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COMPANY DESCRIPTION
O IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agricola, é uma organização não
governamental é uma associação civil 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
2012-09-25
2013-05

Documents annexed for public use?
Yes
No
If so, number of annexes: 01
Description of the annexed documents:
- Relatório anual 2011 (O relatorio annual de 2012 ainda não foi finalizado - está em fase de
edição): http://imaflora.org/downloads/biblioteca/50588d3fb87e6_relatrio_anual_2011.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 apesar de ter se tornado recentemente um membro da UEBT, implementou em
2011 diversas ações previstas no Plano Estratégico da Instituição, e descritas de forma
sintética abaixo, visando promover dentre outros cadeias produtivas mais éticas e
sustentáveis, nas seguintes frentes:
- Certificação Certificação Socioambiental
- Projetos de Desenvolvimento Local Sustentavel
- Política de Interesse Público
Activities undertaken to promote UEBT and Ethical BioTrade
No ano de 2012 as principais ações do Imaflora que contribuiram para à promoção do
comércio ético foram:
1. Na área de Certificação Socioambiental:
- Crescimento da certificação RAS e FSC pelo Imaflora, ampliando o seu impacto, tanto em
área como em pessoas beneficiadas, e fortalecendo o compromisso dos empreendimentos
certificados com as boas práticas socioambientais de produção;
- Promoção de mercados de produtos certificados, com a realização da quinta edição da Feira
Brasil Certificado com foco nas cadeias produtivas da madeira tropical, do café, do cacau, não
madeireiros, pecuária e do suco de laranja.
2. Na área de Projetos de Desenvolvimento Local Sustentavel:
- Apoio às comunidades na construção de Protocolos Bioculturais comunitários;
- Facilitação de processo de construção de relação comercial diferenciada entre empresas e
comunidades tradicionais, gerando acordos construídos coletivamente que inclui
estabelecimento de preço justo e de requisitos como prazos, volumes, qualidade e
processamento que respeitem o modo de vida tradicional.
- Publicação de manuais de boas práticas de produção de produtos florestais não madeireiros
(babaçu e borracha). Acesso em: www.imaflora.org
- Trabalho de fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais para copaíba e castanha,
envolvendo governos (federal, municipal, estadual, empresas e comunidades);
3. Política Pública:
- Participação no comitê de normas da UEBT.
Funds invested in Ethical BioTrade Projects
Aproximadamente R$ 200.000,00.
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 discutir e compartilhar o aprendizado adquirido com o tema comércio
ético.
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Delivery mechanism
Estamos abertos a discutir os mecanismos mais adequados para compartilhar este aprendizado.
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