


PROGRAMAÇÃO

14h00-14h30 Abertura e atualização

4 anos de Coalizão Brasil e 1 ano de cofacilitação

André Guimarães e Luiz Cornacchioni

14h30-16h00 Plano de Ação: planejamento e início da implementação

Líderes dos Fóruns de Diálogo e Grupo Econômico

16h00-18h00 Advocacy para uso da terra no Brasil 2019:

Como encontrar convergência?

André Lima, João Hummel, Mônica Sodré e Sérgio Abranches

18h00-18h30 Encerramento e coffee



COALIZÃO EM 2019



André Guimarães – cofacilitador da 

Coalizão Brasil e diretor-executivo do IPAM

Luiz Cornacchioni – cofacilitador da Coalizão 

Brasil e diretor-executivo da Abag

ABERTURA

1 ano de cofacilitação



2018

Agosto Janeiro

6 AÇÕES

PRIORITÁRIAS

MAIS PRODUÇÃO E

CONSERVAÇÃO EM 2 PASSOS

Abril

Segurança e combate à 

ilegalidade

Nova arquitetura de 

financiamento da agropecuária

Dezembro

2019



MAIS DE 20 REUNIÕES COM O GOVERNO, 

ENVOLVENDO MAIS DE 40 REPRESENTANTES

COALIZÃO EM 2019: ADVOCACY

 Ministra Tereza Cristina

 Ministro Luiz Fux

 Ministério da Economia

 MAPA

 MCTIC

 SFB

 Embrapa

 Frentes Parlamentares (Dep. 

Rodrigo Agostinho e equipe 

IPA/FPA)

 Dep. Rodrigo Maia

 Dep. Evair de Melo

 OCB

 RAPS





COALIZÃO EM 2019: ADVOCACY – DESTAQUES

1. Campanha em defesa do Código Florestal 

(detalhes a seguir)

2. Interlocução MAPA e ME: projeto piloto e 

agenda com SFB

3. Subcomissão Agroambiental da CMADS 

com as Frentes Parlamentares

 DESMATAMENTO ILEGAL ZERO

 ILPF

 PROGRAMA ABC

 PSA

 UNIFICAÇÃO DE DADOS

(CAR, SIGF ETC.)

 BIOTECNOLOGIA

 RESÍDUOS/DEJETOS



COALIZÃO EM 2019: COMUNICAÇÃO

CAMPANHA EM DEFESA DO CÓDIGO FLORESTAL

Posicionamento publicado em 

24 de abril de 2019 (PT e EN)

MAIS DE 60 MENÇÕES

NA IMPRENSA

Artigos de opinião em 

21 e 26 de maio
Vídeo e pílulas divulgados em

28 de maio (PT e EN)

 MATERIAIS ENVIADOS AO LEGISLATIVO E EXECUTIVO

 PARCEIROS: WWF, OCF, RAPS, RAC, TFA, IBÁ



PLANO DE AÇÃO



PLANO DE AÇÃO



AÇÕES PRIORITÁRIAS 2019-2020

AÇÃO 1: Designar florestas não 

destinadas para conservação e 

uso sustentável a fim de acabar 

com o desmatamento e a cadeia 

da ilegalidade

AÇÃO 5: Implementação do Código 

Florestal e fim do desmatamento 

ilegal:

• Validação do CAR

• Regulamentação PRA e CRA
• Regulamentação do Artigo 41 (PSA)

• Acabar com o desmatamento ilegal

AÇÃO 3: Promoção da cadeia 

produtiva de baixo carbono na 

matriz energética, considerando 

cana-de-açúcar, florestas 

dedicadas, biodiesel, biogás etc.

AÇÃO 6: Integração ou 

unificação dos sistemas de 

monitoramento de uso e 

ocupação do solo, considerando:

• Restauração e reflorestamento
• Desmatamento e degradação 

ambiental

• Ordenamento territorial

AÇÃO 2: Aumento do reconhecimento 

e valor econômico e social das 

florestas e outros ecossistemas 

naturais, considerando:
• Debate nacional sobre o valor das florestas

• Aumento de escala das concessões 

florestais

• Consolidação do mercado legal de 

produtos florestais

• Mercado de carbono

• Títulos verdes e de ODS

AÇÃO 4 : Revisão do plano e 

programa ABC: diminuir 

burocracia, aumentar recursos 

e credit scoring, agilizar, 

regulamentar, difundir e 
aumentar o uso, além de 

fortalecer ATER para 

pequenos e médios 

agricultores, com foco em ABC



9 REUNIÕES E 3 CALLS

140 PARTICIPANTES ATIVOS DE

80 ORGANIZAÇÕES

Entre março e junho de 2019:

COALIZÃO EM 2019: FÓRUNS DE DIÁLOGO



TRABALHO ATUAL DOS FÓRUNS

PLANEJAMENTO IMPLEMENTAÇÃO

Jun/2019

Jul/2019

• Documentos

• Reuniões

• Forças-tarefas

• Eventos

• Pilotos

• Advocacy

• Mesas executivas

• Minutas

Ago/2019

Set/2019

 Impactos

 Outcomes

 Outputs

 Atividades

 Indicadores e metas

 Responsáveis

 Stakeholders

 Como financiar

 Padrinho/madrinha GE

 Justificativa e Contexto

















PLANO DE AÇÃO: FÓRUNS DE DIÁLOGO

AGROPECUÁRIA E

SILVICULTURA

FLORESTA NATIVA

DESMATAMENTO

POLÍTICAS PÚBLICAS E

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS



FÓRUM DE DIÁLOGO DE AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA

OUTRAS AÇÕES SUGERIDAS PELO FÓRUM:

• Webinar sobre nova arquitetura do financiamento da agropecuária

• Andamento do advocacy (p.ex GT ativos ambientais)

Ação prioritária Início da implementação Plano de ação

AÇÃO 3: Promoção da cadeia 

produtiva de baixo carbono na 

matriz energética, considerando 

cana-de-açúcar, florestas 

dedicadas, biodiesel, biogás etc.

• Webinar com especialistas 

sobre as regras dos leilões de 

energia, órgãos responsáveis 

etc.

• Força-tarefa para promover ajustes nas 

regras de leilões

• Material para subsidiar advocacy

AÇÃO 4: Revisão do plano e 

programa ABC e fortalecimento 

da ATER para pequenos e 

médios agricultores

• Contribuições ao PAP 2019-

2020 enviadas

• Articulações com MAPA,

Embrapa, OCB, CNA e 

Plataforma ABC em andamento
• Participação no Estudo da 

Agroicone, em parceria com o 

MAPA

• Encontro presencial entre os atores do 

Estudo da Agroicone e a Coalizão para 

debates sobre Plano e Programa ABC

• Definir formato das contribuições da 

Coalizão para revisão do Plano e 
Programa ABC a partir das etapas 

anteriores



FÓRUM DE DIÁLOGO DE FLORESTA NATIVA

Ação prioritária Início da implementação Plano de ação

AÇÃO 2: Reconhecimento e 

valor econômico e social dos 

ecossistemas naturais:

- Concessões florestais

• Documento simplificado iniciado • Documento recomendações da 

Coalizão (TdR: consultoria)

• Sequência de eventos, reuniões e 

visitas a campo

- Mercado legal de produtos

florestais

• Mapeamento das ações de 

conscientização da demanda sobre 

legalidade

• TdR para estudo sobre o potencial 

econômico das florestas (cadeias 
de produtos não-madeireiros)

• Madeireiros: apoio a ações de 

conscientização da demanda

• Não-madeireiros: produção de 

materiais informativos

AÇÃO 6: Integração ou 

unificação dos sistemas de 

monitoramento de uso e 

ocupação do solo:

- Restauração e reflorestamento

Ago/2019: Workshop com atores da 

R&R – identificar oportunidades de 

unificação e integração

• Propostas da Coalizão sobre o 

sistema nacional de monitoramento da 

R&R

• 2020: Piloto



FÓRUM DE DIÁLOGO DE DESMATAMENTO

Ação prioritária Início da implementação Plano de ação

AÇÃO 1: Designar áreas não 

destinadas para conservação e uso 
sustentável a fim de acabar com o 
desmatamento e a cadeia da 

ilegalidade

• Articular organizações e acúmulos para 

detalhamento da estratégia junto as esferas 
federal (SFB) e estaduais (AM)  

• Agir em conjunto com GT nativas para 

articular trabalho com o SFB para criação de 
3 GTs: 1) técnico, 2) jurídico e 3) financeiro

• Workshop com especialistas: acordo/detalhamento 

da estratégia 
• Agenda de reuniões com SFB: GT desmatamento 

e nativas

• Seminário nacional sobre dados e urgências de 
destinação na Amazônia e Cerrado

AÇÃO 2: Debate nacional sobre o valor 

das florestas

• Levantar repertório disponível de forma 

alinhada com GT Nativas

• Workshop para organização das argumentações 

por ator-chave
• Alinhar com campanha de comunicação da 

Coalizão 

AÇÃO 5: Acabar com o desmatamento 

ilegal

• Acompanhar/subsidiar tecnicamente as ações 

de advocacy junto ao executivo e legislativo 
• Debate com ICV sobre experiência do MT –

esfera subnacional e com MapBiomas –

nacional

• Propor ações nas esferas federal e subnacional a 
partir dos modelos de referência

AÇÃO 6: Integração ou unificação dos 

sistemas de monitoramento de uso e 
ocupação do solo:
- Desmatamento e degradação 

ambiental

Aguardar discussão sobre desmatamento ilegal 

para implementar

• Criação de força-tarefaentre sociedade e governo 

para análise de dados
• Publicação sobre a dinâmica do desmatamento e 

da degradação ambiental dos últimos 10 anos



FÓRUM DE DIÁLOGO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

Ação prioritária Início da implementação Plano de ação

AÇÃO 2: Reconhecimento 

e valor econômico e social 

dos ecossistemas naturais:

- Mercado de carbono

• Reunião interna para alinhamento sobre 

mercado de carbono: PMR; Art. 6º; 

Compensação de Reserva Legal; e ICAO

• Narrativa estruturada, objetiva e 

consensual até a COP 25

- Títulos verdes e de ODS • Subgrupo criado para interagir com outras 

instituições/mercado para buscar maior 

conhecimento e sinergia

• Identificar como contribuir para mais 

projetos sustentáveis no agro: mesas 

executivas, pilotos

AÇÃO 5: Implementação 

do Código Florestal

• Articulações e advocacy: SFB, ABEMA, 

Fórum de Governadores da Amazônia

• Art. 41: levantamento de minutas e PLs; 

divisão de forças-tarefas conforme as 

fatias do art.

• Propostas para minutas

• Articulação com instituições 

financeiras

• Seminários

AÇÃO 6: Integração ou 

unificação dos sistemas de 

monitoramento de uso e 

ocupação do solo:

- Ordenamento territorial -
atenção infraestrutura v. 

desmatamento

• Possibilidade de contribuir com o SINTER

• Contato com Grupo de Governança de 

Terras da UNICAMP

• Referências de governos estaduais

• Identificar ações de infraestrutura e 
promover conhecimento sobre potenciais 

impactos

• Identificar possibilidades de contribuir 

para aprimoramento dos sistemas 

existentes

• Articulação com órgãos para 

conhecimento e endereçamento a 
respeito dos potenciais impactos que 

novas infraestruturas podem causar



2018

Agosto Janeiro

6 AÇÕES

PRIORITÁRIAS

MAIS PRODUÇÃO E

CONSERVAÇÃO EM 2 PASSOS

Abril

Segurança e combate à 

ilegalidade

Nova arquitetura de 

financiamento da agropecuária

Dezembro

2019



Ativos 

Ambientais

Grupo Econômico: Nova arquitetura de financiamento da agropecuária

TRANSIÇÃO GRADUAL

1º) Alinhar o 
crédito ao 

cumprimento 
do Código 

Florestal

2º) Alinhar o 

crédito a 
práticas de 

ABC

3º) Estruturar 

o mercado de 
carbono

4º) Substituir 

a subvenção 
pública pelos 

ativos 

ambientais

Spread Spread

Subsídio

JurosJuros

Principal Principal

Ativos 

AmbientaisTRANSIÇÃO

Crédito subsidiado com 

recurso público

Crédito subsidiado 

com ativos ambientais



PLANO DE AÇÃO

PERGUNTAS E

COMENTÁRIOS



André Lima - Sócio Fundador e 

Coordenador do Projeto #Radar 

Clima e Sustentabilidade do IDS

Mônica Sodré – Diretora-

executiva da RAPS

Sérgio Abranches – Sociólogo, 

cientista político, jornalista, 

escritor e colunista da CBN

André Guimarães – Cofacilitador da 

Coalizão e diretor-executivo do IPAM

João Hummel – Diretor-

executivo do Instituto Pensar 

Agro (IPA)

ADVOCACY PARA O USO DA TERRA NO BRASIL 2019: COMO ENCONTRAR CONVERGÊNCIA?

Luiz Cornacchioni – cofacilitador da 

Coalizão Brasil e diretor-executivo 

da Abag









https://arte.estadao.com.br/politica/basometro/

https://arte.estadao.com.br/politica/basometro/


INFORMES

2ª PLENÁRIA DA 

COALIZÃO EM 2019

3 de dezembro

COP 25

2 a 13 de dezembro

Santiago



ENCERRAMENTO



/coalizaobrasil
bit.ly/linkedin-coalizao

bit.ly/huffpost-coalizao/CoalizaoBrasil

OBRIGADO!


