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Prefácio

O lançamento desta publicação, que reúne contribuições para oportunidades de negócios susten-
táveis nas florestas tropicais brasileiras, ocorre em momento propício. Após o acordo climático 
assinado pelos países na Convenção das Nações Unidas para as Mudanças do Clima (COP-21 
Paris), em 2015, desde então, diversos compromissos individuais foram assumidos e estratégias 
traçadas. Sendo assim, nos próximos anos os signatários precisarão concretizar esses compromis-
sos em medidas factíveis. Dentre elas, a diminuição do desmatamento tornou-se, não apenas uma 
condição necessária para alcançar as metas de redução de emissões, como também, em alguns 
casos, um objetivo por si só.

O Brasil tem 54,4% do seu território coberto por florestas naturais e plantadas. Estas florestas 
geram produtos madeireiros e não-madeireiros relevantes para economia do país, e prestam im-
portantes serviços ambientais, sociais e econômicos.

Em relação aos números de 2005, o governo brasileiro pretende decrescer suas emissões totais 
em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Adicionalmente, até esse mesmo ano, pretende não apenas 
zerar o desmatamento ilegal como também restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa. 
Ao longo dos últimos anos, as emissões por mudanças no uso da terra, nas quais estão incluídas 
as ocasionadas pelo desmatamento, foram reduzidas significativamente. Contudo, ainda respondem 
por cerca de um terço do total de gases de efeito estufa gerados.

O Brasil tem demonstrado que os avanços no combate ao desmatamento em grande escala não 
obrigatoriamente contradizem a ampliação da atividade econômica pelo uso dos solos. Em 2013, 
reduziu o desmatamento em 71% em comparação com a média anual de 1996-2005, ao mesmo 
tempo em que aumentou a produção agrícola e os rendimentos rurais. Em termos do tamanho das 
emissões evitadas, este pode muito bem ser o maior sucesso climático global atual, em qualquer 
setor. Porém, uma recente reversão desse processo tem chamado cada vez mais a atenção para a 
Amazônia e demonstra a necessidade de novos esforços. 

Enormes volumes de recursos financeiros públicos e, sobretudo privados, são necessários para dar 
conta deste desafio. Investimentos em conservação - investimentos intencionais em companhias, 
fundos e organizações com o objetivo de geração tanto de retornos financeiros como resultados 
ambientais – cresceram rapidamente nos últimos anos, mas ainda precisam crescer mais.

Diante desse cenário, nosso objetivo é apresenta-los/las ideias e oportunidades de investimento 
atrativos em conservação e reflorestamento das matas tropicais brasileiras para incentivá-los/las 
a buscar a combinação do bem com o útil – da proteção do clima com o retorno financeiro.

Desejamos uma boa leitura!

Hanno Erwes
Diretor Executivo | AHK Rio de Janeiro

Dr. Jürgen Friedrich
Diretor Executivo | Germany Trade & Invest

Michael Rosenauer
Diretor Nacional | GIZ Brasil
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Resumo Informativo: Oportunidades 
de Investimentos Sustentáveis nas 
Florestas Tropicais Brasileiras
Em dezembro de 2015, representantes de 195 países se reuniram na COP 21 e chancelaram novo 
acordo global para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas no planeta: o Acordo 
de Paris. Por meio da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), o Brasil se comprometeu 
em reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 37% até 2025, e 43% até 2030, tendo 
como base os níveis de 2005. Algumas das medidas propostas pelo País para o alcance dessas 
metas são: a restauração florestal em 12 milhões de hectares, o uso de sistemas de georreferen-
ciamento para ampliar o manejo sustentável nas florestas nativas, a intensificação da agricultura 
de forma sustentável em 20 milhões de hectares, além do desmatamento ilegal zero na Amazônia.

O envolvimento da sociedade civil e seus empreendedores, somado ao engajamento dos governos 
locais e organizações parceiras, é fundamental para que o Brasil avance no cumprimento desses 
audaciosos objetivos. Assim, o fomento do diálogo entre a iniciativa privada e as políticas públicas 
é primordial para o trabalho da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável. 
Uma ampla pesquisa foi realizada, abrangendo embasamento técnico, econômico e socioambiental 
com iniciativas pioneiras de potencial para o desenvolvimento sustentável, que destacam experiên-
cias bem-sucedidas nas indústrias cosmética, alimentícia, farmacêutica, madeireira, pecuária, entre 
outros. 

A Cooperação técnica alemã por meio da GIZ tem atuado para fomentar negócios de uso sustentá-
vel de recursos naturais. Nessa linha opera o projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável que 
visa ampliar o acesso ao mercado para produtos da sociobiodiversidade e da agroecologia advin-
dos de cooperativas e agricultores familiares da Amazônia. Com o intuito de cooperar com o setor 
empresarial o projeto contribui para uma relação de ganha-ganha em torno de cadeias de valor 
da sociobiodiversidade. Neste âmbito, o projeto atua como uma plataforma aberta para a concreti-
zação de Parcerias Público-Privadas (PPP) e constrói condições de negócios favoráveis e ligações 
com iniciativas regionais e internacionais da organização. Um exemplo bem-sucedido é o projeto 
de parceria entre as empresas Natura, Symrise e GIZ no Pará que visa fortalecer as cadeias de 
valor que beneficiam agricultores familiares, empresas e a floresta. Dois parceiros institucionais 
fundamentais na agenda de uso sustentável de recursos naturais são a Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Rural (SEAD) e o Ministério de Meio Ambiente do Brasil 
(MMA). 

Para empresas interessadas no agronegócio, é possível aumentar a produtividade e rentabilidade 
pecuária ao utilizar avanços em técnicas de manejo, que reduzem a pressão sobre as florestas e 
permitem alocar áreas para restauração florestal. Iniciado em 2011, o projeto Pecuária Verde  é 
conduzido pelo Sindicato de Produtores Rurais de Paragominas, no nordeste do Pará, e se utili-
za do manejo da paisagem para demonstrar que é possível passar de uma cabeça de gado por 
hectare (média da região) para cinco cabeças. Ao mesmo tempo em que cumpre o novo Código 
Florestal Brasileiro, essa iniciativa comprova que a pecuária intensiva é mais lucrativa que a ex-
tensiva e serve de modelo para que novos investidores se preocupem em adotar estratégias mais 

modernas.

A rastreabilidade e a transparência que o uso de geotecnologias proporciona no manejo de pro-
priedades rurais e, mais especificamente, nos processos de produção diminui o risco do investi-
mento e assegura vantagens competitivas para os empreendedores. Para a realização de iniciativas 
ambientalmente responsáveis no setor florestal, o cultivo de grãos e a extração madeireira já 
comportam iniciativas que permitem o monitoramento por smartphones - como a utilização de 
aplicativos que conectam a fonte da madeira ao consumidor final. Um exemplo é a Terras App 
Solutions, startup que desenvolve Apps geoespaciais para a administração de propriedades rurais 
e georastreabilidade de produtos agroflorestais.

Consumidores de todo o mundo se sentem pessoalmente responsáveis por questões socio-
ambientais e procuram empresas que sigam o mesmo preceito, como expõe o 2015 Cone 
Communications/Ebiquity Global CSR Study. Segundo o estudo, nove entre dez consumidores espe-
ram que as companhias façam mais do que alcançar metas lucrativas e assumam uma postura 
social e ambientalmente consciente. A pesquisa revela os sentimentos de 10 mil pessoas entrevis-
tadas em nove países: Brasil, Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Índia, China 
e Japão. 

Um estudo global da Unilever, de janeiro de 2017 , corrobora com a tendência e estima uma opor-
tunidade de €966 bilhões para empresas que são transparentes e evidenciam suas credencias de 
sustentabilidade (do total de €2.5 trilhões para o mercado de produtos sustentáveis). Ora, torna-se 
claro que para investir em negócios nas florestas tropicais brasileiras é relevante ter como base o 
acesso à informação com clareza e o rastreamento da produção e, ter como meio a utilização de 
novas tecnologias. 

O rápido desenvolvimento do geoprocessamento e a diminuição dos custos na administração das 
informações facilitam investimentos na indústria madeireira de forma sustentável. Para comple-
mentar o sensoriamento remoto por meio de satélites, o uso de drones é uma opção mais barata e 
eficaz quando comparada ao uso de aviões, como afirma o OpenForests. O sobrevoo em baixa alti-
tude permite colher imagens mais rapidamente, com alto nível de detalhe, sem a interferência at-
mosférica. Clientes interessados na compra de madeira, bem como pesquisadores, podem acessar 
informações em mapas online graças ao armazenamento central em um sistema de informação, no 
qual é possível acompanhar o crescimento das árvores e verificar se a extração é sustentável. Em 
adição aos dados florestais, são mapeados animais e plantas para definir o estado do ecossiste-
ma, o que garante maior controle e diminui o risco para o investidor.

Igualmente, os programas de reflorestamento no Brasil oferecem uma oportunidade interessante 
para investimentos do exterior. Como aponta o Relatório 2017 da Indústria Brasileira de Árvores  
são 7,84 milhões de hectares de florestas plantadas em 2016, o que representa 6,2% do PIB 
Industrial no País e evidencia a aptidão da terra para os produtos da madeira. Empreendedores já 
detêm, por meio dos TIMOs (do inglês Timber Investment Management Organizations), 10% da área 
total reflorestada. Atraídos pelo grande potencial brasileiro, iniciaram operações há pouco mais de 
dez anos, aplicando em fundos especializados de ativos florestais.

Nas plantações brasileiras encontra-se, quase que exclusivamente, espécies de árvores importa-
das. Em 72% da área está cultivado o eucalipto, e em 21%, o pinho. O grande cultivo de eucalipto 
e pinho tem razões econômicas. Enquanto, na Alemanha, o crescimento médio anual de madeira 
é de aproximadamente 10 m3 por hectare, as plantações brasileiras de pinho alcançam 30 m3. O 
crescimento de eucalipto é ainda maior: entre 40 e 70 m3. Quando comparado com outros países 



como a África do Sul, a Austrália e a Indonésia a disparidade permanece marcante.

Soma-se a isso, em abril de 2015 a Comissão Nacional para Segurança Biológica (CTNBio) per-
mitiu a plantação de árvores geneticamente modificadas no Brasil. Com essa decisão, o país é o 
primeiro do mundo a abrir a possibilidade de plantação de eucalipto com modificações genéticas 
(GMOs). Essas modificações podem gerar benefícios como: maior tolerância à seca, resistência 
contra parasitas e alterações das paredes celulares, que possibilitam uma produção mais barata 
de celulose. A empresa líder nesse trabalho é a FuturaGene, que tem áreas de teste no estado de 
São Paulo.

A maior parte da colheita das plantações de eucalipto é usada para a produção de celulose e 
papel (61%) e para painéis de madeira (20%). Nesse cenário, formas inovadoras no processamento 
de madeira, como refinarias biológicas da lignocelulose, aplicados da indústria do papel e celu-
lose ganham força. Os processos químicos dissolvem a estrutura da madeira para uma transfor-
mação industrial mais eficiente. De acordo com o SLB Brazil Econology Fund, o Brasil possui os 
Incentivos Sustentáveis e Responsáveis (SRI) necessários para atrair empresas que querem incluir 
projetos ligados ao reflorestamento na carteira. A empresa Veracel é um caso exitoso do ramo.

O projeto Valorização Econômica do Reflorestamento com Espécies Nativas (Verena)  analisa 
oportunidades de negócios com espécies arbóreas nativas e sistemas agroflorestais (SAFs) para 
criar um portfólio de modelos econômicos atrativos para investidores. O objetivo principal é con-
tribuir para que a silvicultura com espécies nativas seja tão rentável quanto o setor de florestas 
plantadas de exóticas, tornando os fatores de risco do investimento mais conhecidos. As análises 
de estudo de caso realizadas pelo Verena demonstram que existe viabilidade econômica para o 
reflorestamento e que é possível obter retornos semelhantes ou até acima de outras atividades 
econômicas de uso da terra. 

Exemplo de boas práticas e oportunidades para parcerias empreendedoras, a Symbiose 
Investimentos  já reflorestou 1.500 hectares de terras degradadas com cerca de 30 espécies de 
florestas nativas e lançou uma segunda rodada de captação de capital privado para projeto de 
reflorestamento de 20 mil hectares, voltado principalmente para a Mata Atlântica. A iniciativa tem 
a meta de atingir 100 mil hectares replantados de florestas tropicais, Atlântica e Amazônica, em 
10 anos.

Assim como a Faber-Castell , que é um grupo internacional de empresas, fundado em 1761 em 
Stein na Alemanha. Presente no Brasil há 85 anos, e responsável por 9.600 hectares de floresta 
cultivada em Prata-MG, produz 1,9 bilhão de EcoLápis por ano, o que a torna líder no segmento. O 
Brasil, onde a empresa tem cerca de 2.700 funcionários, é o seu maior mercado. 

Como parte das estratégias de preservação do clima, muitas empresas alemãs e brasileiras já es-
tabelecem iniciativas quanto à redução das suas emissões de CO2. Para compensar emissões ine-
vitáveis, é utilizado o tradicional princípio da compensação com certificados de carbono – também 
conhecido como offsetting. Contudo, empresas líderes e inovadoras, buscam reduzir diretamente 
com fornecedores e parceiros as emissões de CO2 na própria cadeia de valor, poupando capital e 
recursos naturais. Nesse papel se consolida o insetting, que integra a sustentabilidade à própria 
cadeia de abastecimento da empresa ao balancear as atividades econômicas com a capacidade 
do ecossistema que a circunda. Nessa lógica, muitas empresas líderes na Europa e no Brasil já 
decidiram se tornar neutras, o que lhes oferece a oportunidade de se posicionar como marcas pio-
neiras na proteção do clima. Um exemplo em andamento é a aliança entre a WWF e o South Pole 
Group, que apoia a rede de supermercados suíça COOP a, até 2023, atuar de forma neutra em CO2.

O conteúdo do documento trata, ainda, de oportunidades que anseiam serem exploradas no setor 
extrativo não madeireiro. Por exemplo, a quantidade de pacientes tratados com medicamentos à 
base de plantas no Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou de seis mil, no ano de 2013, para 16 
mil, em 2015. Essa crescente demanda atrai investimentos na indústria farmacêutica, e novas le-
gislações facilitam a cooperação entre empresas, criam bases para a segurança jurídica e também 
atraem instituições de pesquisa. 

A área de cosméticos e de fármacos tem mostrado uma forte demanda por insumos do uso sus-
tentável da sociobiodiversidade. A nova lei de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradi-
cional (Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015) tem simplificado a atuação de empresa nas cadeias 
de valor da sociobiodiversidade e gerado novas oportunidades de renda para os povos da floresta. 
Nessa linha a GIZ e o Ministério do Meio Ambiente publicaram o estudo “Patrimônio Genético, 
Conhecimento Tradicional Associado e Repartição de Benefícios”.   

Projetos encontram apoio não apenas por meio de fundos públicos (CNPq, FINEP, FAPESP, etc), 
como também pela crescente oferta de Knowledge-Intensive Business Services (KIBS). A empresa 
Pharmagenix  procura, inclusive, parceiros de produção para um projeto bastante avançado da uni-
versidade Univali: um analgésico feito a partir de extratos de nogueira. O grande número de outros 
projetos de pesquisa em curso sugere que o potencial de cooperação está longe de ser esgotado.

A demanda por produtos orgânicos para o mercado nacional e internacional tem crescido consis-
tentemente nos últimos anos, tanto por pressão da sociedade por alimentação saudável e segura, 
quanto por boas práticas no uso de solo e possibilidades de bom retorno financeiro. Segundo a 
IFOAM Organics International o mercado de alimentos orgânicos atingiu o valor de US $ 80 bilhões 
em 2017. As exportações de produtos orgânicos se multiplicaram nos últimos anos. Entre os anos 
de 2005 e 2016, foram de US$9,5 milhões para US$184 milhões. No ano de 2016, as exportações 
foram impulsionadas pela desvalorização do real e aumentaram 15% . Em especial, são expor-
tados: açúcar mascavo, óleo de palma, castanhas de caju, sucos de frutas, mel, folhas de mate, 
café, cacau, soja, frutas secas e superfrutas do Amazonas, como açaí, acerola, cupuaçu e guaraná. 
A Alemanha já é um dos principais mercados consumidores desses produtos, ao lado dos EUA, 
França e China. Contudo, ainda existe margem para crescimento, nesse sentido a Organics Brasil  
expõem anualmente na BIOFACH, em Nuremberg, na Alemanha. 

Classificado como um dos melhores do mundo, o cacau selvagem coloca o Brasil entre os seis 
maiores produtores . A maior área de cultivo é tão extensa quanto à Alemanha, localizada na 
fronteira Brasil-Bolívia. Tanto o cacau selvagem como a castanha do Brasil têm grande potencial 
de vendas no setor especializado e como Healthy Foods. A cooperativa Coopatrans, que construiu 
a primeira fábrica de chocolate na Amazônia, é modelo nesse segmento. Com a marca Cacauway , 
o cacau é transformado em diferentes produtos finais. Outro exemplo é a Associação Cooperativa 
CEPOTX , que cultiva e processa cacau orgânico certificado em sistemas agroflorestais. Entre as 
principais cooperativas se encontram cerca de 150 famílias, que tem clientes como a empresa de 
cosméticos Natura e a companhia de chocolate austríaca Zotter.

Vale lembrar que para assegurar a qualidade e sustentabilidade dos produtos e métodos de 
produção, a certificação FSC  é um instrumento chave que mitiga o risco de investimentos em flo-
restas plantadas. O processo de certificação florestal, especificamente, se baseia nos três pilares 
da sustentabilidade: ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Tanto o 
manejo das florestas, como a cadeia de produção - que envolve os estágios da produção, distri-
buição e venda de um produto de origem florestal - são passíveis de certificação. Nesse caso, a 



matéria-prima é rastreada de uma floresta certificada até o produto final.

Por vocação natural, o Brasil está no centro da atenção de investidores nacionais e internacionais 
em uso de florestas. Uma pesquisa de 2017, realizada pela KPMG , confirmou a constatação ao 
perguntar para investidores norte-americanos em quais países estrangeiros eles têm interesse em 
investir no setor florestal. Nesse sentido, existem quatro formas de financiamento privado que fo-
ram analisadas no documento Oportunidades de Investimentos Sustentáveis nas Florestas Tropicais 
Brasileiras para alavancar os investimentos privados:

• A Cota de Reserva Ambiental (CRA) é um título que representa uma área de vegetação natu-
ral usada por proprietários rurais que possuem excesso de Reserva Legal e desejam negociar
com produtores que tenham área de reserva abaixo do exigido por lei. O Código Florestal
Brasileiro determina que todas as propriedades rurais em território nacional mantenham uma
Reserva Legal (área com cobertura de vegetação nativa) entre 20% a 80% da propriedade,
conforme o bioma e a região em que se localize o imóvel. As propriedades rurais que não
atendem a esses percentuais estão em déficit de Reserva Legal e precisam ser regularizadas.
Essa compensação é feita por meio das Cotas de Reserva Ambiental.

• Letra de Crédito (LC) é um compromisso firmado por um banco no exterior em favor do ex-
portador, com o objetivo de honrar a quantia devida pelo importador no momento do negócio.
O banco que emite a LC realiza o pagamento para o exportador, desde que este cumpra as
exigências documentais necessárias. Se o comprador (importador) exigir de seu fornecedor
(exportador) um padrão de sustentabilidade reconhecido internacionalmente, ele pode instruir
seu banco a emitir uma LC incluindo a condição. Esta nova designação, chamada de Letra
de Credito Sustentável (LCS), permite o tratamento preferencial para o comércio de produtos
agrícolas, que atendem padrões de sustentabilidade internacionalmente reconhecidos.

• Os Forests Bonds são títulos de dívida focados em dar escala e velocidade aos investimen-
tos para redução das emissões de GEE no manejo sustentável de florestas. São instrumentos
financeiros de renda fixa, que podem ser emitidos por governos, instituições financeiras ou
empresas, com a peculiaridade de estarem atrelados à conservação ou recuperação de flo-
restas. Essa relação pode ser estabelecida por meio do financiamento a um projeto específi-
co ou ligada aos fluxos de caixa de diferentes ativos florestais.

• Os Green Bonds são títulos de renda fixa utilizados para captar recursos ao implantar ou
refinanciar projetos ou ativos que tenham atributos positivos do ponto de vista ambiental
e climático. Os Green Bonds são uma alternativa importante para estimular iniciativas e
tecnologias com efeito ambiental positivo nos diferentes tipos de organização e, ainda, atrair
investidores institucionais. Os custos de emissão tendem a ser um pouco maiores que as
emissões de títulos convencionais, já que preveem a contratação de um Agente de Avaliação
Externa para fornecer parecer independente sobre o aspecto Verde do título.

Também são expostas as diferentes formas de financiamento público, obtido via programas de in-
centivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e por fundos regionais 
de fomento. Como é o caso da empresa Guavirá , sediada no Mato Grosso, que de maneira susten-
tável fornece produtos de madeira e dobrou a capacidade de produção anual de 25 para 54 mil 
m³ devido ao financiamento oferecido pelo BNDES. Inclusive, esse foi o primeiro financiamento re-
alizado para uma indústria madeireira baseada na madeira tropical na Amazônia, no ano de 2001. 

Do mesmo modo, para incentivar o plano Agricultura de Baixo Carbono (ABC) , o BNDES criou uma 

linha de crédito para empreendimentos que visam à redução da emissão de gases de efeito estufa 
e de outros impactos ambientais oriundos da atividade agropecuária. Segundo pesquisa realiza-
da pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) em 2014, a silvicultura, a 
agricultura e outros usos da terra representam 24% das emissões dos gases de efeito estufa no 
mundo.

Casos de projetos sustentáveis não tão óbvios, como o tratamento descentralizado de esgoto 
e reciclagem nas áreas florestais da região Amazônica, também são descritos no documen-
to. Atualmente, segundo o IBGE, a Amazônia Legal tem uma população estimada entre 20 e 25 
milhões, dos quais 60% vivem em núcleos urbanos. Nas grandes cidades, entre 60% e 80% da 
expansão urbana é realizada sem nenhum sistema de saneamento e a proporção de domicílios 
atendidos em termos de esgotos sanitários é de apenas 36%. De igual maneira, somente 36% do 
lixo é coletado e 97% é depositado em vazadouro a céu aberto ou em áreas alagadas. Logo, para 
fornecedores de soluções inovadoras e práticas de tratamento descentralizado de esgoto e recicla-
gem, as áreas das florestas brasileiras representam um enorme potencial de mercado.

Como modelo de experiência exitosa, em 2011 o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) iniciou o projeto Samaúma II  ao lançar um navio que, ao mesmo tempo em que funciona 
como estação móvel de ensino, trata a água dos rios da Amazônia. O navio educacional contri-
bui para a proteção das florestas equipado com uma moderna planta de tratamento de água, que 
permite a limpeza de mais de 95% da carga orgânica. O projeto foi concebido para funcionar com 
baixo consumo de energia e baixa geração de resíduos e, assim, assegurar a sustentabilidade 
financeira e ambiental.

Diante de todos esses desafios, a cooperação tradicional para o desenvolvimento, por si só, não 
consegue superar os obstáculos impostos pelas mudanças climáticas e alcançar propósitos am-
plos, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals, SDGs). 
Nesse sentido, para incentivar empresários a investir e colaborar para o crescimento da economia, 
existem seis tipos de cooperação alemã para o desenvolvimento que envolvem o setor privado: o 
patrocínio e cofinanciamento; diálogos com múltiplas partes interessadas e redes formais; parceria 
de desenvolvimento; parcerias público-privadas; mobilização e combinação de capital privado e 
público; e, serviços financeiros e de aconselhamento para o investimento privado nos países em 
desenvolvimento.

Dentre eles, o programa develoPPP.de  coopera com o setor privado para que os parceiros utilizem 
mutuamente tanto habilidades, como recursos e compartilhem riscos e benefícios em um proje-
to conjunto. Em julho de 2017, por exemplo, a GIZ junto com a Natura, Symrise e organizações 
de base produtiva fizeram um acordo, por meio do develoPPP.de, com o objetivo de promover a 
regularização ambiental, o uso sustentável da floresta e assegurar a acessibilidade a políticas 
públicas e linhas de crédito. Esse projeto pretende beneficiar mais de mil famílias em três regiões 
da Amazônia.

Por fim, a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas, a proteção da biodiversidade e a 
transição para uma economia Verde constituem grandes desafios, que devem ser contemplados 
com dedicação e com a aplicação de tecnologias e formas de gestão inovadoras. Cerca de 1.500 
parcerias de desenvolvimento foram iniciadas em aliança com empresas alemãs e européias, que 
abrangem diversas questões temáticas e desempenham um papel relevante para a transferência 
de conhecimento. Dessa forma, Alemanha e Brasil aprendem e se beneficiam mutuamente.

Por encargo do Ministério Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a GIZ 
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A Bioeconomia das Florestas Tropicais e 
as Mudanças Climáticas
Por Philipp Hahn, AHK Rio de Janeiro

Há milhões de anos as florestas dominam a 
aparência da Terra e são uma base importante 
para as nossas vidas. Florestas cumprem im-
portantes funções, elas são o armazenamento 
de CO2 do sistema climático global e hotspots 
da biodiversidade. Além disso, as florestas 
atendem à segurança alimentícia e de renda. 
A madeira é uma matéria prima significativa, 
diversificada e sustentável e, por isso, um 
importante apoio ao desenvolvimento nacional 
e em muitas regiões do mundo. 

A enorme planície coberta por florestas 
tropicais na parte norte da América do Sul é 
conhecida como bacia amazônica. Com cerca 
de 2 milhões de km², é a maior área rural 
contínua e, também a maior floresta contínua 
do planeta. A Floresta Amazônica é um ecos-
sistema único que abriga a maior concentração 
de biodiversidade. Além disso, a floresta atua 
como um redutor gigante de carbono e por isso 
tem um grande significado para a estabilidade 
do clima global.   

Menos conhecida que a Amazônia, a Mata 
Atlântica é um cinturão formado pelos mais 
diversos tipos de floresta. Já chegou a alcan-
çar mais de 3 mil km ao longo da costa leste 
do Brasil e compreender mais de 1 milhão de 
km². Ela reunia diferentes formações flores-
tais, como florestas tropicais de planícies, 
na estreita planície costeira; florestas secas, 
no interior do Nordeste; e florestas de arau-
cárias, nas regiões montanhosas do sul do 
Brasil. Hoje, resta apenas cerca de 7% dessas 
florestas. No entanto, elas abrigam ainda uma 
enorme riqueza de plantas e espécies animais. 

Na região da Mata Atlântica se encontram as 
maiores cidades do Brasil, onde vivem 70% 
dos brasileiros.

����������������
oportunidade
A destruição mundial das florestas tropicais 
reduz a biodiversidade, ameaça o clima global, 
perturba o clico hídrico, retira pessoas de seus 
habitats e acaba com suas culturas centená-
rias. Apesar do desafio representado pelas leis 
florestais brasileiras, muitas empresas madei-
reiras e firmas de processamento de madeira 
vão contra os preceitos da gestão sustentável. 
A destruição das florestas tem, num primeiro 
plano, muitas causas. 

A crescente demanda de outros países por 
madeira tropical barata e recursos minerais é 
uma delas. Num período de 30 anos, o consu-
mo de madeira tropical aumentou enormemen-
te. A maior parte vai para o Japão e para a 
União Europeia (UE). Dentro da UE, a Alemanha 
é um dos principais compradores de madeira 
tropical. 

Fazer o uso da floresta de maneira sustentá-
vel, mantendo-a em pé, preservando os ativos 
da biodiversidade e os serviços ambientais 
presentes sendo continuamente apresentados 
à sociedade é um grande desafio. E, usar a 
floresta de uma forma sustentável é um dos 
principais elementos para que ela sobreviva, e 
ela precisa ter valor para isso. 

Isso resulta em demandas parcialmente 
concorrentes quanto às florestas. A procura 
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mundialmente crescente por soja, óleo de pal-
ma e outros produtos agrícolas leva frequen-
temente a um desmatamento em larga escala. 
A exploração e o comércio ilegal de madeira 
atrapalham muito a gestão sustentável das 
florestas e representam um problema global. 
É importante, portanto, desenvolver conceitos 
que sejam sustentáveis e que atendam a todas 
as necessidades. Esses conceitos precisam 
ser alcançados e estabelecidos para obter da 
floresta, em longo prazo, todos os meios de 
subsistência e garantir perspectivas de futuro 
para as pessoas nas regiões rurais da nossa 
Terra. 

Em muitos países ainda falta o conhecimento 
prático para a implementação de uma silvi-
cultura moderna, sustentável e multifuncional, 
que funcione melhor - ao lado da integração 
da população (sustentabilidade social) e do 
manejo ecologicamente responsável da nature-
za - quando também é organizada por meio de 
uma utilização economicamente sustentável.

A silvicultura, o comércio de madeira e o 
processamento de madeira não são limita-
dos, entretanto, a apenas uma região de um 
país específico, mas marcados por conexões 
e interações globais. As florestas de todas as 
partes do mundo têm uma influência essencial 

no sistema climático. Elas têm um papel 
central para frear os desdobramentos nega-
tivos da mudança climática em nível global.  
Essa função é reconhecida pela comunidade 
internacional e se reflete em muitos acordos e 
regulamentos, mas também em possibilidades 
de financiamento.

A utilização sustentável das florestas não 
garante a proteção climática, mas pode evitar 
o desmatamento. Não apenas a madeira pode 
ser utilizada como combustível, como o CO2 
pode ser retirado da atmosfera pela mesma, 
contribuindo assim para desaceleração das 
mudanças climáticas.

Tendo em vista esse pano de fundo, em 2015, 
as Nações Unidas incluíram na Agenda 2030, 
para o Desenvolvimento Sustentável, a restau-
ração e a preservação das florestas. Aqui está 
seu objetivo na íntegra: “Promover até 2020 a 
gestão sustentável de todos os tipos de flo-
resta, acabar com o desmatamento, recuperar 
florestas desmatadas e aumentar consideravel-
mente o florestamento e o reflorestamento em 
todo o mundo”.  

Os fundos de investimento à disposição do 
setor público não são suficientes para o 
alcance desses objetivos, colocando-se cada 
vez mais em primeiro plano a importância do 
envolvimento do setor privado na conservação 
e restauração das florestas tropicais.

�������������
conservação
São investimentos destinados ao retorno de 
capital ou geração de lucro, ao mesmo tempo 
em que resultam em um impacto positivo 
para os recursos naturais e ecossistemas. De 
forma que, os impactos para a conservação 
devem ser uma motivação intencional para o 
investimento, ou seja, não podem ser apenas 
um produto secundário de um investimento 
motivado unicamente pelo retorno financeiro. 
O investimento privado em conservação está 
crescendo, mas se mantém prejudicado pelo 
investimento público.

Box I: O Acordo de Paris no Contexto da Conservação 
Florestal

Por Ana Carolina Richard, AHK Rio de Janeiro

O Acordo de Paris sobre o clima foi firmado, entre 197 países, em 05 de outubro de 

2016 e começou a vigorar em 04 de novembro do mesmo ano, com o objetivo de 

intensificar as ações mundiais de reação às mudanças climáticas e aos prejuízos delas 

resultantes. 

O grupo que compõe a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 

(UNFCCC, do inglês United Nations Framework Convention on Climate Change), assumiu 

o compromisso de reduzir a liberação de gases que causam o efeito estufa, para que 

a temperatura média global não aumente mais que 2°C em níveis pré-industriais. Além 

disso, existe também um esforço de incentivar as iniciativas que limitem o aumento da 

temperatura em 1,5°C, com base nos mesmos níveis. 

Os líderes governamentais de cada nação, dentro de suas realidades socioeconô-

micas, definiriam contribuições e concordaram no empenho coletivo para reduzir a 

emissão dos gases poluentes, baseados nas Pretendidas Contribuições Nacionalmente 

Determinadas (iNDC, em inglês). Para o alcance do objetivo final do Acordo e a partir 

das iNDCs cada nação construiu e apresentou seu compromisso de redução de emis-

sões dos gases de efeito estufa.

Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o Brasil concluiu o processo de ratificação 

do Acordo de Paris. No dia 21 de setembro de 2016, o instrumento foi entregue às 

Nações Unidas. Com isso, as metas brasileiras deixaram de ser pretendidas e tornaram-

se compromissos oficiais. Portanto, a sigla mencionada anteriormente perdeu a letra “i” 

(do inglês, intended) e passou a ser chamada apenas de NDC.

O Brasil acordou reduzir 40% das emissões dos gases causadores do efeito estufa em, 

no máximo, 20 anos. O pacto é aumentar gradativamente essa medida, para que em 

2030, a emissão desses gases atinja uma média 45% menor em comparação aos níveis 

de 2005. Além disso, para 2030, o Brasil se comprometeu a aumentar a participação de 

bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030. 

E, ainda, restaurar e reflorestar uma área total de 12 milhões de hectares, bem como 

alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da 

matriz energética também em 2030.

Em termos monetários, o acordo prevê um incentivo conjunto anual, dos países desen-

volvidos, de US$100 bilhões para as nações em desenvolvimento, com a intenção de 

amenizar os efeitos das oscilações climáticas nesses países. Os países em desenvol-

vimento podem, ainda, ajudar-se mutuamente, aumentando o quadro de cooperadores 

Quadro 1 - Capital Privado Dedicado à Conservação, 2004–2015
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financeiros das propostas.

Para evitar estagnação, os participantes terão que se adequar a padrões de ratificações 

constantes das promessas e serão monitorados no cumprimento de seus tratados. As 

convenções que prometem diminuir a emissão de gases causadores do aquecimento 

global serão revisadas com uma periodicidade de cinco anos, e isso possibilitará uma 

crescente busca pelo alcance das metas.

Para Carlos Rittl, secretário-executivo do Observatório do Clima: “o Acordo de Paris nos 

traz diretrizes importantes, mas as diretrizes ainda são insuficientes no que se refere 

às temperaturas”. Para ele, o Acordo depende do empenho individual de cada país. “É 

preciso tirar as regras do papel”, sentencia.

O Brasil não depende de novas áreas de replantio e reflorestamento, mas é o único 

país de renda média com alto índice de desmatamento. Por isso, a restauração florestal 

e as mudanças de uso da terra são fundamentais para o Brasil cumprir com o que se 

comprometeu. O governo prevê restaurar 12 milhões de hectares, mas pode fazer muito 

mais. “É preciso discutir com mais ambição o que tange ao reflorestamento”, sugere 

Rittl.

Segundo o Observatório do Clima, o Brasil é um dos dez maiores emissores de CO2 do 

planeta. Além disso, devido às emissões pelo desmatamento descontrolado da última 

metade do século XX, também pode ser considerado um dos cinco países que mais 

contribuíram para o aumento na temperatura global. As emissões per capita do Brasil 

estiveram historicamente acima da média mundial até 2005. 

Apesar de ser uma obrigação legal para as empresas privadas, o governo deveria esti-

mular o reflorestamento, oferecendo uma cesta de incentivos, com uso de tecnologias 

ecológicas e economicamente eficientes e customizadas, bem como, acesso mais facili-

tado ao crédito e a mecanismos como o REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation). É preciso considerar as especificidades de cada região, 

identificar lacunas, verificar o que é aplicável, já que o reflorestamento na Amazônia é 

diferente, por exemplo, do realizado na Mata Atlântica.

O Brasil conseguirá atingir suas ambiciosas metas apenas se os setores privado e pú-

blico andarem juntos na criação de um arcabouço legal e econômico, que permita atrair 

os imensos investimentos necessários.

Fontes:

http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris

https://www.bioblog.com.br/o-brasil-e-o-acordo-de-paris-sobre-o-clima

Box II: Concessões Florestais – Conservação com 
desenvolvimento socioeconômico

Desde 2006, o governo pode conceder a empresas e comunidades o direito de manejar 

florestas públicas durante 40 anos, para extrair madeira, produtos não madeireiros e 

oferecer serviços de turismo. Em contrapartida ao direito do uso sustentável, os con-

cessionários pagam ao governo quantias que variam em função da proposta de preço 

apresentada durante o processo de licitação destas áreas.

A política de concessão florestal permite que os governos federal, estadual e municipal 

gerenciem seu patrimônio florestal de forma a combater a grilagem de terras, impedir 

a exploração predatória dos recursos existentes, evitando assim a conversão do uso 

do solo para outros fins, como pecuária e agricultura, e promovendo uma economia em 

bases sustentáveis e de longo prazo.

A floresta concedida permanece em pé, já que os contratos firmados admitem exclu-

sivamente a obtenção do recurso florestal por meio das técnicas do manejo florestal 

e exploração de impacto reduzido. Desta forma, a área é utilizada em um sistema de 

rodízio, que permite a produção contínua e sustentável de madeira. Entre quatro a seis 

árvores, apenas, são retiradas por hectare e o retorno à mesma área ocorrerá a cada 

30 anos, permitindo o crescimento das árvores remanescentes.

Vale ressaltar que o contrato de concessão nunca inclui acesso ao patrimônio genético, 

uso dos recursos hídricos, exploração de recursos minerais, pesqueiros ou fauna silves-

tre, nem comercialização de créditos de carbono. A titularidade da terra é, e continua 

sendo, do governo durante todo o período da concessão, uma vez que o concessionário 

recebe somente o direito de realizar o manejo florestal na área.

Quem pode participar da licitação?

Associações de comunidades locais, cooperativas, Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs) e empresas brasileiras. A participação pode ser individual ou 

em consórcio. Estrangeiros não podem participar sem que haja um parceiro brasileiro.

Uma das primeiras empresas que adquiriu esse tipo de concessão e que busca investi-

dores estrangeiros se chama Amata e tem sede em São Paulo. No âmbito da concessão 

ela pode abater 22 metros cúbicos por hectare a cada 25 anos, isso é equivalente a 

3-5 árvores e deve ser realizado com o mínimo de danos colaterais. Por isso, a em-

presa dividiu a área licenciada em quadriculas. A empresa usa cordas para retirar os

troncos abatidos em vez de tratores e escavadoras.

Este é um negócio, no qual investidores alemães também podem particpar. A Alemanha 

e o Brasil são tradicionais parceiros no desenvolvimento e na transferência de recursos 

tecnológicos inovadores para a conservação das florestas tropicais. No entanto, muitas 

https://www.bioblog.com.br/o-brasil-e-o-acordo-de-paris-sobre-o-clima
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empresas detêm tecnologias que podem ser empregadas no monitoramento e na con-

servação, oferecendo-se assim a um nicho de mercado ainda inexplorado.

Atividades econômicas permitidas

A concessão florestal dá ao concessionário apenas o direito de praticar o manejo 

florestal. Isso significa que as empresas podem extrair produtos madeireiros e não 

madeireiros e oferecer serviços de turismo.

• Produtos madeireiros – Compreendem a madeira propriamente dita (troncos com diâ-

mentro acima de 50 cm) e o material lenhoso residual (parte aérea da árvore);

• Produtos não madeireiros - Produtos vegetais de natureza não lenhosa, incluindo 

folhas, raízes, cascas, frutos, sementes, gomas, óleos e resinas;

• Serviços de ecoturismo - Hospedagem, atividades esportivas, visitação e observação 

da natureza e esportes de aventura. Não poderá ser cobrada a visitação para fins 

científicos e de educação ambiental.

Fontes:

Ecosystem Marketplace; State of Private Investment in Conservation 2016.

Mais informações: 

Serviço Florestal Brasileiro: http://www.florestal.gov.br/concessoes-florestais  

Amata: www.amatabrasil.com.br

Rumo à rastreabilidade e transparência
Por Carlos Souza Jr., Ph.D., Senior Scientist Advisor – Imazon

Florestas do mundo no seu 
smartphone
O Brasil é reconhecido pela alta capacidade 

tecnológica para monitorar florestas com ima-

gens de satélite. No bioma Amazônia, o moni-

toramento anual do desmatamento é feito com 

imagens Landsat, desde 1987, pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e os 

dados, estatísticas e mapas são divulgados 

amplamente. A detecção precisa do desmata-

mento em tempo quase real já é possível  e 

é informação estratégica para combater, em 

campo, a destruição de florestas e para evitar 

novos desmatamentos. Contudo, isso não tem 

sido suficiente para eliminar o desmatamento 

ilegal na região. 

O acesso à informação sobre a origem de 

produtos agrícolas e florestais pelo consumidor 

tem o potencial para contribuir com a redução 

do desmatamento ilegal sim e promover a sus-

tentabilidade da produção agrícola e florestal, 

com desmatamento zero. Para isso, é preciso 

uma revolução de comportamento do consumi-

dor exigindo informações em tempo real sobre 

a origem dos produtos do campo. Isso não só é 

possível, como já está em curso. A organização 

não governamental Imazon e a startup Terras 

App Solutions contribuem com este processo.

A revolução no monitoramento de 
�����
Um grande salto para democratizar o acesso 
a dados de satélites, e ferramentas computa-
cionais para o processamento das imagens em 
larga escala foi dado com o lançamento da 
plataforma Google Earth Engine . O Google já 

vinha trabalhando, com cientistas e instituições 
de várias partes do mundo, no desenvolvimento 
da plataforma Earth Engine desde 2008  e, em 
2010, fez o lançamento público da plataforma . 

Durante a Rio +20, em 2012, foi apresentado 
o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) 
do Imazon rodando na plataforma Google 
Earth Engine (EE). O SAD EE, como foi batiza-
da essa nova versão do sistema de alerta do 
Imazon, foi a primeira revolução tecnológica 
nessa área. O Imazon passou de um siste-
ma que rodava em seus servidores locais, 
para um sistema que funciona em nuvens de 
computadores, reduzindo significativamente o 
tempo para gestão, processamento e análise 
dos dados. Essa nova tecnologia Earth Engine 
da Google também permitiu operacionalizar 
outros sistemas de monitoramento de flo-
restas. Notavelmente, o sistema Global Land 
Analysis & Discovery (GLAD), da Universidade 
de Maryland, e o Global Forest Watch (GFW), 
do World Resource Institute (WRI). 

O Imazon também tem contribuído com o 
desenvolvimento da Plataforma MapBiomas , 
utilizada para o mapeamento da dinâmica da 
cobertura e uso do solo no Brasil. A Plataforma 
MapBiomas já está sendo testada em países 
da Pan-Amazônia, em parceria com a Rede 
Amazônica de Informação Socioambiental 
Georreferenciada (RAISG) na região do Chaco, 
por meio de um projeto com a The Nature 
Conservancy (TNC), e em breve, estará opera-
cional na Argentina. Existem também outras 
aplicações do Earth Engine sendo desenvol-
vidas com diversas instituições, incluindo o 
monitoramento de recursos hídricos, biodiversi-
dade e doenças.

A próxima revolução, que está em curso, 

http://www.amatabrasil.com.br
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enfatiza o uso efetivo da informação por um 
grande número de usuários, ou seja, as apli-
cações crowdsourcing . Desde 2012, o Imazon 
vem trabalhando para contribuir com essa 
ideia e desenhou uma estratégia que envolve 
cinco passos para atingir esse objetivo.

Primeiro, é necessário detectar rapidamente o 
problema. Nesse caso, o problema é o desma-
tamento e os distúrbios florestais causados 
por incêndios e/ou extração ilegal de madei-
ra. Segundo, é preciso analisar dados para 
entender o problema e propor soluções para 

Quadro 2 - Caminho do Imazon para alcançar o Desmatamento Zero na Região Amazônica

Principais funcionários para rastrear         
produtos de madeira:

• Georreferenciamento de planos de manejo florestal;

• Monitoramento da extração de madeira e desmatamento;

• Coleta de dados terrestres sobre localização de árvores,

biodiversidade, condições de trabalho, entre outras;

• Análise e reporte em tempo real;

• Rastreamento de fonte de madeira;

• Informar a cadeira de abastecimento e os consumidores.

resolvê-lo. Uma solução possível é a aplicação 
da legislação em vigor para proteção e con-
servação de florestas por parte de autoridades 
locais, que estão mais próximas para respon-
der ao desmatamento, quase em tempo real a 
sua detecção. Esses dados estão sendo usados 

desmatamentos por meio de campanhas de 

prevenção e controle, em áreas de risco. Essa 

opção é considerada a melhor porque evita o 

problema.

O terceiro passo da estratégia do Imazon 

envolve a disseminação das informações das 

etapas anteriores. O Imazon publica mensal-

mente um boletim de desmatamento, divulga 

mapas e estatísticas apontando as áreas de 

maior ameaça e pressão . O quarto passo é 

aplicar essas informações para implementar 

políticas públicas. Por último, no quinto passo, 

o Imazon avalia se a estratégia está resultando

na redução do desmatamento e na conservação

de florestas. A avaliação também é feita de

forma independente (Figura 2).

Negócios Sustentáveis
Uma das aplicações com maior potencial para 
a redução do desmatamento e para conserva-
ção efetiva das florestas é engajar empresas 
do agronegócio, o setor financeiro e produtores 
rurais no manejo da paisagem (passo 3, figura 
2). A produção rural na Amazônia tem sido 
praticada, em grande parte, de forma exten-
siva e com baixa produtividade. Há, contudo, 
avanços em técnicas de manejo para aumen-
tá-la. O projeto Pecuária Verde , conduzido em 
Paragominas, no nordeste do Pará, demonstra 
que é possível passar de uma cabeça de gado 
por hectare (média da região) para cinco cabe-
ças por hectare. Isso reduz a pressão sobre as 
florestas para expansão da pecuária e per-
mite alocar áreas para restauração florestal, 
para o cumprimento do novo Código Florestal 
Brasileiro. 

O cultivo de grãos também pode ter sua 
produtividade aumentada com a melhoria na 
gestão agronômica, e ser praticada a legis-
lação florestal para contribuir com a conser-
vação de florestas, biodiversidade e recursos 
hídricos. Produtores de soja do nordeste do 

Pará já utilizam monitoramento por satélites 

e em campo com smartphones e tablets para 

esse propósito. 

O potencial para o uso de geotecnologias mó-

veis no manejo de propriedades rurais, monito-

ramento de risco e rastreabilidade da produção 

é tão grande que uma nova startup, Terras App 

Solutions, foi criada para oferecer este tipo 

de solução para o mercado do agronegócio e 

para o setor florestal. A Terras desenvolveu 

um pacote completo de soluções geoespaciais 

para contribuir com as demandas de desenvol-

vimento rural e para conservação de florestas. 

Os aplicativos permitem cadastrar propriedades 

rurais, avaliar as condicionantes socioambien-

tais, analisar riscos e rastrear as áreas de 

produção agrícola.

Essas tecnologias também estão sendo usadas 
na gestão florestal, para monitorar planos de 
manejo e para informar consumidores finais. 
Por exemplo, planos de manejo florestal são 
cadastrados, monitorados por imagens de 
satélites e em campo com aplicativos que 
registram o local da coleta, conectando a 
fonte da madeira até o consumidor final por 
meio da rastreabilidade (Figura 2). Imagens 

em modelos de riscos de desmatamentos no 
curto prazo, ou seja, para identificar florestas 
com alto risco para desmatar no próximo ano. 
As informações sobre risco de desmatamento, 
geradas com dados recentes e modelagem 
espacial, podem ser usadas para evitar novos 
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Figura 1 - Caminho do Imazon para alcançar o 
Desmatamento Zero na Região Amazônica

Rumo à rastreabilidade e 
transparência
Não há dúvidas de que para gerar e acessar 
informação sobre a origem de produtos do 
campo em tempo real, tanto do setor flores-
tal como agropecuário, as tecnologias estão 
disponíveis e são viáveis economicamente para 
toda a cadeia de valor do agronegócio. Para 
além da melhoria da imagem do negócio, a 
rastreabilidade dos produtos do campo pode 
trazer vários benefícios para os produtores, 
para o setor financeiro, para indústria, e para 
o consumidor final, gerando impactos positivos
para o meio ambiente e para a sociedade.

Para o produtor, as geotecnologias móveis 
podem contribuir no melhoramento da ges-
tão da terra e de equipes de trabalho, e no 
marketing dos produtos. Para o setor financei-
ro, o risco dos investimentos pode ser reduzido. 
Para a indústria, a informação sobre a origem 
dos produtos pode contribuir no planejamento 
de suprimentos e de sua logística, reduzindo 
custos operacionais e aperfeiçoando o controle 
de qualidade da matéria prima. Para as redes 
de varejo, os ganhos também são no planeja-
mento e logística, e em produtos com melhor 
qualidade e menor pegada ambiental. Algumas 
indústrias já adotam essas geotecnologias 
porque são obrigadas por normas regulatórias, 
e outras as adotam porque enxergam as vanta-
gens competitivas para o seu negócio.

O consumidor final ganha com tudo isso, 
porém, precisa adotar uma postura de con-
sumo consciente, sem esquecer-se do poder 
que tem para exigir a garantia de origem dos 
produtos e decidir não comprar produtos de 
áreas de novos desmatamentos e com impac-
tos ambientais negativos, e/ou em condições 
de trabalho degradantes. Logo, o maior desafio 
para a adoção dessas tecnologias depende da 
conscientização do consumidor final. Isso é 
totalmente possível, viável e, como já mostra-
do, está acessível de muitas formas, inclusive 
via smartphone. 

Carlos Souza Jr, Imazon, Belém/
Brasil
Graduado em Geologia no Brasil pela 

Universidade Federal do Pará, mestrado em 

Ciência do Solo-Universidade Estadual da 

Pensilvânia e Ph.D. em Geografia-Universidade 

da Califórnia. É pesquisador consultor sênior 

na Imazon e trabalha com análise espacial 

e sensoriamento remoto para o mapeamento 

e monitoramento florestal. Em 2010, recebeu 

o prêmio Skoll Award - empreendedorismo

social, em reconhecimento à sua contribuição

para o controle do desmatamento no Brasil.

Em 2014, co-fundou a Terras App Solutions,

startup que desenvolve Apps geoespaciais

para a administração de propriedades rurais e

georastreabilidade de produtos agroflorestais.

Atualmente, esta comprometido com o mape-

amento de contribuição colaborativa e capaci-

tação usando o Google Earth e com o projeto

MapBiomas.

carlos.souza@terras.agr.br

de satélites, mapas, estatísticas e relatórios 
de riscos são também facilmente acessados 
via smartphone ou tablets. Toda essa tecnolo-
gia permite acessar e monitorar florestas via 
smartphone, ou seja, diretamente do bolso do 
usuário. Essas tecnologias também estão sendo 
usadas, por exemplo, por bancos para avaliar 
propostas para o crédito rural.

mailto:carlos.souza@terras.agr.br
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Figura 2 - Mapeamento Florestal

��������������������
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Por: Alexander Watson, OpenForests

Imagine que você é um silvicultor. Sua tarefa 

é explorar uma área de 100 mil campos de 

futebol. Nessa área crescem mais de mil tipos 

de árvores, cujas madeiras têm diferentes 

propriedades e características de crescimento. 

Sua tarefa é mapear os recursos florestais, 

para explorá-los de forma sustentável. Esse 

grande e complexo ecossistema florestal 

representa para a silvicultura um desafio 

logístico. 

Para uma exploração sustentável das florestas, 

o silvicultor precisa saber quais tipos de 

árvores crescem em cada lugar e como é o 

seu volume de madeira. Por meio de medições 

regulares da altura e diâmetro das árvores, é 

calculado o crescimento de madeira anual em 

uma área específica da floresta. Para obter 

uma exploração sustentável das florestas, não 

deve ser extraída mais madeira por ano do 

que aquela que cresce no mesmo período de 

tempo. Princípios detalhados e critérios para 

uma exploração sustentável são definidos, 

por exemplo, pelo Forest Stewardship Council, 

conhecido como FSC.

Para que a silvicultura possa concordar com 

a extração de madeira correspondente à 

necessidade dos compradores, cada árvore 

precisa, como em um armazém, ser descrita 

pela sua localização, tipo, quantidade e 

qualidade de madeira. O monitoramento regular 

das florestas assegura, assim, que elas sejam 

exploradas apenas dentro de sua capacidade 

de regeneração. 

Na prática, entretanto, a administração das 
informações de florestas mistas é um grande 
desafio. Enormes quantidades de dados 
precisam ser regularmente levantadas e 
avaliadas por especialistas. Até o passado 
recente, os altos custos dos inventários 
florestais e também a falta de expertise, 
especialmente em países tropicais emergentes 
e em desenvolvimento, levou as florestas 
mistas a serem convertidas em plantações de 
monocultura eficientes e de fácil exploração.
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Os habitats de muitos animais e plantas são, 

dessa forma, destruídos. A isso se soma o 

fato de que pragas e doenças se alastram 

rapidamente pelas plantações uniformes e 

podem, assim, destruir populações inteiras. O 

foco na utilização em massa de apenas um 

tipo de madeira, em geral eucalipto, acácia 

ou pinheiro, representa um risco adicional em 

função dos mercados voláteis de madeira. 

O que acontece em florestas mistas é diferente. 

Elas são pouco propensas a pragas e doenças 

e oferecem habitat para diversas plantas 

e animais. Uma grande variedade de tipos 

de madeira ajuda a minimizar os riscos de 

mercado, uma vez que se pode reagir de forma 

mais flexível à flutuação de preços e à moda 

referente a algum tipo específico de madeira.  

O rápido desenvolvimento no âmbito do 

processamento de dados e também da 

tecnologia, como, a utilização de drones, 

inaugura novas possibilidades e campos de 

negócios no setor florestal sustentável. A 

exploração das florestas naturais e complexas 

associada à grande necessidade de dados 

não é apenas urgente sob a luz da proteção 

ao clima e à biodiversidade (alcance dos 

Sustainable Development Goals), como se 

tornou um negócio de grande potencial. Cada 

vez mais empresas florestais, até então geridas 

de forma convencional, tornam-se, com a 

ajuda da tecnologia da informação, mais 

sustentáveis. Um motivo para isso é que os 

custos da administração de dados diminuíram 

consideravelmente e o valor agregado e 

a minimização dos riscos na exploração 

sustentável das florestas valem a pena 

ecologica e monetariamente.    

Nos exemplos a seguir, veja como a tecnologia 

da informação é implementada para uma 

exploração florestal lucrativa e sustentável. 

Análise de informações com 
drones

�����������������������
Equador, 2015

Fonte: http://runa.openforests.com/webmap/

O uso de drones no âmbito civil cresce 

fortemente há alguns anos, assim como na 

ciência florestal. Fotografias aéreas tiradas 

com drones oferecem, em comparação com 

as imagens de satélite, resolução e qualidade 

muito maiores, como é possível notar nas 

imagens seguintes.  Sobrevoar abaixo da 

camada de nuvens permite gerar fotos livres 

de obstrução visual, o que é difícil utilizando 

os métodos convencionais, principalmente em 

países tropicais. Logo, o emprego espacial e 

temporalmente flexível dos drones acelera o 

acesso às informações.

Figura 4 - F�������������������������������������

Figura 5 - ��������produzida a partir de diversas fotos individuais georreferenciadas de grande área �����na Colômbia, 
2014

http://runa.openforests.com/webmap/
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����������������������ode-se observar uma árvore cortada

Drones equipados com diferentes sensores 
fornecem dados de imagem e informação 
espacial, por exemplo, para mapas feitos a 
partir de fotos ou modelos 3D da cobertura 
vegetal. Os resultados podem ser utilizados 
para medições de área, inventários florestais, 
identificação de danos às culturas, certificação 
da administração florestal e monitoramento de 
atividades ilegais (como a extração ilegal de 

madeira ou minas de ouro não aprovadas). 

Nas seguintes imagens é possível ver à direita 
uma detalhada ortofotografia e um modelo 
digital de elevação (Digital Elevation Model 
– DEM). Mudanças na cobertura vegetal, a 
partir da extração de madeira, podem ser 
automaticamente quantificadas ou vistas por 
meio de mapas fotográficos.

Outra utilização é a contagem automatizada de 
árvores e a medição de altura, com a ajuda de 

�����������������������������������������������������
de um modelo 3D e algoritmos especiais

Forest Warehouse Concept: 
�����������������
���������������
�������������
Ao lado de uma coleta de dados eficiente, o 
armazenamento central de todos os dados 
florestais em um sistema de informação é a 
chave para a exploração eficaz e sustentá-
vel. Cada árvore precisa ser registrada pela 
sua localização, tipo, volume e qualidade de 
madeira. Pesquisadores e compradores de 
madeira podem acessar essas informações em 
mapas online, (veja a imagem a seguir). Assim 
como, é possível consultar dados sobre o 

crescimento e volume de madeira e, ainda, ve-
rificar se a extração de madeira é sustentável. 
Obrigatoriamente, as árvores só são cortadas 
quando o comprador já fez o pedido por elas. 
Em adição aos dados florestais, são mapeados 
animais e plantas, de forma a definir o estado 
do ecossistema.

Contra a proteção das florestas e a exploração 
sustentável não existe, graças às tecnologias 
de informação, nenhuma oposição. Em médio 
prazo, a silvicultura sustentável não é apenas 
boa para o meio ambiente como tem tam-
bém um grande potencial econômico que, em 
grandes partes do setor industrial, ainda não 
se esgotou.     

modelos 3D da cobertura vegetal e algoritmos 
especiais. 
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Outros exemplos podem ser encontrados em http://sintra.openforests.com/ e http://karte.fairventures.org/).

Alexander Watson, Open Forests, Kredeld/
Alemanha

Alexander Watson é cientista florestal pe-
las universidades de Dresden/Alemanha e 
Plymouth/Inglaterra e atualmente diretor da 
OpenForests.

A OpenForests une projetos florestais e investi-
dores: openforests.com
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de fornecimento

Por Florian Reimer, SouthPole Group

Cerca de 70% do desmatamento tropical é causado pela agropecuária e mineração. 

As empresas ao redor do mundo lidam com cadeias de fornecimento cada vez mais 

complexas. Em algumas regiões é difícil rastrear a origem de certas mercadorias e 

matérias primas devido ao grande número de produtores e fornecedores. Segundo a 

recente Corporate Forest Report da CDP, apenas 30% dos fabricantes e varejistas podem 

acompanhar as matérias primas com risco de desmatamento desde a sua origem. A 

incapacidade de avaliar o risco de desmatamento é um desafio, especialmente, para 

a rápida indústria de bens de consumo. Com a adoção de uma estratégia para uma 

cadeia de fornecimento livre de desmatamento, uma empresa pode ajudar a reduzir 

as emissões globais de CO2, evitar uma imagem negativa entre os investidores e 

consumidores e preservar a biodiversidade global. 

Com a BigChainTool do South Pole Group as empresas podem rapidamente identificar 

riscos de desmatamento referentes a cada matéria prima em qualquer lugar do mundo. 

Os resultados são específicos para a matéria prima, a região e a própria cadeia de 

fornecimento. Isso será representado por meio de números, figuras, mapas e emissões 

de gases de efeito estufa. A BigChainTool reúne competência na cadeia de fornecimento, 

utilização sustentável da terra, Big Data e processamento automatizado para uma 

maior qualidade e eficiência. A ferramenta permite às empresas: identificação, gestão 

e redução dos riscos de desmatamento associados a todas as matérias primas em 

sua cadeia de fornecimento global; priorização de medidas de administração de 

risco; redução dos danos ao meio ambiente, quantificação das emissões de gases de 

efeito estufa na cadeia de fornecimento e, ainda, fortalecimento das relações com 

fornecedores de maior eficiência.

http://openforests.com 
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desmatamento
Por Gustavo Pimentel, Sitawi – Finanças do bem, Philipp Hahn, AHK-RJ

O Acordo de Paris, firmado em 2015 durante a 
COP21, evidenciou a urgência de se direcionar 
recursos financeiros para ações de adaptação 
e redução às mudanças climáticas, reconhe-
cendo que serão necessários investimentos 
tanto de fontes públicas como privadas. No 
caso do Brasil, as medidas anunciadas estão 
concentradas em duas grandes áreas: energia 
e uso da terra.

O financiamento privado já é a fonte mais 
significativa de investimento em silvicultu-
ra. Estimado em um total anual de cerca de 
US$15 bilhões em países em desenvolvimento 
e em países emergentes. O investimento do 
setor privado no setor da silvicultura ultrapas-
sa bastante os investimentos combinados de 
governos e agências em desenvolvimento. 

Existem quatro instrumentos promissores para 
alavancar investimentos privados: Cotas de 
Reserva Ambiental (CRA); Letras de Crédito 
Sustentáveis (LCS) para o financiamento de 
comércio de commodities (commodity trade 
finance); Forest Bonds (FB, debêntures flores-
tais) e Green Bonds (debêntures Verdes).

É importante não se basear somente na re-
lação entre carbono e floresta, mas também 
em todos os serviços ambientais que esses 
ecossistemas podem oferecer, gerando uma 
multiplicidade de fluxos de caixas, que podem 
ser utilizados para estruturar o título e atrair 
investidores. Ainda é muito difícil encontrar 
fluxos de caixa viáveis e não destrutivos, nesse 
caso, a participação do setor público é essen-
cial para o desenvolvimento dos Forest Bonds.

Enquanto a população mundial aumenta, a 

demanda global por produtos de madeira se 
mantém em crescimento. Suprir essa crescente 
demanda requer um aumento das atividades de 
reflorestamento e produção de madeira. Sem 
esse aumento, a pressão sobre as florestas 
naturais crescerá, elevando as taxas de colhei-
ta, que excederão enormemente as taxas de 
crescimento das florestas. O estabelecimento 
de novas florestas na escala requerida — di-
versos milhões de hectares por ano— exige 
uma significativa quantidade de capital privado. 
E, investimentos florestais são economicamente 
atrativos: oferecem um equilíbrio entre risco e 
receita, fornecem benefícios adicionais cruciais 
e fomentam o desenvolvimento socioeconômico 
em áreas rurais. 

Com a elevada necessidade de produtos flo-
restais, há um crescente consentimento quanto 
à existência de uma lacuna significativa entre 
os níveis de financiamento disponíveis a partir 
de ambas as fontes - pública e privada - e 
o fundo necessário para o suprimento das 
demandas esperadas para o futuro. O desafio 
para os empresários é a administração do 
impacto e da viabilidade em longo prazo das 
cadeias de fornecimento, enquanto a competi-
ção por terrenos de floresta para a produção 
de comida, fibra e combustível se torna cada 
vez mais crítica. 

Embora amplos parâmetros de investimento 
setorial sejam em geral bem compreendidos, a 
forma e volume exatos dos fluxos domésticos 
e internacionais permanecem pouco claros, em 
grande medida. Para facilitar o entendimento 
geral, as vantagens e desvantagens pela ótica 
do investidor são resumidas na seguinte tabela:
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Fonte: Sitawi

Figura 10 - P����������������������������

Fonte: EFTRN (2012), Good Business: Making Private Investments Work for Tropical 

Forests
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Fonte: Unique

Prós Contras

TIR (Taxa Interna de Retor-
no) anual

Retorno atrativo do investi-
mento (entre 8 e 12 %)

Perfil do fluxo de caixa
Alto investimento inicial; atrasos 
relativamente longos para 
retorno

Conservação de valor

Manutenção de valor em lon-
go prazo; volatilidade baixa; 
risco muito baixo de perda 
total de investimento

Investimento de longo 
prazo

Bloqueio de capital em longo 
prazo; dificuldades em relação 
a saídas antecipadas (avaliação 
difícil dos recursos)

Diversificação

Extremamente recomendado 
para diversificação de por-
tfólio; não existe correlação 
com outros produtos/classes 
de recursos no mercado de 
capitais

Histórico
Classe de ativos relativamente 
nova; experiência limitada com 
o produto

Efeitos externos positivos
Impactos ecológicos e sociais 
positivos; recurso “carismá-
tico”

Avaliação de risco
Para pessoas sem conhecimento 
do setor, avaliação de risco é 
muito difícil

O Brasil, por sua vocação natural está no foco 

da atenção de investidores nacionais e inter-

nacionais em uso de florestas, como mostrou 

uma pesquisa pela KMPMG, em 2011, que 

perguntou para investidores norte-americanos 

em quais países eles têm interesse em investir 

no setor florestal, fora da América do Norte. 

Nesse contexto, instrumentos e mecanismos 

financeiros têm um papel importante, pois vêm 

transversalmente às atividades econômicas, 

suportando muitos dos setores e projetos na 

região amazônica – incluindo aqueles que 

estão entre os principais responsáveis pelo 

desmatamento em cada país. Neste capítulo, 

apresentamos alguns instrumentos financeiros 

para a redução do desmatamento em desenvol-

vimento ou já utilizados em diferentes partes 

do mundo.

Mecanismo / Instrumento Resumo

Cotas de reserva ambiental (GVCes)

Títulos representativos de área com vegetação nativa, existente ou em processo 
de recuperação, em diferentes propriedades. São emitidos por órgãos públicos, 
após solicitação de proprietários de imóveis com excedente de Reserva Legal no 
Brasil, que podem ser negociados com proprietários deficitários.

Forest Bonds (Climate Bonds Ini-
tiative)

Títulos de renda fixa que financiam projetos de conservação ou recuperação de 
florestas. Têm as mesmas características dos títulos convencionais e podem ser 
emitidos por instituições financeiras, empresas ou governos.

Green/Climate Bonds (Bonds Climate 
Bonds Initiative)

Com escopo mais amplo que os Forest Bonds, mas com as mesmas característi-
cas, são títulos de renda fixa que financiam projetos que auxiliem na mitigação 
ou adaptação às mudanças climáticas

Letras de crédito sustentáveis 
(Banking Environmental Initiative)

São letras de crédito para as transações de comércio internacional. Por meio 
desse instrumento, as instituições financeiras garantem que os produtos presen-
tes tenham seguido padrões de sustentabilidade apropriados.

Pagamento por serviços ambientais 
(Levering Ecosystems)

Incentivos para produtores rurais e proprietários de terras para o manejo susten-
tável de florestas e serviços ambientais.

Financiamento privado para redução 
do desmatamento
(Levering Ecosystems)

Instituições financeiras podem oferecer recursos com condições especiais para 
investimentos dos clientes em equipamentos e práticas que reduzam impactos 
ambientais negativos, como o desmatamento.

Linhas de crédito subsidiadas para 
redução do desmatamento
(Levering Ecosystems)

Instituições financeiras podem financiar ou repassar linhas de crédito subsidia-
das por políticas públicas para minimizar impactos socioambientais, inclusive o 
desmatamento.

Crédito de bancos multilaterais para 
redução do desmatamento (Levering 
Ecosystems)

Instituições financeiras podem atuar junto a bancos de desenvolvimento multila-
terais para repassar linhas de crédito ou refinanciamento de menor custo para 
projetos que foquem na redução do desmatamento ou manejo florestal sustentá-
vel.
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Quadro 5 - Compensação de Reserva Legal por meio de Cotas de Reserva Ambiental

Fonte: Sitawi

Quadro 6 - Transação de CRA de acordo com NCF brasileiro

Fonte: Sitawi

Quatro instrumentos financeiros com consi-
derável potencial nas questões do desmata-
mento, relativamente novos e com significativa 
possibilidade de replicação no Brasil, dado o 
contexto regulatório, ambiental e mercadológi-
co no Brasil, serão apresentados: as Cotas de 
Reserva Ambiental (CRA), as Letras de Crédito 
Sustentáveis (LCS) para o financiamento de 
comércio de commodities (commodity trade 
finance), os Forest Bonds (FB, debêntures flo-
restais) e os Green Bonds (debêntures Verdes). 
É importante frisar que a apresentação não é 
exaustiva. O intuito é estimular o estudo de 
mais formas de financiamento e também novas 
maneiras de utilizar os mecanismos já existen-
tes para mitigar o desmatamento e recuperar a 
vegetação natural.

a. Cota de Reserva Ambiental 
(CRA)
O Novo Código Florestal (NCF) brasileiro de 

2012 (Lei nº 12.651) trouxe importantes mu-

danças no combate ao desmatamento, como 

o Cadastro Ambiental Rural (CAR), e manteve 

a prática de determinação de percentuais de 

Reserva Legal (RL) nas propriedades agrícolas 

privadas – ou seja, o quanto da vegetação na-

tural do local deve ser preservado. Os valores 

variam de 20% nos chamados “campos gerais”, 

35% de propriedades no bioma do Cerrado até 

80% em áreas de floresta, por exemplo, na 

Amazônia.

De acordo com a nova legislação, o proprie-

tário da terra que, até 22 de julho de 2008, 

possuía um coeficiente de RL inferior ao 

determinado por lei, pode regulariza-lo de três 

maneiras: recompor, regenerar ou compen-

sar a reserva. É nesse contexto de discussão 

regulatória entre diferentes stakeholders que 

surgiram as Cotas de Reserva Ambiental (CRA). 

As CRAs são uma das possibilidades de com-

pensação da RL.

Por intermédio da plataforma BVTrade, da 

BVRio, proprietários com déficit de RL podem 

encontrar os títulos de compensação para seu 

bioma, permitindo assim, a continuidade de 

suas atividades produtivas. Em linhas gerais, 

o desafio das CRAs é exatamente esse: unir o 

desenvolvimento da produção agropecuária à 

proteção das florestas nacionais.

Aplicação ao contexto brasileiro
Ainda existem muitos desafios: as CRAs são 
recentes e sua utilização não apenas como 
instrumento financeiro, mas também como 
mecanismo de compensação, está em estágio 
embrionário. Ainda assim, embora primaria-
mente idealizados como títulos para transação 
bilateral entre deficitários e superavitários de 
RL, a capacidade das CRAs em se transforma-
rem em ativos mobiliários para negociação, 
entre investidores interessados na redução do 
desmatamento e recuperação da vegetação, 
não é negligenciada pelos diferentes agentes 

do mercado.

Por um lado, os formuladores da legislação 
brasileira possivelmente já observavam esse 
potencial ao determinar que as CRAs fossem 
registradas em bolsa ou sistema de registro 
e tivessem a liquidação regulada pelo BCB. 
De outro, a BVRio – para além da plataforma 
de negociação das Cotas - criou um mercado 
futuro, com a expectativa de que as CRAs se 
tornem altamente negociáveis. Esse tipo de pa-
dronização de contratos é vital para a dissemi-
nação do instrumento. Contudo, outras variá-

veis ainda precisam ser mais profundamente 



Oportunidades de Negócios Sustentáveis nas Florestas Tropicais Brasileiras  / 3938 /  Oportunidades de Negócios Sustentáveis nas Florestas Tropicais Brasileiras

analisadas, inclusive questões básicas.

Outro um ponto crucial é em relação à trans-
formação das CRAs em valores mobiliários. De 
acordo com a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), órgão regulador brasileiro, os ativos 
mobiliários possuem algumas características 
obrigatórias, especialmente: (i) ser um contrato 
de investimento coletivo, ou seja, estabelecen-
do uma relação entre o investidor, que fornece 
recursos, e o empreendedor que gerencia o 
ativo subjacente; e (ii) gerar expectativas de 
ganho para o investidor. As CRAs, da maneira 
como se configuram hoje no Brasil, dificilmen-
te poderiam ser caracterizadas como contrato 
de investimento coletivo e, consequentemente, 
como valores mobiliários – embora os critérios 
sejam diferentes de um país para outro.

Por fim, mesmo que sejam formatadas de 

maneira a serem aceitas como valores mobili-

ários, ainda existem potenciais problemas para 

as CRAs, tais como: a oferta e demanda dos 

títulos, que pode ser excessiva e insuficien-

te, respectivamente, em um país com gran-

de cobertura vegetal e requerimentos de RL 

diminutos; e fatores que influenciam o preço 

dos papéis, como o custo de transação, o custo 

de oportunidade e gastos para manutenção das 

reservas por parte dos superavitários de RL.

No Brasil, um exemplo de como as CRAs 

podem funcionar é correlacionando as metas 

de redução de desmatamento dos países e/ou 

do Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation (REDD+) a esses papéis, 

criando um título com retorno fixo de acordo 

com o desempenho na criação de superávits de 

RL, que seriam indicados pelas CRAs. 

Quadro 7 - Análise SWOT das CRAs

Fonte: Sitawi
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Atração de recursos privados para a recuperação da 
vegetação local.

Alternativa de investimentos para investidores interes-
sados na diminuição do desmatamento / recomposição 
de florestas.

Pontos fracos

Dificuldade de configuração como valor mobiliário

Custos de transação, oportunidade e manutenção das RL 
possivelmente impeditivos

Alto grau de incerteza em relação à rentabilidade e 
liquidez
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to Oportunidades

Os compromissos nacionais e internacionais dos países 
em relação às emissões e desmatamento podem incen-
tivar o mercado

O Brasil já possui programa piloto para negociação dos 
títulos

Riscos

Insegurança jurídica

Demanda insuficiente / excesso de oferta em países 
com grande cobertura florestal
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Box IV: Case Bolsa Verde do Rio
O Instituto BVRio é uma organização com a missão de promover o uso de mecanismos 

de mercado para facilitar o cumprimento de leis ambientais e apoiar a economia Verde 

no Brasil. A missão do i-BVRio inclui promover e divulgar conceitos e instrumentos de 

mercado para objetivos ambientais e demonstrar a viabilidade desses mecanismos de 

forma concreta (proof of concept). A partir desse propósito, surgiu a Bolsa de Valores 

Ambientais (BVRio), com o objetivo de alavancar capital do setor privado para imple-

mentar e dar escala as atividades pré-operacionais desenvolvidas pelo Instituto.

Um dos ativos negociados na BVRio é a CRA. Atualmente, já são mais de três mil parti-

cipantes e três milhões de hectares de imóveis rurais com Cotas de Reserva Ambiental. 

Contudo, o volume atual ainda não permite um mercado spot, ou seja, de pronta entre-

ga. Por isso, a BVRio criou um Mercado de Contratos Futuros (CRAF). Esses contratos 

estabelecem obrigações entre os proprietários superavitários e deficitários de RL. Com 

o uso de contratos-padrão, a empresa espera dar mais liquidez e facilitar a criação de

um mercado secundário.

Fonte:

BV Rio
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Quadro 9 - Análise SWOT das LCSs

Fonte: Sitawi

b.Letra de crédito sustentável 
(LCS)
As transações de comércio internacional são 
financiadas, basicamente, de duas formas: 
por meio de operações denominadas open 
account, nas quais o envio e recebimento das 

mercadorias antecedem seu pagamento; ou, 
quando há a exigência ou necessidade de mais 
garantias por parte do exportador/importa-
dor, por meio da escrituração de mecanismos 
de trade finance. Esse segundo processo é 
esquematizado de maneira simples na figura a 
seguir: 

Quadro 8 - Commodity Trade Finance (CTF)

Fonte: BEI; SITAWI

De modo geral, após estabelecer um contrato 
de compra com um exportador, o importador 
solicita ao seu banco a emissão de uma Letra 
de Crédito (LC), um documento padronizado 
e amplamente utilizado no comércio interna-
cional, que garante o pagamento ao vendedor, 
reduzindo seu risco. Com esse papel em mãos, 
o exportador pode enviar sua mercadoria com 
a segurança do recebimento do valor devido, 
o que não ocorre nas transações do tipo open 
account. De maneira análoga, a LC também 
pode ser utilizada para garantir que todas as 

exigências do comprador sejam efetivadas pelo 
vendedor. O mercado internacional de commo-
dities usa esses instrumentos em larga escala 
e é possível incluir questões relacionadas ao 
desmatamento e à sustentabilidade em geral 
nesse processo.

O conceito de Letra de Crédito Sustentável 
(LCS) pode ser explicado da seguinte maneira: 
se o importador exige que as commodities que 
deseja comprar sigam determinados padrões 
de sustentabilidade, existentes e internacio-
nalmente reconhecidos, pode demandar de seu 

banco que a LC emitida inclua essas condições. 
Caso esse pedido não adicione significativa 
complexidade ao processo escritural e seja 
possível incentivar importadores, exportadores 
e instituições financeiras a priorizar commodi-
ties sustentáveis, o setor financeiro e as LCSs 
podem ter papel importante na concretização 
de padrões de sustentabilidade na cadeia de 
produção de commodities e redução do des-
matamento. Embora, em um primeiro momento, 
esse instrumento tenha sido pensado para 
commodities agrícolas, nada impede que seus 
princípios sejam aplicados para outros tipos 
e até mesmo para transações do tipo open 
account.

Aplicação ao contexto brasileiro
A principal vantagem da LCS é que se trata de 
uma adaptação relativamente simples de um 
instrumento financeiro já conhecido e utilizado 
em larga escala no mercado. Para países cujas 
commodities possuem uma importante parti-
cipação no produto nacional, como no Brasil 
(6,8%), a LCS pode se tornar uma relevante 
ferramenta no combate ao desmatamento. O 
Brasil ainda carece de leis e políticas fortes 
voltadas para as transações internacionais com 
critérios sustentáveis. 

Instituições financeiras podem adotar o in-
centivo a essas práticas como estratégia de 

negócios. Dessa forma, reduziriam sua ex-
posição a riscos legais e de reputação deri-
vados de transações com importadores e/ou 
exportadores, que transacionem commodities 
irregulares ou de origem questionável. Além 
disso, abririam caminho para novos mercados, 
advindos de uma pressão cada vez maior de 
investidores e da sociedade civil organizada 
pela inclusão de critérios sociais e ambientais 
em suas práticas. 

Nesse sentido, é vital a interação do setor 
produtivo com o segmento financeiro para a 
criação de um ambiente favorável ao desenvol-
vimento de práticas de produção sem desma-
tamento e a disseminação dos instrumentos 
financeiros correlatos. Iniciativas voltadas tanto 
para o setor primário como para o de servi-
ços financeiros, e seu trabalho conjunto, têm 
um papel crítico nesse ponto, podendo atuar 
inclusive como certificadoras para os produ-
tos gerados (ver caso ao final dessa seção). 
Bancos membros do BEI, como Santander e 
BNP Paribas, têm atuação no Brasil e podem 
catalisar esse processo.

É necessário um amplo esforço não somen-
te de criação de critérios para essas Letras 
de Crédito, que podem ser derivados de leis, 
políticas públicas ou exigências do mercado e 
da sociedade civil, como também o trabalho de 
certificação e monitoramento do cumprimento 
desses padrões e, adicionalmente, de incorpo-
ração dessas novas práticas pelos produtores.

In
tr
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co Pontos fortes

Adaptação de instrumento financeiro amplamente utili-
zado e conhecido pelo mercado.

Os benefícios são fáceis de serem compreendidos e 
tangibilizados.

Pontos fracos

A integração de questões adicionais às LCS pode ser 
custosa e criar dificuldades a um processo já complexo
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to Oportunidades

A pressão de diferentes agentes da sociedade e do 
mercado colocam as LCS como oportunidade de negó-
cios e de redução de riscos.

Com a maturidade do instrumento, este pode ser 
replicado com razoável facilidade para outros tipos de 
commodities e transações internacionais.

Riscos

Depende, em grande parte, da integração dos padrões de 
sustentabilidade pelos produtores, exigindo esforço de 
educação e monitoramento.

Os incentivos precisam vir de um conjunto grande de 
diferentes agentes.
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Box V: Caso da cadeia do óleo de palma
O Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) é uma iniciativa criada em 2004 para a 

produção e uso sustentável do óleo de palma, reunindo diferentes partes interessadas 

do mercado, tais como: produtores, processadores, traders, ONGs e instituições finan-

ceiras. Os signatários adotam uma série de princípios para considerar o óleo de palma 

como sustentável e identificar produtores que operam de acordo com eles. A produção 

de óleo de palma certificada recebe o carimbo de Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). 

A existência dessa certificação, com processos bem definidos e reconhecimento interna-

cional, permite que os agentes de mercado ofereçam ou exijam óleo de palma livre de 

desmatamento.

O vendedor mantém seus produtos certificados armazenados separadamente e, duran-

te o processo de trade finance escritural, anexa a documentação relativa ao CSPO ao 

restante dos papéis exigidos. Como mencionado anteriormente, a certificação pode ser 

exigência do comprador ou um diferencial apresentado pelo exportador.

Para as instituições financeiras, é de suma importância compreender como se dá o 

processo de verificação da certificação. No caso do RSPO, essa atividade é realiza-

da anualmente por meio de método próprio, corroborada por uma auditoria externa 

independente.

De forma geral, a utilização de padrões e certificações internacionais com processos 

reconhecidos internacionalmente é a maneira mais fácil de transformar LC em LCS, 

dado que não cria muitos passos e custos.

Fonte:

BEI

c. Forest Bonds (Debêntures
Florestais)
Os Forest Bonds são títulos de dívida focados 
em dar escala e velocidade aos investimentos 
para redução das emissões de GEE e manejo 
sustentável de florestas. Eles não diferem dos 
títulos de dívida tradicionais: são instrumentos 
financeiros de renda fixa, podem ser emitidos 
por governos, instituições financeiras ou em-
presas, com a peculiaridade de estarem atrela-
dos à conservação ou recuperação de florestas. 
Essa relação pode ser estabelecida por meio 
do financiamento a um projeto específico ou 
ligada aos fluxos de caixa de diferentes ativos 
florestais securitizados.

O incentivo ao uso de títulos vem principal-
mente da percepção de que ainda existe uma 
lacuna significativa de investimentos para a 
redução do desmatamento e recuperação de 
vegetação nativa. Para que o desmatamento 
seja reduzido apelas pela metade, estimativas 
indicam que, por ano, aproximadamente US$30 
bilhões são necessários. O REDD+, por exemplo, 
embora seja uma grande oportunidade, ainda 
possui uma demanda baixa e volátil – e um 
fluxo de capitais constante e significativo é 
preciso para garantir a proteção das florestas.

Nesse sentido, a utilização de títulos traz 
algumas vantagens. Por ser um instrumento 
bem conhecido, pode atrair diferentes tipos de 
investidores e, consequentemente, mais capital 
e de maneira mais rápida. Além disso, pode 
ser desenhado de forma a garantir um fluxo de 
caixa mais consistente por meio da diversifi-
cação das receitas – não dependendo apenas 
do potencial de sequestro de GEE das flores-
tas, mas também de outros serviços ambien-
tais, que podem possuir características locais 
específicas, e torna-los mais atraentes para 
diferentes tipos de agentes.

No que tange a sua viabilidade, dois pontos de 
vista, em especial, devem ser adotados para a 
análise: a perspectiva dos compradores desses 
títulos (buy side) e dos responsáveis por sua 
formatação e oferta (sell side). Em relação 
ao primeiro enfoque, algumas características 

básicas são necessárias para atrair o capital 
de diferentes investidores: os Forest Bonds pre-
cisam ser simples, transparentes, comparáveis, 
líquidos e confiáveis em relação às opções do 
mercado. Embora sejam atributos um tanto 
quanto óbvios, a montagem de um instrumen-
to que possua todas essas qualidades não é 
tarefa fácil. 

Para atrair os mais diversos tipos de investido-
res, o ideal é que o título seja mais voltado ao 
conceito de “investimento responsável”, ou seja, 
que não abra mão do retorno financeiro, mas 
assegure salvaguardas sociais e ambientais. 
Contudo, as primeiras emissões podem ter um 
foco diferente, mais voltado para o investimen-
to de impacto, que aceite um retorno financeiro 
menor para gerar um efeito socioambiental 
mais significativo. Assim, em um primeiro 
momento, atrair investidores mais preocupados 
com a questão do desmatamento do que com o 
retorno financeiro, como governos, doadores e 
instituições multilaterais, pode ajudar a criar e 
amadurecer o mercado, eventualmente evoluin-
do para o primeiro modelo. Essa abordagem 
segmentada, focando em diferentes nichos de 
mercado, é fundamental para a estruturação do 
mercado de Forest Bonds.

Em relação ao sell side, também existe um 
bom número de preocupações. O mercado de 
dívida global possui emissões na casa de 
centenas de trilhões e os Green Bonds - títulos 
ligados a soluções para questões climáticas, 
como projetos de eficiência energética - cres-
cem a cada ano de maneira significativa. 
Porém, o percentual desses instrumentos 
relacionados a florestas ainda é muito baixo, 
exatamente porque focam somente na capaci-
dade de mitigação das mudanças climáticas 
dessas regiões. 

Logo, um Forest Bond deveria ter foco nos 
benefícios múltiplos das florestas: além do 
clima, sua capacidade de garantir alimento, 
água, energia, saúde e habitação. Essa questão 
tem um efeito prático: não se basear somen-
te na relação entre carbono e floresta, mas 
também em todos os serviços ambientais que 
esses ecossistemas podem oferecer, gera uma 
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Fonte: Sitawi

multiplicidade de fluxos de caixas que podem 
ser utilizados para estruturar o título e atrair 
investidores.

Um título pode, assim, estar estruturado de 
diferentes formas:

• Baseado no fluxo de caixa de um ou mais
projetos de preservação ambiental;

• Utilizado para o financiamento ou refinancia-
mento de empréstimos de reflorestamento,
com o retorno ligado ao pagamento desses
empréstimos;

• No caso de emissão pelo poder público, fun-
damentado no fluxo de caixa da legislação
criada, como taxas e impostos florestais;

• Modelos híbridos.

Como ainda é muito difícil encontrar fluxos 
de caixa viáveis e não destrutivos para esse 
caso, a participação do setor público é essen-
cial para o desenvolvimento dos Forest Bonds. 
Nesse contexto, mais uma vez, há possibili-
dades para os governos incentivarem os seus 
objetivos nacionais e ligados ao REDD+ através 
do estímulo a projetos privados: estabelecendo 
contratos de performance, garantindo a compra 
de créditos REDD+; elevando a certeza quanto 
ao preço desses créditos, por meio de opções 
de compra; subsidiando esses créditos.

Aplicação ao contexto brasileiro
Os títulos podem servir como ferramenta para 

alavancar recursos para o desenvolvimento 
e implementação de políticas, como a cria-
ção de uma estrutura de governança para o 
tema e financiamento de empreendimentos 
com impacto positivo em florestas. Já existem 
algumas experiências na utilização desse tipo 
de instrumento para acelerar a criação de 
políticas para o desenvolvimento econômico, 
sem desmatamento, em diversas regiões com 
condições geográficas e regulatórias similares 
às do Brasil (ver caso nessa seção).

No caso específico brasileiro, o enorme mer-
cado de títulos tradicionais e o crescimento 
consistente de instrumentos de princípios 
semelhantes, como os Green Bonds - cuja 
primeira emissão no Brasil ocorreu em 2015 
- pavimentam o caminho para a criação dos
Forest Bonds. Aliado a esse fato, o contexto
regulatório do Brasil também facilita, já que a
maturidade das legislações ambientais permi-
te a criação de políticas públicas essenciais
para o fomento a esse mercado, inclusive por
meio da utilização das estratégias nacionais do
REDD+.

Por causa de uma maior capilaridade e inte-
resse direto nos territórios, governos estaduais 
surgem como candidatos na emissão de títulos 
e montagem de um quadro de políticas efetivo. 
Outro fator favorável para a emissão de títulos 
em um nível estadual é a melhor gestão e 
identificação das necessidades de biomas 
locais.

Quadro 10 - Análise SWOT dos FBs

In
tr

ín
se

co Pontos fortes

Instrumento conhecido e amplamente utilizado no 
mercado.

Atração de recursos privados para a recuperação da 
vegetação local.

Atração de diferentes investidores.

Maior escala e velocidade para investimentos em 
florestas

Pontos fracos

Incerteza em relação à rentabilidade e liquidez

Necessidade de diversificação dos fluxos de caixa que 
baseiam os títulos

Am
bi

en
te

 d
e 

in
ve

st
im

en
to Oportunidades

Os compromissos nacionais e internacionais dos países 
em relação às emissões e desmatamento podem incen-
tivar o mercado

Já existem algumas iniciativas de geração de receita 
para basear os fluxos de caixa dos títulos

Maturidade da legislação ambiental dos países pode 
gerar políticas públicas positivas para os FBs

Riscos

Alta dependência dos recursos governamentais, legisla-
ção e políticas públicas

O mercado embrionário ainda exige investidores mais 
voltados para investimento de impacto

Case: Integrated Forestry 
Development Project (China)
Desde 2008, o Banco Mundial obtém recur-
sos de investidores de renda fixa por meio da 
emissão de Green Bonds, nos quais a remune-
ração é baseada no desempenho de projetos de 
sua carteira, que visam mitigar as mudanças 
climáticas ou ajudar as pessoas afetadas a 
se adaptarem. Já foram feitas 115 emissões, 
envolvendo aproximadamente US$9 bilhões.

Um desses projetos, realizado em parceria com 
o governo chinês, é voltado especificamente
para a melhora das condições ecológicas de
florestas desmatadas via plantio de espécies
nativas e aumento da capacidade das institui-
ções locais para o manejo florestal. Entre os
indicadores para mensuração de desempenho,
estão o número de hectares de florestas com
manejo sustentável e a quantidade de produ-
tores rurais treinados no tema. O custo total
do projeto, que começou em 2010 e se encerra
no fim de 2016, é de US$200 milhões - divi-
didos igualmente entre o governo da China e o
Banco Mundial, que gerou 96% desses recursos
utilizando Green Bonds.

A emissão desse título, baseado em um projeto 
voltado para a preservação e recuperação de 
florestas desmatadas, demonstra que a colabo-
ração entre governos e instituições financeiras, 
especialmente bancos de desenvolvimento, é 

uma das melhores alternativas para apoiar 
projetos de conservação de grande escala. 
Além da capacidade de mobilizar recursos, 
governos também podem promover maior 
segurança jurídica, especialmente em terras de 
domínio público.

d. Green Bonds (Debêntures
Verdes)
Os Green Bonds são títulos de renda fixa 
utilizados para captar recursos com o ob-
jetivo de implantar ou refinanciar projetos 
ou ativos que tenham atributos positivos do 
ponto de vista ambiental/ climático, que são 
denominados projetos verdes. Em português, 
os Títulos Verdes são uma alternativa impor-
tante para estimular iniciativas e tecnologias 
com adicionalidades ambientais positivas nos 
diferentes tipos de organização e, ainda, para 
atrair investidores institucionais como fundos 
de pensão, fundos de previdência, segurado-
ras e gestores de ativos de terceiros (asset 
managers). 

Desta forma, as principais características adi-
cionais de um Título Verde em comparação aos 
títulos convencionais são o uso dos recursos 
em projetos Verdes e a promoção do atributo 
ambiental dos títulos junto aos investidores. As 
instituições financeiras também podem se tor-
nar grandes emissoras de Títulos Verdes para 
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Quadro 11 - Emissões acumuladas de Títulos Verdes rotulados, por tipo de emissor

Fonte: CBI 2016

Quadro 12 - Uso dos recursos de Títulos Verdes rotulados, por setor

Fonte: CBI 2016

financiar empresas sem acesso ao mercado de 
capitais, contribuindo assim para alavancar a 
economia Verde.

No mercado brasileiro, os títulos de renda 
fixa, objeto de distribuição pública ou privada, 
podem ter a adicionalidade ambiental ou be-
nefício climático reconhecidos e, portanto, têm 
potencial para se enquadrarem na categoria 
de Título Verde. São exemplos de instrumentos 
financeiros regulamentados no Brasil e que 
poderiam ser enquadrados como Títulos Verdes:

a. Cotas de Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC);

b. Certificado de Recebíveis do Agronegócio
(CRA);

c. Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI);

d. Debêntures;

e. Debêntures incentivadas de infraestrutura;

f. Letras Financeiras;

g. Notas Promissórias.

São agentes típicos do mercado de Títulos 
Verdes:

a. Emissores;

b. Coordenadores (underwriters);

c. Investidores;

d. Agentes de Avaliação Externa e Reguladores

e Supervisores e Agências de Rating;

e. Agentes Fiduciários;

f. Auditores Financeiros;

g. Sistemas de Registro, Depósito, Liquidação e

Negociação de Valores Mobiliários;

h. Assessores Legais.

Títulos Verdes também podem ser emitidos 

no exterior, utilizando qualquer instrumento 

regulamentado na jurisdição escolhida, como 

bonds, notes ou commercial papers.

Até 2012, os únicos Emissores de Títulos 

Verdes eram os bancos de desenvolvimento 

multilaterais. Desde então, empresas, municí-

pios, agências de crédito à exportação e ban-

cos comerciais aumentaram significativamente 

a participação como Emissores deste tipo de 

título. De acordo com a figura abaixo, as emis-

sões por empresas privadas estão alcançando 

o valor acumulado das emissões dos bancos

multilaterais.

O Brasil é um dos maiores exportadores de 
papel e celulose do mundo, as emissões de 
Títulos Verdes são estimuladas pelo câmbio 
favorável às exportações e forte demanda in-
terna. Em relação ao uso dos recursos obtidos 
com a emissão de Títulos Verdes, prevalece 
ainda o setor de energia enquanto o setor 
florestal corresponde a uma pequena parte, 
contudo, possui um papel muito importante 
pela capacidade das florestas em armazenar 
carbono. 

O Conselho Internacional das Associações de 
Papel e Celulose (ICFPA) estima que a contri-
buição das florestas e do uso da terra para 
mitigação represente entre 20 e 25% das 
metas de redução das emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) globais. Os 7,74 milhões de 

hectares de eucalipto, pinus e demais espé-
cies plantadas para fins industriais no Brasil 
absorvem 1,69 bilhão de toneladas de CO2 da 
atmosfera, o equivalente a um ano de emissões 
nacionais. As florestas plantadas também for-
necem matéria-prima renovável para a geração 
de energia do setor, em substituição ao uso de 
fontes fósseis, contribuindo para a redução das 
emissões de GEE.

Além disso, o crescimento das áreas com 
certificação de manejo sustentável e o aumen-
to de conteúdo reciclado do papel e produtos 
derivados são exemplos relevantes de ativida-
des positivas do ponto de vista ambiental. Mais 
de 60% do plantio de florestas comerciais no 
Brasil são certificados, o que reforça as boas 
práticas.

Custos
Os custos de emissão de um Título Verde ten-
dem a ser um pouco maiores que as emissões 
de títulos convencionais, por que preveem 
a contratação de um Agente de Avaliação 
Externa para fornecer um parecer indepen-
dente sobre o aspecto Verde do título. Caso o 
Emissor não publique relatórios de sustentabi-
lidade ou anais, deverá divulgar, ao menos em 

mídias eletrônicas, relatórios periódicos sobre 
a aplicação dos recursos captados em Títulos 
Verdes e os resultados alcançados de acordo 
com o processo de emissão. Esta divulgação 
pode ser feita sem custo adicional, em uma 
área específica do portal eletrônico do emis-
sor, que poderá incluir o parecer de Avaliação 
Externa. Os demais custos são semelhantes às 
emissões convencionais.
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o diretor de relações institucionais da Febraban, Mário Sérgio Vasconcelos, não espera 

qualquer incentivo fiscal ou outro apoio do Estado como resultado da crise.

Volume de títulos sustentáveis até agora é muito baixo
Na comparação internacional do estudo “ Bonds and Climate Change – The State of the 
Market 2017”, da Iniciativa Climática CBI, o Brasil está muito atrás dos outros países 
do BRIC. Em setembro de 2017, a consultoria SITAWI calculou um excelente volume de 
títulos sustentáveis com e sem marcação verde de US $ 3,7 bilhões para o Brasil. Só 
em 2017, a RPC sozinha gastou US $ 36,4 bilhões em títulos climáticos. O CBI registrou 
US $ 4,6 bilhões para a Índia em 2017 e US $ 4 bilhões para o México.

A tendência mundial de produtos financeiros verdes também está estimulando as gran-
des empresas brasileiras. Um dos prominentes emissores é a BRF, uma das maiores 
empresas de alimentícias (carne) mundialmente, as empresas de papel e celulose 
Suzano, Fibria e Klabin, assim como as empresas de energia CPFL, Omega Energia e Rio 
de Energia. Outras partes interessadas incluem o grupo petroquímico Braskem e o setor 

de etanol, incluindo a Raízen (joint venture entre Shell e Cosan).

 Quadro 13 - Green Bonds de Empresas e Bancos brasileiros

Box VI: Brasil monta seu próprio mercado para Green Bonds 

Por Gloria Rose, Germany Trade & Invest, São Paulo

Embora o Brasil esteja se recuperando lentamente da crise econômica, as instituições 
financeiras estão tentando impulsionar o desenvolvimento do mercado de Green Bonds. 
As primeiras corporações brasileiras emitem títulos verdes no exterior. O Brasil tem 
um grande potencial para projetos sustentáveis dessas emissões e uma vez que ainda 
não há provedores de serviços locais experientes, abrem-se oportunidades para empre-
sas de consultoria alemãs de consultoria e agências de classificação. (Endereços de 
contato).

O desenvolvimento do mercado brasileiro de títulos verdes está no começo. As primei-
ras etapas importantes em outubro de 2016 foram a declaração do “Brazil Green Bond 
Statement” de seis instituições financeiras e a publicação de diretrizes para a emissão 
de investimentos verdes (em inglês em https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/
documentos/ Guia de PDF / Release% CC% 83o_ti% CC% 81tulos_verdes_ING.pdf). 
Imediatamente depois, o grupo de papel e celulose Suzano emitiu os primeiros Green 
Bonds em reais. Em maio de 2017, o Banco de Desenvolvimento (BNDES), em parceria 
com a Climate Bank Initiative, a qual é apoiada por inúmeros bancos internacionais, 
tornou-se o primeiro banco brasileiro a captar US $ 1 bilhão em títulos verdes. Esses 

títulos financiam projetos aprovados no setor de energia eólica e solar.

O Mercado precisa de empresas experientes em consultoria e auditoria
Para o desenvolvimento de estratégias mais sustentáveis, análises de portfólio e se-
gun¬das opiniões (Second Party Opinion-SPO), faltam empresas e agências de consul-
toria e auditoria experientes e reconhecidas. Contudo, especialmente os Títulos Verdes 
de grupos brasileiros denominados em euro, oferecem oportunidades de negócios para 
em¬presas alemãs desses setores. O banco alemão Deutsche Bank já atuou como coor-
de¬nador líder e Joint Bookrunner ao colocar os primeiros Títulos Verdes latino-ameri-
canos da BRF no mercado.

A falta de provedores locais secundários é uma questão fundamental na construção 
do mercado brasileiro. Desafios adicionais surgem das características do mercado de 
capitais brasileiro: títulos do governo respondem por mais da metade do volume de 
mercado de títulos em aberto. O baixo nível de liquidez no mercado secundário dificulta 
o desenvolvimento do mercado de títulos corporativos. Com uma baixa participação de 
investidores privados e estrangeiros, o mercado é altamente concentrado.

A atual crise econômica brasileira atrasa o desenvolvimento do mercado de Green 
Bonds. No entanto, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) conduzem inicia¬-
tivas para o desenvolvimento do mercado. Na medida em que a economia se recupera, 
novos produtos de financiamento devem estar disponíveis para as empresas. No entanto, 

Empresa
(Setor)

Volume
Mês da emissão 
(Duração em 
anos)

Cupom 
(em %)

��������������������

BRF 
(alimentos)

500 Milhões 
Euros(mais 
que 4x)

Maio 2015 (7) 2,82
BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch 
(BofA), Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley 
und Santander/Sustainalytics

Suzano (papel 
e celulose)

500 Milhões 
US$ (2,5x)

Julho 2016 (10) 5,75
BB Securities, Itaú, Bradesco, BTG, JP Morgan 
und Santander/Sustainalytics

CPFL (energia 
eólica)

200 Milhões. 
R$

Outubro 2016(5) 126 CDI Santander/SITAWI

Suzano 1 bilhão R$
Novembro. 2016 
(8)

96 CDI
Agribusiness Receivables Certificates (CRA) 
über EcoAgro/SITAWI

Fibria (papel e 
celulose)

700 Milhões 
US$

Janeiro. 2017 
(10)

5,5
Bank of America-Merrill Lynch, BNP Paribas, 
Citi, HSBC und JP Morgan/Sustainalytics

Fibria (papel e 
celulose)

700 Milhões 
US$

Janeiro. 2017 
(10)

5,5
Bank of America-Merrill Lynch, BNP Paribas, 
Citi, HSBC und JP Morgan/Sustainalytics

Omega Ener-
gia (energia 
eólica)

42,4 Milhões 
R$

Março 2017 (10)
7,38 
+IPCA

k.A./SITAWI

BNDES 
(Fundos para 
energia eólica 
e solar)

1 Bilhões 
US$ (5x)

Maio 2017 (7) 4,75
Bank of America Merrill Lynch, Credit 
Agricole und JP Morgan /Sustainalytics

Rio Energy 
(energia 
eólica)

111,8 
Milhões. R$

Maio 2017 (12)
7,8 
+IPCA

Banco Itaú BBA, XP Investimentos und 
Santander/SITAWI
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Apenas China e Índia oferecem mais potencial para títulos verdes entre os 
mercados emergentes
Algumas empresas brasileiras já possuem conceitos de sustentabilidade e um portfólio 
adequado de projetos sustentáveis para emissões de Green Bonds. Para o diretor de 
relações com investidores da Suzano, Marcelo Bacci, a emissão de títulos verdes foi um 
passo natural que não exigiu ajuste dos procedimentos. Para 2018, o grupo sueco SEB, 
pioneiro no segmento de Green Bonds, estimou o potencial de emissão de títulos verdes 
brasileiros em torno de US $ 3 bilhões.

O estudo “ Climate Investment Opportunities in Emerging Markets “ da International 
Finance Corporation (IFC) do Banco Mundial calcula a estimativa para investimen-
tos sustentáveis inteligentes no Brasil entre 2016 e 2030 de 1.316.000 milhões US $. 
Apenas a China (US $ 14,903 bilhões) e a Índia (US $ 2,096 bilhões) receberam um 
potencial maior.

A consultoria SITAWI vê o maior portfólio de projetos sustentáveis na agricultura, nas 
indústrias florestal e de papel e celulose, bem como no campo das energias renováveis. 
Cidades e estados brasileiros não podem emitir títulos de dívida. Há também oportuni-
dades para títulos verdes através da concessão crescente na área de gestão de resídu-
os e transporte. Em termos de refinanciamento, a SITAWI enxerga novas oportunidades 
para títulos verdes. Segundo a FEBRABAN, os empréstimos às empresas dos setores 
verdes somaram em 2014 um total de 153 bilhões de reais (R $; cerca de 47 bilhões 
de euros, a taxa média em dezembro de 2014: 1 EUR = 3,2499 R $), e 9,6% de todos 
os empréstimos corporativos.

Modelos de emissão
Aspectos como as condições financeiras, o 
montante da emissão, o tipo de papel e o re-
torno aos investidores são definidos de acordo 
com o mercado e o interesse dos Emissores e 
Investidores, contemplando uma análise de ris-
co/retorno. O retorno financeiro do título Verde 
pode ser garantido pelo:

• Fluxo de caixa do Emissor como um
todo, como nos casos em que o título
Verde é emitido para um conjunto de

projetos ou um programa de investimen-

tos verdes;

• Fluxo de caixa gerado pelo Projeto Verde,

caso comum quando a oferta de emis-

são é estruturada a partir de um projeto

específico ou da constituição de uma

Sociedade de Propósito Específico - SPE.

• Os Green Bonds também podem ser uma

fonte de financiamento complementar a

outras, como financiamento bancário ou

recursos próprios do Emissor.

Empresas em geral:
Empresas com negócios 
exclusivamente verdes (pure 
play)

������������
����������

Programa de investimentos 
verdes

Financiamento de Projetos 
Verdes com a emissão de 
Títulos Verdes. Os Projetos 
definem a atividade ou 
empreendimento para o 
qual serão destinados os 
recursos, a serem obtidos 
com a emissão dos títulos.

Financiamento de pro-
grama de investimentos 
verdes, sem especificação 
dos respectivos projetos 
no momento da emissão. 
Indicação apenas das 
categorias de projetos 
dos recursos que serão 
destinados (ex. eficiência 
energética, geração de 
energia renovável, trata-
mento de efluentes, etc.) 
Detalhamento pode ser 
feito posteriormente.

No caso das empresas 
com negócios exclusiva-
mente verdes (pure play – 
no mercado internacional) 
os recursos obtidos com 
os Títulos Verdes podem 
ser destinados aos negó-
cios gerais da empresa, 
sem especificação dos 
projetos que serão finan-
ciados com os recursos 
obtidos.

Podem atuar como Emisso-
res, Coordenadores das 
emissões das empresas 
ou atuar como Investido-
res. Os bancos comerciais 
e de desenvolvimento 
destacam-se como as 
instituições financeiras 
de maior relevância no 
mercado internacional de 
Títulos Verdes.

Us
o 

do
s 

re
cu

rs
os Financiamento ou refi-

nanciamento de um ou 
de conjunto de Projetos 
Verdes identificados.

Financiamento de um pro-
grama/conjunto de investi-
mentos que se enquadram 
nas categorias de projetos 
elegíveis para emissão de 
Títulos Verdes.

Os recursos são destinados 
aos negócios gerais da 
empresa, sem a necessária 
especificação dos projetos 
ou ativos que serão finan-
ciados.

Os recursos são alocados 
para financiamento ou 
refinanciamento de seus 
projetos ou de carteiras de 
Projetos Verdes de clientes.

Pr
oc

es
so

 d
e 

em
is

sã
o Um Grupo Empresarial 

poderá estruturar a emis-
são em nome de qualquer 
uma das empresas que o 
integram constituir uma 
ou várias Sociedades de 
Propósito Específico (SPE), 
para abrigar Projetos 
Verdes e a emissão dos 
Títulos Verdes para seus 
respectivos financiamentos.

A abordagem de emissão 
se diferencia neste caso 
pela relevância especial 
dos critérios de elegibi-
lidade para seleção dos 
Projetos Verdes, uma vez 
que os Projetos Verdes 
não são especificados no 
momento da emissão do 
Título.

Diretrizes válidas para 
todos os emissores de 
Títulos Verdes, para que 
não existam níveis dife-
renciados de transparência 
sobre uso dos recursos, 
sobre os indicadores de 
desempenho ambiental e o 
reporte aos investidores e 
ao mercado.

Definição dos critérios de 
elegibilidade, seleção dos 
Projetos Verdes (próprios 
ou de seus clientes), o 
estabelecimento de indi-
cadores de monitoramento 
ambiental.

Verde(s) próprios que rece-
berão os recursos.

Quadro 14 - Modelos de emissão

Fonte: Pesquisa GTAI

Klabin (papel 
e celulose)

500 Milhões. 
US$ (7x)

Setembro 2017 
(10) 

4,79
Bank of America-Merrill Lynch, Citi, Itaú 
BBA, Morgan Stanley und Santander /
Sustainalytics

Suzano(papel 
e celulose)

200 Milhões 
US$

Setembro 2017 
(9)

5,75 k.A./Sustainalytics

Endereços de Contato

Climate Bonds Initiative - CBI www.climatebonds.net

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvi-
mento Sustentável - CEBDS 

http://cebds.org/

Federação Brasileira de Bancos - Febraban www.febraban.org.br

SITAWI (Empresa de Consultoria) www.sitawi.net

Green Bonds - Ecosystem, Issuance Process and 
Regional Perspectives, Brazil Edition

http://www.emergingmarketsdialogue.org/dms/giz-
-emd/news/news9/GIZSEBCEBDS_Green_Bonds_Bra-
zil_Edition.pdf?z=1516665600076
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A tendência é que a demanda por Green Bonds 
cresça. Os Títulos Verdes ofertados têm sido 
rapidamente colocados no mercado internacio-
nal, indicando forte demanda. Alguns inves-
tidores, incluindo grandes gestores de ativos 
globais, já criaram fundos exclusivos de Títulos 
Verdes. Porém existe escassez de emissões 
que possam acompanhar a demanda desses 
tipos de investidores, que requerem papéis com 
liquidez, em várias moedas e com vencimentos 
diferenciados.

Segundo uma pesquisa com 81 investidores em 
conservação ambiental, realizada em 2016 pela 
ONG norte-americana Ecosystem Marketplace, 
a clara maioria apontou a falta de oportunida-
des de investimento com perfis de risco/retor-
no adequados como o principal desafio para o 
crescimento dos investimentos em conservação. 
Desta forma, a maioria das organizações listou 
a falta de oportunidades de investimento com 
um histórico favorável (track record), como a 
restrição primária, e outros tantos apontaram 
o tamanho pequeno das transações como simi-
larmente limitante.

Consequentemente, os investidores demandam 

mais projetos que atendam as expectativas 

de risco e retorno e projetos de escala maior. 

Além disso, cobram dos governos mecanismos 

de precificação de serviços e externalidades 

ambientais, assim como, recursos financeiros 

O retorno financeiro de investimentos em 

terrenos ou participação em empresas com 

negócios florestais de conservação é avaliado 

maior do que em Green ou Forest Bonds.

Quadro��������ercebidos no Crescimento do Investimento em Conservação (esquerda) e Percepção das Condições neces-
sárias para aumentar capital de investidores institucionais em Conservação (direita)

Fonte: Ecosystems Marketplace (2016), n81

Quadro 16 - TIR de investimentos em conservação ambiental

Fonte: Ecosystems Marketplace (2016), n81
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al Projetos em setores de 

Transporte Ferroviário, Me-
troviário, Energia Renová-
vel, Eficiência Energética, 
Água, Florestal, Agronegó-
cio e Saneamento.

Setores de Florestas, Ener-
gia Renovável, Saneamen-
to, Gestão de Resíduos e 
Transporte Limpo.

Principalmente carteiras de 
empréstimos para projetos 
de Energia Renovável, 
Eficiência Energética e 
Construção Sustentável.

filantrópicos para a absorção do risco inerente 

a investimentos em conservação. No entanto, a 

Taxa Interna de Retorno (TIR) de investimentos 

em reflorestamento está entre 10 e 15% e em 

uso sustentável, como o madeireiro, entre 5 e 

10%.

Enquanto projetos na fase inicial tendem 

a oferecer 5-10% de retorno, empresas e 

projetos mais maduros chegam a 10-15%.
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Fonte: Ecosystems Marketplace (2016), n81

Quadro 18 - TIR em função do estágio do projeto

Fonte: Ecosystems Marketplace (2016), n81

Quadro 19 - TIR em função da região

Fonte: Ecosystems Marketplace (2016), n81

Os dados mostram que para investir em con-

servação na América Latina, incluindo o Brasil, 

os retornos ficam entre 5 e 9,9%. Em compa-

ração com outros continentes, que permitem 

lucros maiores, a projeção permanece na 

faixa de 5 a 9,9%. Isto indica que a gama de 

projetos é mais homogênea e que o retorno é 

previsível com alto grão de exatidão.

Quadro 17 - TIR em função do instrumento de investimento
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Box VII: O projeto F�������������araguay 
O projeto Forestería Certificada en Paraguay mostra que a administração de flores-

tas naturais, baseada no padrão do mais rigoroso conselho de manejo florestal (FSC), 

pode gerar um retorno atrativo para o investidor, enquanto restaura a biodiversidade 

e promove o emprego em áreas rurais. O projeto cobre 5.650 hectares: uma zona de 

produção de 4 mil hectares e uma área de conservação de 1.650 hectares. Por mais de 

dez anos, a iniciativa é manejada em uma joint venture entre uma empresa local e a 

UNIQUE e, pode ser expandida e replicada em diversas regiões de florestas tropicais. 

Com um retorno financeiro anual de US$1 milhão, gerou lucro de US$70 por hectare 

(descontados os impostos), criou 50 empregos qualificados e estabilizou e formalizou 

uma relação com as comunidades indígenas adjacentes, baseada no respeito mútuo. 

Esse tipo de administração florestal close-to-nature contribui para a restauração da 

biodiversidade do corredor da Mata Atlântica. A capacidade e o empoderamento da 

equipe de administração local são a chave para o sucesso do projeto.

Fonte:

UNIQUE forestry and land use GmbH é uma conselheira de silvicultura e uso da terra e uma empresa de 

investimento florestal situada em Freiburg, Alemanha. (http://www.unique-forst.de)

����������
Conforme exposto, o setor financeiro possui 
grande potencial de impacto nas questões 
relacionadas ao desmatamento. Contudo, os 
exemplos aqui citados não são as únicas pos-
sibilidades de mecanismos de finanças capazes 
de tangenciar o tema – nem mesmo a maneira 
como foram retratados são as únicas formas 
possíveis de utilizá-los. Portanto, para catalisar 
recursos para ações contra o desmatamento, é 
necessário desenvolver um trabalho de explo-
ração dos instrumentos financeiros existentes, 
descobrir novas maneiras de usá-los e, até 
mesmo, a criação de novos mecanismos. Esse 
esforço exige atuação conjunta dos diferentes 
agentes de mercado. Embora cada um possua 
atribuições distintas, o engajamento é funda-
mental para a viabilidade de fluxos financeiros 
sem desmatamento.

Pressões globais devem acelerar a taxa e a 
escala do investimento privado na conserva-
ção. Nesse sentido, podem contribuir para a 
abertura de uma série de novas oportunidades 
de investimento privado envolvendo flores-
tas e uso da terra: os países tem urgência 
para cumprir suas novas metas climáticas, os 
financiadores preocupados com o progressivo 
avanço em direção aos objetivos climáticos e 
de desenvolvimento sustentável e as empresas 
que fazem promessas para produtos de baixo e 
zero desmatamento.

Se um achado desse estudo se sobressai, é o 
alcance de papéis importantes desempenhados 
pelo governo e a necessidade de este continuar 
se portando de maneira proativa na criação 
das condições necessárias para facilitar mer-
cados adequados e criar condições favoráveis 
para o investimento. A criação de programas 
jurisdicionais necessários para o comércio 
sustentável de commodities deve permitir um 
maior investimento em práticas florestais e 
agrícolas sustentáveis. O desenvolvimento de 
políticas e estruturas importantes para mer-
cados como o de carbono florestal ou finan-
ciamento de habitats estimulará novos investi-
mentos na mitigação de florestas e habitats.

Olhando para o futuro - e com vastas áreas de 
florestas em todo o mundo pressionadas para 
a conversão e cultivo - é fundamental que o 
investimento privado no impacto da conserva-
ção cresça para contribuir significativamente 
com a proteção dos recursos das florestas, 
água e biodiversidade. As conclusões deste re-
latório oferecem novas e encorajadoras provas 
de que o capital privado está começando a se 
mover nessa direção.

Embora a disponibilidade de dinheiro privado 
seja uma boa notícia, particularmente quando 
a assistência oficial ao desenvolvimento está 
sob crescente pressão, também há motivo de 
preocupação. Os interesses do setor privado 
são muitas vezes desalinhados com os interes-
ses públicos locais e globais, e as preocupa-
ções sociais e ambientais são, por vezes, muito 
menos importantes para os investidores do que 
a rentabilidade.

Um desafio crucial para os formuladores de 
políticas públicas será de alguma forma reo-
rientar, aumentar e incentivar o financiamento 
privado para fazer fluir em quantidade adequa-
da para práticas sustentáveis, ambientalmente 
corretas e competitivas de manejo florestal, 
que possam apoiar o empreendedorismo flo-
restal responsável e rentável. A parceria entre 
agentes públicos e privados, investidores diver-
sos, comunidades e intermediários pode fazer 
uma grande diferença, criando sinergias que 
se baseiam em interesses comuns. É crucial, 
neste contexto, o cumprimento de padrões am-
bientais e sociais reconhecidos para garantir 
o impacto sustentável de investimentos em 
conservação.

Investidores privados encontram por meio dos 
mecanismos apresentados oportunidades atra-
tivas de investir na conservação, restauração 
e no uso sustentável das florestas tropicais 
brasileiras. Os retornos financeiros são previ-
síveis e estáveis. O rendimento, apesar de ficar 
abaixo do comum no mercado, é compensado 
pelo apelo sustentável e futuros ganhos com 
serviços ambientais.
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normas ambientais e sociais relacionadas 
Por: Roksolana Petrovska, Alex Pra e Lucio Brotto, Etifor, Unidade de Investimentos Sustentáveis

Os investimentos em reflorestamento em 
mercados emergentes têm aumentado e os 
investidores estão à procura de Incentivos 
Sustentáveis e Responsáveis (SRI) para integrar 
Ambiente, Política Social e a Governança (ESG). 
Nesse cenário, o SLB Brasil Econology Fund 
S.A. SICAR, um fundo timberland com capital 
agregado de investidores institucionais e de 
alto patrimônio líquido, acredita que o Brasil 
é o lugar mais atraente para os investidores 
que têm vontade de expor projetos ligados ao 

reflorestamento em sua carteira.

O país oferece um mix superior de alta 
produtividade agrícola, avanços em pesquisa 
e desenvolvimento (incluindo a Embrapa - 
centro de excelência em pesquisa agrícola e 
de floresta tropical), mão-de-obra qualificada 
e um grande e crescente consumo doméstico. 
Desde a década de 1970, o crescimento médio 
anual é de 7,6% para celulose e de 5,7% para 
o papel. Isso faz com que o país seja um local
privilegiado para plantações de eucalipto.
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Por um lado, os investidores tentam minimizar 

os riscos de perda de receita caso ocorra o 

manejo inadequado de plantações, doenças de 

árvores ou incêndios (CIFOR, 2016). Por outro 

lado, os investidores responsáveis levam em 

conta não apenas os resultados financeiros, 

mas também os impactos sociais e ambientais 

que o reflorestamento pode causar (perda de 

biodiversidade, condições de trabalho perigo-

sas, salários injustos etc.), considerando que 

esses impactos também são suscetíveis a 

causar perda de receitas e conflitos com as 

autoridades estatais. Assim, os investidores 

responsáveis exigem de um fundo timberland 

e da empresa responsável pelo manejo de sua 

floresta que utilizem elevados padrões ambien-

tais e sociais. Geralmente, uma certificação 

outorgada pelo FSC garante que a alta gestão, 

normas socioambientais sejam aplicadas à 

floresta que foi plantada.

No caso de investidores responsáveis solici-

tarem ao banco autorizado para investir em 

florestas plantadas por meio de um fundo 

florestal ou outro veículo de investimento, o 

banco deve ter uma política ambiental, social e 

de gestão, (exemplo do ABN AMRO Forest and 

Plantation Policy) para verificar e selecionar a 

propriedade adequada para o reflorestamento 

e a empresa de gestão em nome dos clien-

tes. Os bancos utilizam sistemas sofisticados 

de padrões de investimento (como o Gold 

Standard) e classificações denominadas ESG 

Risk Assessment para filtrar as plantações (e 

empresas de gestão ou fundos), que não cum-

prem os padrões esperados e estão abaixo das 

classificações apropriadas. Eles executam tanto 

o escritório como o plantio com a diligência 

devida para verificar a conformidade da gestão 

de plantação.

É relevante esclarecer o significado de 

Avaliação de Risco (ESG): uma lista de indica-

dores mensuráveis, que estimam globalmente 

o desempenho empresarial, financeiro, social e 

ambiental da empresa que possui plantações. 

E, ainda, do sistema integrado de informação 

de risco (IRIS): catálogo mundialmente reco-

nhecido de indicadores mensuráveis que podem 

ser adaptados às necessidades do investidor.

Um estudo recente de Brotto (2015) investi-

gou os efeitos das ferramentas ISR sobre o 

desempenho financeiro das florestas replan-

tadas no Sudeste Asiático (Camboja, Vietnã) 

e África (Uganda). Este estudo revelou que 

o Gold Standard e a certificação FSC são as 

ferramentas SRI com maior desempenho entre 

as 50 ferramentas SRI analisadas. A Avaliação 

de Risco da ESG permite identificar os 25 

indicadores mais importantes e revela que as 

ferramentas ISR se concentram em indica-

dores que, no terreno, não são as principais 

fontes de risco. (Este é o caso da Certificação 

de Terceiros e Florestas de Alto Valor de 

Conservação (HCVFs)). São poucas as isenções 

onde os instrumentos ISR estão identifican-

do adequadamente os principais riscos, nas 

categorias: Direitos de posse, Saúde e seguran-

ça dos trabalhadores e Avaliação de impacto 

social. Os impactos das mudanças climáticas, 

a sustentabilidade financeira em longo prazo, 

a redução da pobreza e a invasão são classifi-

cados como as fontes de risco mais perigosas 

em todos os 12 estudos de caso.

Os resultados sugerem que os instrumentos 

utilizados mais comuns são os padrões de ges-

tão (como o FSC), as políticas de investimento 

bancário (por exemplo: ABN AMRO Forest and 

Plantation Policy) e os sistemas de classifica-

ção de investimento (IRIS, FairForest). A maio-

ria das ferramentas SRI tem uma abordagem 

setorial ampla e é gerida por organizações 

empresariais. Os investidores estão utilizando 

mais de 30 instrumentos SRI, mas estes são 

caracterizados por um baixo nível de controle, 

em termos de assinatura e/ou participação 

ou possuem, no máximo, uma declaração de 

conformidade. Por outro lado, as empresas de 

plantação estão usando menos instrumentos, 

mas com o nível mais alto de controle, como a 
avaliação de conformidade e certificação.

Aspectos relacionados ao Quadro Legal e 
Institucional e ao Ambiente são os mais 
representados dentro das ferramentas SRI. 
Contudo, aspectos como a Percentagem mínima 
de áreas protegidas, a Redução da pobreza e a 
Prevenção de invasão não são apenas as ques-
tões menos frequentes, mas também as menos 
controladas pelos instrumentos ISR.

Resumindo, as ferramentas SRI estão di-
minuindo substancialmente o risco para os 
investidores, representando uma porcentagem 
de mitigação do risco que varia de 34,31% a 
60,63%. A certificação FSC foi frequentemente 
relatada pelos stakeholders dos projetos como 
um instrumento chave para mitigar o risco de 
investimentos em florestas plantadas.

Fontes:
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sibility on financial return in forest plantations: 
case studies from South America, South East 
Asia and Africa, Padova University
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pdf, último acesso em 06.04.2017.
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Programas de Financiamento do Estado 
Brasileiro  

a. BNDES Florestal
Empresas com projetos voltados ao refloresta-
mento, à conservação e à recuperação flores-
tal, bem como ao uso sustentável de áreas 
nativas a partir de R$1 milhão podem pedir 
financiamento para a linha dedicada do BNDES 
Florestal.  

Os seguintes empreendimentos podem ser 
financiados:

a. Reflorestamento;

b. Fomento florestal;

c. Manejo florestal sustentável em áreas
próprias e de terceiros, incluindo
extração, beneficiamento, transporte e
comercialização de produtos florestais.

Para estas finalidades os seguintes itens po-
dem ser financiados:

a. Estudos, projetos, pesquisa e desen-
volvimento, tecnologia, serviços de to-
pografia, geoprocessamento, imagens
por sensoriamento remoto, inventários,
demarcação, assistência e auditoria
técnica, certificação, monitoramento e
treinamento;

b. Obras, instalações e infraestrutura;

c. Sementes, mudas e viveiros: coleta,
aquisição, armazenamento e produção;

d. Condução da cultura: abertura, prepa-
ro, plantio, replantio, limpeza, poda,
reforma e rebrota;

e. Manutenção florestal: preparação do
terreno, conservação do solo e da
água, irrigação, controle fitossanitário
e biossegurança, aceiros, prevenção e

combate a incêndios florestais;

f. Adequação ambiental, notadamente a
recomposição das áreas de Reserva
Legal e de Preservação Permanente,
inclusive sistemas produtivos de pre-
servação implementados sob o regime
de manejo florestal sustentável nas
Áreas de Reserva Legal;

g. Aquisição de máquinas e equipamentos
nacionais credenciados no BNDES.

O BNDES pode apoiar o capital de giro asso-
ciado a itens de projetos financiados nesta 
linha. Podem solicitar o financiamento:

a. Empresas sediadas no País;

b. Empresários individuais;

c. Associações e fundações; e

d. Entidades e órgãos públicos.

�����������������
As condições financeiras dessa linha/programa 
podem variar conforme o porte do solicitante. 
O BNDES classifica o porte da empresa ou 
instituição conforme segue:

�������
Receita operacional bruta anual ou 
renda anual

Microempresa Menor ou igual a R$360 mil

Pequena empresa
Maior que R$ 360 mil e menor ou 
igual a R$ 3,6 milhões

Média empresa
Maior que R$ 3,6 milhões e menor 
ou igual a R$ 300 milhões

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões
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ceira de investimentos florestais, produtos flo-
restais e mercados de serviços na Universidade 
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Investimentos Sustentáveis na Etifor. Lúcio 
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Quadro 22 - PrazosQuando a empresa integrar um grupo econômi-
co, a classificação do porte considerará a ROB 
consolidada do grupo.

A solicitação de financiamento pode ser envia-
da diretamente ao BNDES por meio do sistema 

Os prazos de carência e de amortização são 

definidos conforme espécies e modelo de ex-

ploração do projeto financiado.

Garantias
a. Para apoio direto: garantias reais (tais

como: hipoteca, penhor, propriedade
fiduciária, recebíveis) e/ou pessoais
(como fiança ou aval), definidas na
análise da operação.

b. Para apoio indireto: negociadas entre
a instituição financeira credenciada e
o cliente.

Considerações adicionais
a. Os empreendimentos deverão ser

adequadamente monitorados com o
intuito de comprovar o atendimento
ao Código Florestal, especialmente
quanto às áreas de preservação per-
manente e reservas legais;

b. Os projetos deverão estar ade-
quados às diretrizes da Política
Socioambiental do BNDES.

�����������������
ou de oxirredução

a. Os projetos deverão constituir mosai-
cos com faixas de vegetação nativa;

b. O fomento florestal deverá estar
formalizado através de instrumento
jurídico próprio;

de Consulta Prévia Eletrônica, ou por meio de 

uma instituição financeira credenciada (agente 

financeiro), segundo as orientações do roteiro 

de pedido de financiamento (operações indire-

tas não automáticas).

Apoio indireto
���������������������������������������

Micro, pequenas e médias empresas 
Custo financeiro TJLP (7,5% ao ano) + Taxa do BNDES 2,1% ao ano + Taxa do 
agente financeiro. Negociada entre a Instituição e o cliente

Demais clientes:
Custo financeiro TJLP (7,5% ao ano) + Taxa do BNDES 2,1% ao ano + Taxa do 
agente financeiro. Negociada entre a Instituição e o cliente

Apoio direto
(Solicitação feita diretamente ao BNDES)

Empresas Custo financeiro TJLP (7,5% ao ano)  + Taxa do BNDES De 1,5% a 4,18% ao ano 

Administração Pública Custo financeiro TJLP (7,5% ao ano) + Taxa do BNDES A partir de 2.5% ao ano

Objetivo do financiamento Prazo do financiamento

Plantio de espécies florestais para fins energéticos e/ou de oxirredução Até 11 anos

Reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas e ao manejo florestal Até 15 anos

Quadro 20 - Taxa de juros

Quadro 21 - P��������������������������������������

c. O BNDES poderá exigir uma partici-
pação mínima de fomento florestal,
a ser estipulada durante a etapa de
análise do projeto, como forma de
assegurar o envolvimento de comuni-
dades locais;

d. A critério do BNDES poderão ser
apoiados projetos de suprimento de
madeira na cadeia produtiva de de-
mais setores, bem como, ferro gusa,
ferro ligas, produtos cerâmicos e cal.

Plantios para recuperação de 
áreas degradadas
Os projetos envolvendo recuperação de Áreas 

de Preservação Permanente e Reservas Legais 

deverão ter a anuência do órgão público 

ambiental, especialmente quanto à locali-

zação e espécies a serem utilizadas. E, as 

Reservas Legais deverão ser, preferencialmen-

te, interligadas com as Áreas de Preservação 

Permanente, visando formar corredores e 

refúgios de biodiversidade.

��������������
Serão exigidos na fase de análise:

a. a. Plano de manejo aprovado pelo
órgão público ambiental competente;

b. Compromisso formal com a certifi-
cação florestal emitida por entidade
independente e de credibilidade
internacional;
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c. No caso de manejo florestal comuni-
tário, a garantia de assistência téc-
nica voltada para o acompanhamento 
de toda a cadeia do produto;

d. Indicação de empresa de auditoria 
externa independente, aceitável ao 
BNDES, que apresentará relatórios 
anuais que comprobatórios do estrito 
atendimento do projeto à legislação 
pertinente.

O apoio a projetos de manejo florestal deverá 
incentivar investimentos em agregação de valor 
na cadeia produtiva da madeira; e em desti-
nação econômica para os resíduos de madeira. 
Por fim, não serão apoiados projetos de manejo 

florestal na Mata Atlântica.

Mais informações:
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/
financiamento/produto/bndes-florestal

Box VIII: Case Guavirá 
Guavirá Industrial e Agroflorestal LTDA. foi 

criada em 1986 no estado de Mato Grosso, 

na região amazônica do Brasil. A empresa 

tem cerca de 250 funcionários trabalhando 

em atividades industriais e florestais. 

Guavirá administra 79.000 hectares de 

florestas naturais no município de Nova 

Maringa e a serraria está localizada a 

cerca de 100 km ao sul da área florestal 

do município de São José do Rio Claro. A 

empresa tem uma capacidade de produção anual de 25.000 m³, produzindo madeira 

serrada, painéis colados, armações, pavimentos e decks para os mercados nacional e 

internacional.

A floresta natural da região é uma zona de transição entre cerrado e florestas tanto 

úmidas, como sazonais tropicais. O manejo florestal é realizado em cerca de 58.000 

hectares (73%) da área total. Os restantes 21.000 hectares são áreas florestais 

protegidas (Áreas de Preservação Permanente e áreas de reserva legal exigidas pela 

legislação florestal brasileira), plantações florestais, terras agrícolas e sítios de 

infraestrutura.

Em 2001, a Guavirá, com o apoio da STCP Engenharia de Projetos, investiu cerca de 

US$12 milhões para expandir a fábrica e aumentar a capacidade de produção anual 

para 54.000 m³/ano. O BNDES forneceu 50% do financiamento, que foi o primeiro 

realizado para uma indústria madeireira baseada na madeira tropical na Amazônia. 

A empresa planta cerca de 500 ha de florestas por ano e atualmente tem cerca de 

3.000ha de florestas plantadas: 77% são teca (Tectona grandis); 16% de eucalipto 

(Eucalyptus urograndis); e 7% de mogno africano (Khaya ivorensis).

Em 2003, a área de floresta natural sob manejo sustentável da Guavirá foi certificada 

pelo Forest Stewardship Council (FSC). Em 2008, a empresa iniciou o processo de 

certificação das florestas de plantio. Atualmente, está vendendo assoalho de madeira 

certificado a partir do desbaste secundário e terciário. Todas as operações florestais 

- incluindo silvicultura, colheita, construção de estradas e transporte - são realizadas 

com equipamento e pessoal próprios. As estradas da floresta podem ser usadas mesmo 

durante a estação chuvosa. Isso permite o acesso durante todo o ano às florestas, 

dando à empresa uma vantagem competitiva muito importante sobre seus concorrentes 

regionais.

A Guavirá também se compromete com a responsabilidade social e contribui para 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, das famílias e da comunidade, 

proporcionando habitação, melhores educação e cuidados de saúde. Parte dos 

investimentos financiados pelo BNDES apoiarão o reflorestamento de áreas degradadas 

e um programa social voltado para habitação, educação e saúde. 

A serraria da empresa possui um certificado de cadeia da custódia, que permite 

aumentar a produção de produtos certificados de alto valor agregado, destinados a 

mercados internacionais. Além disso, o treinamento contínuo dos funcionários sobre 

técnicas de impacto reduzido (Reduced Impact Logging, RIL), tem beneficiado a Gestão 

Sustentável de Florestas (Sustainable Management Of Forests, SFM).

A Guavirá amplia sua área de plantio florestal, em parte por meio do financiamento 

do BNDES. A empresa tem terras suficientes para plantar 10.000 hectares de florestas, 

que é suficiente para fornecer uma nova planta com capacidade de produção acima de 

50.000 m³ por ano de produtos de valor agregado e assegura a sustentabilidade das 

operações.

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-florestal
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-florestal
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Box IX: Case Manoa
A Manoa faz parte do grupo Triângulo 
Pisos e Painéis Ltda. A empresa começou 
a operar em 1972 como produtora de 
compensados em de Curitiba, no Paraná, na 
região sul do Brasil. Em 1983, a empresa 
comprou 73.000hectares de florestas 
naturais no município de Cujubim, no 
estado de Rondônia, na região amazônica. 
Aproximadamente 56.000hectares da 
propriedade (77%) foram destinados para 
SFM, os 17.000hectares restantes foram destinados à conservação e infraestrutura.

Em 1986, o Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária (Incra) realizou um 
programa de títulos de propriedade na região de Cujubim, para regularizar os direitos 
de uso e posse da terra pela Manoa. Estes direitos de posse da terra, legalmente 
reconhecidos, protegiam a área florestal da Manoa contra invasões e assentamentos, 
que são uma das causas do desmatamento na região. Em 1997, a fábrica de 
transformação de madeira foi estabelecida em Cujubim, com uma capacidade de 
produzir anualmente cerca de 20.000 m³ de folheados e madeira serrada. A empresa, 
então, passou a pôr em prática a gestão sustentável e se tornou uma das pioneiras 
na adoção das práticas de SFM no Brasil. Em 2002, após um empréstimo de US$16 
milhões do BNDES, a empresa Triângulo começou a fabricar pisos de madeira 
utilizando, principalmente, madeira produzida pela Manoa.

Desde 2002, a Manoa tem explorado maneiras de melhorar a administração florestal, 
com foco em trazer os negócios para dentro das novas diretrizes legais e aumentar a 
eficiência na transformação industrial. A empresa iniciou um programa de treinamento 
de funcionários e comprou máquinas florestais e equipamentos industriais para 
construir novas infraestruturas de apoio. A capacitação nas operações florestais, nas 
práticas madeireiras e no uso de equipamentos industriais aumentou a eficiência 
e reduziu o desperdício nas fábricas de processamento de madeira e atividades de 
manejo florestal. Como resultado dos esforços, a Manoa foi certificada pelo FSC em 
2005. 

Nesse mesmo ano, a instituição iniciou uma parceria com a Associação Brasileira 
de Produtores de Madeiras e a Organização Internacional de Madeiras Tropicais para 
desenvolver um esquema de certificação florestal natural, no âmbito do Programa 
Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR). Como resultado, em 2006, o CERFLOR foi 
reconhecido pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes e a 
Manoa tornou-se a primeira empresa no Brasil a ser certificada no âmbito do referido 
esquema.

Em 2009, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
citou a Manoa como exemplo de boas práticas quando se trata de Gestão Sustentável 
de Florestas (SMF). A empresa também é importante para a sustentabilidade sócio-
econômica local, gerando cerca de 400 empregos diretos em operações florestais 
e industriais. A adoção de uma gestão sustentável, incluindo técnicas de impacto 
reduzido (Reduced Impact Logging, RIL) e fabricação de produtos de madeira de valor 
agregado, permitiu a Manoa tornar a gestão florestal economicamente viável e tornar a 
silvicultura sustentável. 

No futuro a instiuição também pode começar a plantar florestas para expandir ainda 
mais as operações. Várias espécies introduzidas tiveram bons resultados na indústria 
de madeira maciça no Brasil, como teca, eucalipto e mogno africano. A Manoa antecipa 
que a oportunidade de capacitação reforçada - viabilizada por meio de recursos do 
BNDES - ajudará a aumentar a produtividade e a competitividade de sua operação.
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b. FNE Verde - Programa de 
Financiamento à Sustentabilidade 
Ambiental

�������
a. Produtores rurais (pessoas físicas e 

jurídicas);

b. Cooperativas e associações;

c. Empresas rurais, industriais, comer-
ciais e de prestação de serviços.

Finalidade
a. Financiamento de investimentos para 

manejo florestal; 

b. Reflorestamento (produtos e serviços 
florestais); 

c. Sistemas agroflorestais e 
agrossilvopastoris; 

d. Produção de sementes e mudas; 

e. Recuperação ambiental e convivência 
com o semiárido;

f. Projetos relacionados ao enfrentamen-
to da desertificação;

g. Mitigação dos efeitos da seca e convi-
vência com o semiárido; 

h. Recuperação de áreas degradadas e 
recuperação e regularização de Áreas 
De Preservação Permanente e de 
Reserva Legal;

i. Produção de base agroecológica, 
transição agroecológica e sistemas 
orgânicos de produção, inclusive be-
neficiamento dos produtos; 

j. Energias renováveis e eficiência ener-
gética, incluindo geração e cogeração 
de energia elétrica ou térmica, a 
partir de fontes renováveis e sistemas 
para aumento de eficiência energética 
de empreendimentos.

O teto por beneficiário é limitado entre 90% 
e 100% para investimento, dependendo do 

porte do empreendimento, com taxa de juros 

de 8,53% ao ano e bônus de adimplência de 

15% sobre os encargos financeiros, desde que 

a parcela da dívida seja paga até a data do 

respectivo vencimento.

Prazos de Reembolso e Carência
a. Investimentos fixos e mistos: até 12 

anos, incluídos carência de até quatro 
anos;

b. Investimentos semifixos: até oito anos, 
incluídos carência de até três anos.

Esses prazos poderão ser ampliados:

a. Até 20 anos (incluindo carência de até 
oito anos) para os projetos de geração 
de energia a partir de fontes renová-
veis, substituição de combustíveis de 
origem fóssil por fontes renováveis de 
energia, plantio de florestas, sistemas 
de integração lavoura-pecuária-flo-
resta ou sistemas agroflorestais e 
recuperação de áreas degradadas;

b. Até 20 anos (com carência de até 12 
anos) para projetos de recuperação de 
áreas de reserva legal e preservação 
permanente degradadas, com culturas 
de longo ciclo de maturação;

c. Até 16 anos (com carência de até 
sete anos) para projetos de floresta-
mento e de reflorestamento, conforme 
espécies florestais.

Garantias
Hipoteca; alienação fiduciária; penhor; fiança ou 

aval.

Abrangência
Região Nordeste e os municípios do nor-

te de Minas Gerais e do Espírito Santo 

que estão incluídos na área de atuação da 

Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene).

Agente Financeiro
Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

c. FNO Biodiversidade
Programa de financiamento para manutenção e 

recuperação da Biodiversidade.

�������
Pessoas físicas e jurídicas de direito privado 

do setor rural, inclusive populações tradicio-

nais da Amazônia como povos indígenas, co-

munidades quilombolas, ribeirinhos, extrativis-

tas, pescadores artesanais, entre outros povos 

da floresta; empresas individuais, associações 

e cooperativas.

Finalidade
Financiar investimento, custeio e/ou comer-

cialização para apoiar atividades florestais 

sustentáveis, incluindo:

a. Manejo florestal de escala empresa-
rial e comunitária (inclusive cus-
teio isolado para Plano Operacional 
Anual constante do Plano de Manejo 
Florestal Sustentável);

b. Recuperação da vegetação nativa;

c. Serviços ambientais;

d. Fauna silvestre;

e. Plantas medicinais e aromáticas;

f. Proteção, preservação, recuperação e 
utilização sustentável de mananciais, 
por meio de financiamento atividades 
sustentáveis.

T�����������
Limitado à capacidade de pagamento até o 

comprometimento máximo de 70% da disponi-

bilidade financeira do empreendimento e, ainda:

a. Para investimento fixo: teto entre 90% 
e 100% do valor financiado, conforme 

porte do beneficiário;

b. Para investimento misto: teto de 
investimento até 90% a 100%, con-
forme porte do beneficiário, e custeio 
limitado a 40% do financiamento 
total, podendo ser elevado a 80% 
desde que justificado pela assistência 
técnica;

c. Para custeio não associado ao 
investimento fixo: limites de R$175 
mil e de R$13,5 milhões, conforme a 
localização do empreendimento e o 
seu porte.

Taxa de juros
8,53% ao ano.

Bônus de adimplência
15% sobre os encargos financeiros, desde que 

a parcela da dívida seja paga até a data do 

respectivo vencimento.

Prazos de Reembolso e Carência
a. Investimento fixo ou misto – até 20 

anos, incluída a carência de até 12 
anos, de acordo com o prazo necessá-
rio inerente a cada espécie a partir de 
justificativa da assistência técnica;

b. Semifixo ou misto – até 10 anos, 
incluída a carência de até seis anos;

c. Custeio – até dois anos.

Garantias
As usuais do Banco da Amazônia, contemplan-

do o penhor florestal dos produtos madeireiros.

Assistência Técnica
Os projetos florestais deverão ser elaborados, 

executados e acompanhados por engenheiro 

florestal ou por outros profissionais habilitados 
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na forma da lei e com devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART).

Abrangência
Região Norte do Brasil.

Agente Financeiro
Banco da Amazônia S.A. 

d. FNO Amazônia Sustentável

�������
Produtores rurais, cooperativas e associações; 

pessoas jurídicas de direito privado, dos seto-

res primário, secundário e terciário, inclusive 

Sociedades de Propósito Específico (SPE) e 

empresas individuais; e empresas públicas não 

dependentes de transferências financeiras do 

Poder Público.

Finalidade
Financiar investimento, custeio e/ou comercia-

lização associado a investimento, para forta-

lecer as atividades do segmento industrial de 

transformação de produtos florestais madei-

reiros/não madeireiros oriundos de áreas de 

manejo florestal sustentável, reflorestamento 

e recuperação de áreas desflorestadas e/ou 

alteradas.

T�����������
Limitado à capacidade de pagamento até o 

comprometimento máximo de 70% da disponi-

bilidade financeira do empreendimento, além 

de:

a. Para investimento fixo: teto entre 90%

e 100% do valor financiado, conforme

porte do beneficiário;

b. Para investimento misto: teto de

investimento até 90% a 100%,

conforme porte do beneficiário, e cus-

teio limitado a 40% do financiamento 

total, podendo ser elevado a 80% 

desde que justificado pela assistência 

técnica;

c. Para custeio não associados ao

investimento fixo: limites de R$175

mil e de R$13,5 milhões, conforme a

localização do empreendimento e o

seu porte.

Taxa de juros
8,53% ao ano. 

Bônus de adimplência
15% sobre os encargos financeiros, desde que 

a parcela da dívida seja paga até a data do 

respectivo vencimento.

Prazos de Reembolso e Carência
Carência: até seis anos.

Reembolso
a. Investimento fixo ou misto – até 12

anos, incluída a carência;

b. Investimento semifixo ou misto – até

10 anos, incluída a carência;

c. Custeio e/ou comercialização – até

dois anos.

Garantias
Usuais do Banco da Amazônia.

Abrangência
Região Norte do Brasil.

Agente Financeiro
Banco da Amazônia S.A.

e. FCO VERDE Conservação da
Natureza

�������
Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas), 

cooperativas e associações (equipara-se a 

produtor rural a pessoa jurídica que se dedica 

a atividades florestais).

Finalidade
a. Financiar investimento, custeio ou

custeio associado a projeto de inves-
timento, destinados a:

b. Implantação de manejo florestal sus-
tentado de baixo impacto;

c. Regularização e recuperação de áreas
de reserva legal e de preservação
permanentemente degradadas;

d. Aproveitamento de áreas degradadas
ou alteradas, mediante implantação
de sistemas agroflorestais; vivei-
ros regionais para fornecimento de
mudas; culturas permanentes de
seringueira, erva-mate, pequi e cas-
tanha do Brasil; culturas permanentes
de espécies vegetais nativas para
aproveitamento fitoterápico, alimentar
e energético; florestamento e reflo-
restamento, para fins energéticos e
madeireiros e de celulose.

e. Despesas com regularização fundiária;

f. Conservação e recuperação de micro-
bacias, nascentes e mananciais;

g. Implantação de sistemas agroflores-
tais e florestais, integrados ou não;

h. Produção de alimentos associados a
práticas ecologicamente sustentáveis;

i. Produção de insumos orgânicos, tais
como biodefensivos, biofertilizan-
tes, compostos orgânicos, mudas e
sementes;

j. Serviços e insumos inerentes à fase de
transição da agricultura convencional
para a orgânica, inclusive as relativas
à certificação;

k. Inscrição, certificação, inspeção e
manutenção de projetos de sequestro
de carbono, de redução de emissão
de gases de efeito estufa e projetos
florestais;

l. Assistência técnica necessária até a

fase de maturação do projeto.

T�����������
a. Limitado a R$20 milhões por toma-

dor, inclusive quando se tratar de

grupo empresarial, grupo agrope-

cuário, cooperativa de produção ou

associação de produtores rurais, res-

peitada a assistência máxima global

permitida com recursos do Fundo;

b. Teto por empreendedor individual: R$

20 mil;

c. Investimento fixo ou semifixo: teto

de 90% a 100% do financiamento

proposto, dependendo do porte do

beneficiário;

d. Custeio isolado: de 90% a 100% do

financiamento proposto, dependendo

do porte do beneficiário;

e. Custeio associado ao projeto de

investimento: 30% do valor do

investimento.

Taxa de juros
8,53% ao ano.

Bônus de adimplência
15% sobre os encargos financeiros, desde que 
a parcela da dívida seja paga até a data do 
respectivo vencimento.
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Prazos de Reembolso e Carência
a. Florestamento e reflorestamento

(essências para serraria e lamina-
ção): até 20 anos e carência de até
10 anos;

b. Projetos de recuperação de áreas de
RL e APP degradadas, com apro-
veitamento florestal madeireiro ou
não madeireiro: até 20 anos, com
carência de 12 anos;

c. Reflorestamento para fins energéti-
cos e celulose: até 15 anos, incluída
a carência de até oito anos;

d. Sistemas agroflorestais: até 15
anos, carência de até oito anos;

e. Máquinas e equipamentos: até 10
anos, incluído o período de carência
de até três anos;

f. Demais investimentos: até 12 anos,
incluído o período de carência de
até três anos;

g. Custeio associado a projeto de in-
vestimento: até três anos e carência
de até um ano;

h. Custeio: até dois anos, incluída ca-
rência de até um ano (para primeiro
custeio em projeto de transição da
agricultura convencional à agroe-
cológica, o reembolso poder ser em

até seis anos).

Garantias
Negociadas com agente financeiro.

Abrangência
Região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Distrito Federal.

Agente Financeiro
a. Banco do Brasil S.A. (BB), para

empreendimentos em qualquer mu-

nicípio da Região Centro-Oeste;

b. Banco de Brasília (BRB), para

empreendimentos localizados no

Distrito Federal e nos municípios

de Goiás integrantes da Região

Integrada de Desenvolvimento do

Distrito Federal e Entorno – RIDE;

c. Agência de Fomento de Goiás (Goiás

Fomento), para empreendimentos

localizados no Estado de Goiás;

exceto nos municípios Goianos

integrantes da Região Integrada de

Desenvolvimento do Distrito Federal

e Entorno (RIDE);

d. Banco Cooperativo do Brasil

(Bancoob), para empreendimentos

localizados nos Estados de Goiás

(inclusive nos municípios inte-

grantes da Região Integrada de

Desenvolvimento do Distrito Federal

e Entorno – RIDE), Mato Grosso e no

Distrito Federal;

e. Sistema de Crédito Cooperativo

(Sicredi), para empreendimentos

localizados nos Estados de Goiás

(inclusive nos municípios inte-

grantes da Região Integrada de

Desenvolvimento do Distrito Federal

e Entorno – RIDE), Mato Grosso e

Mato Grosso do Sul;

f. Banco Regional de Desenvolvimento

do Extremo Sul (BRDE), para empre-

endimentos localizados no Estado

de Mato Grosso do Sul;

g. Agência de Fomento de Mato Grosso

(MT Fomento), para empreendimen-

tos localizados no Estado de Mato

Grosso.

Oportunidades para uma nova economia 
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O Brasil tem aptidão florestal naturalmente e 

reúne as principais características para ser o 

berço de grandes plantios de espécies tropicais 

com finalidade econômica. Atualmente, a 

silvicultura florestal de eucalipto e pinus para 

fins econômicos no país é um grande sucesso. 

A atividade teve início há quatro décadas, com 

quase oito milhões de hectares plantados, 

e atende a demanda da indústria química 

(celulose, papel, tintas, têxtil, alimentos, etc.) 

e painéis de madeira estruturantes (MDF, MDP, 

OSB, chapas e compensados). Por outro lado, 

existe uma demanda reprimida por insumos 

provenientes das florestas nativas. Além dos 

produtos diretos (madeiras, frutos, princípios 

ativos), as florestas nativas oferecem também 

os serviços ecossistêmicos, como manutenção 

da água, da biodiversidade e a fixação de 

carbono.

Com a necessidade premente de limitar o 

aumento da temperatura média global em 

2oC até o fim deste século, conforme o 

Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas 

de 2015, a conservação e restauração 

das florestas nativas é fundamental. A 

meta da NDC brasileira de restauração 

e reflorestamento é de doze milhões de 

hectares até 2030. Para ajudar a chegar 

nesse objetivo, o Brasil possui várias políticas 

públicas, iniciativas e compromissos de 

restauração e reflorestamento: Política e 

Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 

Nativa (PROVEG/PLANAVEG), o Plano Nacional 

de Desenvolvimento de Florestas (PNDF), o 

Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, 

a Aliança pela Restauração da Amazônia, a 

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, 

o compromisso com o Desafio de Bonn, a

iniciativa 20x20 e o Código Florestal.

Uma das formas mais efetivas para mitigar 

o aquecimento global é restaurar áreas e

florestas degradadas e de baixa aptidão

agrícola. Nesse sentido, é necessário vencer

alguns desafios. Um deles é viabilizar

economicamente o reflorestamento com

espécies nativas para os diversos tipos de

investidores e produtores rurais. Para isso, o

reflorestamento com espécies nativas precisa

ser visto como investimento de risco conhecido

e com retorno atrativo. Além disso, é preciso

uma engenharia financeira para o uso do

capital público e privado, seja ele reembolsável

ou não. São vários os elementos necessários

para melhorar a relação de risco e retorno

(Figuras 12 e 13). Apesar da relevância dos 12

fatores críticos, o projeto VERENA (Valorização

Econômica do Reflorestamento com Espécies

Nativas e Sistemas Agroflorestais) focou seus

esforços iniciais na modelagem econômica,

P&D, políticas públicas e externalidades, rede

de disseminação e mobilização de recursos.
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Box X: O Projeto Verena
O projeto Verena (http://wribrasil.org.br/pt/projetoverena) analisa oportunidades de 

negócios com espécies arbóreas nativas e sistemas agroflorestais (SAFs), em formato 

puro ou consorciado com outras espécies, para criar um portfólio de modelos econô-

micos atrativos para investidores. O projeto foi iniciado em outubro de 2015 e é fruto 

de uma parceria entre o WRI Brasil e a União Internacional para a Conservação da 

Natureza (UICN), com apoio financeiro da fundação inglesa Children’s Investment Fund 

Foundation (CIFF). 

O objetivo principal do projeto é contribuir para que a silvicultura com espécies nativas 

seja tão rentável quanto o setor de florestas plantadas de exóticas, com os fatores de 

risco do investimento mais conhecidos e, ainda, contribuir com a NDC brasileira para 

reflorestar e restaurar doze milhões de hectares até 2030. Logo, é fundamental superar 

vários obstáculos e investir nos mesmos fatores que contribuíram para o sucesso da 

política industrial do eucalipto e pinus no Brasil.

Por meio de diversos workshops e reuniões com especialistas, pesquisadores, inves-

tidores e representantes de governos, sociedade civil, agências bilaterais e multila-

terais, foram identificados doze fatores críticos para viabilizar uma nova economia 

florestal baseada em espécies nativas. Alguns fatores que se destacaram foram: 

Desenvolvimento de uma plataforma de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; 

Construção de um modelo econômico e framework robusto para diminuir a percepção 

de risco e aumentar o retorno no investimento para o investidor; valoração e moneti-

zação das externalidades positivas do capital natural e social, tais como os serviços 

ecossistêmicos (água, carbono, biodiversidade, etc.).

Fi����������������������������������������������

O Projeto Verena abrange as seguintes tipologias do contínuo florestal: (i) monocultura 

de espécies nativas; (ii) plantio multi-diverso de espécies nativas; (iii) plantio misto 

com espécies arbóreas nativas e exóticas; e (iv) sistemas agroflorestais (SAFs), 

conforme Figura 26. Para definir os estudos de caso a serem usados na modelagem 

econômica, foram utilizadas as seguintes premissas: tamanho da área, tipologia, e 

disponibilidade dos dados. Um total de doze casos foram avaliados.

Fi���������������������������������������������
��������������

http://wribrasil.org.br/pt/projetoverena
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Modelagem Econômica 
A análise econômica é realizada seguindo diversas premissas, tendo como base um flu-

xo de informações que resulta em indicadores econômicos e permite somar ao capital 

financeiro as externalidades do capital natural e humano (Quadro 23).

Para garantir a robustez do modelo, o sistema de produção para cada estudo de caso 
é visitado in loco e descrito ao menor nível, com a decomposição de cada atividade 
operacional em seus respectivos custos e rendimentos (homem-hora/ha; hora-máquina/

ha; insumos utilizados). Além dos custos operacionais, são consideradas as curvas de 
produção e os preços de mercado para os produtos gerados (madeira, frutos, etc.). Estas 
três variáveis são utilizadas na modelagem econômica e são importantes para a mitiga-
ção de risco nos empreendimentos de reflorestamento com espécies nativas. 

Com a identificação dos riscos, é essencial apresentar as estratégias para mitigação 
e as oportunidades que ensejam. A plataforma de P&D para a silvicultura de espécies 
nativas, promovida pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e apoiada pelo 
Projeto Verena, certamente promoverá a melhoria no ambiente de negócios para o reflo-
restamento de espécies nativas, com a redução dos custos e o aumento da produtivida-

de das principais espécies de valor comercial.

Saiba mais: 

wribrasil.org.br/pt/projetoverena

www.wribrasil.org.br/sites/default/files/uploads/Estudo-ProjetoVERENA.pdf

www.wribrasil.org.br/sites/default/files/uploads/Verena_Parceiros.pdf

Fi���������������������������������erena

Quadro��������������������������erena

Conclusões 
O grande desafio do setor de restauração 
e reflorestamento com espécies nativas e 
sistemas agroflorestais é avançar da fase 
de projetos-pilotos para alcançar uma maior 
escala e posteriormente virar mainstream. 
Os caminhos para novos mercados e classes 
de ativos começam com projetos pontuais e 
financiamentos específicos até evoluírem para 
um conceito provado, com liquidez, potencial 
de replicação e escala. Dessa forma, tornam-se 
atrativos para investidores.

Até o momento, a modelagem econômica 
dos 12 estudos de caso analisados pelo 
Verena mostra que é possível obter retornos 
semelhantes ou até acima de algumas 
atividades econômicas de uso da terra. Porém, 
as percepções dos riscos atribuídos à atividade 
ainda são consideradas altas. Os resultados 
financeiros descontados pelo custo de capital 
adequado permitem que investidores ajustem 
o perfil de risco e retorno do reflorestamento 
com espécies nativas.

Em adição ao capital financeiro, a valoração 
das externalidades do capital natural e 
humano indica que pode existir viabilidade 
econômica nos projetos de reflorestamento 
e, também, impacto social local significativo. 

Isso é possível por meio da geração de postos 
de trabalho e renda, impostos e provisão de 
serviços ambientais - como a melhoria da 
qualidade e regulação de água, mitigação e a 
adaptação às mudanças climáticas. 

Os sistemas agroflorestais (SAFs) podem 
ser considerados uma estratégia efetiva 
de aumento da resiliência da agricultura, 
mostrando que é possível diminuir o risco 
em relação ao mercado, produzir alimentos, 
estocar carbono e, diminuir os efeitos das 
mudanças climáticas.

Para o desenvolvimento de uma nova economia 
florestal baseada em espécies nativas e SAFs 
é fundamental a participação do poder público. 
O trabalho mais próximo dos investidores 
fortalece o discurso e influencia atores-
chave para o aprimoramento de políticas 
públicas e privadas, criação de incentivos 
e linhas de financiamento compatíveis com 
o reflorestamento com espécies nativas e 
SAFs. O apoio de fundações filantrópicas e de 
agências - bilaterais e multilaterais - também 
é fundamental para minimizar os riscos e 
melhorar o ambiente de negócios - por meio 
da geração de tecnologia e pesquisa, para 
reduzir os custos e aperfeiçoar os benefícios 
dessa nova economia florestal. 

http://wribrasil.org.br/pt/projetoverena
http://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/uploads/Estudo-ProjetoVERENA.pdf
http://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/uploads/Verena_Parceiros.pdf
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Box XI: Case Amata
Atualmente, a Amata tem duas frentes: Rondônia, com um projeto de manejo 

da concessão do Jamari, e Pará, onde trabalha com a recuperação de áreas 

degradadas. Nos locais nos quais a terra já está exaurida com o ciclo gerado pelo o 

desflorestamento - que rende um volume importante de receita em curto prazo, mas 

que é rapidamente finalizado e deixa o pasto pouco produtivo e a terra praticamente 

subutilizada - a Amata realiza o plantio de florestas nativas para, de alguma forma, 

recuperar a atividade florestal e econômica.

A Amata tem equipes locais, mas o planejamento é feito em São Paulo, assim como 

a parte comercial, estratégica e financeira. O projeto é realizado em conjunto com a 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), empresa de excelência florestal européia. Entre 

os acionistas está o BNDES, bem como, a empresa alemã de investimentos verdes, 

Áquila Capital. 

Hoje, existe um debate sobre a economia da floresta nativa que há dez anos não 

acontecia no Brasil. Aproximar a comunidade envolvida com os fundos de investimento, 

trazer a floresta nativa para a pauta dos bancos de desenvolvimento é um negócio 

muito importante.

Saiba mais: 

www.amatabrasil.com.br

Box XII: Case Symbiosis Investimentos
O Rio de Janeiro sedia a Symbiosis Investimentos, que é voltada para um modelo es-

pecífico de reflorestamento de terras degradadas (principalmente pelo gado) com uma 

mistura de espécies nativas, mas em grande parte erradicadas. O fundador da empresa, 

Bruno Mariani, apoiou 25% da capitalização original da empresa com seus próprios 

fundos e encontrou sete investidores adicionais. O grupo utilizou como base um modelo 

de negócios independente e auditado, que projeta conservadoramente uma Taxa Interna 

de Retorno (TIR) anual de 12% no âmbito das colheitas de madeira.

Até hoje, a Symbiosis reflorestou 494 hectares de terras degradadas com cerca de 30 

espécies de florestas nativas, em plantações mistas, utilizando um modelo de colheita 

seletiva para espécies alvo. A primeira colheita ocorreu em 2017 e incluiu espécies 

comercialmente viáveis, mas que foram fortemente reduzidas nos últimos anos. Olhando 

para o futuro, a Symbiosis lançou uma segunda rodada de captação de capital privado 

para um projeto de reflorestamento de 20 mil hectares, voltado principalmente para a 

Mata Atlântica.  A empresa tem uma meta de atingir 100 mil hectares replantados de 

florestas tropicais, Atlântica e Amazônica, em 10 anos.

Saiba mais: :

http://www.symbiosisinvestimentos.com/ 

Ecosystem Marketplace; State of Private Investment in Conservation 2016, https://www.jpmorganchase.com/

corporate/Corporate-Responsibility/document/cr-es-investment-in-conservation-report-2016.pdf

http://www.symbiosisinvestimentos.com/
https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/document/cr-es-investment-in-conservation-report-2016.pdf 
https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/document/cr-es-investment-in-conservation-report-2016.pdf 
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Quadro 24 - Processo Tecnológico e Compromisso nacional relativo à mitigação de emissões de GEE pela 
Agropecuária

Fonte: 1 Por meio do manejo adequado, calagem e adubação; 2 Incluindo Sistemas Agroflorestais (SAFs); 3 Não está compu-

tado o compromisso brasileiro relativo ao setor da siderurgia; e, não foi contabilizado o potencial de mitigação de emissão 

de GEE.

Programa Agricultura de Baixo Carbono 
(ABC) 

De acordo com pesquisa feita em 2014 pelo 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), a agricultura, silvicultura 

e outros usos da terra representam 24% das 

emissões dos gases de efeito estufa no mundo. 

Tais emissões geram mudanças climáticas 

que, em longo prazo, podem afetar a segu-

rança alimentar da população. Dessa forma, 

é essencial que a atividade agrícola reduza a 

pegada climática, diminuindo o risco ambiental 

proveniente das emissões. 

O Plano ABC (sigla que vem da união das 

iniciais das palavras: Agricultura de Baixo 

Carbono), oficialmente denominado como 

“Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às 

Mudanças Climáticas para a Consolidação de 

uma Economia de Baixa Emissão de Carbono 

na Agricultura” foi estabelecido em conformi-

dade com a Política Nacional sobre Mudança 

do Clima (Lei Federal 12.167/2009) e com o 

artigo 3º do Decreto Federal 7.390/2010, como 

parte do planejamento para responder aos 

compromissos de redução de emissão de GEE 

no setor agropecuário, que foram assumidos 

internacionalmente pelo Brasil em 2009.

Os compromissos estabelecidos no Plano 

ABC se referem à expansão da adoção ou 

uso de tecnologias que podem ser utilizadas 

para mitigar emissões de GEE, promovendo 

a retenção ou remoção de CO2 na biomas-

sa e no solo. Estas tecnologias são divididas 

em: Recuperação de Pastagens Degradadas, 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), 

Sistema de Plantio Direto (SPD), Fixação 

Biológica de Nitrogênio (FBN), Florestas 

Plantadas e Tratamento de Dejetos Animais. Os 

números de cada tecnologia e seu compromis-

so estão demonstrados na tabela abaixo:

Processo Tecnológico Compromisso (aumento de área/uso)

Recuperação de Pastagens Degradadas1 15,0 milhões ha

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta2 4,0 milhões ha

Sistema Plantio Direto 8,0 milhões ha

Fixação Biológica de Nitrogênio 5,5 milhões ha

Florestas Plantadas3 3,0 milhões ha

Tratamento de Dejetos Animais 4,4 milhões m3
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No Plano ABC estão previstas diversas ações 
para cada um destes programas, que envolvem 
entre outras coisas: divulgação, capacitação de 
técnicos e produtores, transferência de tecno-
logia, pesquisa e desenvolvimento, regulari-
zação fundiária e ambiental, linhas de crédito 
para fomento à produção sustentável, produção 
e distribuição de mudas florestais, disponibili-
zação de insumos para agricultores familiares 
e contratação de assistência técnica.

Como forma de incentivar o plano, O BNDES 
criou o Programa ABC (Agricultura de Baixa 
Emissão de Carbono), que é uma linha de 
crédito para empreendimentos que visam à 
redução da emissão de gases de efeito estufa 
e de outros impactos ambientais oriundos da 
atividade agropecuária. Os projetos são dividi-

dos em:

a. Recuperação de pastagens degrada-
das (ABC Recuperação);

b. Implantação de sistemas orgânicos
de produção agropecuária (ABC
Orgânico);

c. Implantação e melhoramento de sis-
temas de plantio direto “na palha”
(ABC Plantio Direto);

d. Implantação de sistemas de in-
tegração lavoura-pecuária, la-
voura-floresta, pecuária-floresta

ou lavoura-pecuária-floresta e 
de sistemas agroflorestais (ABC 
Integração);

e. Implantação, manutenção e melho-
ramento do manejo de florestas co-
merciais, inclusive aquelas destina-
das ao uso industrial ou à produção
de carvão vegetal (ABC Florestas);

f. Adequação ou regularização das pro-
priedades rurais frente à legislação
ambiental, inclusive recuperação da
reserva legal, de áreas de preser-
vação permanente, recuperação
de áreas degradadas e implanta-
ção e melhoramento de planos de
manejo florestal sustentável (ABC
Ambiental);

g. Implantação, manutenção e melho-
ramento de sistemas de tratamento
de dejetos e resíduos oriundos
de produção animal para geração
de energia e compostagem (ABC
Tratamento de Dejetos);

h. Implantação, melhoramento e manu-
tenção de florestas de dendezeiro,
prioritariamente em áreas produti-
vas degradadas (ABC Dendê);

i. Estímulo ao uso da fixação biológica

do nitrogênio (ABC Fixação).

Insetting – Realizar projetos sustentáveis 
dentro da própria cadeia de valor  
Por Florian Reimer, Consultancy Practice Leader Land Use, South Pole Group

As florestas brasileiras, os pulmões do mundo, 
oferecem um enorme potencial para projetos 
de negócios sustentáveis e efeitos positivos 
sobre o clima – não apenas a Amazônia, mas 
também a Mata Atlântica no litoral, a flores-
ta seca do Cerrado e o Pantanal. A extração 
sustentável de madeira, fármacos e cosméti-
cos, café e cacao, a silvicultura integrada com 
diversos produtos, o óleo de palma e os bio-
combustíveis da segunda geração podem - a 
partir de um planejamento adequado - propor-
cionar o desenvolvimento sustentável, com o 
qual ganham pessoas, clima e biodiversidade. 
Hoje, as empresas têm a possibilidade de, com 
o arrojado conceito de insetting, construir sua
reputação como líderes em inovação, aumentar
sua eficiência nos setores existentes e acessar
novos potenciais de vendas.

O que significa Insetting, quais os benefícios 
oferecidos e quais empresas estão entre as 
pioneiras no Brasil e no mundo? As respostas 
seguem abaixo.

Uma gestão responsável de recursos hídricos, 
florestais e energéticos é um importante pro-
cesso para criar uma cadeia de valor empre-
sarial de forma sustentável. Com o objetivo 
de reduzir as emissões de CO2, as empresas 
podem estabelecer medidas de proteção 
ao meio ambiente e eficiência energética. 
Emissões inevitáveis são realizadas por meio 
de offsetting, em projetos de proteção ao clima 
nos países emergentes e em desenvolvimento. 
O chamado insetting oferece uma alternativa 
ao implementar os projetos de proteção do 
clima diretamente na cadeia de valor, de forma 
a operar neutro em emissão de CO2. Isso 

possibilita benefício simultâneo: redução dos 
custos e uma melhor imagem para a institui-
ção envolvida.

Em cada etapa da cadeia de valor existem 
possibilidades de economizar recursos natu-
rais e financeiros. Desde sempre as empresas 
procuram por maior eficiência e redução de 
custos. Uma utilização não sustentável do meio 
ambiente é ineficiente e causa custos socia-
lizados – isso significa que a exploração de 
recursos e a poluição pesam sobre a socie-
dade com a dedução do capital natural, com 
elevados custos de restauração e ajustamento. 
Incontáveis estudos, como os publicados pela 
NYU Stern School of Business e artigos de 
experts como Pavan Sukhdev, mostram que os 
custos de se preservar biossistemas funcionais 
(clima, florestas, ciclo hídrico) são, de longe, 
muito mais baratos do que utilizar mecanismos 
de compensação ambiental.

Insetting: medidas tomadas por empresas 

dentro da própria cadeia de valor, que 

combatem a mudança climática e, a partir 

disso, produzem inúmeros efeitos positi-

vos para o alcance do desenvolvimento 

sustentável.

Nos últimos dez anos, muitas empresas 
começaram a incluir recursos naturais e seu 
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impacto ambiental em relatórios não financei-

ros, como o Global Reporting Initiative (GRI) 

e inventários de gases de efeito estufa. Mais 

de 90% das empresas Fortune Global 250 

produzem relatórios sobre ações de responsa-

bilidade corporativa para diferentes grupos de 

stakeholders. A maioria dos setores econômi-

cos na Alemanha e no Brasil não esta sujeita 

a nenhuma obrigação legal quanto à redução 

de CO2 ou neutralidade em sua emissão. No 

entanto, oferecer clareza quanto ao seu próprio 

impacto ambiental é considerada uma boa 

prática pelas empresas líderes em ambos os 

países. 

Uma maior quantidade de dados inteligen-

temente gerenciados (Big Data) facilita o 

exercício dessas boas práticas em empresas 

complexas, e a custos cada vez menores. 

Dessa maneira, o potencial para a eficiência 

econômica e riscos futuros - como o preço da 

energia e a reputação institucional - pode ser 

identificado e considerado no planejamento 

com mais eficácia e efetividade.

Como parte das estratégias de preservação do 

clima, muitas empresas alemãs e brasileiras 

já estabelecem iniciativas quanto à redução de 

suas emissões. Tendo em vista que as fontes 

de energia fóssil ainda são parte da matriz 

energética nacional, quase nenhuma organiza-

ção consegue, apenas a partir do aumento da 

eficiência energética, tornar-se 100% neutra 

em emissão de CO2. Empresas precisam de 

energia para os seus escritórios, para produzir 

e, ainda, as viagens dos seus colaboradores 

produzem emissões. 

Assim, podem ser distinguidas as emissões de 

gases de efeito estufa evitáveis (que poderão 

ser realmente reduzidas no futuro) das inevitá-

veis (sobre as quais as empresas têm apenas 

pouca influência). Para compensar emissões 

inevitáveis, é utilizado o tradicional princípio 

da compensação de CO2 com certificados de 

carbono – também conhecido como offsetting. 

A partir do apoio financeiro a projetos que 

reduzem emissões em países em desenvolvi-

mento, as empresas podem neutralizar suas 

emissões inevitáveis. 

Hoje muitas empresas líderes e inovadoras 

querem, não apenas apoiar o desenvolvimento 

sustentável em locais distantes, mas também 

cada vez mais reduzir, diretamente com seus 

fornecedores e parceiros, as emissões de 

CO2 em sua própria cadeia de valor, poupan-

do recursos naturais e dinheiro. Nesse papel 

se consolida o insetting, um conceito para 

a integração da sustentabilidade dentro da 

própria cadeia de abastecimento da empresa, 

que neutraliza emissões inevitáveis e libera 

sinergias inutilizadas. Parcerias duradouras 

com fornecedores em posições chave podem 

ser aprofundadas. Além disso, essa abordagem 

oferece uma possibilidade de se posicionar 

como marca líder e pioneira na proteção ao 

clima.

������������������������
com espécies nativas

Quadro 25 - Insetting – benefícios para as empresas

Quadro 26 - As três fases de um projeto de insetting

Sobre o Insetting 
Cada vez mais empresas compartilham a con-

vicção de que o insetting promove uma relação 

equilibrada com o ecossistema e se engajam 

em projetos integrados, com benefícios eco-

lógicos e socioeconômicos. Dessa maneira, 

elas asseguram o próprio desenvolvimento e 

contribuem para um sistema econômico mais 

sustentável. Parceiros insetting, como o South 

Pole Group, desenvolvem em conjunto com 

empresas um conceito de projeto baseado nos 
locais, tecnologias, parceiros, concepções de 
financiamento e certificações apropriadas. A 
base para iniciar o trabalho é uma análise 
detalhada da cadeia de valor, na qual são 
levados em conta os impactos sobre os recur-
sos, as emissões de gases de efeito estufa e 
outros fatores que afetam o balanço ecológico 
da entidade. Com a ajuda dessas informações 
é possível identificar soluções e os resultados 
são provados, balanceados e verificados em 
todas as etapas. 
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Fonte:  South Pole Group

Box XIII: Cases de sucesso 
Muitas empresas líderes na Europa e no Brasil já decidiram se tornar neutras quanto 

ao clima, colocando para si esse objetivo em conjunto com parceiros e fornecedores. 

Um exemplo disso é a aliança entre a WWF e o South Pole Group, que ajudam a rede 

de supermercados suíça COOP a, até 2023, atuar de forma neutra em CO2. Isso será 

possibilitado pela implementação de projetos no Quênia, na Tanzânia e na China, na 

cadeia de valor do COOP e inclui, entre outras, medidas que reduzem as emissões em 

bacias hidrográficas e recuperam florestas desmatadas no Quênia.

Para a fabricante de cosméticos L’oréal, o South Pole Group identificou opções de inset-

ting na cadeia de valor global. Isso inclui a cooperação com fornecedores, o desenvol-

vimento de projetos e a avaliação da viabilidade com parceiros locais. Já no caso da 

Philips Lighting, foi desenvolvido um projeto de compensação de CO2, que fortalece a 

venda de lâmpadas de LED energeticamente eficientes para consumidores de baixa ren-

da, em países em desenvolvimento, contribuindo para o alcance das metas de vendas e 

proporcionando reduções nas emissões. 

Valor agregado a partir de insetting no Brasil 
A empresa brasileira Natura Cosméticos é, desde 2007, uma empresa neutra em CO2. 

Para isso, a entidade se comprometeu publicamente a continuamente reduzir suas 

emissões evitáveis e a compensar 100% de suas emissões inevitáveis. Então, em 

conjunto com o South Pole Group, áreas desmatadas pela mineração ilegal de ouro 

foram reflorestadas. Além disso, outros parceiros, como a Instituto de Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), participaram da criação de um 

grupo de trabalho de insetting. E, ainda, projetos com associações da região amazônica, 

que fornecem matérias primas para cosméticos, também contribuem para a neutra-

lidade em CO2 da Natura por meio do reflorestamento e de medidas de proteção às 

florestas. Todo esse trabalho fortalece o relacionamento com fornecedores em posições 

chave, promove o desenvolvimento sustentável e conserva a biodiversidade para as 

gerações futuras.  

Sustentabilidade na cadeia de 
valor  
Tanto a pressão sobre as empresas, como 
também sua própria disposição, aumentam a 
divulgação dos efeitos e riscos das ativida-
des perfazendo toda a sua cadeia de valor. 
Graças à crescente disponibilidade de dados 
relevantes e o desenvolvimento de conceitos 

inovadores de sustentabilidade, as empresas 

podem cada vez mais se voltar para soluções 

e projetos que correspondam às suas necessi-

dades individuais - de forma que traga valor 

agregado para as empresas, seus fornecedores 

e parceiros, a população, o local e o clima.

Para mais informações: www.southpole.com | 

na Europa Tilmann Silber (t.silber@thesouthpo-

legroup.com, +41 43 501 35 74) e Pablo Llopis 

Benito (p.llopis@southpole.com).

FLORIAN REIMER

http://www.southpole.com
mailto:t.silber@thesouthpolegroup.com
mailto:t.silber@thesouthpolegroup.com
mailto:p.llopis@southpole.com
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Indústria Madeireira – Oportunidades de 
negócio para empresas alemãs na indús-
tria moveleira, do papel e da celulose  
Por Prof. Dr. Michael Köhl, Universidade de Hamburg, Centro de Silvicultura

A indústria madeireira se dedica à exploração 
econômica de madeira bruta, enquanto a silvi-
cultura é responsável pela produção biológica 
de madeira. Devido a múltiplas possibilidades 
de uso de madeira, vários setores e atores 
atuam na silvicultura, como: comércio, indús-
tria e artesanato. A importância da silvicultura 
e indústria madeireira como ramo econômico é 

frequentemente subestimada. Um exemplo pou-
co conhecido é o caso da Alemanha, onde esta 
indústria é responsável por mais de 600 mil 
empregos, alcançando um valor agregado bruto 
de €54 bilhões em 2013. No Brasil o setor da 
madeira possui certa relevância econômica, 
sendo responsável por 4,5% do PIB e empre-

gando cerca de dois milhões de pessoas.

Quadro 27 - Estrutura da Silvicultura
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Quadro 28 - Evolução da produção brasileira de celulose

Silvicultura  
Basicamente, a madeira bruta pode ser pro-
cessada por meios mecânicos e químicos. Os 
processos mecânicos como a serragem, aplai-
namento ou usinagem preservam a estrutura 
anatômica da madeira, e são implementados 
na criação de produtos de serra e material de 
construção. Os processos químicos dissolvem 
a estrutura da madeira, e são aplicados na 
indústria do papel e celulose. Além dos setores 
tradicionais, as aplicações inovadoras ganharão 
importância no futuro. Por exemplo: refinarias 
biológicas da lignocelulose que, a partir da 
madeira lignina, fornecem celulose e hemicelu-
lose para a transformação industrial eficiente. 

A maior parte da produção madeireira brasilei-
ra permanece no mercado doméstico. Mesmo 
assim, segundo a FAOSTAT, o Brasil detém 55% 
de todas as exportações de madeira e produ-
tos em madeira da América do Sul e 2,7% de 
todas as exportações globais. Aqui, a celulo-
se e o papel respondem respectivamente por 
52% e 22% deste total, seguidos por molduras 
(6%), mobiliário (5%), folheados (5%), madeira 
serrada (4%) e produtos de carpintaria (2%).

Indústria do papel e celulose  
A indústria de papel e celulose é um dos 
ramos mais importantes da indústria ma-
deireira brasileira. A preocupação de que a 

Só em janeiro 2017, o Brasil produziu 1,6 
milhão de toneladas de celulose, e exportou 
1,4 milhão de toneladas (85% da produção), 
com mais de um terço desse montante expor-
tado apenas para o mercado chinês. Devido à 
grande fatia dessa produção ser destinada as 
exportações, os rendimentos finais dependem 
da evolução das taxas de câmbio. Conforme 
os cálculos do banco suíço UBS, cada dez 
centavos de desvalorização do Real gera um 
aumento dos lucros de US$15, por tonelada de 
celulose. A combinação de taxas favoráveis e 
demanda forte teve uma influência positiva na 
margem de lucros dos produtores brasileiros. 
Em 2015, a margem da Fibria estava acima 
de 50%. Klabin e Suzano, duas outras empre-
sas brasileiras, tiveram também um bom ano, 

Como o consumo per capita brasileiro é abaixo 

dos valores da Europa, América de Norte e 

Japão, existe espaço para um crescimento 

da produção de papel nos próximos anos. Em 

2016, o Brasil exportou 2,1 milhões de tonela-

das de papel, dos quais a maior parte resultou 

em material de embalagem (especialmente 

Kraftliner) e em papel para impressão e escri-

ta. A maioria das exportações vai para América 

Latina (55%), Europa (14%) e América do 

Norte (14%). Entre os principais itens importa-

dos estão papel jornal, papéis gráficos e outros 

tipos de papéis especiais.

Painéis de Madeira  
Painéis de madeira são produzidos colando 

ou prensando aparas e fibras de madeira ou 

folheados. Em contraste com a madeira ma-

ciça, esses painéis são construídos de forma 

homogênea e garantem a mesma qualidade em 

todas as partes do produto. Eles podem ser 

produzidos em grande escala e as dimensões 

não são limitadas pelas medidas da madeira 

usada. 

Quadro 29 - Produção brasileira de papel

Fonte:  Ibá

O Brasil é o maior produtor e também o maior 
consumidor de painéis de madeira na América 
do Sul. O ambiente econômico desfavorável dos 
últimos anos resultou em uma queda no con-
sumo interno. Em 2015, a indústria de matérias 
de madeira intensificou as exportações e con-
seguiu vender mais que 932 mil m3 de painéis 
de madeira para outros países, entre janeiro 
e novembro 2016. Em relação a 2015, isso 
significou um aumento de 65%, que acabou 
compensando a queda das vendas internas.

É quase que certo que as altas taxas de 
exportação serão mantidas este ano. Segundo 
dados da Indústria Brasileira das Árvores 
(Ibá), as exportações de painéis de madeira 
cresceram, em janeiro de 2017, 57% (85 mil 
m3), em comparação as exportações de janeiro 
2016. As receitas das exportações alcança-
ram US$19 milhões em janeiro passado, o que 
corresponde a um aumento de 46% em relação 
ao ano anterior. As exportações de painéis 
cresceram mais que as exportações de celu-
lose e papel. Em janeiro, se exportou celulose 
e papel num montante de US$765 milhões, um 
aumento de 18% em relação às exportações 
de janeiro 2016. Aparentemente, a situação do 
mercado doméstico também está melhorando. 
Em janeiro 2017, se negociou 508 mil m3, o 

produção de celulose mundial vai ter que 
lidar com excessos de produção não se aplica 
para o Brasil, por que a indústria brasileira 
da celulose produz a um custo mais baixo em 
comparação com outros países. Muitos produ-
tores de celulose administram as suas próprias 
plantações de madeira, e assim não sofrem 
impacto do aumento crescente dos preços das 
matérias-primas diminuindo a pressão nas 
florestas nativas. Isso se torna uma vantagem 
competitiva decisiva, já que os custos para 
fibras de madeira representam 60% do custo 
da produção. 

Acredita-se que a demanda mundial de 
celulose deve crescer nos próximos anos, 
um exemplo é a adoção crescente do papel 
higiênico pelo mercado chinês, onde o consumo 
de celulose per capita anual é de apenas 5kg, 
enquanto em países industriais é entre 10kg e 
20kg. 

Na última década, os produtores brasileiros de 
celulose aumentaram a produção significati-
vamente e, atualmente, o Brasil é o segundo 
maior produtor mundial, perdendo apenas para 
os Estados Unidos. Entretanto, os produtores do 
hemisfério norte trabalham com plantas mais 
antigas e dispendiosas, elevando seus custos 
e tornando-os mais sensíveis a variação dos 
preços da celulose. 

mesmo com seus negócios mais focados no 
mercado doméstico e impactados diretamente 
pelo resultado da economia brasileira. 

O Brasil é o maior produtor de papel na 
América do Sul. As maiores empresas são: 
Klabin, Suzano, CMPC e Internacional Papear, 
todas atuantes no mercado brasileiro. Entre 
2004 e 2014, a produção anual cresceu cerca 
de 3%, e a partir de 2014, houve ligeiro cres-
cimento (0,4% ao ano). Em 2016, a indústria 
brasileira de papel produziu 10,3 milhões de 
toneladas - metade disso para material de em-
balagem. O segundo produto mais importante 
é o papel para impressão e escrita, que conta 
com cerca de 30% da produção. O segmento de 
papel jornal decresceu continuamente na últi-
ma década. Até 2020, material de embalagem 
e papel higiênico são os produtos com maiores 
perspectivas de crescimento.
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Quadro 30 - Demanda Global de Painéis de madeira

Fonte:  FAO

Quadro 31 - Demanda Global de Painéis de madeira

Fonte:  FAO

No ano 2014, a indústria brasileira de madeira 

produziu cerca de 188 milhões de m3 de toras 

redondas, madeira serrada e folheada, das 

quais só uma pequena parte foi exportada.

Produção (x1000 m3) Importações (x1000 m3)
Consumo Interno 

(x1000 m3)
Exportações (x1000 m3)

Toras redondas 161852 30 161678 205

Madeira serrada 25520 40 24342 1208

Folheados 550 8 484 74

Indústria Moveleira  
A indústria brasileira de móveis é mantida, 
principalmente, por pequenas e médias empre-
sas, abrangendo 19 mil unidades de produção. 
Em 2013, produziu-se 511 milhões de unida-
des, o equivalente a €12,8 bilhões. Na média 
anual entre 2009 e 2013, as exportações (3%) 
cresceram um pouco mais que as importações 
(2,4%), enquanto a produção cresceu 6,5% e 
o valor da produção cresceu 10% (IEMI). Nos
últimos anos, a produção moveleira mostrou
uma evolução, com crescimento significativa-
mente acima do PIB brasileiro. A Associação
Brasileira das Indústrias do Mobiliário
(Abimóvel) se esforçou muito para a expansão
das exportações nos últimos anos.

A indústria moveleira fica, principalmente, no 
Sul e Sudeste do País, onde estão cerca de 
80% das empresas. Os estados com a maioria 

a experiência na produção e estratégias de 
marketing, bem como a criatividade e o dese-
nho (IEMI). Nas plantas de produção se apli-
cam técnicas automatizadas que eliminaram a 
produção artesanal - que ainda estava pre-
sente no País durante os anos 1990. Por essa 
razão este ramo da indústria também se tornou 
competitivo na comparação internacional.

Segundo o IEMI Market Intelligence, o aumento 
do poder aquisitivo da população brasileira 
terá um efeito direto nas vendas de móveis. No 
ano de 2012, cerca de 50% das compras de 
móveis foram realizadas por pessoas com ren-
das mensais entre R$2 mil e R$10 mil. Como a 
renda e os custos de vida se distinguem, sig-
nificativamente, entre áreas metropolitanas e 
zonas rurais, o poder aquisitivo depende muito 
do local da residência. Os canais essenciais de 
venda de móveis são lojas de móveis, seguido 
por armazéns, lojas de franquia e de marca.

Considerando o desenvolvimento positivo, os 
investimentos no setor brasileiro de madeira 
são bem atrativos, pois a indústria de madei-
ra local é competitiva no mercado mundial. 
Muitas empresas produzem com tecnologias 
avançadas, e alguns produtores de papel e ce-
lulose asseguram, com as próprias plantações 

equivalente a 8% a mais que em janeiro de 
2016. Mas os resultados ainda dependem mui-
to da recuperação da economia brasileira.

No Brasil, existem 18 unidades de produção 
de painéis de madeira. Com um volume 7,5 
milhões de m3, o Brasil ocupa a 8ª posição 
na lista mundial dos maiores produtores. 
Investimentos constantes em tecnologia e 
na automação dos processos de produção, 
a modernização das unidades existentes e a 
introdução de novos processos de pressão, im-
pregnação, revestimento e pintura contribuem 
substancialmente para o aumento da produti-
vidade da indústria brasileira de painéis. A ele-
vada demanda global de painéis de madeira, o 
fornecimento estável de madeiras das planta-
ções e a expansão constante das exportações 
proporcionam um ambiente favorável para o 

desenvolvimento futuro da indústria.

das empresas são: São Paulo (23%), Rio 

Grande de Sul (18%), Paraná (14%) e Minas 

Gerais (13%). Os fatores competitivos essen-

ciais da indústria brasileira de móveis são 

de madeira, o fornecimento sustentável de 
matérias-primas.

A possível forma de realizar investimentos 
nessa área depende dos valores da com-
pra, do porte e da manutenção das fábricas. 
Instalações para a produção de painéis de 
fibra, produção de papel e celulose alcançam, 
facilmente, a marca de milhões em inves-
timentos. Pequenas e médias empresas de 
processamento de madeira (serrações, fábricas 
de aplainamento ou de folheada) são adequa-
das para investimentos diretos. Como essas 
empresas produzem para o mercado doméstico, 
elas dependem diretamente dos resultados da 
economia brasileira. 

Considerando o crescimento da demanda 
mundial por madeira e produtos madeireiros, 
e a consequente pressão nas florestas nati-
vas somando-se a intensificação de cultivos 
em plantações, é imprescindível que padrões 
de sustentabilidade sejam cumpridos e que 
ganhos econômicos e sociais não ocorram em 
detrimento das florestas tropicais. Assegurar 
certificações de produtos madeireiros reco-
nhecidos e independentes é uma maneira 
importante de garantir padrões mínimos de 
sustentabilidade.
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Box XIV: Case Estação Veracel
O bioma da Mata Atlântica, no Litoral Sul 

da Bahia – onde se encontram as pro-

priedades que compõem a base florestal 

da empresa de papel e celulose Veracel, 

é um local de elevada biodiversidade. A 

classificação de imagens de satélite de 

alta resolução feitas em 2006 e 2007 

mostra que 29,7% das áreas da empre-

sa estão cobertas por floresta primária 

(mata nativa) ou secundária.

Tendo em vista os potenciais impactos que as operações florestais podem trazer a esse 

bioma – alterações nos meios bióticos terrestre e aquático, mudança na paisagem, alte-

rações no solo e intensificação de mudanças climáticas, por exemplo – a Veracel man-

tem áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) como a Reserva Particular de Proteção 

Natural (RPPN) Estação Veracel. 

A empresa desenvolve o projeto Mosaicos Florestais Sustentáveis, mostrando ser pos-

sível integrar alta produtividade na silvicultura, adequação ambiental das propriedades 

rurais, e manutenção da floresta nativa (especialmente nas áreas de baixa aptidão para 

silvicultura ou agricultura). A Veracel Celulose possui os mais importantes selos de 

certificação, inclusive socioambientais e, ainda, um programa de educação ambiental na 

reserva e comunidades do entorno.

Saiba mais: 

http://www.veracel.com.br/rppn-estacao-vercel/

mailto:michael.koehl@uni-hamburg.de
mailto:michael.koehl@uni-hamburg.de
http://www.biologie.uni-hamburg.de/zentrum-holzwirtschaft.html
http://www.biologie.uni-hamburg.de/zentrum-holzwirtschaft.html
http://www.veracel.com.br/rppn-estacao-vercel/
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Box XV: Case Faber-Castell
A Faber-Castell é um grupo internacional 

de empresas com raízes na Alemanha, 

fundado por Kaspar Faber, em 1761, em 

Stein, cidade próxima de Nuremberg. É o 

mais antigo fabricante de instrumentos 

de escrita no mundo e presente nos cinco continentes, empregando mais de sete mil 

pessoas mundialmente. Com fábricas e escritórios em mais de 100 países, a empresa 

comemorou 254 anos de atuação no mundo e está presente no Brasil há 85 anos, onde 

possui três fábricas (São Carlos-SP, Prata-MG e Manaus-AM). E, também 9.600 hectares 

de floresta cultivada (também em Prata-MG), responsáveis pela produção de 1,9 bilhão 

de EcoLápis por ano, o que torna a Faber-Castell líder neste segmento. O Brasil, onde a 

empresa tem cerca de 2.700 funcionários, é o maior mercado da empresa.

Na década de 1950, a empresa iniciou as primeiras pesquisas ambientais para a fa-

bricação dos seus lápis no Brasil e, no ano de 1989, a Faber-Castell Brasil comprou e 

arrendou áreas desgastadas pela criação de gado e iniciou a plantação de pinus para a 

produção dos lápis. Após o início dos plantios, desenvolveu programas para o monito-

ramento e reabilitação do solo, flora e fauna nativos. Hoje, grande parte da madeira uti-

lizada pela Faber-Castell Brasil na fabricação dos EcoLápis vem de florestas plantadas 

pela empresa na cidade de Prata (MG). Desde 1999, seu projeto de plantio está certifi-

cado pelo FSC (Forest Stewardship Council) e, em 2007 os EcoLápis também receberam 

a certificação. Desde 2004, a Faber-Castell é uma empresa certificada ISO 14001.

Elaine Mandado, Gerente de Comunicação 

da Faber-Castell do Brasil, respondeu 

algumas perguntas sobre a maneira como 

a instituição trabalha:

O que é sustentabilidade 
para a Faber-Castell?

A Faber-Castell tem a responsabilidade socioambiental como parte dos pilares da 

empresa. Esse compromisso permeia todas as atividades da companhia. Nossa principal 

matéria-prima demora 25 anos para se desenvolver – os lápis que estamos fabricando 

hoje são feitos de árvores plantadas na década de 80. A preocupação com a continui-

dade do negócio, sempre alinhando as mais modernas técnicas de preservação ambien-

tal é uma diretriz internacional muito forte para a Faber-Castell.

Desde quando a empresa investe na preservação do meio 
ambiente?
A Faber-Castell do Brasil, seguindo a mesma filosofia social e ambiental da matriz 

alemã, é a primeira empresa a plantar árvores para a produção de lápis quando, na 

década de 50, importou as primeiras sementes de Pinus com o objetivo de ocupar 

antigas pastagens com o plantio de florestas que iriam fornecer a matéria-prima para 

a produção de lápis. O projeto no Brasil é pioneiro e o maior no mundo. Em São Carlos 

(SP) foram feitas as primeiras experiências ao final da década de 50 e dos anos 60. 

Esta experiência foi levada para o Sul do Brasil (PR e SC) na década de 70 e 80, vindo, 

com toda a experiência acumulada, resultar na década de 80 no Projeto Prata na região 

do triângulo Mineiro, em Minas Gerais, pioneiro e único no mundo na indústria de lápis. 

As florestas da Faber-Castell no Brasil têm 9.500 hectares. Dessa área, cerca de três 

mil hectares são áreas de reserva legal e preservação permanente - habitat natural 

para a fauna, que inclui algumas espécies ameaçadas de extinção. Essas áreas pos-

suem, desde 1999, o certificado FSC-MF (Manejo Florestal), selo ambiental que atesta 

que o trabalho da empresa é ambientalmente correto, socialmente justo e economica-

mente viável. Além disso, os EcoLápis Faber-Castell possuem o FSC-CoC (Certificado 

de Cadeia de Custódia), que atesta a origem de toda a madeira, a partir de corte da 

árvore até o embalamento dos lápis. As florestas do Brasil e os produtos finais produ-

zidos aqui possuem também o selo ISO14001, que atesta a preocupação ambiental da 

empresa com as mais de 500 espécies da fauna local identificada nas suas áreas de 

plantação. 

����������aber-Castell, que tipo de árvore é 
utilizada? E por quê? 
A Faber-Castell brasileira é pioneira e líder mundial na plantação das próprias árvores 

para a fabricação do seu produto final. Desconhecemos empresa do ramo que tenha 

projeto florestal da envergadura do da Faber-Castell Brasil. A madeira que utilizamos é 

o Pinus Caribea Var. Hondurensis. O pinus de origem tropical adaptou-se muito bem ao

clima do cerrado - onde estão nossas áreas de plantio e fornece uma madeira com a

textura e densidade ideais para a produção dos lápis – é uma madeira macia e fácil de
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apontar, além de fabricar um produto final com ótimo acabamento.

Quantos por cento dos lápis utilizam matéria-prima produzida 
����������������
Atualmente, 100% da produção de lápis da Faber-Castell Brasil vem de plantios. 

Seguindo seus preceitos e compromissos ambientais, a Faber-Castell só utiliza madeira 

proveniente de florestas plantadas e certificadas FSC para a fabricação dos seus lápis 

grafite e cor. 

A Faber-Castel�����������������������
matéria-prima?
No final de 2005, o projeto Pinus atingiu a sua maturidade. Apesar disso, vamos con-

tinuar utilizando a madeira de plantio próprio e de plantio de terceiros, garantindo o 

crescimento da capacidade de produção no futuro com os recursos próprios, já que o 

volume de vendas da empresa vem crescendo no mercado. 

Como é feito o projeto ambiental em Prata? 
O início da implementação do projeto de plantio de Pinus, que já começara no final da 

década de 50, quando o assunto não era discutido e a atividade ainda engatinhava no 

país, foi reforçado em 1989 com a importação de sementes e a plantação das primei-

ras mudas. Nessa época, a Faber-Castell introduziu no Brasil alguns tipos de pinus 

e hoje mantém uma área de 9.600ha para o plantio de suas árvores localizadas em 

Prata (MG). Este projeto recebeu em 1999 o certificado de Floresta Bem Manejada do 

FSC, uma organização internacional que verifica o cumprimento de princípios e critérios 

ambientais, sociais e econômicos por parte das empresas.

Este patrimônio é gerido com foco constante na maximização do aproveitamento da 

madeira vinculado à proteção florestal e preservação do meio ambiente, por meio de 

técnicas de prevenção e controle de incêndios florestais, monitoramento e manejo de 

pragas, conservação do solo e da qualidade da água, monitoramento da fauna (aves, 

mamíferos, répteis e anfíbios e insetos), proteção, recuperação e enriquecimento de 

áreas nativas, além de técnicas de manejo de plantios que direcionem o desenvolvi-

mento das árvores ao uso múltiplo da madeira, onde nada é desperdiçado. O manejo 

florestal das plantações da Faber-Castell está tecnicamente fundamentado nas ciências 

florestais. Utiliza-se o inventário florestal contínuo para o acompanhamento da evolução 

do crescimento qualitativo e quantitativo das árvores e das espécies nativas presentes 

na área. 

�������������������������aber-
Castell possui?
Área total do projeto – 9.500 hectares

Área plantada – 6.500 hectares

Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal – 3.000 hectares 

Áreas Próprias – 63%

Áreas Arrendadas – 37%

Estas áreas estão divididas em 10 parques florestais situados nos municípios de Prata 

e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um dos parques florestais possui a importante 

função de servir como área de pesquisa e desenvolvimento, com plantios geneticamente 

melhorados e com pomares de produção de sementes clonais.

Como a Faber-Castell aproveita 100% da madeira? 
Durante o processo, há 100% de aproveitamento de cada árvore: 

• Os resíduos, como folhas e galhos finos, são aproveitados como adubo, devolvendo à 

terra os nutrientes necessários para a renovação do solo;

• A serragem que sobra depois do corte é utilizada para a geração de energia na 

própria fábrica, encaminhada para granjas para a criação de frangos e, juntamente 

com outros resíduos da madeira, também é utilizada para a produção de chapas de 

aglomerado e briquetes;

• Os resíduos sólidos são picados e esse material é vendido para a produção de chapas 

de MDF e para geração de energia;

• A casca sofre um processo de decomposição natural para a produção de húmus;

• A cinza produzida na caldeira é utilizada por indústrias na composição do cimento ou 

por empresas de paisagismo para a fertilização do solo. 

Quais são foram os principais avanços dos Programas 
Ambientais desenvolvidos pela Faber-Castell? 
A Faber-Castell iniciou a implantação do seu projeto de Pinus (Arboris) em 1989, na 

região de Prata, Minas Gerais, envolvendo uma área total de 9.6 mil hectares. Após os 

primeiros anos de plantio, a empresa começou a desenvolver estudos e programas para 

garantir e incrementar a base natural da flora ainda existente em suas terras. O Projeto 

Arboris é desenvolvido nos parques florestais ocupados pela Faber-Castell, localizados 

na região de Prata, e que possuem áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente, 
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compostas por cerrado, veredas e matas-de-galeria. Os objetivos diretos do Projeto 
Arboris são recompor, conservar e valorizar a flora nativa regional, permitindo a rege-
neração natural de áreas com bom potencial. Em áreas onde não é possível a recom-
posição natural da vegetação, árvores nativas originais da região e relevantes para a 
fauna local são plantadas. 

A recomposição e o adensamento destas áreas nativas ao lado de um trabalho de pre-
venção de incêndios e proteção contra a caça, permitiram o crescimento destas áreas 
nativas e o surgimento de novas espécies da fauna, bem como o aumento dos indivídu-
os da fauna já existente anteriormente.

Mais de 300 espécies nativas já foram identificadas nos inventários executados. O 
conhecimento detalhado da flora existente, ao lado do conhecimento da fauna, define as 
ações da empresa para a criação de ambientes propícios à manutenção e atração das 

espécies.

No programa de plantio são evitadas áreas muito grandes, 
����������������������������
O incremento das reservas nativas dentro dos parques 
���������������������
Sim. Pela quantidade de parques florestais, pode-se verificar que a área média de cada 
um está próxima aos 1.000ha, sendo que a maior concentração em um mesmo local 
não atinge três mil ha. Isso permite que as áreas de plantio sejam intercaladas com 
áreas ocupadas por mata nativa e também outras atividades econômicas distintas como 
a agricultura e a pecuária, o que proporciona a manutenção adequada do ecossistema 
local minimizando os impactos ambientais. É importante ressaltar que as plantações 
de Pinus para a fabricação de lápis foram feitas em áreas antes ocupadas por antigas 
pastagens ou já ocupadas pelos primeiros reflorestamentos ocorridos no país a partir 
do final de década de 60.

O incremento das reservas nativas faz parte da política de ocupação de terras da 
empresa, trazendo com isto benefício, não só à flora, como também à fauna regional. 
A implantação do projeto florestal observou a ocupação parcial da paisagem com o 
plantio florestal, formando agrupamentos dispersos. 

As áreas de preservação permanente, como as matas ciliares foram respeitadas e em 
muitos casos restauradas, com o plantio de árvores nativas. Assim nasceu o Projeto 
Arboris e assim também se dá apoio ao Projeto Animalis, pois muitas das árvores 
plantadas são frutíferas e servem de fonte de alimento além de abrigo para a fauna. As 
áreas de reserva legal, que de acordo com o Código Florestal devem representar 20% 
da área total, estão devidamente averbadas em cartório e também estão sendo recom-
postas com o plantio de árvores nativas. Este tipo de iniciativa beneficia a manutenção 

da biodiversidade e o equilíbrio entre o plantio e o ecossistema de cerrado.

Como são feitas as plantações?
As plantações são feitas em linhas distantes entre si de 3 metros. Quando as árvores 
estão com idade entre sete e nove anos, é feito num primeiro desbaste em cerca de 
20% das árvores plantadas e com menor desenvolvimento e aptidão para o uso futuro 
na produção do lápis. Entre os 11 e 13 anos de idade é feito um novo desbaste entre 
os 80% das árvores originais que continuaram em crescimento. Este desbaste também 
é realizado em cerca de 20% das árvores, atingindo aquelas de menor desenvolvimen-
to e aptidão futura. Um terceiro desbaste, também com a intensidade de 20% é feito 
quando os plantios atingem a idade de 18 anos. A colheita final é planejada para a 
idade de 20 anos. A partir da colheita em 2º desbaste, as árvores já passam a ser 
aproveitadas para a produção de lápis.

Na produção de mudas utiliza-se como substrato a casca dos toretes de Pinus decom-
postas naturalmente. Permanecem em desenvolvimento por cerca de 120 dias e quando 
estão bem formadas, são levadas ao campo e plantadas em espaçamentos regulares 
de 3x2 m. O preparo do solo é feito antes do plantio, por meio de uma técnica de baixo 
impacto ambiental conhecida como “cultivo mínimo”, que consiste em intervir de forma 
bastante discreta na adequação do solo, apenas para corrigir a sua compactação e 
limpar os pontos de introdução das mudas. Nos primeiros anos de plantio controla-se a 
infestação por plantas daninhas, até que as árvores alcancem um bom porte. 

Entre os três e os quatro anos de idade as árvores têm os galhos mais baixos retira-
dos, reduzindo a formação de nós na madeira e danos causados por eventuais incên-
dios. Com cerca de oito anos, o porte das árvores já não condiz mais com o espaça-
mento inicial e torna-se necessária a retirada de algumas árvores. Assim, as árvores 
remanescentes podem continuar se desenvolvendo sem competição por luz e nutrientes. 
Esta operação é chamada desbaste e é feita selecionando-se para o corte as árvores 
de menor desenvolvimento ou com problemas de forma. Outros desbastes e outros 
desgalhamentos ocorrem até que as árvores atinjam o porte adequado para a colheita 
final. Nesta fase, evita-se a retirada de áreas muito extensas, minimizando impactos na 
paisagem e em especial sobre a fauna, que usa os plantios como corredores, abrigo e 
refúgio.

������������������������������
plantios da FC são de uma espécie única, o que caracteriza 
uma monocultura, que todos sabemos ser prejudicial ao meio 
ambiente. Como isto pode ser Eco?
A forma como a Faber-Castell estabelece suas plantações não representa uma mo-
nocultura, apesar de trabalhar com uma única espécie. Os plantios da companhia são 
estabelecidos em áreas independentes, de maneira que entre as áreas da Faber-Castell 
existem áreas nativas e outras atividades econômicas como pecuária e agricultura, não 



Oportunidades de Negócios Sustentáveis nas Florestas Tropicais Brasileiras  / 105104 /  Oportunidades de Negócios Sustentáveis nas Florestas Tropicais Brasileiras

havendo um impacto significativo dentro da paisagem local. Dentro de cada área ocu-
pada pela empresa, os plantios estão cercados e mesclados por áreas nativas que são 
mantidas e enriquecidas dentro do programa Arboris. Todos estes cuidados da Faber-
Castell fazem com que suas áreas de plantio não se caracterizem como grandes blocos 
de uma única espécie. Adicionalmente, a Faber-Castell vem desenvolvendo outras espé-
cies para serem plantadas no futuro, em conjunto com o pinus, melhorando ainda mais 

esta relação dos plantios com o ambiente local.

P����������������������������
A Faber-Castell não refloresta espécies brasileiras, pois apenas o Pinus é a madeira 
apropriada para a fabricação do lápis. Apesar disso, a companhia tem investido forte-

mente em pesquisas para encontrar novas espécies compatíveis, inclusive nacionais.

Certificações são processos voluntários aos 

quais empresas se submetem para atestar a 

qualidade e sustentabilidade de produtos e 

métodos de produção. O processo de certifica-

ção florestal, especificamente, se baseia nos 

três pilares da sustentabilidade: ecologica-

mente correto, socialmente justo e economi-

camente viável. Tanto o manejo das florestas, 

como a cadeia de produção - que envolve os 

estágios da produção, distribuição e venda de 

um produto de origem florestal - são passíveis 

de certificação. Nesse caso, a matéria-prima 

é rastreada de uma floresta certificada até o 

produto final.

O FSC é uma organização global sem fins 

lucrativos, dedicada à promoção do mane-

jo florestal responsável em todo o mundo, 

há mais de 20 anos. Por meio do serviço de 

certificação, empresas e consumidores podem 

escolher produtos e fornecedores de produtos 

florestais produzidos de forma sustentável. O 

Box XVI: Case Faber-Castell
A Faber-Castell é um grupo internacional de empresas com raízes na Alemanha, fun-

dado por Kaspar Faber, em 1761, em Stein, cidade próxima de Nuremberg. É o mais 

antigo fabricante de instrumentos de escrita no mundo e presente nos cinco continen-

tes, empregando mais de sete mil pessoas mundialmente. Com fábricas e escritórios 

em mais de 100 países, a empresa comemorou 254 anos de atuação no mundo e está 

presente no Brasil há 85 anos, onde possui três fábricas (São Carlos-SP, Prata-MG e 

Manaus-AM). E, também 9.600 hectares de floresta cultivada (também em Prata-MG), 

responsáveis pela produção de 1,9 bilhão de EcoLápis por ano, o que torna a Faber-

Castell líder neste segmento. O Brasil, onde a empresa tem cerca de 2.700 funcionários, 

é o maior mercado da empresa.

Na década de 1950, a empresa iniciou as primeiras pesquisas ambientais para a fa-

bricação dos seus lápis no Brasil e, no ano de 1989, a Faber-Castell Brasil comprou e 

arrendou áreas desgastadas pela criação de gado e iniciou a plantação de pinus para a 

produção dos lápis. Após o início dos plantios, desenvolveu programas para o monito-

ramento e reabilitação do solo, flora e fauna nativos. Hoje, grande parte da madeira uti-

lizada pela Faber-Castell Brasil na fabricação dos EcoLápis vem de florestas plantadas 

pela empresa na cidade de Prata (MG). Desde 1999, seu projeto de plantio está certifi-

cado pelo FSC (Forest Stewardship Council) e, em 2007 os EcoLápis também receberam 

a certificação. Desde 2004, a Faber-Castell é uma empresa certificada ISO 14001.

Elaine Mandado, Gerente de Comunicação da Faber-Castell do Brasil, respondeu algu-

mas perguntas sobre a maneira como a instituição trabalha:

O que é sustentabilidade para a Faber-Castell?
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Oportunidades para medicamentos e 
cosméticos naturais no Brasil   
Por Gloria Rose, Germany Trade & Invest, São Paulo

O potencial da imensa diversidade de plantas 
do Brasil tem sido perdido há muito tempo. 
Novas fundações jurídicas proporcionam às 
empresas inúmeras oportunidades de negó-
cios, tanto em extratos vegetais quanto no 
desenvolvimento de produtos farmacêuticos e 
cosméticos inovadores. Ao mesmo tempo, a de-
manda brasileira por produtos naturais está se 
desenvolvendo. Assim como na  saúde pública, 
a fitoterapia está ganhando importância. 

Sistema de saúde pública 
fomenta medicamentos naturais
Após dez anos de esforços, o Programa para 
Plantas Medicinais e Medicamentos Naturais 
tem seus primeiros resultados. A quantidade de 
pacientes tratados com medicamentos à base 
de plantas no Sistema Único de Saúde (SUS) 
aumentou de seis mil, no ano de 2013, para 
quase 90 mil, em 2016. Já são disponibilizadas 
12 plantas medicinais pelo SUS. O Ministério 
da Saúde fomenta, ainda, a medicina natural 
por meio da oferta de formação para médicos, 
do equipamento das farmácias do SUS com 
medicamentos naturais e do plantio local de 
plantas medicinais por pequenos agricultores. 
Além de tudo isso, alguns laboratórios públicos 
já produzem, para o SUS, medicamentos fitote-
rápicos (drogas de origem vegetal). 

A utilização de plantas medicinais está en-
raizada na população brasileira. Em especial, 
métodos de cura tradicionais indígenas possi-
bilitam interessantes abordagens de pesquisa. 
No âmbito do programa de fomento estatal, 
surgiram as plataformas de informação www.
retisfito.org.br e http://redesfito.far.fiocruz.br/ 
para a troca de conhecimento entre a área 
científica, indústria, agricultura, silvicultura e 
os municípios. 

O aumento da Demanda estimula 
o Investimento da Indústria 
Farmacêutica 
Com a crescente conscientização quanto à 
saúde e sustentabilidade, aumenta a demanda 
por medicamentos naturais. Segundo a empresa 
de aconselhamento IMS Health, durante a crise 
econômica, o volume de negócios cresceu a ta-
xas anuais entre 5% e 8%. Para o ano de 2017, 
IMS Health registrou um crescimento nominal 
de 6,4% para um faturamento do mercado de 
R$ 1,86 bilhões. Ainda mais intensivamente se 
desenvolve o mercado de suplementos alimen-
tares. A associação Brasnutri, em 2017 gerou 
um aumento de 9,5%, em um volume anual de 
negócios de R$1,65 bilhão. Segundo informa-
ções da associação, o Brasil é o terceiro maior 
mercado global depois dos EUA e da Austrália. 
No segmento de nutricosméticos foram gera-
dos, em 2015, R$450 milhões de reais.

A líder do mercado brasileiro de preparados 
medicinais a base de plantas Natulab vende 
apenas uma fração para o sistema público de 
saúde SUS. Para o sucesso da empresa, é pre-
ciso contar com a demanda privada. Em 2017 
o grupo aumentou as vendas de medicamentos 
fitoterápicos em 14,3%, um crescimento quatro 
vezes superior à média do mercado, fortalecen-
do assim, a liderança no mesmo. Considerando 
o volume de vendas em reais no segmento 
de fitoterápicos, a companhia cresceu seis 
vezes mais que a média do mercado - 39,4% 
contra 6,4%. A empresa farmacêutica Aché 
estendeu sua oferta em 12 medicamentos 
naturais ao adquirir o laboratório Tiaraju, em 
meados de 2016. Além disso, a Aché forta-
leceu sua oferta em produtos nutracêuticos 
e entrou no mercado de cosméticos naturais. 
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Quadro 32 - F���������������������������������������������
de 2017)

Fonte: IMS Health

Grupo/Empresa Crescimento (em %)
Participação no mercado* 

(em %)
Homepage 

Natulab 14,3 14,7 www.natulab.com.br 

NC Farma (EMS, Brace, CPM, 
Legrand, Novamed, Germed)

9,9 9,6 www.gruponc.net.br

Kley Hertz 2,9 9,4 www.kleyhertz.com.br

FQM 7,7 8,0 www.fqm.com.br

Almeida Prado 0,3 6,7
www.homeopatiaalmeidapra-

do.ind.br

A indústria farmacêutica 
brasileira importa grande parte 
dos extratos de plantas. 
Segundo informações do diretor da divisão 
farmacêutica da Natulab, Olavo Rodrigues, 
70% dos insumos farmacêuticos ativos 
vegetais (IFAV) são importados quase 
que exclusivamente da Alemanha. Para a 
fornecedora Finzelberg, do grupo alemão 
Martin-Bauer, o Brasil é o mais importante 
mercado de exportação, mesmo na crise, 
a empresa registrou uma forte e crescente 
demanda. O número alto de importações 
oferece oportunidades de negócios também 
para outros fornecedores alemães. No entanto, 
a produção local até hoje não foi planejada 
pela Finzelberg. Morten Sorensen, o diretor 
da filial brasileira, explicou que a gestão 
da cadeia de abastecimento é necessária 
para garantir a produção de extratos de alta 
qualidade, porém muito complexa.

Pequenas Empresas produzem 
extratos para a Indústria 
Farmacêutica
Com êxito, a Centroflora construiu uma 
estrutura de fornecimento de matérias-primas 
realizada, em grande parte, por pequenas 
comunidades agrícolas. O grupo brasileiro, 
visando exportar, vende o conceito de produção 
sustentável. Em meados de 2014, a Centroflora 
investiu na tecnologia de processamento da 
Boehringer Ingelheim. 

Ao lado da Centroflora, apenas poucos 
fabricantes de extratos brasileiros, como a 
Sanrisil, a BioTae e a Atina, possuem uma 
produção de qualidade com concentração 
padronizada do princípio ativo e com a 
autorização de funcionamento de empresa 
(AFE) da Anvisa como fornecedor de IFAV. 

Para alguns fabricantes de extratos da 
indústria cosmética e de alimentos há 
interesse na extensão da oferta. A empresa 
Heide, por exemplo, já pesquisa em parcerias 
estabelecidas com universidades na área 
da medicina veterinária e está aberta para 
parcerias com produtores de fármacos (http://
www.heide.com.br/). Outros fabricantes de 

extratos de plantas para cosméticos são a 
Mapric, a Beraca, a Extratec, a Sustentec e a 
Cosfito. 

Inovações proveninentes de plan-
tas medicinais desconhecidas 
exigem investimento
No desenvolvimento de novos medicamentos 
fitoterápicos, a indústria farmacêutica 
brasileira se concentra nas plantas medicinais 
já aprovadas pelos órgãos competentes, com 
procedimentos de registo simplificados (IN 
02/2014). As exigências para os medicamentos 
fitoterápicos inovadores são muito restritivas. 
Os altos custos para a comprovação 
documentada da eficácia exigem a ampla 
cooperação entre as empresas e as instituições 
de pesquisa. Em consequência disso, os 
investimentos em produtos farmacêuticos 
advindos da diversidade de plantas brasileiras 
caminham a passos lentos. Em abríl de 2017, 
apenas cerca de 316 produtos da medicina 
fitoterápica  eram comercializados no mercado 
brasileiro, enquanto na Alemanha o número 
chegou a 1.374 produtos.

Os mercados em crescimento da medicina 
veterinária e da alimentação animal 
possibilitam incontáveis oportunidades 
para aditivos fitogênicos inovadores. Os 
investimentos no desenvolvimento de 
preparados à base de plantas destinados 
à medicina veterinária são dificultados, 
no entanto, pela falta de base legal. 
No procedimento para a admissão de 
medicamentos veterinários (IN 25/2012), os 
fitoterápicos ainda não são considerados. 

Também no segmento da suplementação 
nutricional há um grande potencial de 
demanda por extratos de plantas medicinais 
brasileiras. Nutracêuticos e nutricosméticos 
serão tratados, no aspecto de legislação, 
como alimentos, estando sujeitos, portanto, a 
procedimentos de aprovação menos rigorosos. 
Na ausência de uma regulação própria do 
mercado, a segurança jurídica ainda engatinha.

Melhores condições para a 
cooperação
Com a legislação para o uso da biodiversidade 
(Lei 13.123/2015) e o posterior decreto 
legislativo (Decreto 8.772/2016), foram criadas 
as primeiras bases para a segurança jurídica e 
para o incentivo de investimentos. A Associação 
Brasileira das Indústrias de Química Fina, 
Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina) 
espera um aumento no investimento privado 
para os próximos anos. Além disso, a nova lei 
para a inovação (nº 13.243/2016) intensifica 
a cooperação entre empresas e instituições de 
pesquisa. 

Um exemplo positivo é o desenvolvimento 
dos primeiros medicamentos fitoterápicos 
oriundos da flora brasileira. O laboratório Aché 
produziu, em conjunto com quatro importantes 
universidades, a fórmula anti-inflamatória 
Acheflan. Como parceira, a Centroflora oferece 
até hoje 100% de substância ativa fitoterápica 
advinda da Cordia verbenacea. O grande 
número de outros projetos de pesquisa sugere 
que o potencial de cooperação está longe de 
ser esgotado.

Os projetos encontram apoio não apenas por 
meio do CNPq, Finep, Fapesp e outros fundos 
públicos, como também através da crescente 
oferta de serviços como Knowledge-Intensive 
Business Services (KIBS), traduzidos no 
Brasil como Serviços Empresariais Intensivos 
em Conhecimento (SEIC). A Lychnoflora e a 
Phytobios oferecem aconselhamento a partir 
da realização de estudos pré-clínicos. A 
Nanomed utiliza tecnologias modernas para 
o isolamento e análise de ativos vegetais.
A Pharmagenix apoia projetos por meio de
estudos clínicos e de acesso ao mercado. Até o
momento, a Pharmagenix procura, por exemplo,
parceiros de produção para um projeto
bastante avançado da universidade Univali:
um analgésico feito a partir de extratos de
nogueira.

O grande crescimento também atraiu o grupo 

Laboratório Prati-Donaduzzi a investir no setor 

dos nutracêuticos.

http://www.heide.com.br/
http://www.heide.com.br/
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Pequenas empresas migram 
para o mercado de cosméticos 
naturais
A crescente conscientização dos consumidores 

brasileiros estimula a procura por cosméticos 

naturais. Por essa razão, podemos citar 

o sucesso da fabricante alemã Alva (que 

entrou no mercado em 2010), assim como 

de algumas marcas brasileiras, entre elas a 

líderes do segmento de cosméticos orgânicos 

Surya, a Cativa Natureza, a Bioart, a Arte 

dos Aromas, a Ikove Organics e a Herbia. 

Até mesmo a entrada frequente de marcas 

de cosméticos naturais menores, como a 

Piatan Natural e a Souvie, instiga a dinâmica 

do mercado. Mas o entrave da falta de 

ordenamento jurídico nacional quanto ao tema 

se aplica também aqui. Para a introdução no 

mercado, os produtores costumam recorrer às 

certificações internacionalmente reconhecidas 

Natrue Cosmetics (oferecida pelo certificador 

brasileiro IBD) e Ecocert. 

Produtos orgânicos são produzidos e 

comercializados principalmente por pequenas 

e médias empresas. No âmbito de pesquisa em 

dermocosméticos, destacam-se empresas start-

up: em 2016, a Profitus trouxe ao mercado 

quatro cremes medicinais diferentes com 

ingredientes ativos de urucum. A Nanofitotec 

desenvolveu um creme nanoencapsulado contra 

o envelhecimento da pele, com base na planta 

medicinal Centella asiatica. Entre as empresas 

de grande porte, a Natura e a Chamma da 

Amazônia são especialmente ativas em 

pesquisas inovadoras.

Por fim, impulsionadas pelo alto crescimento 

e potencial do setor de cosméticos naturais, 

também surgem no setor dos extratos de 

plantas inúmeras start-ups. Nos programas 

de incubação Cide e FIT, do Estado do 

Amazonas, se encontram até o momento 

mais de 20 empresas inovadoras do setor de 

bioeconomia. A Hebram produz extratos a partir 

de 30 plantas do Amazonas. A Aroma Ativo 

desenvolveu mais de 80 cosméticos. Outros 

exemplos de jovens empresas são a Sohervas 

da Amazônia, a Amazon Biocare Cosmético, 

a Loja das Essências, a Harmonia Nativa e a 

Pharmakos. 

Mais informações:

Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.

br/

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

Anvisa: http://portal.anvisa.gov.br/

Associação Brasileira da Indústria de Química 

Fina, Biotecnologia e suas Especialidades – 

Abifina: www.abifina.org.br 

Associação Brasileira das Empresas do Setor 

Fitoterápico, Suplemento Alimentar e de 

Promoção da Saúde - Abifisa: www.abifisa.org.

br 

Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins 

Especiais – Brasnutri: www.brasnutri.org.br 

FCE Farma und FCE Cosmetique (data de 

acesso 05.05.2018): www.fcepharma.com.br, 

www.fcecosmetique.com.br 

Naturaltech / Bio Brazil / Biofach America 

Latina (data de acesso: 10.06.2017):  www.

naturaltech.com.br, www.biobrazilfair.com.br, 

www.biofach-americalatina.com.br

Venda exclusiva de produtos naturais: http://

www.e-cosmetique.com.br/, https://www.

lohasstore.com.br/

Alimentos orgânicos são cada vez mais 
amados no Brasil 
Por Edwin Schuh, Germany Trade & Invest, São Paulo

O Brasil é um dos maiores produtores 

mundiais de alimentos orgânicos. Devido à 

biodiversidade do país, há uma vasta paleta 

de produtos inovadores, que poderiam ser 

levados para o mercado alemão. O repertório 

brasileiro abrange produtos padrão, cultivados 

organicamente, como cana de açúcar, banana e 

café até as assim chamadas superfrutas, como 

o açaí e o guaraná. A agricultura orgânica 

torna-se mais significativa devido à crescente 

demanda dos consumidores.

Consumo cresce dois dígitos 
apesar da crise econômica
O setor agrário brasileiro é um dos líderes 

mundiais na produção de soja, carne, suco 

de laranja, milho, açúcar e café. Para tanto, 

massiva e despreocupadamente, o país utiliza 

aditivos químicos e engenharia genética. No 

entanto, existe uma tendência para uma dieta 

mais natural em médio prazo, criando espa-

ço para a expansão dos alimentos orgânicos. 

Segundo Ming Liu, diretor do programa de 

fomento Organics Brasil: “As vendas de produ-

tos orgânicos se mantiveram impressionantes 

durante a crise econômica e aumentaram 20% 

em 2016”. Assim, o programa estima um fatu-

ramento de R$3 bilhões (equivalente a US$882 

milhões; US$1 = cerca de R$3,4). Para os pró-

ximos anos, espera-se também um crescimento 

de 20 a 30% ao ano.

As exportações de produtos orgânicos têm se 
multiplicado nos últimos anos. Entre os anos 

de 2005 e 2016, foram de US$9,5 milhões para 

cerca de US$184 milhões. No ano de 2016, as 
exportações foram impulsionadas pela des-
valorização do real e aumentaram 15%. Em 
especial, são exportados: açúcar mascavo, 
óleo de palma, castanhas de caju, sucos de 
frutas, mel, folhas de mate, café, cacau, soja, 
frutas secas e superfrutas do Amazonas, como 
açaí, acerola, cupuaçu e guaraná. Os principais 
mercados consumidores são os Estados Unidos 
da América, a Alemanha, a França e, cada vez 
mais a China. As importações de alimentos 
orgânicos são estimadas em cerca de US$60 
milhões por ano. 

Desde 2005, a Organics Brasil organiza anual-
mente um pavilhão na Biofach, em Nürnberg. 
De acordo com a empresa, já vendem para 
a Alemanha as empresas Agropalma (óleo 
de palma), Native e Jalles Machado (ambas 
trabalham com o açúcar), MN Petrópolis (mel), 
Triunfo (chá mate), Usibras (castanhas de caju) 
e Toca (polpa de frutas). Outras firmas procu-
ram ainda parceiros alemães. O programa de 
fomento Organics Brasil reúne 77 empresas 
que apoiam o setor na entrada em mercados 
estrangeiros. Saiba mais aqui: www.organics-
brazil.org/en/empresas-associadas-e-produtos.

O número de produtores orgânicos deu um 
salto nos últimos anos. Atualmente, são regis-
trados mais de 14 mil produtores de alimentos 
orgânicos, 40% a mais que em 2014 (encon-
tre todos os produtores no site http://www.
agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustenta-
vel/organicos). Até 2019, esse número deve 
crescer para 30 mil. A maioria dos produtores 

encontra-se nos estados do Paraná, São Paulo 

http://portalms.saude.gov.br/
http://portalms.saude.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/ 
http://www.abifina.org.br
http://www.abifisa.org.br
http://www.abifisa.org.br
http://www.brasnutri.org.br
http://www.fcepharma.com.br
http://www.fcecosmetique.com.br
http://www.naturaltech.com.br
http://www.naturaltech.com.br
http://www.biobrazilfair.com.br
http://www.biofach-americalatina.com.br
http://www.e-cosmetique.com.br/
http://www.e-cosmetique.com.br/
https://www.lohasstore.com.br/
https://www.lohasstore.com.br/


Oportunidades de Negócios Sustentáveis nas Florestas Tropicais Brasileiras  / 113112 /  Oportunidades de Negócios Sustentáveis nas Florestas Tropicais Brasileiras

e Rio Grande do Sul, onde são produzidos prin-

cipalmente legumes, arroz e açúcar. No Norte e 

no Nordeste são produzidas frutas orgânicas e 

castanhas. Cerca de 1.000 empresas operam no 

processamento de alimentos orgânicos. Os pio-

neiros têm expandido significativamente a sua 

oferta e jovens empresas estão à espera com 

novas ideias, como pratos orgânicos prontos e 

congeláveis.

A estrutura do mercado é marcada por 

A empresa Belalaçá, do estado do Pará, é 
a maior exportadora de Açaí, fruta conheci-
da pelo seu altíssimo nível de antioxidantes. 
Fundada no ano de 2003, a empresa se con-
centrou nos mercados estrangeiros desde cedo. 
A primeira remessa destinou-se, em 2006, para 
os EUA. “Nós víamos o mercado internacional 
como uma oportunidade, uma vez que no Brasil 
já havia muita concorrência. A parte mais 

pequenas e médias empresas, apenas poucas 
alcançando um faturamento de dois dígitos em 
milhões de dólares. Entre os maiores produ-
tores orgânicos está a tradicional empresa 
Native, que desde 1986 produz açúcar orgânico 
a partir da cana. A empresa se tornou a maior 
fabricante do mundo, com uma produção anual 
de 300 mil toneladas de açúcar orgânico. 
Exportados para 60 países, a gama de produtos 
inclui também outras 70 variedades - desde 

sucos de frutas até granola.

Quadro 33 - Produtores de alimentos orgânicos no Brasil

Fonte: Pesquisa da Germany Trade & Invest

Empresa Principal produto
Faturamento em 

milhões US$ (ano)
Sede Homepage

Native Açúcar, suco, café 88,0 (2017) Sertãozinho (SP) www.nativealimentos.com.br 

Jasmine
Salgadinhos, 

amaranto, Quinoa
40,9 (2016) Curitiba (PR) www.jasminealimentos.com 

Korin Carne de frango 40,6 (2016) Ipeúna (SP) www.korin.com.br 

Mãe Terra
(comprada pela 

Unilever em 2017)

Misturas assadas, 
salgadinhos

30,3 (2016) Osasco (SP) www.maeterra.com.br 

Fazenda da Toca
Suco de frutas, ovos, 

tomates
k.a. Itirapina (SP) www.fazendadatoca.com 

Bio2 Organic
Suco, salgadinhos, 

suplementos 
alimentares

9,0 (2015) Dobrada (SP) www.bio2organic.com.br 

difícil do nosso trabalho era certificar o nosso 

produto no exterior”, afirmou Rafael Ferreira, 

executivo da Belalaçá. A empresa fornece pro-

dutos para 24 países, sendo os seus principais 

clientes os EUA (60% das exportações) e a 

Austrália (15%), seguidos por países europeus, 

Canadá, Israel e Japão. 

Produtos orgânicos de origem animal ainda são 

muito limitados no Brasil. No entanto, estão em 
crescente produção as carnes de aves e ovos 
orgânicos. A empresa Korin lidera o mercado e 
produz 14mil toneladas de frango orgânico por 
ano, sem a utilização de antibióticos e hormô-
nios. Com cinco lojas próprias, a empresa ad-
quire também experiência no varejo. Mas parte 
da produção destina-se ao comércio clássico 
de alimentos, ao comércio especializado de 
produtos orgânicos e à gastronomia - como 
no caso da parceria com dois restaurantes do 
chefe Jamie Oliver, em São Paulo. Em novem-
bro de 2016, a Korin exportou pela primeira 
vez o frango orgânico – a remessa de oito 
toneladas teve como destino Hong Kong, na 
China. No futuro, 10% da produção total devem 
ir para o exterior. 

Supermercados aumentam oferta 
de produtos
Cerca de dois terços das vendas de alimentos 
orgânicos ocorrem por intermédio de varejis-
tas tradicionais, que estenderam sua gama de 
produtos. O terço restante é comercializado em 
lojas especializadas, lojas online e feiras se-
manais. Dentre os varejistas do setor, o Pão de 
Açúcar é o que oferece a maior variedade de 
alimentos orgânicos – cerca de 850 produtos, 
incluindo a sua própria marca Taeq. O fatura-
mento do Pão de Açúcar com produtos orgâni-
cos é de US$75 milhões por ano. Já o Walmart 
cresce 30% ao ano com a sua marca Sentir 
Bem (biscoitos, granola, óleo, etc). O Carrefour 
também oferece cerca de 200 produtos, dentre 
eles 115 da sua linha Viver, cujos produtos 
mais populares são tomate, cenoura e alface.

Dentre as lojas especializadas, lidera a rede 
Mundo Verde, que pode ser comparada à alemã 
Reformhaus. A empresa possui 380 estabele-
cimentos por todo o Brasil e uma gama de 30 
mil produtos, 75% deles oriundos de pequenas 
e médias empresas. No ano de 2016, a Mundo 
Verde alcançou um faturamento de US$161 
milhões e o prognóstico até 2018 é um 

crescimento anual de 20%.

O e-commerce é caracterizado por um grande 
número de novas startups, de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, que oferecem prazos de entrega 
de 24 a 48 horas. As líderes aqui são as em-
presas Organomix (cinco mil produtos), Horta 
da Vovó e Ecobio. O grupo alemão nu3 inves-
tiu, em 2013, na loja online brasileira Natue, 
que proporciona uma caixa com oito produtos 
orgânicos mensalmente em troca de uma 
assinatura no valor de R$90,00. Igualmente, 
as feiras de orgânicos semanais têm grande 
popularidade: são 641 em cidades médias e 
grandes. Confira o mapa em www.feirasorgani-
cas.idec.org.br.

No Brasil, 2,5% da população brasileira é 
classificada como consumidora de produtos 
orgânicos, enquanto 50% ainda nem esta fami-
liarizada com o termo. Em especial, as clas-
ses A e B preocupam-se com a alimentação 
e podem arcar com um preço mais elevado. 
“De um produto de nicho, os alimentos orgâni-
cos estão se tornando mainstream no Brasil”, 
afirma Ming Liu. Argumentos relevantes para 
a escolha de compra desses produtos são: a 
intolerância a glúten e lactose, a redução de 
açúcar e gordura, o desejo de evitar pesticidas 
e transgênicos, assim como, ter um estilo de 
vida mais saudável e ativo. 

Produtos orgânicos são, em média, 30% mais 
caros do que os produtos convencionais. Os 
preços têm caído nos últimos anos, graças às 
melhoras nos métodos de produção. Alguns 
produtores colocam para si o limite de ser no 
máximo 30% mais caros que a concorrência 
não orgânica. Entretanto, fora de São Paulo, 
Rio de Janeiro e o reduto orgânico Curitiba 
faltam fornecedores certificados. A distribuição 
organizada abaixo do ideal e a disponibilidade 
sazonal ruim de produtos importantes são bar-
reiras para o desenvolvimento do setor. Outro 
desafio para os produtores é a embalagem 
sustentável dos produtos e a rápida distribui-
ção dos alimentos perecíveis, como o iogurte, 
por exemplo.

http://www.nativealimentos.com.br 
http://www.jasminealimentos.com 
http://www.korin.com.br 
http://www.maeterra.com.br 
http://www.fazendadatoca.com 
http://www.bio2organic.com.br 
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Brasil não possui acordo de 
equivalência para produtos 
orgânicos
De acordo com a legislação brasileira para 
produtos orgânicos, os mesmos precisam 
conter pelo menos 95% de ingredientes 
organicamente cultivados para serem 
caracterizados como tal. São quatro 
certificações internacionalmente reconhecidas 
para produtos orgânicos: Ecocert, Organización 
Internacional Agropecuaria (OIA), Institute for 
Marketecology (IMO) e IBD Certifications. Ao 
lado delas, as três certificações nacionais são 
as do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), 
do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e 
do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). 
Ao obter um desses certificados, o produto é 
marcado com o selo nacional Produto Orgânico 
Brasil, que existe desde 2011 e é cada vez 
mais reconhecido pelos consumidores.

O Brasil não possui ainda nenhum acordo 
de equivalência para produtos orgânicos 
com outros países. Antes de se importar um 
produto orgânico, portanto, esse também 
deve ser certificado no Brasil, segundo os 
padrões brasileiros. Para a venda em mercados 
estrangeiros são necessárias certificações 

internacionalmente reconhecidas e os custos 
são altos. Com frequência, as exportações são 
limitadas a matérias primas como açúcar, café, 
soja, arroz e sucos de frutas, em especial a 
granel. De acordo com Ming Liu, o Brasil não 
tem planos de fechar acordos de equivalência, 
por enquanto. 

Mais informações:

Organics Brasil

Ming Liu Tel.: +55 41/3362 0200

mingliu@organicsbrasil.org / www.
organicsbrazil.org

Ministério da Agricultura: www.agricultura.gov.
br

C.I. Orgânicos: www.ciorganicos.com.br

Associação de Agricultura Orgânica:http://aao.
org.br/aao/index.php

Bio Brazil / Biofach America Latina (último 
acesso em 10.6.17):

www.biobrazilfair.com.br, www.biofach-
americalatina.com.br

Naturaltech (último acesso em 10.6.17): www.
naturaltech.com.br

SEAD: www.agroecologia.gov.br

Cacau da Amazônia de coleta selvagem e 
de cultivo sustentável com importância 
internacional
Por Volker Lehmann, Tranquilidad Harvest Center & Theobroma Foundation Project; Annika Peters, Frank Krämer, GIZ; Lea Plum, Philipp Hahn, AHK-RJ

A Amazônia é uma região ecológica de impor-

tância global, em grande escala influenciada 

pelo homem. A conversão de grandes áreas 

de floresta em terras agrícolas para criação 

de gado ou plantio de soja tem consequências 

regionais e globais negativas para o clima. 

Hoje em dia, é ampla a conscientização quanto 

à proteção da Amazônia, embora a utilização 

do potencial de desenvolvimento em melhores 

condições econômicas, sociais e ecológicas 

seja ainda um desafio. 

Descobertas recentes sugerem que, em tem-

pos pré-coloniais, a Amazônia era densamente 

povoada e, grandes áreas eram cultivadas pelo 

homem. Assim surgiu a “terra preta”, que até 

hoje preserva a fertilidade. Na Bolívia, ainda 

é possível reconhecer assentamentos desse 

período, que foram amplamente estudados. Os 

pesquisadores Somarriba & Lachenaud descre-

veram a importância dos homens e a influência 

sobre a composição de plantas em diferentes 

regiões da floresta Amazônica.

A coleta selvagem tem uma longa tradição 

na Amazônia. Há centenas de anos, o cacau 

(Theobroma cacao) é um produto de gran-

de uso e importância. Como acontece com o 

vinho, são apreciados hoje chocolates nobres 

e especiais, mas isso não é, no entanto, uma 

novidade. Desde o século 18, o cacau era 

comercializado como artigo de luxo na Europa 

e apreciado em salões de chocolate como uma 

bebida fortificante. Com o passar do tempo, 

o cacau, e mais tarde também a castanha 

do Brasil, se tornaram artigos de massa. A 

especialização dos mercados, em consequência 

da crescente conscientização por uma alimen-

tação e vida saudáveis, leva a um renascimen-

to desses produtos específicos que não são 

cultivados, mas que crescem naturalmente e 

são colhidos da natureza. 

A castanha do Brasil e o cacau selvagem de-

senvolvem grande potencial no setor especia-

lizado e como Healthy Food. O cacau selvagem 

da Amazônia, a região de origem do cacau, é 

considerado um dos melhores do mundo pelo 

International Cocoa Awards. Seu preço ainda 

não é comparável ao do vinho francês, mas 

a tendência segue nesta direção. Em 1750, o 

frei jesuíta Francisco Eder elogiou o cacau de 

Baures, que foi muito apreciado na corte espa-

nhola devido ao seu sabor suave. Hoje, onde o 

Rio Beni deságua no Rio Madeira se encontra 

a maior área de coleta de cacau selvagem 

da Amazônia, uma área tão extensa quanto à 

Alemanha.

mailto:mingliu@organicsbrasil.org
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Figura 17 - Mapa da Amazônia

Fonte: Smithonian Institute

Quadro 34 - Comparativo da produção de cacau: cadeia de valor

Fonte: Dados próprios de 2016Vendas e oportunidades
O mercado mundial oferece nichos de diferen-
tes tamanhos e possibilidades de receita para 
vendas diretas, que garantem preços em gran-
de parte independentes das bolsas de valores. 
Os maiores nichos de mercado encontram-se 
no segmento de Bio e Healthy Food, com ações 
cada vez mais caras. Quantidade relativamente 
pequena, transparência na produção, demanda 

crescente e preços estáveis: esses são os in-
gredientes para o sucesso econômico por meio 
da gestão florestal sustentável. 

Na Bolívia, o preço de produção do cacau 
selvagem aumentou 500% em dez anos, o 
que só foi possível devido à abertura dos 
mercados para o cacau especial. A produção 
anual limitada (250–300 toneladas) enfren-
ta uma demanda crescente. Cada vez mais 

fornecedores pequenos e familiares encontram 
neste mercado novos canais de distribuição. 
Ao lado do consumo tradicional, como bebida, 
estabilizou-se também um nicho de mercado 
de cacau nobre. A crescente demanda é acom-
panhada por iniciativas locais e os estoques de 
cacau são mantidos ou expandidos em parte 
por meio da sucessão natural ou, em pequenas 
plantações, a partir da semeadura direcionada 
de sementes de cacau local. 

A investigação genética do cacau realizada 
na propriedade Tranquilidad, em Baures, na 
província de Beni - no ano de 2010 e as ante-
riores coletas no Rio Beni - confirmaram que 

O cacau silvestre foi estudado no âmbito de 
diferentes projetos de desenvolvimento na 
Bolívia, mas apenas por meio de uma iniciativa 
privada, as bases para a introdução no mer-
cado especializado podem ser desenvolvidas 
e implementadas com sucesso. A cooperação 

o cacau cultivado na área pertence aos grupos
genuínos de cacau amazônico (Motamayor, et
al.), que não se encaixam no esquema repro-
dutivo tradicional das variedades Forasteiro,
Crioulo e Trinitário. As variedades genuínas têm
um alto potencial de desenvolvimento para o
mercado de especialidades, como mostrado
no exemplo do projeto referente ao cacau no
rio Purus, cujo cacau selvagem colhido (Cacao
Purus) também é exportado para a Alemanha.
Em Costa Marques (Rondônia), a região fron-
teiriça brasileira com a Bolívia, no rio Guaporé
(também chamado Itenez), ainda há cacau
selvagem nativo que sem acesso aos mercados

mundiais.

alemã para o desenvolvimento, por meio da GIZ 
e do programa CIM, forneceu essa base. 

Depois de anos de trabalho, hoje, o cacau 
de Tranquilidad ganhou fama internacional 
no mercado das especialidades. Em 2014, 
Tranquilidad ganhou o FCIA Heirloom Cacao 
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Award. E a sua importância econômica é im-

pressionante. Nos 13 anos desde o lançamento 

mundial, em 2004, este cacau gerou uma renda 

de $1,5 milhões para os coletores. O valor de 

revenda dos chocolates mais refinados, chama-

dos de Grand Cru é de $23,4 milhões. 

O envolvimento da população local é im-

portante para o sucesso. As pessoas estão 

acostumadas há gerações a colher o cacau. 

No século 18, sob o regime dos jesuítas em 

Gran Moxos, o cacau era coletado e enviado 

para a Espanha, onde era muito apreciado. Com 

o declínio da demanda e interesse na coleta

silvestre nos séculos 19 e 20, desencadeado

por uma inundação no mercado pelo cacau

africano em massa, as pessoas mantiveram

essa tradição apenas parcialmente. Hoje, fala-

-se com orgulho sobre a qualidade do choco-

late em Baures, mas falta a muitos moradores

o conhecimento para a produção de cacau de

boa qualidade. Recuperar esses conhecimen-

tos e experiências é um grande e dispendioso

desafio.

Na província Itenez, o cacau é colhido em 

centenas de milhares de hectares nas mais 

de 38 Chocolatales (grandes ilhas de flores-

ta em pastagens naturais). Todas elas têm 

importância arqueológica e representam, com 

seus assentamentos de mais de mil anos, uma 

importante parte da história cultural do cacau 

da Amazônia e devem ser reconhecidas como 

património mundial IUCN. 

Atualmente, novos planos são forjados em 

Tranquilidad. O Theobroma Foundation-Project é 

um trabalho em equipe focado em projetos en-

volvendo cacau selvagem na Amazônia. Nesse 

contexto, foi criada, em 2017, a plataforma 

comercial Landmark. Além disso, neste ano 

começa também uma estreita cooperação com 

a empresa mais antiga de castanha do Brasil, 

a Hylea 1884, que explora há quatro gerações 

a floresta tropical de maneira sustentável. Já 

foram plantados 70 novos hectares com cacau 

selvagem nas florestas de acordo com méto-

dos tradicionais dos moradores da Amazônia. 

�����������
A coleta selvagem, em comparação à planta-

ção de cacau, tem características específicas 

na organização e logística. As plantas de cacau 

não são processadas, eliminando assim, os 

custos operacionais anuais. Só no momento da 

coleta são montados acampamentos na região 

em que a coleta será feita. Esses acampa-

mentos necessitam de uma boa infraestru-

tura para os trabalhadores e também para o 

processamento do cacau. A colheita coincide 

com a temporada de chuvas. Os maiores 

custos se encontram, portanto, no transpor-

te da mercadoria, uma vez que precisam ser 

superadas grandes distâncias e o transporte 

na temporada de chuvas é, em geral, o dobro 

do preço. Muitas áreas de coleta só podem ser 

acessadas através dos rios e encontram-se 

muito dispersas. Elas exigem uma organização 

descentralizada em subcentros, que são usados 

apenas durante o período da colheita, mas que 

precisam ser cuidados e protegidos durante 

todo o ano. O manuseio pós-colheita é funda-

mental para alcançar uma qualidade elevada.

Cultivo sustentável de cacau no 
Brasil
O Brasil está entre os seis mais importantes 
produtores de cacau do mundo. Anualmente, 
em 700 mil hectares de áreas cultivadas são 
colhidas entre 215 e 270 mil toneladas de 
amêndoas de cacau. O estado da Bahia é, 
tradicionalmente, o maior produtor de cacau do 
país. O estado amazônico do Pará, no entanto, 
possui taxas de crescimento anuais entre 10% 
e 13% e está agora no mesmo patamar que a 
Bahia. 

Desde 2000, na transamazônica, no estado do 
Pará, são realizadas experiências promissoras 
com o cultivo sustentável de cacau. O cacau é 

cultivado principalmente por pequenos agri-
cultores, oferecendo a eles uma alternativa 
economicamente viável em relação a outras 
atividades agrícolas mais nocivas ao meio 
ambiente. Assim, são promovidos sistemas de 
uso que levam em conta os objetivos, nacio-
nais e internacionais, quanto ao controle do 
desmatamento e a proteção da biodiversidade. 
Um exemplo disso é a cooperativa Coopatrans, 
que construiu a primeira fábrica de chocolate 
na Amazônia. Com a marca Cacauway, o cacau 
é transformado em diferentes produtos finais. 
Outro exemplo é a Associação Cooperativa 
CEPOTX, que cultiva e processa cacau orgânico 
certificado em sistemas agroflorestais. Entre as 
principais cooperativas se encontram cerca de 
150 famílias. São seus clientes, entre outros, a 
empresa de cosméticos, Natura e a empresa de 

chocolate austríaca, Zotter. 

Com a ajuda de aconselhamento especializado, 

organizações como a Comissão Executiva do 

Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) apoiam a 

fusão de vários pequenos produtores e extra-

tivistas, de forma a possibilitar a produção e 

comercialização de cacau para atores individu-

ais. Há alguns anos cresce o consumo de pro-

dutos a base de cacau e a demanda da indús-

tria de processamento, por isso, a Associação 

Nacional de Indústrias Processadoras de Cacau 

(AIPC) desenvolveu um plano para duplicar 

a produção nacional em dez anos. Assim, 

parcerias entre produtores de cacau orgânico, 

em conjunto com os setores público e privado, 

devem ter um importante papel.  



Oportunidades de Negócios Sustentáveis nas Florestas Tropicais Brasileiras  / 121120 /  Oportunidades de Negócios Sustentáveis nas Florestas Tropicais Brasileiras

Box XVII: Empresas brasileiras que produzem e comercializam 
cacau sustentável:  
• Coopatrans (Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica), Medicilândia/Pará; Associação

de cerca de 40 pequenos produtores rurais, que produzem e vendem chocolate com a

marca Cacauway http://cacauway.com.br;

• Cooperar (Cooperativa Agroextrativista do Mapiá e Médio Purus), Boca do Acre/Amazonas:

associação de extrativistas da região, experiência em cooperação com fabricantes de cho-

colate, em cooperação com http://www.luisaabram.com.br/ para o mercado de especiali-

dades do Brasil e EE.UU;

• Cabruca, Ilhéus/Bahia: associação de 32 pequenos produtores no sul da Bahia, que cultiva

cacau orgânico e vende para fabricantes de chocolate nacionais e internacionais, assim

como em menor proporção para a indústria cosmética http://www.cabruca.com.br;

• CEPOTX (Cooperativa Central de Produção Orgânica da Transamazônica e Xingu), Altamira/

Pará: associação de seis cooperativas da região, produz anualmente 900 toneladas de

amêndoas de cacau, experiência no trabalho conjunto com empresas nacionais e inter-

nacionais da indústria de transformação  http://ibcacau.com.br/ibc-na-floresta/amazonia/

cepotx;

• Zotter Brasil, São Paulo: produz e vende produtos orgânicos a base de cacau pela marca

austríaca Zotter http://www.zotterbrasil.com.br;

• AMMA Chocolate, Salvador/Bahia: produz e vende chocolate orgânico http://www.amma-

chocolate.com.br;

• Planeta Cacau, Camancan/Bahia: produz e vende amêndoas de cacau orgânicas http://pla-

netacacau.com.br;

• Associação dos Moradores Agroextrativistas do Cajarí, Mazagão/Amapá;

• Associação dos Trabalhadores do Assentamento Agroextrativista Maraca, Mazagão/Amapá;

• Cooperativa Agroextrativista do Município de Porto Walter, Porto Walter/Acre;

• Cooperativa Agroextrativista Shawãdawa Pushsã, Porto Walter/Acre;

• Cooperativa dos Produtores de Agricultura Familiar e Econômica Solidaria de Nova Cintra,

Rodrigues Alves/Acre

Perspectiva
A falta de acesso ao mercado e de possibilida-
des de rendimento leva à aceleração do êxodo 
rural e dos fluxos migratórios para as cidades. 
Sem medidas e iniciativas adequadas, esse 
processo é dificilmente reversível. Na ausência 
da manutenção de pessoas nas diferentes re-
giões de floresta e de colheita, não é possível 
uma exploração sustentável da Amazônia. A 
designação de áreas florestais protegidas não 
é uma solução suficiente e pode causar custos 
adicionais de aplicação e controle. 

Meios de financiamento devem ser utilizados 
para a criação de condições que melhorem a 
qualidade de vida de cada vez mais pessoas 
nas florestas, a partir de sistemas de produção 
sustentáveis. O financiamento do uso susten-
tável aumenta as chances de se conservar 
partes da floresta amazônica, restaurando 
regiões danificadas. Isso inclui a expansão da 
infraestrutura local, para facilitar o acesso 
aos mercados; a criação de oportunidades de 
vendas diretas com contratos de fornecimen-
to de longo prazo; o financiamento de Social 
Entrepreneurships; a criação de possibilidades 
de financiamento por meio de Philantropic e 
Green Financing, assim como bancos agrários 
para produtos especiais - de forma a compen-
sar a perda de colheitas; garantir e manter a 
mão de obra local qualificada e promover o 
modo de vida nativo; levar em consideração as 
particularidades da população local e fortale-
cê-las frente a interesses particulares. 

A Amazônia não é uma área livre de uso ou 
de direitos – uma nova cultura baseada nos 
antigos valores e conceitos de utilização pode 
crescer. Think Global – Act Local!

Saiba mais:

Value Chain: http://www.cocoabarometer.org/
Home.html

Rainforest Exquisite Products (REPSA): http://
amazonyourbusiness.com/

Landmark – www.wildchocolate.org

Volker Lehmann / FB: @thechocolatecampaign

Tranquilidad Estate: www.tranquilidadnet.wor-
dpress.com

FCIA – Heirloom HCP: http://hcpcacao.org/
heirloom-designees/heirloom2/

ICCO: https://www.icco.org

WCF: www.worldcocoafoundation.org

Clark L. Erickson: 2010 The Transformation of 
Environment into Landscape: The Historical 
Ecology of Monumental Earthwork Construction 
in the Bolivian Amazon. Diversity 2:618-652.

Heiko Pruemers: Environmental impact of geo-
metric earthwork construction in pre-Columbian 
Amazonia

Eduardo Somarriba & Philippe Lachenaud: 
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-con-
tent/uploads/files_mf/1383662256Somarriba-
2013EnvironmentSustainabilityAgroforestry.pdf

Volker Lehmann: Outside Magazine Hear of 
dark Chocolate http://www.outsideonline.
com/1885131/heart-dark-chocolate

CEPLAC: http://www.ceplac.gov.br

Plano de Autossuficiência: http://www.agricul-
tura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-tema-
ticas/documentos/camaras-setoriais/cacau/
plano-de-autossuficiencia-aipc.pdf
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Tecnologias Ambientais
Por Prof. Dr. Uwe Menzel, Institut für Siedlungswasserbau Wassergüte- und Abfallwirtschaft, Universität Stuttgart

Atualmente, a Amazônia Legal tem uma 

população estimada entre 20 e 25 milhões, 

dos quais 60% vivem em núcleos urbanos. 

A localização dessas cidades mostra uma 

concentração de habitantes ao longo dos eixos 

de circulação fluvial e dos eixos rodoviários, 

que correspondem à Amazônia dos rios e à 

Amazônia das estradas. Esse padrão linear tem 

raízes na história da região.

O processo de concentração da população 

representa tanto a multiplicação das regiões 

metropolitanas, como o aumento das suas 

dimensões. Segundo os dados do IBGE, desde 

a década de 90, novos núcleos urbanos têm 

se formado e o crescimento atingiu um ritmo 

acelerado, que introduziu mudanças na estru-

tura do povoamento regional. Entre as décadas 

de 70 a 90, a população urbana cresceu mais 

do que a população total. As taxas são o dobro 

da média do país, passando de 35% em 1970, 

para 61% em 1996. A Amazônia é a única re-

gião do Brasil onde a população em cidades de 

menos de 100 mil habitantes aumenta, e onde 

o crescimento de cidades entre 20 e 50 mil é 

expressivo.

Entre 60% e 80% da expansão urbana das 

grandes cidades da região amazônica é reali-

zada sem nenhum sistema de saneamento. A 

proporção de domicílios atendidos em termos 

de esgotos sanitários é de 36%. Igualmente, 

36% do lixo são coletados e 97% são de-

positados em vazadouro a céu aberto ou em 

áreas alagadas.  A cremação e a existência de 

aterros sanitários, apesar de estarem presen-

tes em algumas cidades, são ainda exceções. 

Essa situação do destino do lixo é dramática 

porque favorece a proliferação de doenças, a 

contaminação de águas superficiais e subter-

râneas. Enfrentando tais percentagens, é uma 

evidência que a disponibilidade de infraestru-

turas urbanas na Amazônia é muito precária. 

Apesar de não serem problemas exclusivos da 

Amazônia, os índices de atendimento dos ser-

viços urbanos públicos estão muito abaixo da 

média brasileira. A especificidade da Amazônia 

vem também da generalização destas carên-

cias. A estes aspectos se agrega o fato de que 

os índices de pluviometria elevada complicam 

ainda mais a situação do saneamento. 

Segundo a Lei 11.445/07, Lei de Saneamento 

Básico, todas as prefeituras têm a obri-

gação de elaborar seu Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e delegar os servi-

ços de abastecimento de água e coleta e trata-

mento de esgoto para sociedades específicas. 

Atualmente, no Estado do Amazonas existem 

três modelos principais da gestão de águas. 

Alguns municípios ainda têm a Companhia 

de Saneamento do Amazonas (Cosama) como 

administradora do abastecimento de água, 

outras utilizam os Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto - uma instituição criada pelo município, 

que tem um representante jurídico pelo serviço 

de distribuição - e alguns municípios tem uma 

secretaria especial para realizar a adminis-

tração do serviço de água. Se o município não 

consegue se adaptar às diretrizes do Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB), delega 

para a empresa estadual, que opera o trata-

mento da água e esgoto.

A extensão da Amazônia proporciona amplas 

possibilidades de aplicação do conceito de de-

senvolvimento sustentável. A questão urbana é 

um desafio para o desenvolvimento sustentável 
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da Amazônia, considerando a dimensão ter-

ritorial, que representa em torno de 50% do 

território nacional, a riqueza da natureza e a 

diversidade dos ecossistemas.

Zonas florestais em áreas remotas impõem 

certos desafios para engenheiros quanto a 

planejar e oferecer serviços de infraestrutura 

básica, como o tratamento adequado de águas 

residuais. Comunidades em áreas remotas mui-

tas vezes não dispõem de conexão a uma rede 

elétrica eficiente, nem a uma rede de águas 

residuais com as respectivas plantas de trata-

mento. Normalmente, os esgotos são jogados 

nos rios e outras águas sem qualquer trata-

mento. Com a população crescendo, também 

aumenta a poluição ambiental pelos esgotos, 

prejudicando assim a subsistência das comu-

nidades que, antes de tudo, vivem da pesca. 

Neste caso, precisa-se de soluções inovadoras, 

robustas, autossuficientes, que demandem 

pouca manutenção.

As autoridades responsáveis a nível municipal 

e estadual se encontram sob pressão para 

ampliar a infraestrutura de água e esgoto. No 

futuro, em muitos municípios o abastecimento 

de águas e seu tratamento e destinação vão 

ser alocados para empresas privadas, pelas 

concessões ou autarquias. Para fornecedores de 

soluções inovadoras e práticas para um trata-

mento descentralizado de esgoto e reciclagem, 

as áreas das florestas brasileiras representam 

um enorme potencial de mercado. Para entrar 

nesse mercado, um parceiro brasileiro do setor 

é indispensável. 

Fonte

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/
iv_en/mesa4/11.pdf 

IBGE

Box XVIII: Case Estação de Tratamento de Esgoto movida a 
energia solar

Prof. Dr. Uwe Menzel, Universidade de Stuttgart

A tecnologia da estação de tratamento de esgotos baseia-se em um processo modificado 

chamado Reator em Batelada Sequencial, que foi desenvolvido pela empresa Ökoservice 

GmbH. Esse processo permite que uma pré-limpeza mecânica não seja necessária, o que 

é especialmente vantajoso, por que impede o surgimento de lodo fecal, que, se for forma-

do tem de ser processado em estações de tratamento. O sistema dispõe, ainda, de dois 

reatores biológicos que criam condições ideais para diversas culturas de bactérias. Dessa 

maneira, atinge-se um grau extraordinariamente alto no tratamento de aguas residuais. 

Na estação de tratamento ocorre a remoção de carbono, nitrificação, desnitrificação, como 

também a eliminação de fósforo biológico - sem a adição de componentes químicos. 

Especialmente na eliminação de fósforo biológico, a estação de tratamento redefine a técni-

ca normalmente usada. Em seguida, a água pode ser higienizada. Para isso há necessidade 

de dispor de um tanque adicional para onde a água biologicamente limpa é bombeada. 

Então, as bombas elevam a água limpa por meio de uma unidade de membrana e, final-

mente, a água pode ser usada para fins de limpeza, para a descarga do vaso sanitário ou 

para irrigação.

Em comparação com sistemas convencionais, a estação de tratamento BioTop oferece a 

vantagem de evitar o surgimento de lodo fecal, como mencionado acima. Surge tão somente 

lodo excedente, estabilizado aerobiamente, que é secado num leito de umidificação de lodo 

e pode ser transformado em húmus. Então por meio da radiação solar, calor natural e clima 

Figura 18 - Esquema do processo BioTopp-Process

Fonte: Ökoservice GmbH

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/iv_en/mesa4/11.pdf 
http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/iv_en/mesa4/11.pdf 
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seco o lodo é higienizado. Dessa forma, a terra de lodo pode ser utilizada como adubo. 

Esse processo possibilita que não haja mais necessidade de um veiculo de sucção para a 

eliminação regular de lodo fecal, provocando assim uma redução considerável dos custos 

operacionais das estações de tratamento de esgoto.

Além disso, a estação de tratamento pode ser operada com energia solar. Nesse caso, 

não há necessidade de uma infraestrutura para a operação da estação de tratamento 

de esgoto, já que a estação funciona de forma autossuficiente, integralmente. A estação 

de tratamento pode, também, ser construída de forma bem mais compacta do que nos 

sistemas convencionais. Devido a constante otimização do processo, é possível manter 

uma concentração de substância seca de 14 g/l (da primeira câmara). Com isso o oxi-

gênio adicionado é consumido rapidamente, fazendo com que possam ser realizados os 

processos atóxicos e anaeróbicos, o que constitui o fundamento para que o fósforo seja 

removido biologicamente. Por fim, ocorre uma completa desnitrificação e uma abran-

gente remoção de matérias sujas. O segundo reator é operado com uma concentração 

de ca. 8 g/l de materiais sólidos, nele a adição de oxigênio é consideravelmente maior, 

e ocorre a nitrificação e a remoção de carbono de matérias sujas orgânicas.

Figura 19 - Tanque para BioTopp-WWTP. Pode ser instalado no chão

Fonte: Ökoservice GmbH

Box XIX: Case Samaúma II

Prof. Dr. Uwe Menzel, Univers

A Amazônia tem dimensões geográficas 

imensas, é escassamente povoada e sofre 

pela falta de oferta de ensino escolar e 

profissional suficiente. Como só existem 

poucas rodovias que conectam as cidades 

da região, os rios da Amazônia representam as vias mais importantes e servem como rotas 

de comunicação e de transporte para pessoas e bens de consumo. Neste contexto, há 30 

anos, a instituição educacional SENAI-DN lançou o barco Samaúma, como uma estação 

móvel de ensino.

O navio operava o ano inteiro nos rios da Amazônia e trouxe programas de formação 

profissional para os jovens nas margens dos rios. Assim, muitos jovens tiveram a pos-

sibilidade de aprender uma profissão, aumentando a sua renda posteriormente. Desta 

maneira, combateu-se o fenômeno do êxodo rural. O início do projeto Samaúma foi visto 

como uma verdadeira revolução para a região. Durante o tempo de operação, mais de 

35 mil jovens se formaram nas áreas de carpinteiraria, mecânica, informática, costura 

industrial e no setor de alimentos. 

Depois de 30 anos, o navio ficou obsole-

to. Tanto o conceito, como a construção 

do projeto em si não corresponderam 

mais aos requisitos. Por isso, em 2011, o 

SENAI planejou a construção de um novo 

navio, o Samaúma II. O projeto, como 

navio educacional e laboratório de formação, foi concebido para dar continuidade às 

suas contribuições à formação sustentável de trabalhadores na Amazônia. Ao mesmo 

tempo, o Samaúma II deveria refletir a nova filosofia organizacional de sustentabilidade 

ambiental e contribuir para a proteção da Amazônia. Por isso, o navio educacional foi 

construído considerando requisitos ambientais e equipado com uma planta moderna de 

tratamento de efluentes, dando importância especial a soluções compactas, eficientes 

e de baixo custo. Além do espaço limitado para a planta e para o armazenamento de 

lodo, foram adotadas premissas como consumo baixo de energia,  baixa geração de 

resíduos e manutenção mínima.

Composição do esgoto no SAMAÚMA II
Os esgotos do navio de treinamento Samaúma II são basicamente efluentes das 

instalações sanitárias, da cozinha, da sala de máquinas, da limpeza do convés e da 
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lavandaria. A parte ligada aos banhei-

ros contém componentes orgânicos, que 

podem ser resumidos com parâmetros 

de DBO5 e DQO. Os esgotos da cozinha 

também são marcados por componentes 

orgânicos e contém substâncias lipofíli-

cas (gorduras). A água residual prove-

niente da sala de máquinas, do convés, 

e da lavanderia contém componentes orgânicos, metais pesados e óleos. A quantidade 

total dos fluxos é de cerca de 8.500 litros/dia.

Esquema de tratamento de esgotos
No desenho do projeto, além da sustentabilidade financeira e ambiental foi considerada 

a combinação de vários processos tecnológicos eficientes e compactos, como também, 

soluções de baixo custo. Como sistema de tratamento foi proposto um reator bipartido 

de membrana, que permite uma degradação aeróbia e biológica com uma concentração 

elevada de micro-organismos. O acoplamento das duas fases biológicas a uma filtração 

por membrana permite a separação completa e reinjeção da biomassa no processo. 

Assim, foi possível uma construção compacta e volume reduzido do reator a 4m3, ga-

rantindo uma boa eficiência. A planta total só precisa de uma área total de 6m3. 

A instalação permite a eficiente limpeza de mais de 95% da carga orgânica, o que esta 

muito acima dos valores requisitados. A tecnologia simples e comprovada de tratamen-

to de esgotos possibilita, além de uma boa qualidade das águas tratadas, a produção 

baixa de lodo de excesso, ou seja, a geração minimizada de resíduos.

Oportunidades de Cooperação

A cooperação tradicional para o desenvol-
vimento, por si só, não consegue superar os 
obstáculos impostos pelas mudanças climáti-
cas e alcançar propósitos amplos, tais como 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(Sustainable Development Goals, SDGs). 
Desafios complexos são enfrentados com maior 
eficiência pela união de forças. A cooperação 
aliada ao setor privado é uma maneira de lutar 
contra as alterações do clima e pode colaborar 
substancialmente com a efetivação do desen-
volvimento sustentável nos países parceiros. 

Muitas formas de cooperação internacional 
surgiram, envolvendo a implementação de 
organizações de cooperação para o desenvolvi-
mento, o setor público, os atores da sociedade 
civil e o setor privado. No entanto, é necessário 
um ambiente estável, instituições eficientes e 
mercados em bom funcionamento - bem como, 
o acesso a serviços financeiros sustentáveis 
- para permitir que os empresários invistam e 
que a economia cresça. 

Tornar sustentável o desenvolvimento global e 
envolver o setor privado é objetivo-chave da 
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento. 
Esforços de cooperação são empreendidos para 
perseguir diversos objetivos, como a mobiliza-
ção de capital privado e expertise para esses 
fins; prestação de serviços nos países parcei-
ros de forma mais eficiente; e complementar a 
regulação estatal com regimes voluntários por 
parte das empresas. O fator mais importan-
te é enriquecer o trabalho com contribuições 
privadas. Seis tipos de cooperação alemã para 
o desenvolvimento envolvem o setor priva-
do, a maior parte das iniciativas realizada 
pelo Ministério de Cooperação Econômico e 

Desenvolvimento (BMZ):

• Patrocínio e co-financiamento;

• Diálogos com múltiplas partes inte-
ressadas e redes formais;

• Parceria de desenvolvimento;

• Parcerias público-privadas;

• Mobilização e combinação de capital 
privado e público; 

• Serviços financeiros e de aconselha-
mento para o investimento privado 
nos países em desenvolvimento.

a.develoPPP.de
Este artigo fornece uma análise de uma forma 
de cooperação alemã para o desenvolvimen-
to envolvendo o setor privado: parcerias de 
desenvolvimento.

Cooperação pública e privada no 
âmbito do programa develoPPP.
de
O programa develoPPP.de tem como objetivo 
mobilizar a cooperação para o desenvolvimen-
to, envolvendo o setor privado de forma que 
os parceiros usem suas habilidades e recursos 
complementares e concordem em compartilhar 
riscos e benefícios em um projeto conjun-
to (Figura 17.1). O programa foi fundado em 
1999 pelo Ministério Federal de Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento (BMZ) e é 
executado pela KfW-DEG, GIZ e Sequa. Cerca 
de 1.500 parcerias de desenvolvimento foram 
iniciadas em parceria com empresas alemãs 
e europeias, abrangendo uma vasta gama de 
questões temáticas.

As empresas candidatas devem cumprir uma 
série de requisitos, por exemplo, um volume 
de negócios anual de, pelo menos, €1 milhão, 
três anos de presença no mercado e mais de 
dez funcionários. Os candidatos também devem 
cumprir cinco critérios formais:
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• Todas as medidas do projeto devem
ser compatíveis com os objetivos e
metas de desenvolvimento do governo
alemão;

• As contribuições públicas e privadas
devem complementar-se mutuamente
para que ambos os parceiros possam
atingir os seus objetivos de forma
mais rápida, eficiente e rentável;

• Uma contribuição pública só será
concedida se o parceiro privado não
realizar o projeto sem o parceiro pú-
blico e se a medida não for ilegal;

• A neutralidade competitiva deve ser
assegurada. A iniciativa está aberta
a todas as empresas e é comunica-
da de forma transparente (ou seja,
informações sobre a parceria são
disponibilizadas dentro da GIZ e
externamente).

• As empresas são obrigadas a fazer
uma contribuição financeira consi-
derável e/ou a fornecer pessoal na
realização de projetos; o setor priva-
do deve contribuir com, pelo menos,
metade dos custos globais.

Quadro����������������������������������������������

Quadro 36 - GIZ- P���������������������������

Tipos de projetos
Existem dois tipos diferentes: parcerias de 
desenvolvimento e alianças estratégicas.

Parcerias de desenvolvimento
No contexto do programa develoPPP.de, 
parceiras são projetos que são planejados, 

financiados e realizados em conjunto pela DEG, 
GIZ ou sequa. O prazo do projeto é de três 
anos. As empresas interessadas podem apre-
sentar propostas de projetos num formato es-
pecífico; estes são revistos pelas organizações 
implementadoras para avaliar a sua adequa-
ção. Os melhores conceitos e abordagens mais 
eficientes são elegíveis para apoio público fi-
nanceiro, no valor de até €200 mil. Abordagens 

que mostram um compromisso extraordinário 
ou criatividade empresarial têm a melhor 
chance de obter apoio. Após a conclusão de 
uma parceria de desenvolvimento, prevê-se que 
a empresa irá continuar as atividades de forma 
independente. Portanto, é crucial assegurar que 
as atividades do projeto sejam sustentáveis em 
longo prazo.

Alianças estratégicas
As empresas que estão interessadas em se 
envolver em uma escala maior podem se enga-
jar em uma aliança estratégica - esta opção 
é oferecida apenas pela GIZ. Para além dos 
critérios gerais acima mencionados, as em-
presas devem satisfazer critérios quantitativos 
e qualitativos adicionais, como um volume 
total de projetos de, pelo menos, €750 mil. As 
alianças estratégicas geralmente envolvem, no 
mínimo, dois parceiros privados interessados 
em um projeto transnacional de maior escala. 
Essas alianças estratégicas lidam com melho-
rias estruturais nos países parceiros, que se 
estendem muito além do âmbito da empresa. 
Eles exigem planejamento de projeto complexo 
e gerenciamento altamente eficiente. Devido 
aos riscos reputacionais e potenciais impactos 
de projetos florestais no meio ambiente e na 
população local, as empresas que apresenta-
rem propostas devem obter autorização espe-
cial do BMZ. A aprovação é também obrigatória 
para projetos relacionados a biocombustíveis, 
oleaginosas e recursos renováveis.

Parcerias de desenvolvimento 
������������
A GIZ tem gerenciado mais de 80 projetos 
relacionados com o tema floresta, desde que o 
programa develoPPP.de começou, em 1999. Os 
projetos foram agrupados em duas categorias 
principais com base na sua relação com as 
florestas e, então, classificados de acordo com 
o foco específico do projeto.

A figura 36 mostra que 32 desses projetos se 
concentraram na madeira (por exemplo, pro-
movendo o manejo sustentável de florestas na-
turais, o reflorestamento de terras degradadas, 
a formação profissional de trabalhadores da 
indústria madeireira), enquanto 50 projetos são 
focados em produtos florestais não madeireiros 
(PFNMs), por exemplo, melhorando as cadeias 
de valor de PFNM individuais. DeveloPPP.
de apoia, principalmente, atividades que se 
concentram no desenvolvimento de capacida-
des, transferência de tecnologia e promoção 
da certificação, de acordo com os sistemas de 
certificação existentes.

Projetos com foco em madeira
Estes projetos centram-se numa vasta gama de 
questões, como o manejo sustentável de flores-
tas (SFM), o desenvolvimento de sistemas de 
monitoramento, notificação e verificação (MRV), 
energia da madeira, conservação das florestas, 
reflorestamento e apoio à indústria madeireira. 
Dos 32 projetos relacionados à madeira, nove 
se concentraram no fortalecimento de capaci-
dades para SFM, incorporando aspectos como a 
certificação em operações florestais. 

Por exemplo, uma parceria de desenvolvimen-
to com o Forest Stewardship Council (FSC) 
foi criada para apoiar pequenas e médias 
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Quadro 37 - Distribuição ������da GIZ, parce-
������������������������

empresas florestais (SMFEs), em Camarões, 
durante o processo de certificação. O projeto 
melhorou a gestão sustentável das florestas e 
proporcionou acesso aos crescentes mercados 
internacionais de madeira sustentável/certifi-
cada. O FSC também estabeleceu uma aliança 
estratégica com a GIZ para apoiar a reforma 
das condições regulatórias de manejo florestal 
na região amazônica, na América Central, na 
China e na Bacia do Congo. Essa parceria foi 
alcançada superando as deficiências econô-
micas e estruturais das Iniciativas Nacionais 
do FSC, que promovem o manejo florestal e 
a certificação florestal nessas regiões-pilo-
to. As atividades do projeto centravam-se na 
reestruturação organizacional, na criação de 
capacidades e no apoio à criação de redes 
institucionais e às capacidades de negociação 
das instituições nacionais.

Dois projetos com empresas de satélites foca-
ram em melhorar o MRV de áreas de floresta, 
principalmente por transferência de tecnologia 
e desenvolvimento de capacidade. E foram rea-
lizados seis projetos de reflorestamento (Figura 
36). Por exemplo, uma empresa de engenharia 
alemã aumentou a experiência técnica entre 
a população local no Marrocos para restaurar 
solos degradados por meio da experimentação 
do uso de micorriza para a produção agrí-
cola e silvicultura. Uma empresa de cimento 
está reabilitando seus locais de mineração 
na Tanzânia plantando árvores em cooperação 
com a GIZ. Os seis projetos focados na con-
servação florestal trabalharam, especialmente, 
em campanhas de conscientização local ou no 
desenvolvimento do turismo sustentável, a fim 
de ajudar as comunidades locais a reconhecer 
o valor comercial das florestas.

Projetos com foco em NTFPs 
A maioria dos projetos florestais se concen-
trou em NTFPs (não madeireiros). O objetivo 
principal era tornar os NTFPs mais rentáveis, 
aperfeiçoando o gerenciamento e/ou as cadeias 

de valor. Trabalhar com NTFPs oferece muitas 
oportunidades para alcançar os dois objetivos 
de melhorar os meios de subsistência locais e 
a conservação da floresta. Os produtos de ma-
deira podem levar um tempo significativo para 
proporcionar benefícios econômicos devido à 
taxa de crescimento lento, mas os NTFPs - 
como o cacau, frutas e nozes e plantas medi-
cinais - podem ser colhidos mais cedo. Alguns 
NTFPs oferecem oportunidades de emprego e 
geração de renda e, portanto, proporcionam um 
valor considerável para as pessoas carentes. 
Os investimentos em formação e na melhoria 
das cadeias de valor podem ajudar a concreti-
zar este potencial (Quadro 2). O café e o cacau 
constituem a maior parte de todos os projetos 
de NTFP. O desenvolvimento de modelos de 
negócios sustentáveis, por exemplo, incluindo 
a melhoria do processamento, comercialização 
e colaboração com os agricultores locais, foi o 
foco da maioria desses projetos.

Distribuição regional de projetos 
e empresas parceiras

Como mostrado na figura 37, a maioria dos 
mais de 80 projetos está localizado na África 
(38) e América Latina (29); apenas 11 estão na 
Ásia. Quatro projetos são alianças estratégicas 
e possuem alcance transnacional. A maioria 
das empresas parceiras (49) está baseada na 

Alemanha, 10 estão em outros países europeus, 
17 na África, 35 na América Latina e uma na 
América do Norte. O grande número de empre-
sas alemãs deve-se ao programa dirigido es-
pecialmente às empresas alemãs e europeias. 
As empresas locais nos países em desenvolvi-
mento e em transição também são elegíveis se 
forem empresas registadas na União Europeia 
ou cidadãos europeus que detêm mais de 25% 
das ações da empresa.

Perspectivas do setor privado

A maioria das empresas entrevistadas que 
participaram de parcerias de desenvolvimento 
tinha razões semelhantes para entrar numa 
parceria com o GIZ:

• Mitigação de riscos em novos mercados;

• Acesso aos produtores locais (exemplo: 
pequenos agricultores/produtores);

• Disposição para alcançar impactos 
sociais positivos;

• Busca de boa reputação no país 
parceiro; 

• Falta de experiência no desenvolvimento 
de capacidades.

As empresas consideraram a GIZ, DEG e Sequa 
parceiros importantes, principalmente por 

causa de sua presença no País – as insti-
tuições operam em toda a Alemanha e em 
mais de 130 países em todo o mundo - e tem 
experiência em desenvolvimento de capacidade. 
Também é valorizada a grande rede de espe-
cialistas das instituições e acesso aos gover-
nos dos países, aos tomadores de decisão e às 
partes interessadas. Os resultados da maioria 
das parcerias de desenvolvimento cumprem e 
às vezes até superam a expectativa das em-
presas, especialmente, em relação aos benefí-
cios para a empresa (por exemplo, acesso ao 
mercado, melhoria da cadeia de valor). Embora 
algumas entidades tenham considerado que 
os objetivos eram muito ambiciosos, no geral, 
estão muito satisfeitas com os resultados dos 
projetos.

As instituições consideraram que fatores 
cruciais para o sucesso são: a presença local, 
contatos com políticos e organizações e conhe-
cimento do respectivo ambiente sociocultural. 
Outro elemento importante é a cooperação 
com um parceiro de projeto no próprio país 
(por exemplo: governos locais, associações de 
produtores, universidades etc.).

Informações adicionais sobre os critérios das 
parcerias podem ser encontradas em: www.
developpp.de/en

http://www.developpp.de/en
http://www.developpp.de/en
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Box XX: Case PPP, Natura e Symrise

Por Octavio Nogueira, GIZ Brasil

Fruto da fusão entre duas empresas alemãs (Haarmann & Reimer - HRR e a Dragoco), a 

Symrise foi fundada em 2002, com sede em Sorocaba, estado de São Paulo. A empresa 

é fornecedora global de fragrâncias, aromas, ingredientes ativos cosméticos, matérias-

-primas e ingredientes funcionais, bem como de soluções sensoriais e nutricionais. Seus

cerca de 30 mil produtos são elaborados, principalmente, a partir de matérias-primas

naturais, tais como baunilha, frutas cítricas, flores, plantas ou animais. No Brasil, a

empresa conta com aproximadamente 300 funcionários.

A Natura é uma empresa de origem brasileira, fundada em 1969, presente em sete paí-

ses da América Latina e na França. Com sede no estado de São Paulo, a empresa conta 

com uma planta de fabricação de sabonetes em Benevides, no Pará. Atualmente, possui 

cerca de sete mil funcionários que atuam em todo território nacional. A partir de 1999, 

a Natura passou a atuar com cadeias da Biodiversidade Brasileira. Ao longo desses 

mais de 18 anos foram muitos aprendizados, que a posicionaram como uma empresa 

referência no uso de matérias primas da biodiversidade. As matérias primas utilizadas 

são de diversos biomas brasileiros, com grande destaque para o Bioma Amazônico, 

onde se concentra a maior parte das matérias-primas utilizadas e também o maior 

número de comunidades fornecedoras da Natura.

Em 2011 a Natura inaugurou uma nova fábrica em Benevides, em uma estrutura cha-

mada Ecoparque, com o objetivo de atrair novas empresas para a região e trabalhar a 

simbiose industrial. Mais recentemente, em 2014, a Symrise inaugurou uma unidade de 

pesquisa, desenvolvimento e produção de ingredientes com base em recursos da região 

amazônica no Ecoparque, estabelecendo uma parceria estratégica para atuação na 

região Amazônica que tem como objetivo a geração de negócios sustentáveis, além de 

alavancar a demanda por insumos da sociobiodiversidade e o empreendedorismo local. 

A Symrise é responsável pelo processamento de insumos de origem vegetal (cupuaçu, 

cacau, andiroba, ucuuba, murumuru, maracujá e castanha), que são fornecidos para a 

Natura e demais clientes. A Natura utiliza os insumos na fabricação de seus sabonetes 

em Benevides e em outros produtos fabricados na sede em Cajamar (SP).

Com o objetivo de promover a regularização ambiental e o uso sustentável de produtos 

da sociobiodiversidade na Amazônia, a GIZ, juntamente com a Natura, Symrise e orga-

nizações de base produtiva da Amazônia, firmaram em julho de 2017 um acordo formal 

com o objetivo de desenvolver um projeto com duração de três anos, financiado pelo 

Ministério Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) através do edital 

DeveloPPP.de.

O projeto se desenvolverá em três regiões amazônicas: rodovia Transamazônica (no 

estado do Pará), beneficiando aproximadamente 90 famílias produtoras; Nordeste 

Paraense, beneficiando aproximadamente 850 famílias; e Ponta do Abunã (na trípli-

ce fronteira entre o Acre, Amazonas e Rondônia), beneficiando aproximadamente 200 

famílias.

A implementação se dará por meio de quatro componentes: Desenvolvimento de 

novas cadeias produtivas; Inovação nos processos de extração e agregação de valor; 

Fortalecimento da gestão de empreendimentos da agricultura familiar e povos comuni-

dades tradicionais; Regularização fundiária e ambiental para agricultores familiares e 

comunidades tradicionais envolvidos no fornecimento.

Como resultados, pretendem-se aumentar a diversificação produtiva e agregação de 

valor, através do desenvolvimento de novas cadeias, beneficiamento e utilização de 

resíduos desse beneficiamento; promover a melhoria da gestão das organizações de 

base produtiva e ampliação de mercado; além da regularização ambiental e fundiária, 

garantindo acesso à terra, trazendo maior segurança fundiária e garantindo acesso a 

políticas públicas e a linhas de crédito.

Octavio Nogueira, GIZ Brasil

octavio.nogueira@giz.de
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b.BMEL
O Ministério Federal para Alimentação e 

Agricultura (BMEL) financia projetos que pro-

movem o conceito de gestão florestal susten-

tável a nível mundial. O objetivo é o combate 

à exploração ilegal das florestas e a venda 

ilegal de madeiras, assim como, a divulgação 

da pesquisa, educação e formação do conheci-

mento sobre a utilização adequada e em longo 

prazo das florestas. O princípio de “proteção 

pela utilização” oferece uma base para proje-

tos, que normalmente tem o carácter de proje-

to piloto. Os reconhecimentos e resultados são 

difundidos através de publicações, workshops e 

projetos consecutivos para que o maior número 

possível de pessoas seja beneficiado. 

O BMEL é apoiado, técnica e administrativa-

mente, no desenvolvimento e na gestão de 

projetos, pela GIZ GmbH, pela GFA Consulting 

Group GmbH e pela Agência Federal de 

Agricultura e Alimentação (BLE).

O BMEL apoia, por meio do fundo fiduciário 

bilateral (BTF), projetos com a Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), além de contribuições sobre 

segurança alimentar e os projetos internacio-

nais da gestão florestal sustentável. O objetivo 

dos projetos BTF é promover estratégias para 

a segurança alimentar e a sua implementação 

nos países parceiros. Desde a implementa-

ção do BTF, em 2002, forneceu-se cerca de 

€121 milhões para um total de 100 projetos. 

Atualmente, o BTF conta com um orçamento 

anual de €10 milhões. Desde o começo, as 

ênfases regionais foram Afeganistão e África 

Subsaariana e, desde 2016, o Sudeste Asiático.

Além disso, no âmbito do programa de coope-

ração bilateral, o BMEL realiza projetos cola-

borativos no setor de agricultura e alimentação 

com alguns países parceiros selecionados. 

Estes projetos contribuem para a promoção 

de um desenvolvimento sustentável e baseado 

em princípios econômicos transparentes do 

setor de agricultura e alimentação nos paí-

ses parceiros. Ao mesmo tempo, promovem o 

conhecimento mútuo e fortalecem as forças 

da organização própria da economia. Isso 

acontece tanto pelas formas de diálogo como 

pela experimentação prática e mediação de 

conhecimento.

Contato:

Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL)

Rochusstraße 1, 53123 Bonn

Telefone: 0228/99529-3348

E-Mail: 534@bmel.bund.de

Matthias Schwoerer
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