ABERTURA

Marcelo Furtado
Cofacilitador da Coalizão Brasil

AGENDA
13h30-14h00

Credenciamento e boas-vindas

14h00-14h15

Abertura

14h15-15h00

Bloco 1: Visão de longo prazo para o Brasil

15h00-15h35

Bloco 2: Ciência e uso de dados (mensagens-chave do
Seminário Científico)

15h35-16h10

Bloco 3: Oportunidades econômicas e sociais da
economia de baixo carbono

16h10-17h00

Bloco 4: Eleições 2018 e a sociedade como protagonista

17h00-17h30

Mudanças na facilitação da Coalizão Brasil &
Encerramento

A partir das 17h30 Café com conversa

Plenária de 2 anos
(junho 2017)

Lançamento (junho 2015)

BLOCO 1:
VISÃO DE LONGO PRAZO
PARA O BRASIL

ROTA VISÃO DE LONGO PRAZO

Dez/2017
Coalizão define
seu foco para
2018 em diante:
importância do
uso da terra na
construção da
visão de longo
prazo do país

Jan-Fev/2018
Início da
construção da
visão de longo
prazo com forte
engajamento dos
membros

Mar-Abr/2018
Lançamento dos
fóruns de diálogo
e ampliação da
participação dos
membros na
construção da
visão

Mai-Jun/2018
Reuniões fóruns
de diálogo para
elaboração do
conteúdo da visão
(apoio: Gestão
Origami)

Ago/2018
Entrega da visão
dos fóruns e
compilação do
Documento Final
da Visão de Longo
Prazo da Coalizão
para o Brasil

VISÃO DE LONGO PRAZO
PRODUTO FINAL

Documento final da Visão de Longo Prazo estará
pronto no fim de agosto e conterá:
• SUMÁRIO EXECUTIVO (1 PÁG.)
• INTRODUÇÃO/VISÃO GERAL (6 A 8 PÁGS.)

• VISÃO RELACIONADA AOS TEMAS DOS FÓRUNS
(4 PÁGS. POR FÓRUM / TOTAL 20 PÁGS.)
• FECHAMENTO (1 PÁG.)

A CONSTRUÇÃO
DA VISÃO

FÓRUNS DE DIÁLOGO
I.

Floresta Nativa

II. Agropecuária e Silvicultura
III. Instrumentos econômicos

IV. Políticas Públicas (PP)
V. Desmatamento

FÓRUNS DE DIÁLOGO
 Mais de 189 inscritos

104 organizações
14 reuniões (+ 3 previstas)
 Média de 28 participantes
por reunião

BLOCO 1: VISÃO DE LONGO PRAZO PARA O BRASIL
GRUPOS DE LIDERANÇAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
•
•
•
•
•
•
•

João Adrien (SRB)
Andreia Bonzo (Pinheiro Neto Adv)
Beto Mesquita (BVRio)
Leandro Aranha (Geoflorestas)
Luiz Cornacchioni (Abag)
Rodrigo Lima (Agroicone)
Yuri Feres (Cargill)

Carlos Roxo (Fibria)
Angelo Gurgel (GVAgro)
Ciniro Costa Jr. (Imaflora)
Eduardo Bastos (AIPC)
Ivone Namikawa (Klabin)
Juliana Monti (Abag)
Júlia Tauszig (UNICA)
Leda Tavares (WWF)

•
•
•
•
•

DESMATAMENTO
•
•
•
•

Paulo Moutinho (IPAM)
André Nassar (Abiove)
Juliana Lopes (Amaggi)
Pedro Soares (Idesam)

AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

FLORESTA NATIVA
Miguel Calmon (WRI)
Dario Guarita (Amata)
Jeanicolau Lacerda (Precious Woods)
Leonardo Sobral (Imaflora)
Paulo Barreto (Imazon)

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
•
•
•
•

Ana Carolina Szklo (CEBDS)
Ana Cristina Barros (TNC)
Gustavo Pinheiro (iCS)
João Augusti (Fibria)

Moderação:

André Guimarães – Cofacilitador da
Coalizão e diretor executivo do IPAM

BLOCO 2: CIÊNCIA E
USO DE DADOS

SEMINÁRIO CIENTÍFICO
AGROPECUÁRIA E DINÂMICA DE COBERTURA E USO DA TERRA:
DADOS CIENTÍFICOS E SUA APLICAÇÃO

 191 participantes
presenciais

 95 organizações
 Pico de 50 pessoas
online

17 DE MAIO | AUDITÓRIO SANTANDER

SEMINÁRIO CIENTÍFICO
Balanço: pesquisa de satisfação
 Alto nível técnico-científico

 Qualidade dos debates
 Relevância do tema e diversificação
entre os painéis
Próximos passos

 Apresentação do Sumário Executivo no Oslo
Tropical Forest Forum
 Relatório em revisão: comitê, moderadores, iCS
e Instituto Escolhas. Versão final em jul/2018.
 Possibilidades: Seminário 2.0, COP 24

Fotos: Clóvis Fabiano

MENSAGENS-CHAVE
 Brasil: primeiro país a desenvolver tecnologia robusta de monitoramento de
alterações da cobertura de vegetação do bioma Amazônia  tecnologia
disseminada para outras regiões tropicais.
 Pesquisadores brasileiros são líderes, apesar da crise econômica que a ciência
atravessa no país.
 As possibilidades de utilização de dados científicos foram ampliadas, à medida
que o custo de acesso às informações vem sendo reduzido (aumento do número
de satélites, big data, data mining etc.).
 Explicitar o grau de incerteza ou acurácia, inerente ao método científico, faz
com que os números se tornem mais realistas e confiáveis e promove a busca
pela acurácia.

MENSAGENS-CHAVE
 Bons dados geram inteligência x dados ruins desinformam,
criam políticas equivocadas e afastam os investidores.

 O Brasil já possui uma quantidade robusta de dados científicos primários
de qualidade tornados públicos, bem como capacidade analítica.

PRECISAMOS USAR MAIS ESSES DADOS E ESSAS
CAPACIDADES PARA PLANEJAR O PAÍS

BLOCO 3: OPORTUNIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS
DA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO
Ana Carolina Szklo
Diretora de Desenvolvimento Institucional no Cebds

Ana Cristina Barros
Diretora de Infraestrutura Inteligente para a América Latina na TNC

Rodrigo Castro
Gerente Nacional da Solidaridad Network

BLOCO 4: ELEIÇÕES 2018
E A SOCIEDADE COMO

PROTAGONISTA

PLATAFORMA ELEIÇÕES 2018
28 PROPOSTAS:
ORDENAMENTO TERRITORIAL

DINAMIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE MERCADO
Luana Maia
Coordenadora executiva da
Coalizão Brasil

AGROPECUÁRIA DE BAIXO CARBONO ALIADA À
CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REFLORESTAMENTO
E USO SUSTENTÁVEL DAS FLORESTAS

OBJETIVO
Inserir na pauta dos principais
candidatos às eleições 2018 a
agenda de
uso harmônico, inclusivo e
sustentável da terra

DESAFIO
Construir uma narrativa que
relacione a agenda de uso da terra
com as principais preocupações que
mobilizam os eleitores brasileiros

DESCOBERTAS
Pesquisa de opinião com 800 respondentes
Como relacionar o tema “uso do solo” com as principais preocupações
que mobilizam os eleitores brasileiros.

O QUE É
BOM USO
DO SOLO?

•
•
•
•
•

42,4%
38,9%
8,4%
8,1%
2,4%

Equilíbrio entre agricultura e floresta
Boas práticas agrícolas
Fim do desmatamento
Melhor distribuição da terra
Nenhuma das opções

ESTRATÉGIA DE ADVOCACY
1. Construir a narrativa central da estratégia;
2. Desenvolver mensagens-chave;
3. Mapear pontos de contato; e
4. Definir (Mapa de Abordagem Integrada).






o que
quando
qual grupo de stakeholders
por meio de qual ponto de contato

Para que a agenda de uso harmônico,
inclusivo e sustentável da terra seja
inserida na pauta dos principais
candidatos às eleições 2018

POSSÍVEIS AÇÕES
1. Entregar o documento às assessorias técnicas dos
candidatos à presidência
2. Tentar um encontro com os presidenciáveis para
apresentação do documento
3. Agendar reuniões com os institutos

4. Mapear alguns candidatos chave a governador
5. Ter participação pontual em eventos quando convidados

PLATAFORMA ELEIÇÕES 2018
Marcelo Vieira
Presidente da SRB

Rachel Biderman
Diretora-executiva do WRI

José Luciano Penido
Presidente do Conselho de Administração da Fibria

João Paulo Capobianco
Membro do Conselho do IDS

AQUÁRIO:
CONTRIBUIÇÕES
DA PLENÁRIA

MUDANÇAS NA FACILITAÇÃO DA COALIZÃO
AGRADECIMENTOS
&
BOAS-VINDAS
André Guimarães Luiz Cornacchioni
IPAM
ABAG

COFACILITADORES
Marcelo Furtado

MUDANÇAS NA FACILITAÇÃO DA COALIZÃO
AGRADECIMENTOS
&
BOAS-VINDAS
André Guimarães Luiz Cornacchioni
IPAM
ABAG

COFACILITADORES
Marcelo Furtado

APOIADORES EM 2018

CAFÉ COM
CONVERSA

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA COALIZÃO

www.linkedin.com/company/
coalizaobrasil

/coalizaobrasil

www.coalizaobr.com.br

https://www.youtube.com/channel/
UCImaPlRCx_4I-KkBcH4kYjg

http://www.huffpostbrasil.com/coalizaobrasil-clima-florestas-e-agricultura/

PROPOSTAS – PLATAFORMA ELEIÇÕES 2018
a. ORDENAMENTO TERRITORIAL (propostas 1 a 4 e 9 a 11 do Documento-Base)
Segurança jurídica para a produção e a conservação da diversidade cultural, étnica e ambiental.
1. Estabelecer uma Força-Tarefa Nacional da Justiça Federal, apoiada pelo Executivo, Legislativo e Ministério
Público, com o objetivo de promover a resolução de conflitos fundiários.
2. Implementar o ZEE em todo o território nacional, incorporando ferramentas modernas de estudo e
planejamento da paisagem e de consulta à sociedade.
3. Direcionar recursos humanos e financeiros para garantir a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
4. Promover a integração do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) com os demais cadastros
fundiários públicos existentes no Brasil, tornando a essas informações de domínio público.
5. Regulamentar, de forma participativa e transparente, os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) e as
Cotas de Reserva Ambiental (CRAs).

PROPOSTAS – PLATAFORMA ELEIÇÕES 2018
a. ORDENAMENTO TERRITORIAL (propostas 1 a 4 e 9 a 11 do Documento-Base)
Segurança jurídica para a produção e a conservação da diversidade cultural, étnica e ambiental.

6. Produzir mapa anual de uso e cobertura da terra no Brasil para todo o território nacional.
7. Produzir relatório anual de desmatamento, restauração e reflorestamento, incluindo todos os biomas
brasileiros.

8. Instalação de uma força tarefa para promover a destinação para conservação e usos sustentáveis de 60
milhões de hectares de florestas públicas não destinadas.
9. Suspensão dos processos de redução de unidades de conservação e dos processos que ameaçam os direitos
territoriais indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais.
10. A suspensão do acesso a crédito e apoio para regularização fundiária a todas as propriedades com
desmatamento ilegal.
11. Implantar multa pecuniária correspondente ao valor do carbono emitido pela exploração ou supressão
ilegal de vegetação nativa , com sobretaxa aplicável a ecossistemas ameaçados e hotspots.

PROPOSTAS – PLATAFORMA ELEIÇÕES 2018

b. DINAMIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE MERCADO (propostas 6 a 8 do Documento-Base)
Financiamento e estímulo à conservação, restauração, reflorestamento e ao desenvolvimento sustentável no
campo.
12. Regulamentar o artigo 41 do Código Florestal brasileiro, que trata dos incentivos para a conservação
ambiental em propriedades privadas, bem como outros dispositivos legais (projetos de lei sobre PSA —
Pagamento por Serviços Ambientais, legislações estaduais sobre REDD+, dentre outros), para valorizar a
captura, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque de carbono.
13. Implantar, de forma imediata, o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), considerando não
apenas a redução das emissões, mas também à remoção do carbono da atmosfera, conforme previsto na
Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), criando uma agenda de trabalho que estimule sinergias
entre o mercado e a valorização de ativos florestais.
14. Fomentar o avanço da Estratégia Nacional de REDD+, com fortalecimento da participação da sociedade
civil e do setor produtivo na Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+).

PROPOSTAS – PLATAFORMA ELEIÇÕES 2018
b. DINAMIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE MERCADO (propostas 6 a 8 do Documento-Base)
Financiamento e estímulo à conservação, restauração, reflorestamento e ao desenvolvimento sustentável no
campo.
15. Instituir metas ambiciosas que promovam a completa renovabilidade para a matriz energética e cadeias
produtivas no Brasil, incentivadas pela criação de um mercado de certificados lastreados na produção de energia
ou produtos de base renovável., de forma articulada com outros mecanismos regulatórios.

16. Reduzir o custo de capital de instrumentos de financiamento público, inclusive do BNDES, para investimentos
que promovam remoções ou menores emissões de GEE, eliminando subsídios e incentivos fiscais aos combustíveis
fósseis e a agentes de mercado que não cumpram com a legislação ambiental.
17. Trabalhar junto a agentes do mercado financeiro, tanto nacionais quanto internacionais, para estruturar
estratégias de financiamento para projetos que tragam benefícios ambientais e para a agricultura de baixo
carbono, especialmente plantio de florestas nativas.
18. Ampliar o escopo, a captação e a celeridade de execução do Fundo Amazônia.

PROPOSTAS – PLATAFORMA ELEIÇÕES 2018
c. AGROPECUÁRIA DE BAIXO CARBONO ALIADA À CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO,
REFLORESTAMENTO E USO SUSTENTÁVEL DAS FLORESTAS (propostas 5 e 12 a 17 do DocumentoBase)
Compatibilização da produção e a conservação da diversidade socioambiental.
19. Atuar sobre os principais gargalos da Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC), expandindo as ações
públicas e privadas voltadas à assistência técnica, extensão rural e difusão de tecnologia em sinergia com
outras fontes e mecanismos nacionais e internacionais.
20. Incluir incentivos para a expansão agrícola e pecuária, bem como a recuperação florestal, em áreas
degradadas e de baixa aptidão agrícola por meio dos planos plurianuais de investimento e ação.

21. Eliminar das cadeias produtivas brasileiras a produção oriunda de desmatamento ilegal ou de exploração
ilegal, imputando a corresponsabilidade a compradores de produtos de base florestal ilegais e não rastreáveis.
22. Disponibilizar publicamente e de forma atualizada as autorizações e documentos de controle dos fluxos de
madeira tropical, estabelecendo tecnologia de rastreamento por georreferenciamento a todas as cadeias
produtivas.

PROPOSTAS – PLATAFORMA ELEIÇÕES 2018
c. AGROPECUÁRIA DE BAIXO CARBONO ALIADA À CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO,
REFLORESTAMENTO E USO SUSTENTÁVEL DAS FLORESTAS (propostas 5 e 12 a 17 do Documento-Base)

Compatibilização da produção e a conservação da diversidade socioambiental.
23. Exigir que todas as compras públicas, utilizem produtos florestais rastreados, definindo ainda um cronograma
para implantação de sobretaxa sobre o valor de todo produto oferecido ao mercado sem rastreabilidade.

24. Desenvolver programa pré-competitivo de P&D e Inovação para silvicultura de espécies arbóreas nativas do
Brasil.
25. Desenvolver mecanismos de incentivo à P&D e Inovação voltada à exploração de produtos não-madeireiros das
florestas nativas do Brasil, como forma de valorização da biodiversidade nacional.
26. Garantir recursos orçamentários para implantação das medidas do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação
Nativa (Planaveg) relacionadas ao planejamento, financiamento e expansão da pesquisa e desenvolvimento voltadas à
silvicultura.

27. Criar iniciativa específica para recuperar a cobertura florestal, atrelada a múltiplos usos, em áreas de recarga dos
aquíferos das bacias hidrográficas consideradas estratégicas.
28. Promover e implementar o Renovabio.

FÓRUNS DE DIÁLOGO
FÓRUM
Floresta Nativa
Agropecuária e
Silvicultura
Instrumentos
Econômicos
Políticas Públicas
Desmatamento

INSCRITOS
72 inscritos de 46 organizações
21 ativos / 31 ocasionais / 20 a confirmar

78 inscritos de 53 organizações
23 ativos / 32 ocasionais / 23 a confirmar

84 inscritos de 58 organizações
32 ativos / 30 ocasionais / 22 a confirmar

77 inscritos de 53 organizações
17 ativos / 35 ocasionais / 25 a confirmar

79 inscritos de 52 organizações
18 ativos / 37 ocasionais / 24 a confirmar

