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Principais Resultados em 2016

São Paulo, 21 de dezembro de 2016

DESTAQUES DE 2016
Em 2016, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura consolidou-se como um
exemplo de arena de articulação de diferentes segmentos da sociedade, tanto no
âmbito internacional quanto nacional. Esse reconhecimento é um resultado direto e
positivo das ações propositivas de advocacy, dos posicionamentos acordados e da
atuação dos Grupos de Trabalho. O número de membros também aumentou, de cerca
de 100, no final de 2015, para mais de 150 integrantes ao final de 2016.
Neste relatório, é possível constatar o volume significativo de atuação, ao longo de
2016, deste movimento multissetorial, realizada sempre com o intuito de contribuir
para a promoção de uma nova economia de baixo carbono, competitiva, responsável
e inclusiva, e para maior sinergia entre as agendas de proteção, conservação e uso
sustentável das florestas, agricultura e mitigação e adaptação às mudanças
climáticas.
Dentre as principais atividades em 2016, podemos destacar:
 4 reuniões plenárias
 4 reuniões de líderes de Grupos de Trabalho (GTs) e Grupo Orientador (GO)
 Calls semanais do GO, de janeiro a maio, e quinzenais, entre junho e
dezembro
 mais de 70 reuniões dos 8 GTs
 cerca de 30 eventos públicos, dentre workshops, webinares, debates,
conferências, rodas de conversa, excetuando-se reuniões de trabalho
 29 posicionamentos e comunicados à imprensa
 Mais de 400 aparições na mídia
 Consultoria de PMO para os GTs
 Criação do GT Logística

PRINCIPAIS RESULTADOS EM ADVOCACY
 Abertura dos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
A disponibilização dos dados dos imóveis rurais inseridos no CAR, previsto no Código
Florestal, era uma demanda da Coalizão e de várias outras organizações do país. As
informações do cadastro, tais como as relacionadas às áreas de Reserva Legal e de
Proteção Permanente, a serem preservadas ou restauradas no país, são fundamentais
para que a sociedade brasileira possa colaborar de forma ativa com a adequação dos
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produtores rurais à nova legislação e com a necessidade de recuperação e
conservação dos ecossistemas brasileiros.
Veja o posicionamento da Coalizão Brasil sobre esse processo aqui
 Adesão do Brasil ao Desafio de Bonn e à Iniciativa 20x20
A Coalizão atuou, por meio de seu GT de Restauração/Reflorestamento — do qual
participam WRI e IUCN — para que essa adesão ocorresse o mais breve possível.
Foram realizados encontros e conversas ao longo do ano e, em especial, durante a
COP 22, em Marraquexe.
 Convite para participar da câmara temática de Florestas e Agropecuária do
FBMC — Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas
Durante reunião plenária, realizada em 8 de dezembro, Alfredo Sirkis, novo
secretário executivo do FBMC, elogiou a capacidade de articulação da Coalizão, e,
assim sendo, considerou natural que o movimento participe da câmara temática para
florestas e agropecuária, em parceria com outros atores, como Ministério da
Agricultura, Embrapa, grupos econômicos relevantes e pelo menos uma voz que
represente a Amazônia.

PRINCIPAIS RESULTADOS DE COMUNICAÇÃO
 Elaboração de 20 posicionamentos
Uma das principais atividades da Coalizão é a elaboração de posicionamentos que
levam temas e acontecimentos relevantes da agenda do movimento ao conhecimento
da sociedade. Tais posicionamentos resultam de um processo de diálogo e alcance de
consensos dentro dos Grupos de Trabalho (GTs) ou por decisão do Grupo Orientador.
Os posicionamentos também são transmitidos para os veículos de comunicação no
Brasil. Quando vertidos para o inglês, são divulgados para a imprensa internacional.
•

25/2 — Ratificar o Acordo de Paris é fundamental para instalar um novo
modelo de desenvolvimento

•

2/3 — Contribuição da agropecuária para a redução de emissões de GEE no
Brasil

•

17/3 — Coalizão Brasil é contra nova prorrogação para inscrição no CAR

•

31/3 — Ratificar o Acordo de Paris é oportunidade para transformações reais

•

15/4 — Carta aberta ao ministro Luiz Fux, do STF, sobre ações de
inconstitucionalidade do Código Florestal
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•

22/4 — Coalizão Brasil elenca passos para concretizar metas do clima (vertido
para o inglês)

•

6/5 — Nota da Coalizão Brasil contra a MP 707/2015, sobre a prorrogação do
CAR

•

18/5 — Coalizão repudia o projeto que autoriza os carros leves a diesel no
Brasil

•

30/5 — Como a ação conjunta de governo e sociedade pode viabilizar o
desenvolvimento sustentável no Brasil

•

2/6 — Sete passos essenciais para o Brasil entrar na economia de baixo
carbono

•

13/6 — Manifesto contra o PL 1.013/2011, que libera os carros de passeio a
óleo diesel no Brasil

•

24/8 — Carta de apoio à execução do Plano Nacional de Recuperação da
Vegetação Nativa, o Planaveg

•

12/9 — Coalizão celebra ratificação de Acordo do Clima e reforça
compromisso com sua implementação

•

25/10 — Posicionamento da Coalizão Brasil sobre REDD+

•

4/11 — Diálogo e transparência são vitais para cumprir os compromissos
brasileiros no Acordo do Clima

•

7/11 — Com foco no uso da terra, Brasil efetivará compromissos do Acordo de
Paris (vertido para o inglês)

•

18/11 — Termina a COP 22 e o Acordo de Paris segue em frente (vertido para
o inglês)

•

30/11 — Abertura de dados do CAR é um passo importante na agenda de
clima, florestas e agricultura

•

2/12 — Aumento do desmatamento na Amazônia é gravíssimo e precisa ser
contido

•

13/12 — Coalizão Brasil repudia novo projeto de lei que autoriza veículos
leves a diesel no país

Clique aqui para acessar os posicionamentos da Coalizão.
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 Elaboração de 9 comunicados para a imprensa
Os comunicados visam alertar e informar os principais veículos de comunicação
nacionais — e quando vertidos para o inglês, para a imprensa internacional — sobre os
eventos ou posicionamentos do movimento.
•

8/3 — Agropecuária pode reduzir emissões de gases de efeito estufa de forma
contínua

•

14/3 — Coalizão Brasil defende inclusão do setor empresarial na comissão de
REDD+

•

14/4 — Coalizão Brasil apresenta propostas em encontro do Banco Mundial

•

21/4 — Coalizão acompanhará assinatura do Acordo do Clima em Nova York
(vertido para o inglês)

•

19/5 — Seminário avalia oportunidades econômicas no contexto das mudanças
climáticas

•

31/5 — Seminário no Rio de Janeiro aborda oportunidades da nova economia.
Entenda o que isso significa

•

2/6 — Economia de baixo carbono requer planejamento estratégico imediato

•

17/10 — Evento sobre assistência técnica e difusão de tecnologias da
agropecuária de baixo carbono reúne especialistas e autoridades em Brasília

•

27/10 — Como levar assistência técnica e tecnologias de agropecuária de
baixo carbono ao produtor rural

Clique aqui para acessar os comunicados da Coalizão.
 Mais de 400 inserções na mídia
A veiculação de depoimentos, entrevistas, posicionamentos e comunicados da
Coalizão em diferentes veículos de imprensa são um indicador da efetividade das
ações de comunicação e do interesse pelos temas da agenda da Coalizão. Alguns
destaques estão elencados a seguir.
•

26/11 — Brasil se destaca na COP-22 em uso da terra e energia renovável —
Folha de S.Paulo - São Paulo (SP)

•

19/11 — COP 22: compromisso de reduzir aquecimento global não tem volta,
diz organização — Agência Brasil – Brasília (DF)

•

17/11 — ‘Problemas de relacionamento’ matam ambientalistas, diz ministro
da Agricultura — Folha de S.Paulo - São Paulo (SP)
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•

24/10 — Ministério da Agricultura debate possibilidades para que diminua a
emissão de gases na produção — Terraviva - TV Bandeirantes - São Paulo (SP)

•

6/10 — Brazil pledges to cut carbon, but government policies say otherwise —
Mongabay

•

2/6 — Restaurar 12 milhões de hectares de floresta pode custar até R$ 52 bi —
O Estado de S.Paulo - São Paulo (SP)

•

22/4 — Em Nova York, 175 países assinam acordo na luta contra o
aquecimento global — Jornal da Record News – São Paulo (SP)

•

7/4 — Brazil: Its Forest Capital and a Promising Future in the Production of
Food, Fiber, and Energy — The World Bank – Washington (EUA)

•

2/3 — Brasil rumo à assinatura do Acordo de Paris — Rádio Nacional da
Amazônia – Programa Amazônia Brasileira – Brasília (DF)

•

16/2 — Mudanças climáticas – Agricultura — Conexão Futura – Canal Futura –
Rio de Janeiro (RJ)

•

25/1 — No campo, a tecnologia garante o futuro — Exame.com – São Paulo
(SP)

Clique aqui para ver as principais inserções na mídia (clipping).

ATUAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO
Os Grupos de Trabalho da Coalizão Brasil compõem o coração do movimento:
Agricultura de Baixo Carbono; Bioenergia; Código Florestal; Cooperação
Internacional; Economia da Floresta Tropical; Restauração/Reflorestamento;
Valoração e Serviços Ecossistêmicos; e o recém-criado grupo de Logística, totalizando
assim oito equipes. Os GTs têm a responsabilidade de identificar o que precisa ser
feito em termos regulatórios, legais, tecnológicos e práticos, a fim de viabilizar as
propostas do movimento. A atuação em 2016 foi intensa, exigindo maior organização,
mas com muitos resultados.
 Consultoria de PMO, oferecida pela Mirow, para elaboração dos planos de
ações de curto, médio e longo prazos pelos GTs
 Publicação "Pós-Acordo de Paris: Caminhos para implementação da economia
de baixo carbono", com os objetivos dos grupos para 2016
 7 webinares, palestras online, conduzidos pelos GTs
 Mais de 70 de reuniões presenciais e virtuais entre os integrantes dos GTs
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Reuniões de PMO

Reuniões de líderes de GTs e GO

PRINCIPAIS ENCONTROS PÚBLICOS E TEMAS DE DISCUSSÃO
Além das dezenas de encontros no âmbito dos GTs, foram realizados diversos
debates, rodas de conversa e encontros abertos a todos os interessados, muitos deles
liderados pelos próprios GTs. Destacaram-se:
 Duas rodas de conversa sobre alternativas de compensação em Reserva Legal
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 Roda de conversa sobre Cadastro Ambiental Rural
 Debate sobre planejamento de paisagens sustentáveis
 Debate sobre rastreabilidade da madeira nativa
 Workshop sobre modelagem econômica para reflorestamento com espécies
nativas
 Oficina sobre Reserva Legal na Mata Atlântica
 Debate sobre Cotas de Reserva Ambiental (CRA)
Veja aqui a agenda completa, com os eventos de 2016.

REALIZAÇÃO DE DOIS EVENTOS NACIONAIS
 Seminário internacional: Oportunidades econômicas no contexto das
mudanças climáticas — 1o e 2 de junho — Museu do Amanhã, Rio de Janeiro
(RJ)

 Mesa-redonda: Assistência técnica, difusão de tecnologia e financiamento:
caminhos para a consolidação da agropecuária de baixo carbono — 24 de
outubro — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília (DF)
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PARTICIPAÇÃO EM QUATRO EVENTOS INTERNACIONAIS
 Spring Meetings do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional —
participação no painel "Think Forests: why investing in forests is the next big
thing" — 14 de abril, em Washington (DC)
 COFO 23 (Commitee on Forestry) — realização do debate "The innovative
multi-stakeholder approach for low-carbon economic development in Brazil —
the case of the Brazilian Coalition on Climate, Forests and Agriculture" — 22
de julho, em Roma (Itália)

coalizaobr.com.br

Facebook: coalizaobrasil

 IUCN World Conservation Congress — participação em quatro paineis: "Bonn
Challenge High-level Dialogue 1: Restoration leadership in action"; "The Land
Use Dialogues: a multi-country platform to gather knowledge and enable
responsible business, improved governance and inclusive development in
landscapes at risk"; "Zero deforestation supply chains: opportunities,
challenges, and lessons learned"; e "Putting inclusive green growth into
practice: learning from innovative action on the ground" — de 1º a 10 de
setembro, em Honolulu (Havaí)

 COP 22 — Realização de dois eventos: "The role of Brazil, agriculture and
forestry in the Paris Agreement agenda", com integrantes da Coalizão Brasil, e
com os ministros da Agricultura e do Meio Ambiente e representantes da
UNFCCC, do Banco Mundial e do Climate Policy Institute — 14 e 17 de
novembro, em Marraquexe (Marrocos)
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REUNIÕES COM REPRESENTANTES DO GOVERNO

Ao longo do ano, ocorreram, pelo menos, 14 encontros e reuniões com
representantes de alto nível do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da
Agricultura, incluindo os ministros e os responsáveis pelas áreas de Florestas e
Borracha, de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental e de Políticas de Combate
ao Desmatamento, entre outros. Também houve importantes conversas com o Ibama
e com representantes do governo do Pará.
Principais temas abordados: CAR, Código Florestal, pesquisa e desenvolvimento de
espécies nativas, restauração, agricultura de baixo carbono, COP 22, pagamento por
serviços ambientais, transparência na cadeia da madeira nativa e REDD+.
Uma iniciativa de destaque foi a roda de conversa com Raimundo Deusdará, diretor
do Serviço Florestal Brasileiro, sobre soluções para promover a transparência do CAR.
Realizada em 11 de agosto, com a participação de diversos membros da Coalizão, em
São Paulo (SP), o diálogo, claro e objetivo, contribuiu para a abertura dos dados do
cadastro para consulta pública, ocorrida em novembro.

NOVIDADES EM COMUNICAÇÃO
 Reformulação do site em português e em inglês
 Criação de página no Facebook
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 Elaboração de campanha para o Facebook com "cards", sobre a missão da
Coalizão Brasil e os temas dos GTs



Início de blog no portal HuffPost Brasil, atualizado quinzenalmente

NOVIDADES EM GOVERNANÇA
 Nova estrutura do GO, criação do Grupo Estratégico para 2017
 Introdução de dinâmica de planejamento estratégico
 Constituição de modelo de funding para 2017
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