
ROADMAPS SETORIAIS 
PARA A REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL

UMA EXPERIÊNCIA BEM 
SUCEDIDA NA ARTICULAÇÃO 

DE CADEIAS PRODUTIVAS

O objetivo desta publicação é apresentar a metodologia adotada pela Agroico-

ne, no contexto do projeto Iniciativa para o Uso da Terra (INPUT), para tratar de um 

tema complexo e que interessa e envolve diversos atores do setor agropecuário. 

Esse documento visa explicar como a união de representantes dos setores de soja, 

cana-de-açúcar, carne bovina e florestas plantadas foi válida a fim de buscar solu-

ções diante do desafio de implementar a Lei de Proteção da Vegetação Nativa ou 

Código Florestal (Lei 12.651/12).1

A metodologia do roadmap (mapa do caminho) utilizada no projeto buscou reu-

nir atores interessados na implementação do Código Florestal para debater desafios, 

oportunidades e criar soluções de baixo custo para as cadeias produtivas. Como in-

sumo para as reuniões, a Agroicone desenvolveu informações aprofundadas sobre 

os temas prioritários definidos pelos membros das cadeias. O diferencial foi tentar 

construir soluções que fossem factíveis e permitissem alcançar os objetivos comuns.

Além disso, o processo de roadmap incluiu um componente de facilitação rele-

vante para permitir que as reuniões seguissem um método organizado, bem como 

para conduzir as conversas de forma que todos os pontos de vista pudessem ser 

trazidos para o debate e respeitados. 

A adoção do Código Florestal (CF), em 2012, é extremamente relevante para o 

setor agropecuário, tendo em conta um histórico de regras que foram finalmente 

revisitadas, culminando na aprovação de um novo marco legal. 

A publicação se destina a produtores, cooperativas, sindicatos rurais, associa-

ções e entidades ligadas ao setor, traders de grãos, frigoríficos, empresas da agroin-

dústria e atores governamentais que se relacionam com a agenda de implementa-

ção do Código Florestal.

1 O termo “Código Florestal” citado nesta publicação refere-se à Lei de Proteção de Vegetação Nativa (LPVN) no 
12.651/2012.
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1. MOTIVAÇÃO – POR QUE UTILIZAR 
O PROCESSO DE ROADMAP PARA 

FOMENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DO 
CÓDIGO FLORESTAL?

Apresentada como um importante requisito legal há mais de 80 anos, a conservação da ve-

getação nativa em áreas privadas passou por inúmeras modificações ao longo do tempo, culmi-

nando na aprovação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (LPVN – Lei 12.651/2012), em subs-

tituição ao Código Florestal de 1965 e regras criadas até a Medida Provisória 2.166-67 de 2001. 

As novas determinações foram aprovadas após um amplo debate, criando, pela primeira vez, 

alternativas de regularização, que têm como instrumentos centrais o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) e a assinatura de Termos de Compromisso.  

Estima-se que existam aproximadamente 8 milhões de hectares de Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e 10,7 milhões de hectares de áreas de Reserva Legal (RL) degradadas (Imaflo-

ra/Geolab, 2017) que deverão ser regularizadas ao longo do processo de adequação ao Código. 

Espera-se que com as novas regras a restauração florestal, envolvendo regeneração natural, 

plantio de espécies nativas - incluindo a sua utilização com fins econômicos - e a compensação de 

RL, impulsione o desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira, baseada em produção 

e conservação. 

Comprovar a prática das regras do Código Florestal ou o engajamento no processo de ade-

quação ambiental é uma condição para assegurar a originação sustentável dos produtos do agro. 

Neste sentido, os atores da cadeia deverão usar informações baseadas no CAR e na adesão aos 

PRAs como meio de obter transparência sobre o status de cada produtor/fornecedor diante das 

novas determinações. 
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A adequação ao Código Florestal é relevante para as cadeias produtivas, seja pelo viés dos 

bancos e empresas, que financiam os produtores, seja pelo lado da demanda dos produtos agrí-

colas, por meio das tradings, cooperativas, indústrias ou varejo. A produção em uma fazenda que 

segue os critérios de conservação ambiental possui diferenciais, não somente por cumprir a Lei, 

mas, principalmente, por agregar ativos ambientais aos produtos.

Visando construir soluções que permitam a efetivação da Lei com menor custo para as cadeias, 

a Agroicone, desenvolveu análises sobre os entraves e oportunidades de adequação como insumo 

para debater com os atores das cadeias da soja, cana-de-açúcar, carne bovina e florestas plantadas. 

Com base em roadmaps setoriais, considerando a visão de cada cadeia produtiva, buscou-se 

discutir e estruturar ações específicas que permitissem que os setores pudessem efetivamente exe-

cutar as regras e cumprir com o Código Florestal. As reuniões tiveram como pano de fundo os temas: 

• Levantamento de impactos econômicos e ambientais da regularização ambiental 

frente ao CF; 

• Mapeamento de áreas preferenciais para restauração florestal e do potencial de 

regeneração natural; 

• Acompanhamento e estudos sobre questões regulatórias (PRAs estaduais, ADINs, PLANAVEG, 

entre outros); 

• Mapeamento de linhas de crédito para projetos de restauração florestal; 

• Outros assuntos relativos à Lei.

No tocante ao setor de carne bovina, o roadmap teve um objetivo mais amplo e buscou edifi-

car uma visão de longo prazo para o setor, contemplando os elementos de originação sustentável 

e a redução do desmatamento, assim como os obstáculos a transpor referentes à intensificação 

da pecuária e ao cumprimento do Código Florestal, questão essencial para permitir ganhos eco-

nômicos e ambientais.
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2. OS ROADMAPS E O PROCESSO 
DE ENGAJAMENTO SETORIAL

A realização dos roadmaps partiu da premissa de que é preciso promover o comprometimen-

to dos envolvidos para desenvolver soluções atreladas aos interesses e capacidades dos setores 

produtivos. Esse processo, alinhado à facilitação e geração de conteúdo por parte da Agroicone, 

se dedicou à composição de uma agenda positiva para as cadeias, embasada em ideias coletivas 

e participação efetiva.

Além disso, os roadmaps setoriais contaram com um Conselho Consultivo, formado por 9 

organizações (governos, produtores, indústrias e bancos), representadas por pessoas com atu-

ação direta na implementação do Código Florestal. Este grupo foi responsável pela validação do 

processo e pelo aumento do engajamento dos atores ao longo das reuniões.

O processo foi realizado em 3 etapas: 

• Engajamento dos atores e levantamento de temas para fomentar as discussões;

• Reuniões setoriais e desenvolvimento dos planos de ação;

• Implementação das ações priorizadas.

Na primeira etapa, a Agroicone realizou um mapeamento dos setores do agronegócio a 

serem convidados a participar, bem como quais seriam as instituições e seus  representantes. 

Essa escolha levou em consideração o interesse dos atores em buscar caminhos para imple-

mentar o Código Florestal, o conhecimento e o relacionamento da Agroicone com entidades do 

agro brasileiro e com pessoas estratégicas dos setores. 

O contato inicial foi feito individualmente com cada uma das organizações, como meio de 

apresentar os objetivos gerais do projeto, avaliar a disposição para participar do mesmo e alinhar 

quais estudos base deveriam ser desenvolvidos para subsidiar as discussões. Foram priorizados 

atores da produção agrícola, indústrias de processamento, tradings e associações de classe.
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A segunda etapa compreendeu as reuniões formais dos roadmaps setoriais nas cadeias da 

soja, cana-de-açúcar, carne bovina e florestas plantadas, com a participação de diferentes insti-

tuições do setor privado. Assim, produtores, associações e indústrias debateram de que forma 

poderiam contribuir e incentivar a implementação do Código Florestal. No setor da carne bovina, 

participaram também supermercados e varejistas, como forma de complementar os diferentes 

elos da cadeia, dada a sua complexidade e extensão territorial.

Foram realizadas 4 reuniões para cada cadeia produtiva, tendo como premissa debater os 

gargalos, oportunidades e prioridades do Código Florestal pela ótica dos diferentes membros e 

como unificar essas diferenças em possíveis soluções.

As reuniões foram finalizadas com a elaboração de planos de ação setoriais de adequação ao 

Código Florestal, com base em 4 pilares propostos pelos participantes: (i) soluções setoriais para 

implementação; (ii) mecanismos financeiros; (iii) articulação política, privada e intersetorial; e (iv) 

conscientização e treinamento.

Já a terceira etapa do processo representou a implementação das atividades definidas nos 

planos de ação, juntamente com os participantes envolvidos em cada uma delas. A Agroicone se 

encarregou de articular o tema com aqueles que se mostraram dispostos a elaborar estratégias 

concretas e implementáveis, com o intuito de identificar modelos replicáveis entre as cadeias. Além 

disso, a empresa continuou a desenvolver estudos e análises requeridas ao longo dos roadmaps, 

bem como outros materiais que pudessem fomentar debates relacionados ao Código Florestal.

É importante destacar que a decisão de conduzir as reuniões com cada cadeia em separado 

decorreu da constatação de que há aspectos peculiares a cada setor diante da agenda do Código 

Florestal. Setores que possuem maior área de passivo e que apresentam produtividade baixa, 

como é o caso da pecuária, potencialmente, terão maior dificuldade para se adequar. 

A despeito disso, é possível dizer que há uma complementariedade entre as cadeias parti-

cipantes quanto à agenda de implementação do Código Florestal. Uma preocupação comum a 

todos os setores, por exemplo, trata da perda de áreas produtivas diante da obrigação de restau-

rar áreas de Reserva Legal, o que pode ser mitigado com a compensação, caso a área tenha sido 

convertida até 22 de julho de 2008.
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Conteúdo abordado e principais resultados

De maneira geral, as discussões ao longo do processo foram direcionadas em 4 frentes:

1. Construção de uma visão de longo prazo para implementação do Código Florestal 

nas cadeias;

2. Gargalos a serem superados no tocante às questões políticas, regulatórias e econômicas;

3. Levantamento de possíveis oportunidades para as cadeias frente à implementação 

do Código Florestal e como otimizá-las;

4. Validação dos planos de ação e priorização dos mesmos para 2017.

Nesse contexto, dos principais temas explorados durante as reuniões setoriais, com a chan-

cela dos envolvidos, vale citar: as questões regulatórias inerentes ao Código Florestal, como refle-

xos do CAR, efeitos da adesão ou não ao PRA; estimativas de passivos de APPs e RLs; dificuldades 

quanto ao reconhecimento da lei no tempo; dúvidas quanto à possibilidade de compensar a RL; 

incertezas quanto à possibilidade de se adequar por meio da regeneração natural ou restauração 

com o plantio de árvores, dentre outros. 

Esses tópicos foram intensamente debatidos ao longo do projeto, visando construir soluções 

específicas para cada cadeia produtiva, sumarizadas nos planos de ação setoriais.

Esses planos elencam possíveis ações concretas para cada setor em prol da implementação 

do Código Florestal. Trazem também as atividades priorizadas em cada cadeia, definindo, assim, 

quais seriam realizadas e/ou iniciadas durante o período do projeto INPUT (no decorrer de 2017), 

com o apoio e articulação da Agroicone.
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Os temas priorizados associam-se, principalmente, ao tamanho do desafio para cada 

setor quanto aos valores reais de déficits e excedentes de RL e APP, às incertezas regulató-

rias atreladas ao Código Florestal (sobretudo aos PRAs estaduais) e como financiar projetos 

de adequação. 

Outros temas, como a falta de arranjos de execução em escala e de baixo custo e a in-

segurança dos modelos de restauração florestal frente à aprovação dos órgãos ambientais 

também se destacaram como pontos importantes nas discussões. 

Durante o encontro intersetorial, foi debatida a construção de uma visão conjunta pe-

rante os entraves da implementação do Código Florestal. Entre os pontos elencados como 

mais relevantes para permitir o avanço da agenda, vale citar:

• Julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADINs pelo Supremo 

Tribunal Federal;

• Finalização, análise e validação do CAR;

• Aplicação dos PRAs em todos os estados;

• Aprovação das regras para os métodos de compensação de Reserva Legal;

• Criação de mecanismos financeiros para projetos de restauração florestal.

Dessa forma, o processo roadmaps gerou resultados vinculados às ações de advocacy 

e comunicação integrada nas cadeias da soja, cana-de-açúcar, carne bovina e florestas 

plantadas, por meio da conscientização sobre as oportunidades e desafios que a prática 

efetiva da Lei enseja, criando soluções otimizadas e mais tangíveis para os setores.
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Roadmaps 
setoriais para 
implementação 
do Código 
Florestal

• Organização e facilitação das reuniões, bem 
como contínuo engajamento individual dos 
atores (contatos individuais);

• Apresentação de estudos e análises como 
forma de facilitar e fomentar o debate e 
desenvolvimento de novos estudos requeridos 
pelos atores de acordo com temas discutidos 
durante as reuniões;

• Síntese das considerações em medidas 
de consenso geral - ações coletivas, com 
proposição de atividades individuais para 
atores envolvidos;

• Auxílio no desenvolvimento dos planos de 
ação setoriais.

• Suporte às soluções estabelecidas, acordadas 
entre atores no escopo dos planos de ação;

• Desenvolvimento e facilitação das ações con-
cretas, juntamente com atores envolvidos;

• Feedbacks e engajamento contínuo dos atores 
e instituições participantes;

• Acompanhamento das questões regulatórias 
do Código Florestal que possam ser oportuni-
dades para soluções desenvolvidas;

• Desenvolvimento de estudos e análises para 
fomentar implementação do Código Florestal.

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

PARTICIPAÇÃO DE ATORES-CHAVE E LEVANTAMENTO DE TEMAS CENTRAIS

ENCAMINHAMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES

Pesquisas

Diálogos Setoriais – 4 encontros

Plano de Ação 2016 – 2017

• Déficit de regularização e excedente 
(estimativas e projeto FBDS – Fundação 
Brasileira Desenvolvimento Sustentável);

• Como os diferentes conteúdos dos PRAs 
podem impactar na regularização?

• Restauração florestal ou compensação: 
oportunidades e custos;

• Mapeamento do potencial de regeneração 
natural;

• Oportunidades e custos da intensificação da 
pecuária;

• Outras pesquisas identificadas como 
prioritárias.

1 Como iniciamos? 
 Mapeamento dos principais gargalos quanto 

à implementação do Código Florestal na 
visão de cadeia e atores.

2 O que fizemos? 
 Aprofundamento e detalhamento dos 

gargalos quanto às questões políticas e legais.

3 O que fizemos? 
 Levantamento de possíveis ações setoriais e 

oportunidades do Código Florestal.

4 Como finalizamos? 
 Discussão e validação dos planos de ação e 

priorização das ações para 2017.

(i) Implementação de ações priorizadas em 
linhas de ação: 

 Soluções setoriais; Mecanismos financeiros; 
Articulação política, privada e intersetorial; 
Conscientização e treinamento;

(ii) Evento intersetorial:  
 Sinergias entre setores; Ações e encaminha-

mentos intersetoriais;

(iii) Desenvolvimento de estudos e análises:  
 Guias PRAs estaduais; Acompanhamento 

ADINs, Documentos-base para subsidiar 
NDCs e PLANAVEG; Treinamentos e capa-
citação de produtores com parcerias de 
associações, governos estaduais, sociedade 
civil, entre outros.

REUNIÕES SETORIAIS, APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS E 
ANÁLISES E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO

• Análise e escolha dos setores e temas 
sensíveis a serem abordados durante 
processo, por meio de sugestões de 
entidades do agronegócio brasileiro;

• Escolha das cadeias: soja, cana-de-açúcar, 
carne bovina e florestas plantadas;

• Levantamento de organizações mais 

representativas de cada setor de acordo com 
potencial de engajamento, mobilização e 
poder de decisão;

• Aproximação e engajamento inicial de atores-
chave escolhidos;

• Desenvolvimento de estudos e análises base 
para provocações iniciais.
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3. CONCLUSÕES E 
LIÇÕES APRENDIDAS

O que motiva a participação dos atores?

• O envolvimento de atores de 4 importantes cadeias produtivas;

• Facilitação do debate entre os diferentes elos, criando um ambiente confiável para troca de ex-

periências;

• Acesso a informações técnicas sobre os esforços necessários e alternativas para a implementação 

do Código Florestal;

• Construção de soluções coletivas com maior efetividade e menores custos, se comparadas às 

ações individuais, tornando a adequação mais viável;

• Benchmarking da situação de cada elo da cadeia, como forma de impulsionar ações colabo-

rativas e incentivar análise das ações internas já em andamento nas organizações frente aos 

desafios discutidos;

• O reconhecimento de que a Agroicone é uma organização dedicada a promover o desenvolvimen-

to das cadeias produtivas da agropecuária. 

O que é desafiador?

• A aceitação de que a metodologia de roadmap pode trazer resultados efetivos, e construir  efeitos 

ganha-ganha;

• Soluções coletivas podem não ter efeitos no curto prazo e podem, também, se tornar muito gene-

ralistas, pois requerem consenso entre todos os participantes;

• Dificuldade de acesso a informações, principalmente sigilosas, das organizações, em um ambi-

ente de discussão aberto;
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• Relutância por parte dos participantes em transformar decisões em ações concretas. 

Os atores mostram tendência de aguardar o movimento dos demais participantes, o 

que leva a algum grau de imobilismo;

• Há resistência em firmar compromissos formais diante de uma legis lação ainda su-

jeita a incertezas;

• O roadmap é um processo de facilitação e geração de conhecimento que não prevê 

aporte de recursos para investimentos em projetos concretos. A existência de recursos 

para investimentos certamente seria uma motivação forte para os envolvidos assu-

mirem agendas;

• A co-construção de alternativas entre interessados é um processo inovador que per-

mite que os atores sejam donos das soluções, o que é uma mudança profunda na 

forma de tratar temas complexos. 

Ênfase no método

O processo desenvolvido para esse trabalho, juntamente com experiências anteriores em 

outros projetos, agregou valor e impulsionou a Agroicone na adaptação de uma metodologia de 

facilitação direcionada aos atores do agronegócio brasileiro.

Para que o método seja efetivo, o processo deve ser construído coletivamente, abordando 

conteúdos que apoiem a tomada de decisão dos participantes e que tenha, necessariamente, um 

suporte de colaboração adequado. Dessa forma, é possível alcançar respostas reais e factíveis e 

engajamento concreto de seus representantes.

Assim, os roadmaps setoriais, pautados pela participação e diversificação de representantes de 4 

importantes cadeias produtivas, propuseram uma corresponsabilidade para seus envolvidos, promo-

vendo uma antecipação aos principais desafios da regularização ambiental frente o Código Florestal, 

enfatizando o papel do setor privado e a organização das cadeias quanto ao tema.
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PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DO INPUT

Desde 2015, a Agroicone vem atuando em diversas frentes no contexto do 

Código Florestal por meio do projeto Iniciativa para o Uso da Terra (INPUT). Os 

trabalhos tratam, principalmente, da regulamentação dos mecanismos legais do 

Código Florestal e busca soluções de baixo custo para projetos de restauração 

segundo dados de APPs e RLs degradadas das propriedades rurais.

De acordo com o panorama atual da Lei e incentivo de diferentes atores do 

agronegócio brasileiro, foram desenvolvidas importantes análises e projetos sobre 

o tema, destacando estudos de suporte às questões regulatórias, desenvolvimen-

to de material para capacitação e treinamento de produtores e contribuições para 

subsidiar elaboração de uma estratégia de implementação das Contribuições Na-

cionalmente Determinadas (NDCs) brasileiras e o PLANAVEG.

Em vista disso, o projeto INPUT, juntamente com os resultados de sua primei-

ra grande etapa - os roadmaps setoriais, se consolidará tanto pela escala atingida, 

quanto por tratar de questões ambientais e regulatórias com o engajamento dos 

setores público, privado e sociedade civil, a partir de ações concretas para a regula-

mentação e implementação do Código Florestal.
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EQUIPE

Coordenação geral: Rodrigo C. A. Lima

Facilitação: James Allen

Setores – Responsáveis 

Cana-de-açúcar: Marcelo Moreira

Carne Bovina: Leila Harfuch

Florestas Plantadas: Laura Antoniazzi

Soja: Luciane Chiodi

Projeto gráfico e diagramação:  

Noctua Art

A Agroicone gostaria de agradecer a 

todas as organizações envolvidas no 

processo roadmaps pelas valiosas 

contribuições e implementação das 

ações ao longo das etapas posteriores 

aos planos de ação setoriais.

Sobre o INPUT

O Brasil vive uma oportunidade peculiar diante das mudanças do clima e dos desafios globais 

para garantir segurança alimentar. Graças aos avanços tecnológicos na produção agropecuária 

e recentes conquistas no combate ao desmatamento, a dinâmica do uso da terra caminha em 

direção a práticas mais sustentáveis. Aumentar a produção agropecuária enquanto promove a 

regularização ambiental e a conservação dos recursos naturais é uma agenda desafiadora que 

traz enormes oportunidades para o País e para os setores produtivos. 

O projeto Iniciativa para o Uso da Terra (INPUT) resulta de uma parceria entre a Agroicone e 

o Climate Policy Initiative (CPI) no Brasil. É composto por economistas, advogados, matemáticos, 

geógrafos e agrônomos que trazem ideias inovadoras para conciliar a produção de alimentos 

com a proteção ambiental. 

Reunindo atores centrais dos setores público e privado, o INPUT mapeia os desafios para 

uma melhor gestão de recursos naturais e mobiliza agentes das cadeias produtivas para promo-

ver a regularização perante o Código Florestal. Além disso, visa avaliar e influenciar a criação de 

uma nova geração de políticas voltadas para uma economia de baixo carbono no Brasil.

Saiba mais em: www.inputbrasil.org 
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