MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2014 do Conselho Consultivo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal – FNDF
Aos 27 de maio de 2014, ocorreu a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Florestal (FNDF), na cidade de Brasília, na sala de multiuso do Serviço Florestal
Brasileiro, contando com a presença dos seguintes membros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marcos Vinícius da Silva Alves – SFB;
Fernando Coutinho Pimentel Tatagiba – MMA
Carlos Eduardo Portella Sturm – INCRA;
Mario Augusto de Campos Cardoso– CNI;
Victor Rodrigues Ferreira – SEBRAE;
Roque João Tumolo Neto – MCTI;
Gideon Danni da Rosa– ABEMA

Além dos membros, a reunião contou com a presença dos seguintes participantes:
1. Cristina Galvão – FNDF/GECAF/DFI/SFB;
2. Fábio Chicuta Franco – FNDF/GECAF/DFI/SFB;
3. João Paulo Sotero –GECAF/DFI/SFB;
4. Rafaella Christina Lima da Costa Bosch – FNDF/GECAF/DFI/SFB;
5. Maurício Marcon da Silva – CENAFLOR/GECAF/DFI/SFB;
6. Angelita Monteiro dos Santos – FNDF/GECAF/DFI/SFB;
7. Raquel M. G. Maciel – FNDF/GECAF/DFI/SFB;
8. Gabriela Berbigier Gonçalves – FNDF/GECAF/DFI/SFB;
9. Elisângela Sanches Januário – GEFLOC/DFI/SFB;
10. Natália Coelho Barbosa – URNE/SFB;
11. Fernanda Pieruzzi – GEINF/SFB
12. Deryck Martins – FIEPA;
A reunião foi aberta às 14h40 pelo Sr. Marcus Vinícius da Silva Alves, Diretor-Geral Substituto do
Serviço Florestal Brasileiro (SFB), que apresentou a pauta da reunião – (A) informes e (B)
apresentação dos resultados dos quatro anos do FNDF 2010-2013 – e solicitou aos membros
presentes que se apresentassem.
A. Informes
O Sr. Carlos Eduardo Portella Sturm comentou sobre o Plano Safra no qual houve recorde de
recursos orçamentários para o semiárido no ano passado e que os recursos para Amazônia seriam
ampliados, neste sentido há uma oportunidade para atividades florestais.
Segundo o Sr. Carlos Eduardo Portella Sturm um entrave para ampliação dos planos de manejo na
Amazônia é a necessidade de assistência técnica e extensão rural – ATER. Ele informou ainda que
há uma previsão de R$ 370.000.000,00 para ATER, que poderão incluir planos de manejo. O INCRA
propôs parceria com o SFB para utilizar esses recursos do Plano Safra e ampliar a execução de
planos de manejo.
O Sr. Marcus Vinícius da Silva Alves informou que o SFB tem interesse nessa parceria
considerando a missão do SFB e, portanto, a manutenção da floresta em pé, seus produtos com seus
respectivos valores agregados, e outros serviços ecossistêmicos. Segundo ele, os milhões de
hectares em assentamentos tem potencial para oferecer oportunidade de negócio e por isso deve-se
avançar no processo de aprendizagem de transformar passivos em ativos econômicos, sociais e
culturais. Também foi ressaltada a importância dos assentamentos e seu grande potencial como um
negócio lucrativo.
O Sr. Marcus Vinícius da Silva Alves acrescentou que a demanda mundial por produtos florestais,
principalmente a madeira, só aumenta. O Brasil está em declínio na produção desse setor, então é
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preciso aumentar seu potencial. Tendo em vista que os postos de trabalho na região amazônica são
escassos é essencial aprimorar as atividades florestais para promover o desenvolvimento da região.
Ele destacou que muitas famílias dependem da renda dos produtos florestais, mas, como nem
sempre há oportunidades no setor florestal, muitos acabam migrando para outras atividades, por
exemplo, o garimpo. Outro ponto levantado por ele é “a gestão de negócios”, que deve ser
aprimorada porque atualmente é um entrave para o desenvolvimento socioambiental. Aqui ele
apresentou a necessidade de parceria com o SEBRAE. O Sr. Marcus Vinícius também argumentou
sobre as dificuldades do setor florestal em concorrer com a ilegalidade na indústria madeireira.
O Sr. Victor Rodrigues Ferreira ponderou que a situação do empresário de base florestal e do
assentado é a mesma. É necessário legitimar a atividade e viabilizar os planos de manejo para
favorecer a sustentabilidade ou a área estará fadada a acabar, pois o produtor tem que ter condições
de atuar na cadeia produtiva.
B. Apresentação dos resultados dos quatro anos do FNDF 2010-2013
Iniciou-se a apresentação do relatório executivo do FNDF 2010-2013 pelo Sr. Fábio Chicuta Franco.
A apresentação se baseou no Relatório, portanto, abrangendo os seguintes itens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Apresentação
Introdução
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF)
Gestão e Funcionamento
Linhas de Atuação e Públicos Beneficiários por Bioma
Fontes de Recursos do FNDF e Execução Financeira
Resultados Alcançados
Efeito Demonstrativo, Multiplicador e Inovador
Primeiros Aprendizados
Perspectivas Futuras
Anexo

Os itens 1 a 7 foram apresentados pelo Sr. Fábio Chicuta Franco. Em seguida, e no sentido de
corroborar com a exemplificação dos resultados alcançados pelo FNDF, outras três pessoas
relataram experiências financiadas pelo fundo. Os slides apresentados na reunião são anexos desta
Ata.
Seguiu-se com a apresentação da Sra. Elisângela Sanches Januário sobre as ações de assistência
técnica para empreendimentos florestais comunitários, logo após o Sr. Maurício Marcon da Silva
apresentou as ações de capacitação de agentes de ATER e estudantes de ensino técnico, e por
ultimo a Sra. Natália Coelho Barbosa apresentou os resultados do fortalecimento da produção de
sementes e mudas de espécies florestais nativas da Mata Atlântica na região Nordeste.
Após as apresentações o Sr. Marcus Vinícius da Silva Alves convidou os presentes para
apresentarem seus comentários e indagações.
O Sr. Victor Rodrigues Ferreira observou que as apresentações refletem várias oportunidades
dadas pela floresta. O SEBRAE propõe parcerias e informa que há uma rede de consultores que
precisam de capacitação nessa área, assim é possível viabilizar essas atividades dentro do SEBRAE.
Há inclusive recursos disponíveis para fomentar ações desse tipo. O Sr. Marcus Vinícius
complementou que essa parceria será importante para viabilizar a difusão do tema “Gestão de
Negócios”.
O Sr. Fernando Coutinho Pimentel Tatagiba do MMA relatou que a propagação da ideia do ganho
florestal é fundamental. Para ele é inadmissível que com a variedade de produtos florestais no Brasil
a floresta seja considerada um passivo. O SFB deve contribuir para criação de normas que
regulamentem esse tema. Ele ressaltou a importância do ganho econômico com a recuperação da
vegetação nativa e com o manejo florestal. Além disso, ressaltou que o Ministério do Meio Ambiente
está trabalhando em uma estratégia nacional de recuperação da vegetação nativa. Também falou da
possibilidade do SFB contribuir com o sistema normativo do setor florestal e destacou o problema das
lacunas institucionais. Destacou ainda que a riqueza de ações em curso fomentadas pelo FNDF
merecem ser publicizadas e divulgadas.
O Sr. Gideon Danni da Rosa destacou que a distribuição dos projetos não é uniforme no Brasil,
faltando projetos no centro-sul do Brasil. O Sr. João Paulo Sotero informou que o apoio do FNDF,
considerando que os recursos financeiros ainda são limitados, contou com a priorização de territórios.
Dentre os critérios estavam as áreas de concessão florestal, as áreas de abrangência das Unidades
Regionais do SFB, polos produtores com alta demanda por produtos florestais dentre outros.
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Informou ainda que a expectativa é apoiar projetos em todos biomas e estados.
O Sr. Marcus Vinícius da Silva Alves valorizou a participação da sociedade civil através dos
argumentos do Sr. Gideon.
Finalizados os questionamentos, o Sr. João Paulo Sotero de Vasconcelos deu continuidade a
apresentação dos resultados dos 4 anos do FNDF focando os itens 8 a 10.
O Sr. Roque João Tumolo Neto do MCTI parabenizou o estado da arte do FNDF e informou que o
Ministério o qual ele representa se responsabilizará por apoiar os projetos que preveem inovação.
Em seguida, o Sr. Marcus Vinícius da Silva Alves fez o encerramento da reunião, às 17h30,
agradecendo a todos pela participação.

Documentos disponibilizados na reunião:
Relatório Executivo do FNDF 2010-2013
Apresentações de slides.

