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Questão 02 - Quais são os maiores obstáculos para involver outros setores no diálogo e 

governança escala da paisagem, inclusive o governo? 

Ausências de:

▪ Organização/integração dos outros setores (cadeias produtivas verticalizadas/estruturadas);

▪ Visibilidade nacional e internacional que pressione o nível de fiscalização;

▪ Cobrança para regularização;

▪ Interesse no tema como um todo;

▪ Marco Legal que promova o alinhamento pensando em paisagem. Ex: ZEE;

▪ Integração entre diferentes instâncias de governança (formais e informais);

▪ Capital social qualificado e ativo;

▪ Suscetibilidade às pressões: mercado, certificação, posicionamento ideológico, fiscalização;



Questão 02

▪ Diferença de posicionamento de nível e momento financeiro (custo de oportunidade);

▪ Alta oscilação de mercado;

▪ Alternância de governos, que causa insegurança da continuidade de projetos;

▪ Falta de estrutura governamental, que dificulta a visão em escala de paisagem;

▪ Questões ideológicas que acabam por não exercer pressão nos outros setores;

▪ Falta de uma agenda comum entre os setores que os afete ou cause interesse;

▪ No que tange à governança, se torna um obstáculo o licenciamento sem considerar a 

paisagem



Questão 04 - Quais são os obstáculos para o desenvolvimento e expansão de novos modelos e 

técnicas de restauração e como escalar para o nível da paisagem? 

Ausências de:

▪ Políticas públicas que incentivem a expansão, extensão rural e assistência técnica;

▪ Preparo e desenvolvimento operacional e pesquisa voltados para restauração, inclusive 

dentro das academias;

▪ Difusão de conhecimento voltado para restauração;

▪ Mecanismos financeiros que viabilizem a restauração
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▪ Ideologia contrária ao uso de técnicas que permitam ampliação da escala da restauração;

▪ Alto custo para restauração, especialmente para os pequenos produtores;

▪ Ausência de critérios para estabelecer prioridades de restauração;

▪ Dificuldade de padronização das metodologias e iniciativas para restauração, pelo setor 

público;



Soluções



2 – Quais são os maiores obstáculos para envolver outros setores no diálogo e governança na escala 

da paisagem, inclusive o governo?

Problemas:

Ausência de preparo e desenvolvimento operacional e pesquisa voltados para restauração, inclusive 

dentro das academias;

Ausência de mecanismos financeiros que viabilizem a restauração;

Alto custo para restauração, especialmente para os pequenos produtores.

Comunidade de aprendizagem: inclusão de escolas técnicas, Institutos Técnicos Federais;

Eventos de discussão e divulgação de mecanismos de financiamento à pesquisa voltada à 

restauração, inclusive com finalidade produtiva;

Mecanismos financeiros de incentivos fiscais e tributários para produção vinda da restauração;

Mecanismo financeiro vinculado à venda de produtos direcionado à restauração: Ex. Fundo 

Matopiba;

Necessário desenvolvimento de mercados para produtos da restauração produtiva (tem demanda 

mas não existe mercados).



4– Quais são os obstáculos para o desenvolvimento e expansão de novos modelos e técnicas de 

restauração e como escalar para o nível de paisagem?

Problema:

Integração entre diferentes instâncias de governança (formais e informais);

Ter capital social qualificado através de profissionais  e lideranças. Ex: Lideranças MST e o CSE –

Centro e Excelência Social do TFT – The Forest Trust;

Ter mecanismos de monitoramento padronizados entre as diferentes instâncias para identificar 

lacunas na escala da paisagem;

Eventos integrados com temas comuns, ex: Água e Clima.


