, especialmente no Estado do Pará, focados 
em ações para a consolidação e melhor gestão de áreas protegidas, 
produção sustentável extrativista, agregação de valor e acesso a 
mercados diferenciados e promoção à agricultura sustentável em áreas 
degradadas como estratégia para conservação de áreas florestais. 

No projeto Cacau São Félix do Xingu – região da Terra do Meio – os 
produtores tiveram acesso a técnicas de melhoria da qualidade do 
cacau e da produtividade, assim como a ferramentas para adequação 
ambiental. Um grupo de ‘produtores-inovadores’ se destacou no 
processo por utilizar muitas dessas técnicas em suas propriedades, 
influenciando também as práticas produtivas de seus vizinhos que não 
participam do projeto.

Iniciado em 2009, o projeto Terra do Meio - na região no sudoeste do 
Estado do Pará, entre os rios Xingu e Iriri, abrangendo os municípios de 

Altamira e São Félix do Xingu–, incentiva as populações extrativistas a 
executar de forma sustentável suas atividades econômicas tradicionais. 
São comunidades residentes nas Reservas Extrativistas, categoria de 
Unidade de Conservação criada para assegurar o direito à terra dessas 
populações.

Nas três Reservas Extrativistas em que o Imaflora atua - Resex Riozinho 
do Anfrísio, Resex Rio Xingu e Resex Iriri- houve resultado econômico 
positivo no aumento do valor de venda dos produtos. O óleo de 
copaíba era vendido a R$ 14 o litro e passou a R$ 25. A borracha era 
comercializada a R$ 1,80 o quilo e passou para R$ 4. A castanha era 
vendida a R$ 52,49 o hectolitro e atingiu R$ 90.

A participação das comunidades em espaços públicos aumentou 
sua influência e reduziu a dependência de instituições. Com essa 
organização, novas formas de abordagem do mercado estão sendo 
desenvolvidas.



O projeto Calha Norte age no fortalecimento do extrativismo e da 
agricultura sustentável como vetores de desenvolvimento para Calha 
Norte paraense, região noroeste do Pará numa área de 22 milhões de 
hectares de áreas protegidas contínuas (cerca de quatro vezes o Estado 
do Rio de Janeiro).  As ações desse projeto envolvem diretamente 
416 conselheiros e demais participantes dos conselhos das Unidades 
de Conservação e 1.267 moradores das comunidades do interior e 
entorno das Unidades de Conservação.

A ação do Imaflora, em parceria com governo estadual e outras 
organizações, permitiu instituir conselhos de floresta estaduais 
ativos, preparou lideranças para atuar na gestão das UCs, inclusive 
com denúncias de ações clandestinas nas áreas protegidas. Alguns 
agricultores abandonaram o uso do fogo na roça e diversificaram a 
produção com sistemas agroflorestais. As boas práticas de manejo 
tiveram o incentivo de parceiros comerciais, que compram a castanha 
e a copaíba. Parte da produção agrícola de comunidades quilombolas 
está sendo negociada com prefeituras para ser usada na merenda 
escolar.

O Imaflora também iniciou o projeto de estudo de viabilidade de 
criação de uma ferramenta de certificação de origem para produtos 

oriundos de territórios de populações tradicionais que valorizam a 
diversidade socioambiental e relações éticas de comércio.

Em Piracicaba (SP), cidade-sede do Imaflora, o projeto Piracicaba 
Sustentável iniciado em 2009 enfatiza o fortalecimento da capacidade 
de participação da sociedade civil local na elaboração, implantação e 
avaliação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade e para a 
criação de instrumentos de transparência e controle social.

O projeto obteve a adesão de cinco candidatos e 15 partidos políticos 
ao Programa Cidades Sustentáveis, realizou cursos para formação de 
conselheiros e o 1º Encontro Municipal de Conselheiros, criou um portal 
para os conselhos usado por 70% dos colegiados, além de promover 
palestras, oficinas e eventos, como a II Semana de Mobilidade Urbana 
de Piracicaba. O blog do projeto, o site Eleições, com propostas dos 
candidatos para a sustentabilidade, e o Portal dos Conselhos receberam 
11.044 acessos, além de 2.210 acessos aos vídeos no Youtube.

O Observatório Cidadão de Piracicaba www.observatoriopiracicaba.org.br 
foi lançado em dezembro de 2012 para ser mecanismo de análise e 
sistematização das políticas públicas do município e da qualidade de 
vida local. 

www.observatoriocidadao.org.br


DESENVOLVIMENTO
DE CADEIAS
PRODUTIVAS



O aumento da demanda por produtos certificados impacta 
positivamente a cadeia produtiva, por isso o Imaflora realiza há oito 
anos a Feira Brasil Certificado, que em 2012 teve 32 expositores de 
produtos florestais e agrícolas certificados, empresas processadoras 
e produtos certificados e organizações da sociedade civil que apoiam 
a certificação. O evento também promoveu fóruns de debate sobre 
sustentabilidade nos setores florestal e agrícola.

Uma estratégia comum de trabalho para as cadeias de madeira 
tropical, café, pecuária, cacau e suco de laranja é a promoção de 
treinamentos, realização de reuniões e encontros entre produtores, 
fornecedores e compradores, bem como análise e divulgação de 
informações que possam influenciar as cadeias, tendo em vista seu 
comprometimento com a melhoria socioambiental das áreas de 
produção.

http://www.brasilcertificado.com.br/


No caso da madeira tropical, o projeto The Amazon Alternative (TAA) do 
governo holandês, incentiva a Certificação Florestal FSC na Amazônia, 
para atender o mercado nacional, holandês e europeu. Para esse 
projeto, o Imaflora realiza cursos e treinamentos, publicações técnicas 
e pesquisa de mercado, relacionados ao tema certificação FSC.

Em 2012 publicou “Os requisitos sociais do Padrão FSC para Manejo 
Florestal em Terra Firme na Amazônia Brasileira”, publicação que 
sistematiza o conhecimento acumulado pelo Imaflora com mais de 
15 anos de auditorias de certificação na Amazônia. No mesmo ano 
também foi lançado “Acertando o Alvo 3 – Desvendando o mercado 
brasileiro de madeira Amazônica certificada FSC”, estudo inédito sobre 
o consumo da madeira amazônica certificada. As publicações estão 
disponíveis no  web-site do Imaflora.

Além da informação, o Imaflora também atuou na formação de 
profissionais para o manejo florestal. Foram 11 cursos ministrados 
na Amazônia com foco na certificação florestal FSC, capacitando 
186 profissionais - empresas e comunidades produtoras florestais, 
consultores e órgãos governamentais de assistência técnica - 
envolvidos diretamente com o manejo na Amazônia Brasileira.

MADEIRA

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/taa.zip
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/ebook_acertando_o_alvo_3.pdf


Em parceria com o IDESAM, o Imaflora iniciou um projeto de três 
anos com pequenos produtores de café em Apuí, na Amazônia, que 
objetiva o aumento da produtividade e da qualidade, melhores opções 
de mercado e sombreamento das lavouras com espécies alternativas. 
A proposta é usar a expertise com café do Instituto para gerar renda 
às comunidades locais oferecendo alternativas para contrapor o modo 
de produção mais comum na região, que normalmente se baseia na 
pecuária extensiva, desmatamento e uso do fogo. 

CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS
Em outras regiões produtoras de café, em 2012 houve intensa 
atividade de capacitação de grupos de produção, que atingiram 3.629 
pessoas em reuniões, treinamentos, visitas técnicas, dias de campo e 
apresentações em eventos. Um dado interessante é que 25% (928) dos 
participantes eram mulheres. A certificação de grupos de produtores 
responde hoje por 44% de toda a área certificada de café, o que foi 
um acréscimo significativo em relação a outros anos. Em 2011, essa 
modalidade representava 26,5% to total.



Na cadeia produtiva do cacau, o Imaflora atua na aproximação com 
empresas do mercado nacional e internacional, buscando o apoio 
para os pequenos produtores, que em geral são castigados pela baixa 
produtividade, endividamento e falta de união entre os produtores.

O preço do cacau comercializado no país é um dos mais altos do 
mundo, mas não gera renda suficiente para que o produtor faça 
investimentos em mudanças socioambientais significativas nas 
fazendas. O país é a sexta maior produção mundial de cacau e o 
quarto maior consumidor, mas o produtor do setor sofre com questões 
básicas como a falta de tratamento de esgoto doméstico e o uso 
inadequado de agroquímicos, como apontou um diagnóstico feito 

CACAU

entre produtos da Cooperativa Agrícola de Gandu (COOPAG), no sul 
da Bahia, a única cooperativa originada antes da crise da vassoura de 
bruxa e que continua em operação.

O Imaflora desenvolveu treinamentos e capacitações para a construção 
de um sistema de tratamento de esgoto doméstico, que pode ser 
replicado nas propriedades melhorando a qualidade de vida e saúde 
das famílias. Ainda no Sul da Bahia treinou a equipe técnica da 
Conservação de Terras (OCT), que acompanha agricultores familiares 
e assentados inseridos na APA do Pratigi, para incentivar a adoção das 
boas práticas recomendadas pela Norma RAS. 



SUCO DE LARANJA
O setor citrícola brasileiro é bastante concentrado em três principais 
empresas produtoras, Cutrale, Citrossuco e Dreyfus e do lado do 
consumo, Coca Cola e PepsiCo, como as principais distribuidoras 
do suco ao redor do mundo. O comprometimento dessas grandes 
empresas para o suprimento de suco certificado partiu da rede 
McDonald’s que, após ter conseguido benefícios importantes de 
imagem e de mercado com o café certificado em suas lojas, solicitou 
aos seus fornecedores estender a certificação ao suco de laranja.

O aumento da área certificada na citricultura aconteceu de maneira 
significativa em 2012, após o trabalho realizado pelo Imaflora, nos 
últimos quatro anos, de preparação e de envolvimento da cadeia 
produtiva. Foram realizadas visitas técnicas com compradores de suco, 
dias de campo, discussões sobre rastreabilidade e várias reuniões  
para que os fornecedores de suco, e os consumidores pudessem ter 
confiança de que o projeto da certificação poderia ser factível. Este 
trabalho foi financiado com recursos próprios do Imaflora e tem gerado 
importantes impactos nas áreas produtivas devido a extensão das 
fazendas e da quantidade de pessoas que emprega. 



PECUÁRIA
Para a pecuária, a certificação da primeira fazenda de criação de gado 
e do primeiro frigorífico do país, ambos no Mato Grosso, foi um divisor 
de águas em 2012. O trabalho abriu novas fronteiras para conquistas 
na cadeia de custódia da carne. Vale destacar que o couro proveniente 
destas fazendas foi selecionado pela Gucci para compor sua linha de 
bolsas lançada em Paris, em 2013. Com isso, a grife italiana marcou 
sua estreia no “Desafio Tapete Verde”, que pretende despertar a 
indústria da moda para a sustentabilidade.

Também merece atenção a parceria com a ONG NWF (National 
Wildlife Federation), que viabilizou visitas a propriedades com 
produção pecuária nos municípios de Canarana (MT), Alta Floresta 
(MT), Paragominas (PA), Apuí (AM) e São Félix do Xingú (PA). 
Esta experiência permitiu a equipe conhecer iniciativas ligadas à 
sustentabilidade e realizar reuniões com produtores, visando informar 
e promover práticas mais sustentáveis de produção pecuária, além de 
conhecer as principais demandas locais.



POLÍTICAS DE 
INTERESSE 
PÚBLICO 



SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO

FSC - O Imaflora é ator relevante do sistema de certificação FSC, aplicando-o 
à realidade brasileira e ampliando os impactos socioambientais positivos.   
O Instituto acompanha o trabalho da Iniciativa Nacional do FSC (FSC-Brasil), 
sendo um membro da câmara econômica. Em 2012, participamos da 
Assembleia Geral do FSC Brasil e apoiamos tecnicamente as iniciativas 
de harmonização do padrão genérico para plantações florestais e da 
norma complementar para pequenos produtores de plantações florestais 
(fomentados). O Imaflora integra o Grupo de Trabalho internacional para o 
desenvolvimento de indicadores genéricos internacionais.

RAS - A equipe do Imaflora teve participação no desenvolvimento das 
normas e políticas do sistema de certificação da Rede de Agricultura 
Sustentável. O Imaflora atua, por meio do Secretário Executivo, no Conselho 
Diretor da RAS, que faz o direcionamento estratégico e operacional do 
sistema .

ISEAL - Em representação ao Conselho Diretor da Rede de Agricultura 
Sustentável e à Rainforest Alliance, o Imaflora integra o conselho diretor 
da ISEAL. A participação do Imaflora na ISEAL é orientada para ampliar a 
credibilidade, a seriedade e os impactos socioambientais positivos dos 
sistemas de certificação do mundo. 

Óleo de Palma - O Imaflora participou e foi um apoiador institucional da 
Semana Técnica da Palma Sustentável, organizada pelo Imazon e pelo 
Proforest em Belém, em outubro de 2012. O evento foi um marco para o setor 
em expansão no Brasil, em especial no Pará que enfrenta grandes desafios 
para atender os princípios de sustentabilidade.

UEBT - O Imaflora se tornou associado da União para o Biocomércio Ético 
(UEBT, na sigla em inglês), organização sem fins lucrativos que promove o 
uso de ingredientes da biodiversidade, a partir de uma coleta sustentável, do 
respeito aos conhecimentos tradicionais e da divisão justa dos benefícios do 
produto extraído ao longo da cadeia produtiva.

http://br.fsc.org/
http://www.isealalliance.org/
http://imaflora.blogspot.com.br/2012/10/evento-discute-producao-sustentavel-de.html


CONSTRUÇÃO CIVIL / OLIMPÍADAS
O Imaflora propôs dois indicadores de sustentabilidade para o 
projeto do Parque Olímpico no Rio de Janeiro (RJ): o uso de madeira 
tropical certificada FSC, além da certificação FSC total ou parcial 
do projeto Olímpico. Tais indicadores estão sendo analisados pelo 
comitê técnico, que estuda a viabilidade de suprimento e efetivação 
da proposta junto ao consórcio construtor. O avanço das discussões 
acerca da certificação da madeira a ser utilizada nos jogos olímpicos 
encontra-se em fase de especificação de material.



POLÍTICAS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O Instituto tornou-se membro do Observatório do Clima - que reúne 
entidades da sociedade civil para discutir as mudanças climáticas no 
contexto brasileiro. Participou dos workshops da iniciativa  
“Animal Change - An Integration of Mitigation and Adaptation options 
for sustainable Live stock production under climate Change”, financiada 
pela União Europeia, que apresenta os possíveis cenários da pecuária 
frente às mudanças climáticas para subsidiar os produtores em suas 
ações de adaptação e mitigação, como também auxiliar os processos 
de construções de políticas públicas associando clima e agricultura.

Em 2012 o Imaflora continuou atuando no Comitê Internacional de 
Normas da iniciativa REDD SES, que desenvolve normas e orientações 
para países e Estados que queiram desenvolver suas políticas redução 
de emissões de desmatamento e degradação florestal. 

http://www.redd-standards.org/


SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL
O Imaflora integrou o GT carvão sustentável, iniciativa organizada pelo 
Ethos, Avina e WWF para promover a sustentabilidade na produção 
de carvão vegetal utilizado na indústria de ferro gusa. A iniciativa 
propôs aos principais produtores desta cadeia um compromisso com 
a regularização socioambiental da atividade, além da adoção de uma 
ferramenta de verificação de origem do carvão que permitirá a auditoria 
transparente e independente, garantindo as boas práticas de produção 
desde a floresta até fábrica de ferro gusa. A ferramenta, desenvolvida 
sob a responsabilidade técnica do Imaflora, deve operar a partir de 
2013.



UTILIZAÇÃO 
DO FUNDO
SOCIAL



O “Fundo Social do Imaflora”, criado no ano de fundação 
do Instituto, tem como objetivo, apoiar, financeiramente, 
empreendimentos de comunidades e de produtores 
familiares que mantenham algum tipo de relacionamento 
com o Imaflora. O Fundo é alimentado pela cobrança de 
um adicional de 5% em todos os serviços de certificação 
oferecidos para empresas, seja na área agrícola ou florestal. 
O volume disponível para o uso anual é calculado somando-
se os rendimentos financeiros do fundo com 50% do valor 
arrecadado no ano anterior.

O recurso tem sido destinado historicamente a apoiar 
comunidades e pequenos produtores por meio do 
pagamento de parte (ou totalidade) dos custos do processo 
de certificação socioambiental (RAS e FSC), uma vez que 
o IMAFLORA acredita que estes sistemas de certificação 

devem ser acessíveis do ponto de vista financeiro a todos os 
públicos inclusive os menos capitalizados, possibilitando a 
promoção de melhorias nas práticas socioambientais e na 
qualidade de vida dos produtores, a partir da agregação de 
valor aos produtos e consequentemente do incremento de 
renda. 

O recurso excedente anual do Fundo (que não foi utilizado 
para custear a certificação) tem sido ainda destinado 
desde 2011 ao “Financiamento de Pequenos Projetos 
Comunitários”, que fortaleçam as atividades do público-
alvo, em consonância com a missão, os objetivos e o 
Plano Estratégico vigentes no IMAFLORA. O valor utilizado 
em 2012 foi de R$ 72.108,96 para subsidiar custos da 
certificação e de R$ 10.781,00 para fomentar projetos 
comunitários.



#
Projeto ou Comunidade            
Beneficiada

Tipo de Apoio Local/Região

1
Projeto de Assentamento Agroextrativista 
Chico Mendes (PAE CACHOEIRA)

Pagamento dos custos de certificação de Madeira tropical comunitária.  Xapuri / AC

2
Projeto de Assentamento Agroextrativista 
Porto Dias (PAE PORTO DIAS)

Pagamento dos custos de certificação de Madeira tropical comunitária. Acrelândia / AC

3
AMARCA - Associação de Moradores 
e Agroextrativistas do Remanso de 
Capixaba

Pagamento dos custos de certificação de Madeira tropical comunitária. Capixaba / AC

4
Projeto de Assentamento Agroextrativista 
Equador (PAE EQUADOR)

Pagamento dos custos de certificação de Madeira tropical comunitária.  Xapuri / AC

5
Associação dos Moradores e Produtores 
da RESEX Chico Mendes (AMOPREX)

Pagamento dos custos de certificação de Madeira tropical comunitária. Xapuri / AC

6
Associação de Pequenos Produtores 
Rurais Fé em Deus (APPRFD)

Pagamento dos custos de certificação de Madeira tropical comunitária. Xapuri / AC

7
Cooperativa dos Produtores Florestais 
Comunitários (COOPERFLORESTA)

Pagamento dos custos de certificação de Madeira tropical comunitária. Xapuri / AC

8 Ervateira Putinguense Pagamento dos custos de certificação de erva mate na Mata Atlântica de pequenos produtores. Putinga / RS

A tabela seguinte apresenta a relação e localização dos empreendimentos comunitários e os projetos beneficiados em 2012:



#
Projeto ou Comunidade            
Beneficiada

Tipo de Apoio Local/Região

9
Cooperativa Mista dos Produtores da 
RDS do rio Iratapuru (COMARU)

Pagamento dos custos de certificação de castanha e breu de população extrativista. Laranjal do Jarí / AP

10
Comunidade Kayapó na Terra Indígena 
do Baú

Pagamento dos custos de certificação de castanha de população indígena. Altamira / PA

11
Associação dos Moradores da Reserva 
Extrativista Rio Iriri (AMORERI)

Formação de um capital de giro para compra da Babaçu na Resex Iriri a fim de viabilizar a 
cadeia na região.

Altamira - Terra do 
Meio / PA

12
Cooperativa Mista Extrativista dos 
Quilombolas do Município de Oriximiná 
(CEQMO)

Compra de sistema de rádio e telefonia para a cooperativa.
Oriximiná - Calha Norte 

/ PA

13 Feira Brasil Certificado Apoio à participação de 5 comunidades e pequenos produtores certificados na Feira. -



INDICADORES DE 
DESEMPENHO

O sentido dos indicadores é medir e 
monitorar o desempenho institucional 
frente aos resultados operacionais e 
aspectos internos. Veja o resumo dos 
resultados em 2012.



INDICADORES EXTERNOS
Projetos em 53 áreas privadas (maior parte em quilombolas coletivos) 
e dez Unidades de Conservação totalizando 1.269 beneficiários nos 
Estados do Pará, Amapá, Bahia e São Paulo. São impactados os 
biomas Amazônia e Mata Atlântica (urbana - Piracicaba e rural - BA). 
Os produtos da sociobiodiversidade nessas áreas são:  
castanha-da-amazônia, látex da seringueira, óleo de copaíba, babaçu, 
cacau. Os municípios atendidos são: Piracicaba, Belém, Almeirim, 
Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Faro, Altamira, São Felix 
do Xingu, Porto Grande, Gandu e Piraí do Norte.



2012

Número de propriedades privadas com projetos 53*

Número de unidades de conservação com projetos 10

Área total de propriedades privadas com projetos 364.479 ha*

Área total de unidades de conservação com projetos 10.326.273 ha

Número de beneficiários diretos dos projetos 1.269**

Estados do país com projetos 4 (PA, AP, BA e SP)

Municípios 13

Biomas Amazônia e Mata Atlântica (Urbana – Piracicaba e Rural - BA)

Produtos da sociobiodiversidade Castanha-da-amazônia, látex da seringueira, óleo de copaíba, babaçu, cacau.

* A maior parte das Propriedades Particulares são Territórios Quilombolas coletivos: Território Quilombola Boa Vista, Território Quilombola Água Fria, Território Quilombola Trombetas, Território Quilombola Erepecuru, Território Quilombola Alto Trombetas, 
totalizando 361.852 ha.

** 171 pessoas referentes à Terra do Meio estão estimadas, pois os indicadores do projeto são medidos por número de famílias (57 famílias diretamente beneficiadas). Em consenso, chegou-se ao número de três pessoas por família diretamente 
beneficiadas. 57 x 3 = 171.

Certificação Socioambiental – Foram certificados 150 empreendimentos com verificação de práticas socioambientais, o que representa 4,9 milhões de hectares em 12 Estados. São atendidas 392 famílias de comunidade ou agricultores familiares. 
Os biomas atendidos são Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado. As ações de certificação protegem ou recuperam uma área 867,4 mil hectares de plantações florestais ou agricultura. Estão sob o manejo certificado 2,3 milhões de hectares de 
ecossistemas naturais. São 48.416 assalariados em empreendimentos empresariais certificados.

INDICADORES DAS ATIVIDADES DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL



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

2008 2009 2010 2011 2012

Total de empreendimentos 
certificados com verificação 
de práticas socioambientais*

88 107 132 140 150

Área total de 
empreendimentos 
certificados com verificação 
de práticas socioambientais

3.001.902 ha 2.885.882 ha 3.800.115 ha 2.292.300 ha** 4.971.400,76 ha

Número de famílias de 
comunidades e agricultores 
familiares

310 380 395 392 392

Estados do país com 
empreendimentos 
certificados

14 14 15 15 12

INDICADORES DAS ATIVIDADES DA ÁREA DE CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL



2008 2009 2010 2011 2012

Biomas com 
empreendimentos 
certificados

Mata Atlântica, 
Amazônia e Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia, Caatinga e 

Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia, Caatinga e 

Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia, Caatinga e 

Cerrado

Mata Atlântica, 
Amazônia, Catinga e 

Cerrado

Maior área certificada 1.543.460 ha 1.543.460 ha 1.543.460 ha 277.852 ha 1.543.460 ha

Menor área certificada 14 ha 14 ha 4,21 ha 4,21 ha 69 ha

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

439.470 ha 494.659,24 ha 1.677.634,34 ha 662.520 ha 867.403,78 ha

Proporção média da área 
de ecossistemas protegidos 
ou sendo recuperados 
em empreendimentos 
certificados (somente 
considera plantações 
florestais e agricultura)

39% 35,63% 35% 35,89% 37,64%



2008 2009 2010 2011 2012

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

261.060 ha 265.580,30 ha 921.294,77 ha 268.838 ha 2.659.615 ha

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

22.099 28.720 78.302 82.712 41.789***

* Não são contabilizados os certificados de cadeia de custódia. 

** Esta área é menor do que a de 2010 uma vez que em 31 de dezembro de 2011 o certificado FSC da TI do Baú (1.543.460 ha) estava cancelado. Entretanto, ao final do ano a comunidade apresentou evidências de cumprimento das não conformidades e, 
portanto, seu certificado foi reativado em 2012. 

*** Em 2010 e 2011 foi, erroneamente, contabilizado o número de trabalhadores em certificados de cadeia de custódia. 



O Imaflora adota medidas para minimizar os impactos ambientais de 
seu escritório e procura proporcionar condições de trabalho satisfatórias 
e motivadoras, que confirmem sua missão e visão de mundo. Esses 
indicadores são medidos desde 2007, sendo que as variações são 
analisadas e medidas de mitigação são tomadas para minimizar esses 

impactos. Em 2012, o consumo de água 
per capita subiu 7% em relação ao ano 
anterior/ o consumo de energia caiu 6% 
e o consumo de papel para impressão foi 
reduzido em 42%.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indicador Geral
 Per 

Capita
Geral

 Per 
Capita

Geral
 Per 

Capita
Geral

 Per 
Capita

Geral
 Per 

Capita
Geral

 Per 
Capita

Consumo de água (m³) 246 8,79 286 8,17 376 8,36 435 8,53 499 8,91 618 9,51

Variação consumo - - 16% -7% 31% 2% 16% 2% 15% 4% 24% 7%

Consumo de energia 
elétrica (KW/h)

25,52 0,91 27,6 0,79 42,4 0,94 48,7 0,95 50,4 0,90 54,7 0,84

Variação consumo - - 8% -13% 54% 19% 15% 1% 3% -6% 9% -6%

Consumo de papel para 
impressão (x1000 folhas)*

65 2,32 69 1,97 75 1,67 80,5 1,58 157** 2,80 106 1,63

Variação consumo - - 6% -15% 9% -15% 7% -5% 95% 78% -32% -42%

* Não considera impressões externas e impressão de livros e materiais em gráficas.

** O consumo de papel em 2011 foi excessivo e pode significar um erro interno de medição. De qualquer maneira, em 2012 reduziu para os padrões normais.

INDICADORES INTERNOS



GESTÃO 
FINANCEIRA



RECEITAS 13.031.509 100%

Certificação florestal 6.533.943 50%

Certificação agrícola 2.879.690 22%

Projetos / institucional 3.372.204 26%

Outras receitas 245.673 2%

DESPESAS 11.844.077 

Folha de pagamento 6.394.760 54%

Viagens 1.794.823 15%

Consultores / auditores externos / espec. 1.597.563 13%

Publicações / comunicação / eventos 276.749 2%

Desp. indiretas + telecom + desp. financ. 277.313 2%

Impostos diretos (Cofins) 582.751 5%

Adm (adm + sede + financ) 626.406 5%

Outras despesas 293.712 2%

RESULTADO OPER. BRUTO 1.145.103 9%

CUSTO ADMINISTRATIVO 1.681.453 14%

RESUMO FINANCEIRO 2012 (realizado Jan. a Dez.)



RECEITA DE PROJETOS EM 2012 POR FINANCIADOR
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RECEITA DE PROJETOS EM 2012 POR ÁREA

DESENVOLVIMENTO LOCAL

MERCADO

POLÍTICAS DE INTERESSE PÚBLICO

MONITORAMENTO E PESQUISA

INSTITUCIONAL
71%

22%

4% 2%
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BALANÇO SOCIAL



1. INDICADOR ECONÔMICO                                   
(Referência Modelo IBASE)

2011 2012

Valor                        
 (mil Reais)

Repres. %
sobre RT

Valor                         
(mil Reais)

Repres. %
sobre RT

1.1.  Origem dos recursos:

RECEITAS TOTAIS  10.207,0 100%  12.576,4 100%

a. Recursos governamentais (subvenções) N / A  -   N / A  -   

b. Doações - pessoas jurídicas  840,4 8,23% N / A  -   

c. Doações - pessoas físicas  N / A  -   N / A  -   

d. Receitas próprias (contribuições)  1.180,8 11,57%  1.203,8 9,57%

e. Prestações de Serviços (RL)  5.930,8 58,11%  7.684,4 61,10%

f. Financiadores (projetos e institucional)  1.697,2 16,63%  3.261,9 25,94%

g. Fundo social  198,2 1,94%  99,5 0,79%

h. Receita financeira (RL)  195,7 1,92%  161,4 1,28%

i. Outras receitas  163,9 1,61%  165,3 1,31%

1.2.  Aplicação dos recursos:

DESPESAS TOTAIS   9.777,7  100%  11.170,7 100%

a. Folha de pagamento  3.528,0 36,08%  4.220,6 37,78%

b. Encargos  1.210,0 12,38%  1.454,7 13,02%

c. Beneficios  726,0 7,43%  719,4 6,44%

d. Serviços contratados (terceiros)  1.702,0 17,41%  1.599,9 14,32%

NOTAS: 

As informações foram extraídas 
dos controles contábeis 
mantidos pela Instituição, que 
apresentam dados sobre os 
custos diretos vinculados a 
projetos específicos e para 
os custos indiretos, que não 
possuem relação com qualquer 
projeto, mas os valores 
foram objeto de auditoria das 
demonstrações contábeis do 
exercício.

Fonte: Balanço Patrimonial 
/ DRE e ICR auditado pela 
empresa de auditoria JPM 
Auditores.

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52209a70ce797_ParecerdeAuditoriaeNotasExplicativas_2012.pdf


1. INDICADOR ECONÔMICO                                   
(Referência Modelo IBASE)

2011 2012

Valor                        
 (mil Reais)

Repres. %
sobre RT

Valor                         
(mil Reais)

Repres. %
sobre RT

DESPESAS TOTAIS   9.777,7 100%  11.170,7 100%

e. Atividades diretas operacionais  1.654,9 16,93%  1.997,5 17,88%

f. Despesas (administrativas e gerais)  666,8 6,82%  935,4 8,37%

g. Impostos diretos e taxas*  108,0 1,10%  10,7 0,10%

h . Depreciação e outros  182,0 1,86%  232,5 2,08%

2. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 
(Referência Modelo IBASE)
(Ações e Benefícios para os funcionários(as)

2011     2012

METAS 
2013

Ref. 
Unidade

Unidade
Total Anual 

Valor 
(mil Reais)

Repres. % 
sobre RT 

Ref. 
Unidade

Unidade
Total Anual 

Valor 
(mil Reais)

Repres. % 
sobre RT

TOTAL - Indicadores sociais internos  804,0 8%  868,6 7%

a. Alimentação (custo total anual e total per capita, 

mensal)
Per Capita  357,00  218,0 2,14% Per Capita  372,00  247,0 1,96% MANTER

b. Educação, capacitação e deselv. profissional (recurso 

total anual e relação com as receitas totais)
No. Benef  17  115,0 1,13% No. Benef  25  106,0 0,84% AUMENTAR

c. Creche / auxílio-creche (total de recusos anual p/ 

filhos de funcionários, até 5 anos e relação c/ receitas 

totais)

No. Benef  5  10,0 0,10% No. Benef  9,00  22,0 0,17% MANTER

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52209a70ce797_ParecerdeAuditoriaeNotasExplicativas_2012.pdf


2. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 
(Referência Modelo IBASE)
(Ações e Benefícios para os funcionários(as)

2011     2012

METAS 
2013

Ref. 
Unidade

Unidade
Total Anual 

Valor 
(mil Reais)

Repres. % 
sobre RT 

Ref. 
Unidade

Unidade
Total Anual 

Valor 
(mil Reais)

Repres. % 
sobre RT

TOTAL - Indicadores sociais internos  804,0 8%  868,6 7%

d. Saúde (custo total anual com toda equipe, valor 

unitário mensal e relação com receitas totais)
No. Benef  116  336,0 3,29% No. Benef  136  361,0 2,87% MANTER

e. Segurança e medicina no trabalho (recurso total anual 

e relação com receitas totais)
N/A  55  17,0 0,17% N/A  61  15,6 0,12% AUMENTAR

f. Transporte (vale transporte):  total do benefício No. Benef  12  14,0 0,14% No. Benef  16  17,0 0,14% MANTER

g. Bolsa estágio (total anual, valor da hora da bolsa, e 

relação com receitas totais)
No. Benef  4  23,0 0,23% No. Benef  5  32,0 0,25% MANTER

h. Seguro de vida (recurso total anual, valor unitário de 

indenização segurado e relação com receitas totais)

Vr. 

Cobertura
 100.000,00  27,0 0,26%

Vr. 

Cobertura
 100.000,00  22,0 0,17% MANTER

i. Integração da equipe / confraternizações (recurso total 

anual e relação com receitas totais)
N/A  -  44,0 0,43% N/A  -    46,0 0,37% MANTER

NOTAS: 

Meta “manter” significa ter o 
mesmo nível de investimento, 
seguindo as políticas de 
benefícios existentes.

Meta  “aumentar” significa ter 
aumento de beneficiários ou do 
investimento relativo na Política.

Item “b”: redução do valor gasto 
com Auxílio Educação no ano de 
2012 decorrente da diminuição 
de beneficiários com ao auxilio 
Para Pós Graduação, mas 
aumento dos beneficiados com 
Auxílio Educação Línguas (menor 
custo se comparado a Pós 
Graduação).

Item “b”: meta aumentar a partir 
de maior estímulo e proatividade 
da instituição. 

Item “f”: o montante representa o 
custo total com Vale Transporte, 
deduzido o percentual de 
desconto para o funcionário.  

Item “f”: como Benefício o 
Imaflora aplica um desconto de 
apenas 2,5% sobre o salário, 
sendo que a legislação permite 
até 6%. 

Item  “i”: corresponde a despesas 
com reuniões internas e eventos 
de integração com toda a equipe, 
confraternização trimestrais e 
anuais.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52209a70ce797_ParecerdeAuditoriaeNotasExplicativas_2012.pdf


3. INDICADOR PROJETOS, AÇÕES E CONSTRIBUIÇÕES 
PARA A SOCIEDADE                    
(Referência Modelo IBASE)

2011 2012
METAS 2013

Total Anual % s/ Receitas Total Anual % s/ Receitas

a. Adequação socioambiental de empreendimentos 

florestais

3.579 (mil reais)

34,04%

4.212 (mil reais)

33,49%
AUMENTAR ÁREA E 

BENEFICIADOS

2,3 milhões de 

hectares

4,9 milhões de 

hectares

21.947 mil  

trabalhadores 

48.416 mil 

trabalhadores

b. Adequação socioambiental de empreendimentos 

agrícolas

1.802 (mil reais)

17,14%

2.031 (mil reais)

16,15%
AUMENTAR ÁREA E 

BENEFICIADOS

178 mil hectares 241 mil hectares

29.383 mil 

trabalhadores

35.402 mil 

trabalhadores

c. Adequação socioambiental de empreendimentos de 

comunidades e/ou produtores familiares

100 (mil reais)

0,95%

110 (mil reais)

0,87%
AUMENTAR ÁREA E 

BENEFICIADOS

1,591 milhões de 

hectares

1,591 milhões de 

hectares

392 famílias 392 famílias

d. Treinamento e capacitação / desenvolvimento local 1.681 (mil reais) 15,99% 1.887 (mil reais) 15,00% AUMENTAR

NOTAS: 

Geral:  Todos os valores deste 
quadro referem-se aos custos 
operacionais das atividades 
sem considerar as despesas de 
administração e direção.

Itens “a” e “b”:  os valores 
correspondem as despesas 
operacionais das atividades de 
certificação, realizadas com 
os programas de Certificação 
Florestal e Agrícola para 
empresas. (De acordo com a 
Missão do Imaflora, as atividades 
de Certificação trazem benefícios 
para a sociedade, contribuindo 
para a adequação socioambiental 
de produtores).

Item “c”: despesas operacionais 
das atividades de Certificação 
Florestal e Agrícola para 
comunidades e agricultores 
familiares.

Item “d”: não há métodos 
de mensuração da área de 
Treinamento e Capacitação. Os 
dados completos dos indicadores 
da área de Desenvolvimento Local 
estão demonstrados na pagina 
54 do relatório completo (projeto 
Calhas Norte, projeto Terra do 
Meio, projeto Cacau São Félix do 
Xingu e projeto Piracicaba).

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52209a70ce797_ParecerdeAuditoriaeNotasExplicativas_2012.pdf


4. INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL 
(Referência Modelo IBASE)

2011 2012
METAS 2013

No. / % No. / %

a. Número total de funcionários (as) ao final do período 55 61 AUMENTAR

b. Número de admissões durante o período 7 9 DIMINUIR

c. Número de desligamentos 1 3 DIMINUIR

d. Aproveitamento da equipe interna (promoções / 

movimentações de função)
14 8 MANTER

e. Número prestadores(as) de serviços 52 61 MANTER

f. % de empregados acima de 45 anos 13% 15% VIDE NOTA

g. Número de mulheres que trabalham na instituição 24 28 VIDE NOTA

h. % de cargos de chefia ocupados por mulheres 33% 36% VIDE NOTA

i. Idade média das mulheres em cargos de chefia 39 39 VIDE NOTA

j. Salário médio das mulheres  R$ 4.200,00  R$ 4.010 VIDE NOTA

k. Idade média do homens em cargos de chefia 40 40 VIDE NOTA

l. Salário médio dos homens  R$ 5.538,00  R$ 6.346 VIDE NOTA

m. Número de negros que trabalham na instituição 5 6 VIDE NOTA

n. % de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0 0 VIDE NOTA

o. Idade média dos(as) negros(as) em cargo de chefia 0 0 VIDE NOTA

NOTAS: 

*Foram considerados cargos de 
chefia (liderança) aqueles que 
exercem funções de gestão e/ou 
liderança de equipes técnicas.

O número de negros(as) 
corresponde a somatória do 
número de pessoas classificadas/
autodeclaradas como de cor de 
pele preta e parda; e o número de 
brancos(as) como a somatória 
do número de brancos(as) e 
amarelos(as), ambos conforme 
informados anualmente na RAIS.

*Mulheres e homens, negros 
ou brancos com mesmo cargo, 
recebem salários iguais.

Itens “f” até “r” mais item “t”: o 
Imaflora estimula a diversidade na 
equipe, sem qualquer distinção de 
raça, religião, gênero, etc.

O tema “diversidade” está em 
discussão no processo de 
elaboração do Código de Conduta 
da Instituição.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52209a70ce797_ParecerdeAuditoriaeNotasExplicativas_2012.pdf


4. INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL 
(Referência Modelo IBASE)

2011 2012
METAS 2013

No. / % No. / %

p. Salário médio dos(as) negros(as)  R$ 2.640,00  R$ 2.800 VIDE NOTA

q. Número de brancos(as) que trabalham na instituição 50 55 VIDE NOTA

r. Salário médio dos(as) brancos(as)  R$ 5.450,00  R$ 5.456 VIDE NOTA

s. Número de estagiários(as) durante o período 3 5 MANTER

t. Número de portadores de necessidades especiais 0 0 VIDE NOTA

5. INDICADOR - QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 
(Referência Modelo IBASE)

 2011 2012 METAS 2013

a. Número total de funcionários(as) ao final do período 55 61 AUMENTAR

b. Número de graduados(as) 22 29 AUMENTAR

c. Número de pós-graduados(as) (especialistas, mestres 

e doutores)
24 24 AUMENTAR

d. Graduandos 5 2 MANTER

e. Número de pessoas com ensino médio 2 4 MANTER

f. Número de pessoas com ensino fundamental 2 2 MANTER

g. Número de não-alfabetizados 0 0 MANTER

NOTAS: 

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.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52209a70ce797_ParecerdeAuditoriaeNotasExplicativas_2012.pdf


6. INDICADOR - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO A 
ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
(Referência Modelo IBASE)

2011 2012 METAS 2013

a. Relação entre o maior e menor salário (salário = total 

SEM benefícios)
17,5% 15,4 vezes

b. Relação entre o maior e menor remuneração 

(remuneração = salário total mais benefícios)
6,9% 5,7 vezes DIMINUIR

c. O processo de admissão de funcionários é
Por indicação 29% Por indicação 33% DIMINUIR

Por edital 71% Por edital 67% DIMINUIR

d. A Instituição desenvolve alguma política ou ação de 

valorização da diversidade entre funcionários?

Sim Institucionalizada Sim Institucionalizada AUMENTAR

Sim Não 
institucionalizada X Sim Não 

institucionalizada X

Não Não tem Não Não tem

e. Se "sim" no item anteior, qual?

Negros X Negros X

Gênero X Gênero X

Opção sexual X Opção sexual X

Portadores de 
necessidades 

especiais

Portadores de 
necessidades 

especiais

f. Na seleção de parceiros e prestadores de serviços, 

critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental:

   

Não são 
considerados

Não são 
considerados

São sugeridos X São sugeridos X

São exigidos X São exigidos X

NOTAS: 

Item “b”: os benefícios são 
concedidos igualmente a todos os 
funcionários, independentemente 
de função.

Item “c”:  o IMAFLORA possui 
uma política de admissão que 
permite a realização de processo 
seletivo público ou processo 
de avaliação individual para 
contratações.

Item “d”:  o IMAFLORA tem 
entre seus valores formais o 
reconhecimento e valorização da 
diversidade.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52209a70ce797_ParecerdeAuditoriaeNotasExplicativas_2012.pdf


6. INDICADOR - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO A 
ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL  
(Referência Modelo IBASE)

2011 2012 METAS 2013

g. A participaçãos de empregados no planejamento da 

instituição:

Não ocorre Não ocorre

Ocorre em nível de 

chefia

Ocorre em nível de 

chefia

Ocorre em todos os 

níveis
X

Ocorre em todos os 

níveis
X

7. INDICADORES AMBIENTAIS (Referência Modelo ETHOS)

Os indicadores ambientais estão apresentados na Página 33 deste documento.

Visando melhor atender aos requerimentos e aos indicadores Econômicos, Sociais e Ambientais para Balanço Social, este ano o Imaflora elaborou o seu a partir da seleção de indicadores 

recomendados pelo modelo “IBase” (para organizações sociais) e pelo modelo ETHOS, além de atender as normas de contabilidade NBC T 15 (Normas para Balanço Social) e  NBC T 10.19 

(Normas contábeis para Entidades sem Finalidades de Lucro). Nesta edição também foram contemplados dados financeiros extraídos das Demonstrações Contábeis do Imaflora.

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52209a70ce797_ParecerdeAuditoriaeNotasExplicativas_2012.pdf
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