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Apoio do Diálogo 



Programa de hoje 
 Co-Chair da manha ̃: Carlos Roxo 
08:30 Abertura, boas vindas & introdução dos participantes – Fibria & Ethos 
09:00 O Diálogo Florestal e a iniciativa dos 4Fs – Gary Dunning 
09:30 Contexto internacional dos 4Fs – Rod Taylor 
09:50 Plenária de discussão – questões-chave dos 4Fs no contexto global 
10:30 Apresentação do contexto brasileiro:  

Contexto do Brasil – Miriam Prochrow 
Questões dos 4Fs no Brasil – Gerd Sparovek 
Redesenhando a paisagem agrícola no Brasil – Arnaldo Carneiro 
Reflexões dos moderadores em relação às visitas a campo – James Griffiths 
Discussão  

12:30 Almoço 
 
Co-Chair da tarde: James Griffiths  
13:30 Discussão em sub- grupos II: Questões-chave relacionadas a Alimentos, 
 Biocombustíveis, Produtos Florestais e Florestas no Brasil  
15:30 Intervalo 
15:45 Apresentasentação dos sub-grupos e discussão da plenária 
17:00 Encerramento do dia 
18:00 Jantar oferecido pela Fibria  
 



TFD e o panorama em alimentos, 
combustíveis, fibras e florestas

Gary Dunning
The Forests Dialogue

13 Novembro 2012
Capão Bonito, Brazil



Boas Vindas 
Co-Chairs 
• James Griffiths (WBCSD) 
• Rod Taylor (WWF)
• Caio Luiz Carneiro Magri

(Ethos) 
• Miriam Prochnow

(Apremavi)
• Carlos Roxo (Fibria)

 
 

 

 



The Forests Dialogue
Propósito 
• Fundada em 2000 por ONG e 

líderes empresariais 
• Reduzir conflitos entre 

stakeholders no setor 
florestal 

• Plataforma internacional e 
processo para discutir 
Manejo Sustentável de 
Florestas e questões 
conservacionistas; 

• Construir confiânça mútua, 
destacando o entendimento 
e o comprometimento para 
mudança 

Estrutura 
• Comitê Gestor 
• Secretariado 
• Rede de parceiros 



How TFD Works Como o TFD 
funciona 



Iniciativas do TFD
Questões Prioritárias no Manejo

Sustentável de Florestas
• Alimento, Combustível, Fibra e

Florestas (4Fs)
• Árvores Geneticamente

Modificadas (GM Trees)
• Florestas e Mudanças

Climáticas
• Consentimento prévio, livre e

informado (FPIC)
• Investindo em florestas locais

controladas (ILCF)
• Florestas & redução de pobreza

e meios rurais
• Plantação de florestas geridas

intensivamente
• Extração ilegal de madeira e 

governança florestal
• Conservação de florestas e

biodiversidade
• Certificação Florestal



TFD’s Process
TFD opera seguindo a regra 

do Chatham House 
“Participantes são livres para usar a 

informação recebida, mas nem 
identificação nem a afiliação dos 
oradores ou de qualquer outro 
participante será revelada.” 

Regras básicas
• Uso de celulares ou

computadores durante os
intervalos

• Nada de vídeo
• Fotos OK
• Use prisma de nomes



Processo do TFD
Espírito de participação
• Escuta ativa
• Intervenções

construtivas e focada
em soluções

• Participação como 
indivíduo

• Auxílio em definir e se 
apropirar dos resultados

• Facilitação “light”



Iniciativa em
Alimento, Combustível, Fibra e

Florestas



Alimento, Combustível, 
Fibra e Florestas  

 
“À medida que nos aproximamos de 2050, 

manter uma taxa de desflorestamento próxima 
de zero demandará práticas florestais e 

agrícolas que produzam mais com menos 
terra, água e poluição …” 

 



Origem da Iniciativa 
dos 4Fs 

O que vimos no campo: 
• Biocombustíveis como estratégia 

de mitigação 
• Expansaão da agricultura 

causando desmatamento 
• Tendências do ganho de direitos 

pelos grupos marginalizados 
• Crescente itensificação 
• Ótimo espírito empreendedor 
• Há espaço para o REDD? 
• Conflito entre povos 
• Florestas “naturais” estão com o 

maior risco já exisitente 



Initiative Objectives 

• Proporcionar liderança ponderada, catalisar o debate e mobilizar as 
partes influentes em torno de soluções para os conservar valores 
flroestais, atendendo às necessidades de uma população mundial 
crescente por combustível, alimentos e fibras; 
 

• Identificar as questões-chave sobre uso e ocupação do solo, 
comércio e estilo de vida a partir de uma perspectiva global que 
garanta mais diálogo (ao nível internacional ou dentro de uma 
geografia específica para explorar ‘se’ e ‘como’ eles podem ser 
conciliados com aspirações locais ou nacionais); 
 

• Estabelecer caminhos específicos e práticos a serem seguidos em 
questões-chave, e a preparação para persegui-los, entre as partes 
envolvidas, ou visando um diálogo seguinte. 



4Fs Scoping
Junho 2011 – Washington, DC

36 Participantes – sediado pela WWF

Principais linhas de discordâncias:
• Movimento incremental ou de

grandes mudanças? Voluntário ou
obrigatório?

• Podemos fazer tudo ou
precisamos de trade-offs e 
priorização?

• A intensificação é uma ameaça?
• Qual é a melhor abordagem para

a tomada de decisão?
• Como você mudar os padrões de

consumo?



Obrigado!

The Forests Dialogue Secretariat
Yale University

New Haven, CT, USA

+1 203 432 5966

tfd@yale.edu
www.theforestsdialogue.org

Documentos e Publicações do 
TFD 
Disponível digital em inglês no: 
www.theforestsdialogue.org 

   Nos siga no Twitter: @forestsdialogue 
 
   Nos curta no Facebook: the forests dialogue 
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