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COMPANY DESCRIPTION
O IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, é uma organização não
governamental sem fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995. Nasceu
sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma destinação
econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável dos recursos naturais.
Dessa perspectiva, o Imaflora acredita que a certificação socioambiental é uma das ferramentas que
respondem a parte desse desafio, com forte poder indutor do desenvolvimento local, sustentável, nos
setores florestal e agrícola. Da mesma maneira, o Instituto busca influenciar as cadeias produtivas dos
produtos de origem florestal e agrícola; colaborar para a elaboração e implementação de políticas de
interesse público e, finalmente, fazer, de fato, a diferença nas regiões em que atua, criando ali modelos
de uso da terra e de desenvolvimento sustentável que possam ser reproduzidos em outros municípios,
regiões ou biomas do País.

UEBT MEMBERSHIP OBLIGATIONS
Steps
Membership status granted
Annual report 1
Annual report 2
Annual report 3
Annual report 4

Dates
Historical/expected
29-10-2012
22-04-2015

Documents annexed for public use?
Yes
No
If so, number of annexes: 1 Description of the annexed documents:
Annual Report 2015:
- http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/577d149fbb50a_relatrio_Imaflora_2015.pdf

PROGRESS IN ACTIVITIES UNDERTAKEN TO PROMOTE UEBT
Through the UEBT membership IMAFLORA- Instituto de Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola is committed to the Ethical BioTrade Principles and Criteria.
Implementation of the commitment to the Ethical BioTrade Principles and Criteria
O Imaflora implementou diversas ações previstas no Plano Estratégico da Instituição, e
apresentadas no nosso Relatóorio anual (ver link) e descritas de forma sintética abaixo. Estas
ações visam promover dentre outros, cadeias produtivas mais éticas e responsáveis, e
estimular negocios de impacto socioambinetal. As principais ações ocorreram nas seguintes
frentes:
- Certificação Socioambiental
- Projetos de Desenvolvimento Local e Cadeias Produtivas
- Projetos de Desenvolvimento Local e Cadeias Produtivas
- Participação do Imaflora no Comite de Normas da UEBT
Activities undertaken to promote UEBT and Ethical BioTrade
No ano de 2014-2015 as principais ações do Imaflora que contribuíram para a promoção do
comércio ético foram:
1. Na área de Certificação Socioambiental:
- O Imaflora foi responsavel pela certificação FSC de 3,6 milhoes de há, sendo 67% de
plantações florestais e 32% de florestas nativas, beneficiando 90,9 mil trabalhadores.
- São 229,6 mil há de área certificada RAS no Brasil, sendo 65,9 mil ha de área conservada,
beneficiando 718 produtores rurais.
- Uso de 254 mil reais do Fundo Social do Imaflora para apoio aos custos de certificação para
pequenos produtores e comunidades beneficiando: 84 comunidades, 2 mil alunos, 25 aldeias,
2 cooperativas, 17 pequenos empreendedores e 42 familias.
2. Na área de Projetos de Desenvolvimento Local e Cadeias Produtivas:
Ações junto a comunidades tradicionais e pequenos produtores na Amazônia Paraense, nas
regiões de São Felix do Xingu, Xingu/Terra do Meio e Calha Norte, com os seguintes
destaques:
- Número de municípios com algum tipo de atuação: 69 municípios.
- Numero de pessoas diretamente envolvidas e beneficiadas: 2.611.
- Área em unidades de conservação da natureza e terras indígenas com algum tipo de
atuação: 30 milhões hectares.
- Lançamento do Guia "Facilitando parcerias comerciais éticas", com participação da UEBT
(https://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/55f71281ebb4b_Guiacometicaweb.pdf).
- Publicação dos resultados do estudo de impactos e contribuições das parcerias
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comerciais
diferenciadas
nas
Resex
da
Terra
do
Meio.
(http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5723b016cd240_boletim_terradomeio_saida2904.pdf)
- Intervenção nas cadeias produtivas de cacau, borracha, castanha e copaiba, junto a
pequenos produtores e comunidades, em boas práticas de produção, fortalecimento da
cadeia produtiva e concexão com o empresas e mercados éticos.
- Articulação e desenvolvimento do Origens Brasil® (www.origensbrasil.org.br), lançado em
2016, que visa diferenciar os produtos da sociobiodiversidade no mercado, pelos valores que
carregam: a conservação do território, da floresta e da biodiversidade (em parceria com a
UEBT);
Funds invested in Ethical BioTrade Projects
Aproximadamente R$ 2.500.000,00 em 2015.
SERVICES OF UEBT AFFILIATE MEMBERS
One of the objectives of UEBT is that Affiliate Members provide support, technical guidance and
advice to UEBT Trading Members in their particular area of expertise.
- O Imaflora tem interesse em seguir contando com apoio da UEBT, no aprofundamento sobre a
Lei de Biodiversidade aprovada recentemente e fazer as conexões com o Origens Brasil®;
- O Imaflora gostaria de seguir contatando com a Participação da UEBT no Conselho Gestor do
Origens Brasil®;
- Apoio para engajar empresas no Origens Brasil® que foi lançado em 2016.

Delivery mechanism
A discutir.
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