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O Imazon, uma ONG brasileira que trabalha para promoção 
do desenvolvimento sustentável na Amazônia, mostra como 
empreendimentos sociais podem permanecer pequenos e 
alcançar um grande impacto. O Imazon sabia que não poderia 
lidar com o enorme desafio do desmatamento da Amazônia 
sozinho. Por isso, ele alavancou seu “tempero especial”- a produção 
de dados confiáveis, neutros e de alta qualidade que rastreiam 
e informam sobre o desmatamento - e tornando disponível aos 
parceiros que podem orientar a mudança de comportamento.

Depois que um projeto piloto bem-sucedido reduziu o 
desmatamento em 90% após dois anos na cidade de Paragominas, 
o Imazon tentou expandir seu trabalho para o estado do Pará 
e outros estados. Ao longo do caminho, o Imazon aprendeu a 
definir objetivos claros para reunir investidores e medir progresso, 
adaptar seu trabalho a contextos locais, ser colaborador em 
série na mitigação dos riscos inevitáveis das parcerias, focar 
nas forças centrais e alavancar aquelas necessárias para obter 
um impacto mais amplo. No final, o Imazon contribuiu para 
reduções do desmatamento através de dados de fonte aberta, 
parcerias e utilização de incentivos para orientar uma mudança 
de comportamento, e agora aplica suas aprendizagens em novos 
locais e novas questões.

Este estudo de caso é relevante para qualquer empresa social 
que trabalha para ter um impacto abrangente colaborando com 
seus parceiros para modificar os sistemas. E também é relevante 
para qualquer empresa que usa dados para criar incentivos de 
transformação.
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ÍNDICE 1  
Nome da organização
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Ano de fundação

Liderança

Tamanho da equipe

Caminho(s) de 
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Belém, Brazil 

1990 

Pesquisadores sênior: Paulo Amaral, Paulo 

Barreto, Carlos Souza Jr. e Adalberto Veríssimo 

40 membros em tempo integral

Fonte aberta; parcerias; mudança de 
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R$16,7 milhões (aproximadamente USD $5,09 
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rendimentos ganhos em 2015

*A partir desse ponto, todas as unidades monetárias serão em USD
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Promover o 
desenvolvimento 
sustentável na 
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políticas públicas, 
ampla disseminação 
de informação e 
formação profissional.

Principais financiadores 
(2015)

Gordon and Betty 
Moore Foundation

35%

40% Outros (inclusive a 
Skoll Foundation)

10%
Good Energies 

Foundation Mercy Corps/
USAID 

15%

Resumo financeiro
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INTRODUÇÃO

A Amazônia, o maior remanescente de floresta tropical do mundo e lar de mais de um terço das 
espécies mundiais, está em perigo. Como as exigências globais por mercadorias como madeira, 
carne bovina e soja continuam subindo, a Amazônia está sendo devastada a uma velocidade 
alarmante. Quase um quinto da floresta já foi perdido e os especialistas temem que estejamos 
chegando rapidamente ao ápice no qual a Amazônia não poderá mais ser recuperada.2

Se formos incapazes de deter esta rápida perda florestal, o dano será de longo alcance. Além de 
ser o lar de importante biodiversidade, na Amazônia nascem quase 25% das plantas usadas na 
medicina moderna3, e desempenha um papel crítico ao regular o clima global, armazenando o 
gás carbônico e, assim, reduzindo emissões de gases do efeito estufa.

Em resposta às pressões da opinião pública nacional e internacional, 
o governo brasileiro lançou programas ambiciosos para combater o 
desmatamento em 2004. “O Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia Legal” (PPCDAm) se baseou em leis 
anteriores que abordam o desmatamento ilegal, inclusive iniciativas 
de monitorar a floresta usando imagens de satélite e punições legais 
para os violadores, tais como multas, prisões e/ou confisco de produtos. 
O PPCDAm também criou um número recorde de terras protegidas e 
mobilizou companhias, ONGs e governos municipais e estaduais para 
lutar contra o desmatamento em suas próprias terras privadas.

O Brasil, que é lar de quase 65% da Amazônia, luta para proteger sua 
floresta singular. Em 2004, o desmatamento da Amazônia brasileira 
resultou na perda de 27.000 quilômetros quadrados (km2) de floresta, 
uma área do tamanho do Haiti. Os incentivos governamentais levaram a “ondas 
intermináveis de migrantes buscando sobreviver fora da selva”4 e desmatando a floresta 
nativa. Mais de mil ativistas rurais foram mortos para silenciar seu grito de denúncia do 
desmatamento ilegal.5 E o Brasil foi classificado como um dos cinco primeiros em emissões 
mundiais de gases do efeito estufa (GEE), com 55% das emissões gerais produzidas pelo 
desmatamento desenfreado.
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E funcionou. O Imazon criou instrumentos, habilidades e parcerias que 
foram parte da solução, levando a uma impressionante redução de 
78% do desmatamento na Amazônia brasileira, de 27.000 km2 (10.400 
milhas quadradas) em 2004 para 5.000 km2 (1.900 milhas quadradas) 
em 2015. Esta redução no desmatamento resultou na maior redução de emissões de 
GEE já conquistada pela humanidade6. Isso é um exemplo concreto de uma empresa 
social sendo parte da solução de um problema numa escala importante.
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Um participante-chave neste trabalho é o Imazon, um instituto de pesquisa brasileiro 
sem fins lucrativos e empreendedor social internacionalmente reconhecido, cuja 
missão é promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Considerando a 
urgência do problema, o Imazon trabalhou implacavelmente para ampliar o seu 
impacto, não necessariamente crescendo para se tornar uma organização maior, mas 
sim empoderando e influenciado outros atuantes públicos, privados e dos setores sem 
fins lucrativos no ecossistema amazônico para combater o desmatamento.

Figura 1: Desmatamento anual na Amazônia brasileira
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Este estudo de caso começa traçando as origens do Imazon e as principais áreas de 
trabalho que ele desenvolveu até 2006. Na sequência, exploramos as três estratégias 
principais de expansão do Imazon: usar dados de fonte aberta, praticar a 
colaboração em série através de parcerias e orientar a mudança de 
comportamento. O estudo então mergulha em um projeto específico no qual a 
Innovation Investment Alliance (IIA), uma parceria de consolidação e aprendizagem criada 
em 2012 pelo USAID’s U.S. Global Development Lab e a Skoll Foundation, com o suporte 
dos Mercy Corps (como parceiros de implementação da USAID), trabalhou com o Imazon: 
usando um projeto piloto comunitário de sucesso com uma agência governamental local 
e trabalhando com uma agência estadual para expandir para mais comunidades. O estudo 
de caso termina com as principais peças-chaves e lições aprendidas desse trabalho que são 
aplicáveis a outros empreendedores sociais e investidores.

O sucesso do Imazon revela 
lições universais para outros 
empreendimentos sociais.

Como eles conseguiram? O Imazon teve sucesso usando sistemas de dados sofisticados 
para orientar reduções significativas do desmatamento. Para isto, ele entendeu que uma 
organização sozinha não pode parar o desmatamento. Portanto, em vez de cultivar a sua 
própria organização, o Imazon criou sistemas de avaliação e monitoramento que podem 
compartilhar dados de fonte aberta e de alta qualidade com os outros. Estes dados 
permitiram aos parceiros a nível municipal, estadual e federal criar um método regulatório 
de «carrots and sticks » (premiação e punição) para orientar a mudança de comportamento. 
O Imazon é um forte exemplo de como os empreendimentos sociais focados e relativamente 
pequenos podem desenvolver e implementar estratégias que abordam enormes problemas 
numa escala significante.

1. compartilhar resultados e sistemas de medidas;
2. adaptar o trabalho aos contextos locais;
3. alavancar as parcerias apesar dos riscos e conflitos potenciais;
4. manter os limites do trabalho da organização mesmo quando as oportunidades 

evoluem para outras áreas de interesse; e
5. usar as lições de engajamento profundo para alcançar mudanças maiores dos sistemas.

O sucesso do Imazon revela lições universais para outros empreendimentos sociaiscomo
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O Imazon é uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos cuja missão 
é promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia através de 
estudos científicos, suporte à formulação de políticas públicas, larga 
disseminação da informação e formação profissional.

Além da produção de um amplo e imprescindível conjunto de pesquisa, o 
Imazon serviu de incubadora para o treinamento de uma geração inteira 
de cientistas da Amazônia.

O instituto foi fundado em 1990 e a sua sede fica na cidade de Belém, 
Brasil. Durante os 25 anos da operação, o Imazon publicou mais de 300 
documentos técnicos, aproximadamente 180 deles em jornais científicos. 
O Instituto também publicou 111 livros e mais de 150 artigos técnicos e 
de política pública.

Imazon: O Instituto 
do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia

5
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ORIGENS

A história do Imazon começa no final dos anos 80. Naquela época, a região da Amazônia 
recebia atenção internacional - infelizmente não só por sua bela flora e fauna, mas também 
pela degradação que arruinava sua ecologia singular.

As tentativas de proteger a floresta tropical enfrentavam inúmeros desafios. A política do 
governo estimulava ativamente o desmatamento ao incentivar o desflorestamento da floresta 
para abrir espaço para novas terras agrícolas.

A nova infraestrutura viária tornou a região mais acessível como nunca visto antes. O ano de 
1985 viu o fim da última ditadura brasileira e marcou o começo da transição do país para um 
novo regime democrático. Com índices de inflação em 100%, o desespero econômico levou a 
disputas de terras, acentuando a violência, incêndios florestais, grilagens e outros.

No meio deste caos, o professor americano Chris Uhl juntou forças com um grupo de brasileiros 
jovens e apaixonados que viram uma oportunidade de proteger a floresta antes que fosse 
tarde demais. Eram geólogos, ecologistas e engenheiros agrícolas treinados e começaram a 
trabalhar com Uhl para desenvolver melhores maneiras de realizar o inventário florestal. Com 
a ajuda do investimento da MacArthur Foundation, eles começaram a desenvolver sistemas 
de geomapeamento mais sofisticados, inclusive com sensoriamento remoto e Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) capazes de capturar, armazenar, analisar e expor informações com 
referência geográfica.

A equipe também passou um tempo significante conversando com membros da comunidade 
para entender as suas necessidades e conseguir um retorno sobre como esses sistemas de 
informação podem ser usados para proteger a Amazônia brasileira. Segundo o cofundador 
do Imazon, Adalberto (Beto) Veríssimo, foi por meio dessas conversas que a equipe notou 
uma lacuna — a falta de organizações capazes de fornecer dados de campo rigorosos e de 
alta qualidade para ajudar a rastrear e entender as causas da destruição contínua da região 
amazônica. 7

O Imazon foi formado em 1990 para preencher essa lacuna. Os cofundadores o idealizaram 
como um método “pensar e fazer” para encontrar modos de desenvolver dados terceirizados 
rigorosos e neutros sobre o que acontecia de fato na Amazônia e usar tais dados para gerar 
diálogo e ação. Eles queriam aprender quais tipos de mudanças poderiam acontecer quando 
os investidores entendessem melhor o que realmente estava acontecendo com a floresta 
amazônica.
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Como sua missão nunca se alterou, as estratégias do Imazon para 
atingir sua missão involuíram com o tempo. Segundo a liderança do 
Imazon, a evolução do seu trabalho pode ser dividida em três fases:

O mapeamento por satélite e o monitoramento delineado na Fase 3 
são o núcleo do trabalho atual do Imazon e os meios pelos quais ele 
espera conseguir o impacto de escala. Por isso, o restante desse estudo 
de caso examinará como o Imazon alavancou as suas capacidades de 
mapeamento por satélite e o seu sistema SAD como a espinha dorsal das 
parcerias sofisticadas a nível municipal, estadual e federal para expandir 
seu impacto e orientar as reduções mais rápidas do desmatamento.

Fase

3

Criar uma situação onde todos ganham: Silvicultura sustentável
O Imazon foi o primeiro a abordar o desafio da silvicultura sustentável — 
a ideia de que as florestas não têm que ser mantidas puras para serem 
protegidas. Ele estabeleceu parceria com a oposição — os madeireiros 
— para mostrar que a derrubada de árvores poderia ser feita com 
menos desperdício e sem sacrificar o lucro ou o planeta. O trabalho 
começou com 200 hectares de terra e cresceu para mais de 7 milhões de 
hectares hoje. O Imazon teve tanto sucesso que uma nova organização, 
o IFT (Instituto Floresta Tropical)8, foi criada para executar o trabalho de 
silvicultura sustentável enquanto o Imazon mudava sua estratégia.

Prever e prevenir: Áreas de conservação
O Imazon voltou-se a outra solução de desenvolvimento sustentável 
— a criação de áreas de conservação para proteger a terra ainda não 
degradada. Em meados dos anos 1990, ele começou a propor e mapear 
áreas protegidas, mas foi só em 2003 que o governo federal estava 
pronto para criar essas reservas. Em 2006, usando mapas do Imazon 
como guia, o governo federal definiu quase quinhentos mil km2 (uma 
área equivalente ao tamanho da Espanha) como terra protegida.

Monitorar: Mapeamento por satélite
O Imazon desenvolveu modos de monitorar e medir a floresta inteira. 
Lançou abilidades de mapeamento por satélite que permitiram ao 
grupo monitorar com eficiência de custo grandes áreas da Amazônia 
e desenvolveram o seu Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) 
em 2007 para fornecer alertas independentes, confiáveis e mensais 
da atividade de desmatamento. Este sistema, que trabalha junto ao 
sistema de monitoramento PRODES do governo federal, identificou o 
desmatamento e forneceu os dados necessários para detê-lo.

2

1
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O CAMINHO DE 
EXPANSÃO DO IMAZON
O trabalho do Imazon é baseado em um processo de cinco etapas ou cadeia de valores 
(veja a figura 2). Nessa cadeia de valores, o Imazon usa o seu conhecimento para  medir 
e analisar fontes de dados; otimizar esses dados em novas soluções experimentais 
(como relatórios, ferramentas, etc.) para  informar os outros; construir a capacidade dos 
parceiros para  agir nas soluções e expandir o seu próprio impacto e, assim, tentar gerar 
experimentos que funcionem para que eles possam continuar sem o Imazon, ou com 
o Imazon em um papel de assistência técnica menor para atingir o impacto desejado: 
reduzir o desmatamento, a derrubada ilegal de árvores e criar áreas protegidas eficazes.

Figura 2: Cadeia de valores de impacto do Imazon
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Dentro desta cadeia de valores, o Imazon descobriu os alicerces que fundam a sua 
estratégia de expansão:

Fornecer dados 
de fonte aberta 

cuidadosamente 
medidos e 

analisados.

Estabelecer 
parcerias que 

colaborem para 
cada etapa do 
processo para 

orientar o impacto.

Orientar a mudança 
de comportamento 

através do uso 
inovador de 

comunicações e 
incentivos.

As seções seguintes descreverão mais detalhadamente estes três alicerces e mostrarão 
como o Imazon os usou a nível de comunidade para trazer os parceiros locais para o tra-
balho de redução do desmatamento, inclusive os membros da comunidade que cortam 
ativamente a floresta tropical.
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Em conversas com a equipe do Imazon e muitos dos seus parceiros, nota-se que o “tempero 
especial” do Imazon é descrito da seguinte forma: Uma fonte confiável e neutra de dados e 
análise de alta qualidade.

Apesar da maior parte dos dados geoespaciais sobre o desmatamento do Imazon também vir 
anualmente do governo brasileiro pelo PRODES (o equivalente brasileiro à NASA americana), 
os dados do Imazon também agregam valor crítico.

Segundo Carlos Souza, Pesquisador Sênior do Imazon, “os investidores sempre nos 
perguntam por que é necessário um segundo sistema além dos dados que 
o governo publica. E a resposta é que temos um compromisso forte de 
investigar” e querer “fornecer a informação neutra como base do diálogo.”

Amintas Brandão Júnior, Pesquisador Adjunto do Imazon, acrescenta: “Tivemos o benefício de 
ser neutros politicamente e, como terceirizados, muitos nos veem com mais credibilidade. Os 
relatórios do Imazon não são influenciados por questões políticas do momento, por exemplo.

“Como uma ONG independente, também fomos capazes de inovar e fazer parcerias mais 
facilmente do que o governo, e, assim, conseguir trazer mais rapidamente novos avanços 
tecnológicos e inovações para nossos serviços de mapeamento por satélite.”

Estas inovações permitiram ao Imazon produzir relatórios mais frequentes que o governo, 
possibilitando dados em tempo real que podem ser usados para deter as derrubadas de 
árvores antes que o dano irreversível seja feito. E como Sally Osberg e Roger Martin indicam 
no seu livro, “Getting Beyond Better: How Social Entrepreneurship Works,” o Imazon também 
inovou para reduzir o preço da vigilância.

As capacidades de vigilância mais oportunas e rentáveis 
criaram uma proposição de valor para os governos, 
permitindo impor leis anteriormente não vigentes9.  
Em resumo, os dados do Imazon são neutros, mais 
frequentemente atualizados, mais baratos e muitas vezes 
de maior qualidade que as alternativas existentes.

Alicerce #1: 
FORNECER DADOS DE 
FONTE ABERTA

O “tempero especial” 
do Imazon: uma fonte 
de dados e análises 
confiáveis, neutras e 
de alta qualidade.  
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É importante destacar que o Imazon decidiu 
tornar esses dados e análise - seu “tempero 
especial” – uma fonte aberta. O Imazon 
compartilha os seus dados e análises 
livremente com os outros por meio de 
alertas, mapas e meios de comunicação. Ele 
fornece a assistência técnica e treinamento 
para uso e adaptação dos seus sistemas e algoritmos para novas utilidades. E o Imazon 
publicou mais de 100 livros e 300 artigos técnicos para compartilhar as descobertas de 
pesquisa. Ele percebeu que o melhor modo de fomentar o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia e diminuir o desmatamento é encontrar parceiros que possam usar os dados para 
implementar as suas próprias soluções e alcançar a expansão. Nas palavras do cofundador 
Veríssimo, “Não somos os heróis da Amazônia. Temos uma grande visão, mas sabemos que 
somos parte da aldeia.”

A estratégia de expansão que emergiu para o Imazon tem sido menos sobre o crescimento da 
equipe e da organização e mais sobre ser um “colaborador em série” e agregador. O Imazon 
estabeleceu parcerias com agências de informação, governos nos níveis municipal, estadual e 
federal, outras ONGs que trabalham com desmatamento e muitos outros.

Ao discutir a abordagem de parcerias do Imazon, o Pesquisador Sênior Paulo Amaral afirmou 
que o “acercamento está fora de moda”. Segundo Amaral, as instituições mais semelhantes 
começam com papéis de pesquisa, criam suas descobertas e depois buscam parceiros. 
Em contraste, o Imazon “percebeu que tínhamos de buscar os parceiros necessários para 
o desenvolvimento das ideias do projeto desde o início, e não posteriormente. …Tivemos 
que incluir tanto o lado social como o econômico dos nossos argumentos, e precisávamos 
falar com muitos investidores para nos assegurarmos que estávamos destacando o que eles 
precisavam ver, para tornar esse o caso deles também”. Durante o seu trabalho, o Imazon usa 
esta abordagem avançada de parcerias.

“Não somos os heróis da 
Amazônia.  Temos uma 
grande visão, mas sabemos 
que somos parte da aldeia.”

Alicerce #2: 
ESTABELECER 
PARCERIAS
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O Imazon tinha uma fundação sólida de pesquisa mostrando as tendências e as consequências 
do desmatamento, mas convencer os outros a modificar seus comportamentos foi desafiador. 
Por isso, ele aprendeu a tornar a sua análise rigorosa e sintetizar em mensagens que ressoariam 
com parceiros fora da pesquisa. Relatórios e dados geoespaciais e científicos complicados 
viraram métricas, mapas e figuras simples. Como as mensagens sobre o desmatamento 
começaram a se espalhar, a atenção nacional e internacional aumentou, e logo o governo 
começou a prestar mais atenção às questões iminentes.

Além disso, o Imazon e os parceiros alavancaram incentivos poderosos para orientar a 
mudança de comportamento. Os incentivos positivos, ou «cenouras», inclusive o acesso à 
financiamento, redes de pares, programas de treinamento e reconhecimento local, nacional 
e internacional às comunidades que reduzem o desmatamento, foram todos motivadores 
efetivos para a mudança de comportamento.

Os incentivos negativos, ou «galhos», que o Imazon promoveu foram possivelmente até 
mais potentes. Em 2008, por exemplo, o IBAMA, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente 
brasileiro, desenvolveu uma lista negra federal de 36 municípios que detinham as maiores 
áreas de desmatamento no Brasil. Um município da lista negra recebeu um embargo de 
crédito de produtores rurais, ou seja, todos os produtores tiveram acesso negado ao crédito 
de bancos estatais, o que basicamente estagnou sua habilidade de crescer e vender seus 
produtos. Além do embargo, os reguladores federais executaram um estilo bastante punitivo 
de fiscalização, no qual confiscaram os ativos e materiais dos desmatadores, como rancheiros 
e mineiros. Estes «galhos» criaram a motivação para o estudo piloto comunitário do Imazon 
em Paragominas, um dos municípios da lista negra federal.

Alicerce #3: 
DIRECIONAR A MUDANÇA 
DE COMPORTAMENTO

Os incentivos positivos, ou «cenouras», 
foram todos motivadores efetivos de 
mudança de comportamento.
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O estudo piloto em Paragominas foi uma experiência crucial para o Imazon. Ele ensinou como 
alavancar os dados de fonte aberta para criar a mudança de comportamento através de uma 
vasta rede de parcerias no nível da comunidade. Essa parceria comunitária criou a unidade da 
expansão na qual a IIA posteriormente investiu para expandir para todo o estado do Pará. Depois 
da divulgação da lista negra federal, as autoridades vigorosamente fecharam 300 serrarias e 
apreenderam ativos em Paragominas. Em um município que, de certa forma, construiu a sua 
economia no desmatamento, o impacto foi imediato. Os produtores e os agricultores se revoltaram, 
roubando transportes apreendidos, botando fogo no escritório do IBAMA e nos veículos da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e até ameaçando linchar empregados da agência.10

Adnan Demachki, prefeito de Paragominas em 2008, explicou que “a lista prejudicava a cidade 
porque estávamos tendo dificuldade em vender os nossos produtos.”11 Ele começou a falar 
publicamente da ligação entre proteção ambiental e geração de desenvolvimento econômico, e 
prometeu que seu governo tomaria medidas. Ele fundou algumas comissões da indústria e logo 
o seu comissário ambiental, Justiniano de Queiroz Netto, conversava com o Imazon sobre ajudar 
a produzir um plano para restringir o desmatamento e 
remover Paragominas da lista negra.

O Imazon e o governo de Paragominas começaram com 
um programa piloto no qual 51 atuantes comunitários 
- inclusive produtores rurais e federações agrícolas, 
federações industriais, líderes do governo municipal, 
ONGs e outros - reuniram-se para assinar um pacto local 
para atingir o desmatamento líquido zero no município 
e a transição para produtos legais e sustentáveis. 
Aquele pacto, segundo o comissário Netto, criou um 
grupo de pressões sociais críticas que foi, muitas vezes, 
mais incentivador que as sanções legais impostas 
pelo governo. A comunidade definiu como norma o 
desenvolvimento sustentável, com todos os atuantes 
assumindo a responsabilidade coletiva por essa meta.

IMAZON 
EM AÇÃO
O Caso Piloto Comunitário: 
PARAGOMINAS

Paragominas
Brazilian Amazon
Pará
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Desenvolver um registro para possibilitar o licenciamento local
O Imazon ajudou a desenvolver e melhorar os sistemas para guiar esforços em 
reduzir o desmatamento. Um exemplo foi o Cadastro Ambiental Rural, ou CAR. O CAR 

é um registro das pessoas ou organizações que possuem ou controlam propriedades rurais, e dos 
limites específicos e mapa de vegetação de cada propriedade. Assim que a terra foi registrada no 
CAR, o escritório do comissário Netto conseguiu criar procedimentos de autorização ambiental 
que estipularam as atividades permitidas sobre a terra, inclusive a derrubada da floresta para 
projetos sancionados. Assim, em uma base contínua, o Imazon produziu mapas e dados de 
satélite para identificar o desmatamento que acontecia no solo. Se atividades duvidosas eram 
detectadas, ele enviava alertas ao município que então poderia apurar se aquela atividade era 
autorizada ou ilegal e forçar qualquer ação legal contra os proprietários de terras registradas.

Medir e monitorar
O papel do Imazon em monitorar e 
interpretar dados foi crítico. Aplicar 
esforços para impedir o desmatamento 

seria impossível sem informações seguras sobre onde 
ele estava acontecendo (legal ou ilegalmente) e quem 
possuía as terras nas quais isso estava acontecendo. 
Segundo o prefeito Demachki, “o Imazon foi essencial 
porque tínhamos que monitorar o desmatamento 
para ver se as pessoas obedeciam, e como se poderia 
monitorar uma área de 31.000 quilômetros quadrados, 
uma municipalidade do tamanho da Bélgica?” 12

Agregar 
O Imazon foi convidado pelos líderes locais 
para servir de agregador da iniciativa, 
inclusive o prefeito, pecuaristas, produtores 

de soja e madeireiros. Além de ajudar o grupo a definir e 
concordar com um sistema de medição para monitorar 
o desmatamento quase em tempo real e usá-lo para 
obedecer ao pacto, o Imazon também realizou reuniões 
públicas trimestrais para compartilhar dados atualizados 
e comemorar o progresso. Os dados de mapeamento de 
satélite e análises confiáveis do Imazon foram, segundo 
o comissário Netto, um elemento essencial para agregar 
o grupo: “Muitos membros da comunidade ainda não 
acreditavam que aquele desmatamento continuava 
acontecendo até ver os dados que o Imazon forneceu.”

1

2

3

O Imazon assumiu três papéis-chaves no caso piloto de Paragominas: 
medir e monitorar, agregar e desenvolver registros.

“Até vermos os 
dados que o 
Imazon forneceu, 
muitos membros 
da comunidade 
de fato

não 
acreditavam 

que o 
desmatamento 

continuava 
acontecendo.”
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Redução substancial do desmatamento
Com dois anos de programa piloto em Paragominas, as taxas de desmatamento 
caíram em mais de 90%.14 Como o trabalho se deslocou das atividades de 

degradação ambiental, os rancheiros foram treinados em práticas mais sustentáveis e foram 
criados empregos numa nova fábrica de produção de MDF sustentável (placa de fibra de 
madeira de média densidade). Paragominas foi o primeiro município a sair da lista de embargo 
federal em 2010. O prefeito se reelegeu com a aprovação de 80% depois que o programa foi 
lançado e Paragominas passou a ser conhecida como o “Município Verde”. 15

3

Madeira cortada 
ilegalmente 
confiscada pela 
Secretaria Ambiental 
Paragominas, 2016.

Em menos de dois anos, em 2010, o estudo piloto demon-
strou resultados em três áreas-chaves:

PARAGOMINAS 
Resultados do estudo piloto 

Aceitação da comunidade  É 
importante notar que a agência 
ambiental municipal, que havia 
tomado decisões impopulares sobre 

as vidas dos fazendeiros e desenvolvedores, foi 
considerada equitativa e justa pelos atuantes 
locais. Impressionantemente, os mesmos tipos de 
confiscos que resultaram em violência há alguns 
anos quando executados por reguladores federais 
foram aceitos pela comunidade local sem revolta 
política quando executados pelo município.

2

De fato, como o comissário Netto afirmou alguns anos depois, “um erro 
comum em políticas oficiais é enfatizar o comando ou controle para excluir 
ou alienar os atuantes locais em áreas onde o problema está ocorrendo. 
Os prefeitos, os membros municipais de conselho, os produtores e 
as organizações locais eram rotineiramente ignorados, quando não 
considerados cúmplices no desmatamento que era feito nos municípios.”13 
Os esforços do Imazon de envolver as comunidades locais valeram a pena.

1
Gestão ambiental descentralizada
Até 2010, o CAR havia mapeado e registrado 
1.200 propriedades rurais - mais de 80% do 
território. Por causa do registro no CAR e do 

processo de licenciamento, o governo municipal de Para-
gominas tinha um banco de dados central dos proprietári-
os de terras e atividades de terra aprovadas - instrumen-
tos para avaliar rapidamente alertas de desmatamento 
recebidos do Imazon - e um grupo de políticas aceitas 
para abordar as infrações.
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O Programa Municípios Verdes

O Programa Municípios Verdes (PMV) é um programa do Governo do Estado do Pará 
desenvolvido em parceria com os municípios, a sociedade civil, a iniciativa privada, o 
IBAMA e o Ministério Público Federal.

O Programa busca lutar contra o desmatamento e fortalecer a produção rural 
sustentável por meio de ações estratégicas de planejamento ambiental e gestão 
ambiental. Ele se concentra em pactos locais, monitoramento do desmatamento, 
implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da estrutura de gestão municipal.

Os esforços em Paragominas, graças em parte às relações com os meios de comunicação 
locais e globais do Imazon, tornaram-se manchete nos meios de comunicação brasileiros. The 
Economist destacou a redução do desmatamento como um evento significante na história de 
salvamento de florestas tropicais.16  Em 2010, o Imazon ganhou o prestigioso Skoll Award for 
Social Entrepreneurship, uma enorme honra internacional.

Em março de 2011, o governo estadual do Pará lançou O Programa Municípios Verdes 
(PMV) para continuar o piloto de sucesso em Paragominas. O estado do Pará representa um 
microcosmo da dinâmica do desmatamento na
Amazônia brasileira. Seu vasto território de 1,25 milhões de km2 é três vezes o tamanho da 
Califórnia e as suas oito milhões de pessoas precisam de subsistência sustentável como uma 
alternativa ao desmatamento.

Havia duas questões: o estudo piloto de Paragominas poderia ser replicado em outros 
municípios do estado do Pará e, nesse caso, a participação ajudaria a reduzir as taxas de 
desmatamento tão rápido como em Paragominas?

É POSSÍVEL EXPANDIR AS 
ADESÕES COMUNITÁRIAS?
Lançamento do Programa 
Municípios Verdes

16
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Para dar andamento, o PMV envolveu o Imazon para ajudar a definir metas e governanças, os 
termos do compromisso dos municípios do Pará e determinar a sustentabilidade financeira 
deste novo esforço. Netto foi para o governo do estado do Pará para se tornar Secretário 
Especial de Estado do PMV e começou o trabalho de base da parceria multissetor colaborativa. A 
ambiciosa meta da parceria era a redução de 80% da taxa de desmatamento no estado antes de 
2020, com desmatamento líquido zero começando nesse ano. O programa também buscou um 
crescimento mínimo de 50% nos registros do CAR em 2012.

O Secretário Netto tinha o apoio total do governo estadual. Segundo Simẫo Jatene, Governador 
do Estado do Pará, “o programa funciona baseado em pactos com os produtores rurais e 
organizações sociais e ambientais em parcerias com os governos estaduais e municipais. 
Ele é inovador, considerando-se que os produtores que não desmatam e estão no processo 
da regularização ambiental desfrutarão de incentivos como acesso ao crédito, mercados 
consumidores e a possibilidade de retirar as suas propriedades do embargo. Adicionalmente, as 
ações de regularização de direito à terra agora são consideradas prioridade.” 17

Baseando-se no que foi feito pelo piloto de Paragominas, os municípios foram primeiramente 
requisitados a assinar um pacto de controle do desmatamento com suas próprias associações 
locais de produtores e com a sociedade civil. Depois, foi pedido para que assinassem um termo 
de compromisso com o Ministério Público Federal para criar a estabilidade legal e política do 
programa.

1. Assinar um pacto local contra o desmatamento com a sociedade local e governo;
2. Criar um grupo de trabalho municipal para lutar contra o desmatamento ilegal;
3. Executar verificações de campo dos pontos de desmatamento ilegais e relatar ao programa;
4. Manter a taxa de desmatamento anual abaixo de 40 km2 (baseado nos critérios do Prodes/Inpe);
5. Registrar mais de 80% da área municipal no CAR;
6. Sair ou ficar fora da lista de municípios que desmatam grande parte da Amazônia;
7. Introduzir conceitos da educação ambiental em escolas municipais.

O Imazon aceitou colaborar com o PMV especificamente nas metas 3, 4, e 5 e continuou a se 
empenhar como tinha feito no piloto de Paragominas ao medir e monitorar, agregar e registrar o 
desenvolvimento.

Estabelecendo novas metas e governanças

Definição do compromisso municipal

O compromisso incluiu um conjunto de sete metas que seriam monitoradas pelo PMV:



18

Para executar esse esforço para o estado do Pará, o Imazon solicitou e recebeu um subsídio 
de expansão da IIA. Os subsídios da IIA foram destinados a influenciar uma mudança a nível 
de sistemas ao apoiar organizações comprovadamente transformadoras e inovadoras para 
alcançar a expansão. 18

O suporte da IIA ao projeto de expansão do Imazon foi de US$ 5,2 milhões. A Skoll Foundation 
contribuiu com US$ 2,6 milhões e a USAID com US$ 2,6 milhões nas duas fases do trabalho, desde 
maio de 2013 até abril de 2016.

As metas de subsídio de expansão eram para consolidar o Imazon na assistência ao estado do 
Pará em fundar as suas próprias estruturas de governança do Programa Municípios Verdes nos 
níveis estadual e municipal, além de estender o sistema de monitoramento de desmatamento 
do Imazon para incluir registros de terras individuais e acordos rurais no Pará. O plano foi 
começar com 10 municípios no Pará e logo depois expandir para 40 outros. Além disso, o Imazon 
prometeu ajudar a levantar fundos exteriores para alavancar o compromisso do governo estatal 
com o PMV.

Analisando o programa, existiram algumas chaves para o sucesso:

Obtendo um novo subsídio de expansão

Estabelecer o quadro legal para o licenciamento 
ambiental descentralizado no Pará.
O Imazon trabalhou com o PMV para sugerir, avaliar 
e desenvolver um novo quadro legal que permitisse 

a descentralização da gestão ambiental do nível estadual para o 
nível municipal.  Isto representou um passo importante e deu 
aos municípios maior controle dos seus processos de 
licenciamento ambiental e autoridade sobre outras decisões 
importantes referentes ao desmatamento.

O Imazon foi além de sua meta inicial de ter 10 acordos de 
descentralização assinados entre municípios e as agências 
ambientais estaduais e municipais, conseguindo que 96 
municípios assinassem os acordos até 2016.

1

RESULTADOS
Sistemas de expansão são mais fáceis que a 
expansão do engajamento comunitário
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Figura 3: Crescimento anual de registros no CAR. Fonte: Imazon
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Estabelecer o registro de terras rurais pelo CAR
A parte mais bem-sucedida do esforço de expansão do Imazon foi o 
desenvolvimento e implementação do programa de registro no CAR. Existiam 
somente algo em torno de 23.000 registros no CAR antes do PMV começar, e 

em 2015 já eram mais de 150.000 registros atingidos, uma taxa de crescimento de mais 
de 600%, representando mais de 70% do território estadual com potencial para o CAR .19 

A Figura 3 mostra o crescimento anual de registros no CAR.

2

19
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Identificação e apoio de necessidades operacionais
O Imazon percebeu que um pouco da hesitação dos municípios se originou da simples falta 
de educação e infraestrutura. O Imazon desenvolveu um programa para treinar técnicos em 
processos de licenciamento de CAR e controle de desmatamento. O currículo e os materiais 
do curso foram desenvolvidos e compartilhados com o PMV para maior disseminação. Quanto 
à infraestrutura, segundo o pesquisador do Imazon Brandão Júnior, “a participação dos 
municípios não é tão cara - eles só precisam de uma pequena equipe para executar o trabalho 
- mas ainda há os desafios da falta de infraestrutura, como computadores e acesso à internet, 
que os municípios não tinham orçamentado. ” O Imazon trabalhou para liberar apoio financeiro 
e fornecer esta infraestrutura tão necessária.

Criação de sistemas mais automatizados
Baseado no feedback dos procuradores federais e dos municípios, o Imazon desenvolveu um 
Sistema Integrado de Gestão Ambiental Municipal (SIGAM). O SIGAM é um programa de três 
módulos: Avaliação de CAR, Licenciamento Ambiental Rural e Regularização Ambiental. Em 
março de 2016, o SIGAM foi doado à agência ambiental estadual, outro exemplo da estratégia 
do Imazon de compartilhamento de fonte aberta. O módulo de Regularização Ambiental 
foi adotado oficialmente no dia 19 de maio de 2016 como a ferramenta usada pelo setor 
privado que busca a regularização. A avaliação do CAR e os módulos de licenciamento foram 
instalados e testados em quatro municípios, e antes de 2016 eles se tornaram o sistema oficial 
usado pelos municípios para emitir licenças ambientais, sendo depois instalado em todos os 
96 municípios. O Imazon garantiu que os sistemas pudessem ser usados on-line ou off-line, 
dependendo do acesso à internet.

O Imazon também encarou desafios e buscou abordá-los:

Adoção municipal necessária para mais apoio que o antecipado 
Dos 144 municípios do Pará, 96 cumpriram os critérios de gestão e controle 
ambiental e todos eles se juntaram ao PMV em novembro de 2016. Ao entrar 
para o PMV, esses municípios tiveram o acesso concedido ao Sistema de Alerta 

de Desmatamento (SAD), aos relatórios e aos dados. Contudo, alguns municípios demoraram 
para adotar ou se adaptar totalmente aos instrumentos e dados disponíveis para combater 
o desmatamento. Antes de junho de 2016, só 40% tinham assinado um pacto local, e só 
25% executavam a validação de campo. Daqueles que verificaram o desmatamento, só 22% 
tinham criado um escritório municipal para abordar as infrações ativamente.

Como estas questões emergiram, o Imazon as abordou refinando o seu modelo de suporte 
de expansão incluindo as necessidades identificadas e fornecendo infraestrutura, construindo 
mais sistemas automatizados, criando incentivos financeiros e apoiando a liderança local:

3
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Apoio à liderança local
O Imazon aprendeu que, para expandir o compromisso ao nível da comunidade, era preciso 
criar sistemas de apoio eficazes e apoiar a liderança individual por meio de treinamento, 
financimaneto, assistência legal, infraestrutura e desenvolvimento de tecnologia. Também foi 
crítico levar em conta o tempo necessário para propiciar as adesões ao nível da comunidade. 
A importância da liderança local engajada como uma alavanca para a mudança foi citada por 
muitos dos parceiros PMV.

Criação de apoio financeiro e incentivos
Como parte da meta de ajudar a institucionalizar a consolidação do PMV, o Imazon ajudou a 
garantir US$ 45 milhões do Fundo Amazônia em 2016 e desenvolveu propostas conceituais para 
outros investidores potenciais. Para criar incentivos financeiros de adoção, o PMV implementou 
um novo Imposto Verde (ICMS Verde) para dar benefícios aos municípios com o alto compromisso 
no controle do desmatamento e implementação de gestão ambiental. Enquanto os municípios 
reduzem o desmatamento e aumentam o número de registros no CAR, eles recebem 
arrecadações fiscais mais altas do fundo Imposto Verde. Segundo o secretário Netto, esperava-
se que US$ 30 milhões fossem alocados do estado do Pará para os municípios participantes 
em 2016. O Imazon e a liderança do PMV também enfatizaram que, como os municípios têm 
melhores dados e sistemas de rastreamento oriundos do processo melhorado de licenciamento 
ambiental, eles poderiam gerar fundos adicionais por meio da coleta de taxas. Como um exemplo, 
em 2014 só 14 taxas foram coletadas porque faltavam os sistemas de rastreamento. Somente dois 
anos depois, em 2016, o número de taxas coletadas aumentou para 800.

No fim, o Imazon percebeu que pedir a mais de 90 
municípios para sair da inatividade para o licenciamento 
ambiental otimizado em três anos era um salto bastante 
grande. Foi gasto muito tempo trabalhando para 
entender as necessidades dos municípios, segmentá-los 
e resolver os desafios singulares.
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PMV equipado para continuar independentemente como programa estadual
Um dos resultados mais impressionantes é que o projeto equipou o PMV para continuar 
trabalhando no desmatamento sem a ajuda intensiva do Imazon e dos seus investidores. Por 
essa perspectiva, muito progresso foi feito, pois o Imazon ajudou a desenvolver procedimentos, 
treinamento, infraestrutura e a governança para identificar e envolver atuantes e propiciar 
a adesão comunitária e posse. O secretário Netto reiterou a utilidade da abordagem de 
adesão comunitária para o sucesso a longo prazo: “Se as políticas e estruturas dependerem 
de servidores públicos individuais, esse esforço do PMV será um fracasso. As regulações com 
pactos locais e as reuniões com o comitê diretivo devem continuar, não importa quem são os 
líderes do governo estadual”.

O êxito do Imazon em Paragominas e o subsequente trabalho de expansão para o nível 
estadual através do PMV mostrou o potencial dos dados, parcerias e compromisso da 
comunidade para incentivar a mudança significativa de comportamento e diminuir o 
desmatamento. O Imazon acredita que aprendeu lições importantes ao longo do caminho que 
ajudarão a organização a continuar acelerando o passo da mudança.

Redução das taxas de desmatamento
Atingiu-se a redução do desmatamento, que era o resultado geral mais importante. Dos dez 
municípios com os quais o Imazon e o PMV começaram o trabalho inicial, oito atingiram a taxa 
alvo de desmatamento de menos de 40 km2 por ano e por município, em comparação com uma 
taxa base média de 150 km2 por ano no início do projeto. Notavelmente, destes dez municípios 
iniciais, seis tinham estado na lista negra federal e três foram removidos antes de 2016.

Ao nível estadual do Pará, a meta do PMV de taxa de desmatamento foi 90% atingida em 2016. 
Isto é especialmente relevante no contexto do governo federal que enfraquece as suas políticas 
contra o desmatamento e, aparentemente, é complacente com a faixa atual de resultados de 
desmatamento (aproximadamente 5.000 km2 por ano). 

RESULTADOS:  
Resultados finais
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PEÇAS-CHAVES E 
LIÇÕES APRENDIDAS

Das muitas lições que o Imazon aprendeu ao longo dessa jornada de expansão, cinco 
áreas-chaves com aplicabilidade a outros empreendimentos sociais incluem:

Manter os limites e tamanho do 
trabalho da organização mesmo 

quando as oportunidades evoluem 
para outras áreas de interesse.

Usar as lições do profundo 
engajamento inicial para criar a 

credibilidade nos parceiros de vários 
setores e atingir mudança de sistemas 
mais ampla no nível nacional e global.

Manter-se 
verdadeiro

Basear-se na 
experiência 

para mudança 
de sistemas 
mais amplos

Definir objetivos claros 
e tangíveis junto com os 
investidores e medir seu 

progresso.

Adaptar o trabalho 
às necessidades e 

motivações locais ao 
expandir.

Alavancar parceiros ao 
mitigar potenciais riscos e 

conflitos.

Compartilhar 
resultados e 
sistemas de 

medida

Adaptar-se 
aos contextos 

Alavancar 
parcerias
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O sucesso do Imazon foi centrado na definição de um conjunto claro de metas que 
poderiam ser medidas objetivamente. Por exemplo, as metas da parceria PMV incluíram 
uma redução de 80% na taxa de desmatamento até 2020, desmatamento líquido zero 
iniciando aquele ano e pelo menos 50% de crescimento dos registros no CAR. Esses alvos 
transparentes alinharam os parceiros em torno das mesmas metas. 

Um subconjunto de teoria de sistemas e ciclos confiáveis de feedback reconhece a necessidade 
de sistemas de monitoramento para medir e relatar sobre o fluxo dentro de um sistema. Esses 
ciclos de feedback - com a informação correta fornecida em intervalos corretos para os decisores 
certos - são essenciais para mudar o fluxo (tais como a desaceleração da taxa de desmatamento). 
O trabalho do Imazon é um microcosmo dessa teoria.

As metas da parceria 
PMV incluíram uma 
redução de 80% na taxa 
de desmatamento até 
2020, desmatamento 
líquido zero iniciando 
aquele ano e pelo menos 
50% de crescimento dos 
registros no CAR.

Ao criar alertas mensais ao nível de hectares (o 
que levou mais de 20 anos para ser realizado 
tecnologicamente e com custo efetivo) e estar 
disposto a servir como agregador ao compartilhar 
e interpretar esses dados, o Imazon criou uma 
poderosa ferramenta para permitir a muitos 
atuantes o controle do fluxo de desmatamento.

A estratégia de colaboração em série do Imazon 
permite a identificação dos problemas dos atuantes 
envolvidos, sobre os quais eles concordam que os 
dados de desmatamento são chave para o ciclo de 
feedback. No PMV, eles foram ainda mais além ao 
desenvolver os sistemas de controle de processo, tais 
como o CAR e o SIGAM, que permitem aos outros 
avaliar e agir sobre os dados de maneiras mais 
rápidas e efetivas. Esses desenvolvimentos levaram 
a um aprendizado significativo só pela observação 
da mudança dos dados e ajudaram os atuantes, 
das agências governamentais aos madeireiros e às 
ONGs internacionais, mudando a maneira como 
eles trabalham para reduzir o desmatamento. Como 
observa Souza, pesquisador do Imazon, “temos 
que manter a implementação do monitoramento 
com um grupo de indicadores que possam ser 
entendidos e que sejam neutros e transparentes. ”

Temos que continuar 
monitorando a 
implementação 
com um grupo de 
indicadores que 
possam ser entendidos 
e que sejam neutros e 
transparentes. ”

Compartilhar resultados e sistemas de medida
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Determinar a quantia certa de adaptação local é, com frequência, desafiador para os 
empreendimentos sociais. Em alguns casos, o modelo de um empreendimento social 
pode ser replicado em todo o país ou região sem muita adaptação, dados os grupos 
similares de atuantes, contextos ambientais e culturais e parceiros efetivos. Em outros 
casos, a adaptação é necessária de uma comunidade para a próxima. Alcançar o 
equilíbrio certo é importante para manter a qualidade consistente e reconhecer que 
quanto mais adaptação for necessária, mais tempo e custos são envolvidos.

Mesmo com os objetivos compartilhados, o Imazon e o PMV enfrentaram desafios 
ao adaptar o piloto de sucesso de Paragominas em outros municípios locais. Eles 
perceberam que cada município tinha causas diferentes de desmatamento, o que 
levava a motivações e incentivos diferentes. Em algumas áreas, o desmatamento 
era orientado pela especulação (limpar a terra para declarar posse e aumentar o 
valor na revenda); em outras, era a produção de carvão, a criação de gado e outros 
motivadores. Ficou claro que os diferentes motivadores pediam diferentes atuantes 
como chave para o engajamento local.

Segundo Netto, ““o elemento crucial é a liderança local. Embora as 
causas de desmatamento mudem de área para área, se puder 
envolver a liderança local certa, você pode resolver o problema de 
desmatamento porque eles poderão encontrar uma maneira de fazer 
as coisas funcionarem.” O Imazon e o PMV aprenderam a passar um tempo em 
cada município para identificar os motivadores críticos do desmatamento e a indústria 
ou grupos governamentais associados, e então falar com os membros da comunidade 
para identificar os tomadores de decisão ou influenciadores-chave dentro desses 
grupos. Foi crítico envolver esses influenciadores e torná-los defensores do programa.

Mesmo quando os líderes locais certos eram identificados e engajados, os altos níveis 
de rotatividade ao nível do governo municipal e a mudança de vontade política pelo 
estado causavam desafios em alguns locais.

Adaptação aos contextos locais

Então, além de envolver os líderes locais, o Imazon trabalhou para institucionalizar as 
estruturas locais de engajamento, criando políticas regulatórias, diretrizes para estabelecer 
grupos dirigentes, melhores práticas para a comunicação com os atuantes, materiais de 
treinamento e incentivos (as «cenouras e galhos») que poderiam permanecer fixos dentro das 
mudanças de governo.

No fim, o contexto local claramente importa e, nas palavras de Veríssimo, cofundador do 
Imazon, “para fazer a diferença, você tem que estar próximo do problema. Quando você 
perde contato com o campo, você perde a capacidade de entender. ” O Imazon reconhece o 
engajamento local como uma área a melhorar em seu modelo. O pesquisador Souza notou 
que não era algo que o Imazon tinha que necessariamente fazer sozinho; ele percebeu que o 
engajamento local poderia ser melhor atingido através da seleção de parceiros qualificados. 25
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O caminho de expansão do Imazon foi solidamente baseado nas parcerias para ajudar a 
executar a missão. Através de seus “colaboradores em série, ” eles tiveram que descobrir com 
quem colaborar, que papéis assumir e como gerir os riscos das parcerias.

Alavancando parcerias

Determinando as parcerias
Veríssimo destacou a importância do mapeamento do ecossistema no qual o Imazon 
trabalharia para identificar os atuantes-chave e alinhar os incentivos com os parceiros 
críticos. Isto forçou o Imazon chegar a um consenso e pacientemente se envolver com uma 
mistura complicada de parceiros, como  os madeireiros que tinham sido uma causa principal 
do desmatamento e foram céticos quantos aos esforços do Imazon. Isso também permitiu 
entender e alinhar incentivos.

Por exemplo, ao abordar o governo, ficou claro que os argumentos ambientais foram 
importantes, mas que os argumentos econômicos - dizer ao governo que estavam perdendo 
dinheiro por não aplicar as licenças e que o Imazon poderia fornecer os dados para coletar 
impostos - motivaram a mudança mais rapidamente. Felipe Zagalo, antigo Secretário 
Ambiental de Paragominas e agora Diretor Geral do PMV, reiterou que “os fatores cruciais 
de sucesso foram os primeiros participantes e defensores em cada município. ” Mapear 
cada ecossistema para entender os parceiros potenciais, os concorrentes e outros atuantes 
pode ser realizado usando uma ferramenta de mapeamento de ecossistema como aquele 
delineado em “Cultivate Your Ecosystem” pelo fundador da CASE, J. Gregory Dees e Paul 
Bloom (consulte a figura 4).
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Imagem 4:   Modelos de Mapa de Ecossistemas.20    
   Dees e Bloom, 2008
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Criar parcerias complementares e não competitivas
Foi importante para o Imazon entender as suas próprias habilidades principais para 
poder encontrar parceiros que fossem complementares, e não competitivos. Bem no 
início, foram feitas parcerias com um respeitada ONG internacional e descobriu-se que ela 
estava fazendo o trabalho duplicado de criar mapas. Ambos os parceiros estavam criando 
mapas de alta qualidade, mas o tempo era gasto comparando os mapas para ver qual 
era o melhor ou onde eles divergiam - tempo melhor gasto com outra coisa! Porém, uma 
parceria complementar com o Greenpeace era eficaz, porque o Imazon foi capaz de trazer 
os seus dados exclusivos e habilidades de análise, enquanto o Greenpeace se preparou 
melhor para atrair a atenção dos meios de comunicação e trazer as questões para a linha 
de frente do diálogo público.

Gestão do risco da marca nas parcerias governamentais
Todas as parcerias trazem riscos, pois envolvem o controle para ceder, compartilhar a 
responsabilidade pela qualidade e unir sua marca a outras. O Imazon teve que depender 
muito do governo para criar os sistemas e políticas necessárias para o êxito do programa. 
Contudo, o núcleo do seu êxito foi a sua reputação em ser neutro e ter dados de alta 
qualidade e transparentes. Em um ambiente radicalmente politizado, houve uma linha muito 
tênue entre alavancar a parceria governamental e permanecer independente e livre da 
influência do governo, um equilíbrio delicado que poderia vingar ou acabar com o sucesso 
do Imazon.

Para atingir esse equilíbrio e permanecer neutro e independente, e para retirar qualquer 
percepção de dependência e ter a liberdade de ser transparente com os seus dados, o 
Imazon foi muito claro em nunca aceitar subsídios governamentais. Ele conseguiu lançar 
relatórios e mapas de maneira oportuna e gerar dados de fonte aberta para que os outros 
pudessem usá-los livremente. Também desenvolveram relações com parceiros do governo 
em todos os níveis - federal, estadual e municipal - para se proteger o máximo possível das 
pressões dos escritórios governamentais individuais e de seus representantes.

Há mais de 25 anos, o Imazon avaliou muitas oportunidades para determinar se elas 
acelerariam o seu impacto e/ou melhorariam a sustentabilidade da organização.  A avaliação 
de novas oportunidades é desafiadora para qualquer empreendimento social e o Imazon 
nem sempre acerta.

Manter-se fiel ao que se acredita 

Os membros da equipe de liderança falam de um tempo, há alguns anos, quando 
o Imazon se comprometeu com muitas novas oportunidades e, com uma 
cultura de “se prometer, cumpra”, eles rapidamente se sentiram sobrecarregados. 
Eles aumentaram sua equipe, e, como consequência, começaram a sentir que 
estavam perdendo aspectos-chave da sua cultura e que o seu trabalho se diluiu 
demais para manter os padrões de qualidade que eram críticos à sua marca. 
Segundo Souza, entre 2012-2013, a equipe de liderança “se olhou e disse, ‘‘temos 
de reduzir a nossa organização pela metade dentro de dois anos’”.
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O que se seguiu foi um período da redução de pessoal - de um pico de 75 membros 
para menos de 40. Por exemplo, foi fechado o centro de treinamento gerido pelo 
Imazon e se decidiu fazer uma parceria com outras organizações para entregar o 
conteúdo. Eles chegaram a essa decisão depois de perceber que tinham deixado de 
evoluir o currículo e passaram a gastar quantias significativas de tempo e dinheiro 
em infraestrutura para algo que não era fiel aos seus conjuntos de habilidades 
principais e que poderia ser executado por outros parceiros.

Agora, com cada nova oportunidade, eles se perguntavam coisas como: Esta oportunidade 
alavanca as nossas habilidades exclusivas? Teremos de aumentar o tamanho da 
nossa equipe? Existem outras maneiras de conseguir as mesmas metas (como 
soluções de software ou parceiros que possam poupar nosso tempo)? E, o mais 
importante, como isto se alinha com os resultados que tentamos alcançar?

Eles tornam esses resultados tão mensuráveis quanto possível e ligados aos produtos-chave - 
os mapas, artigos, terras manejadas, por exemplo - as quais eles se empenham em criar. Como 
Veríssimo afirmou, “a tentação é diária, portanto, devemos nos concentrar em produtos e ter 
resultados claros sobre o que tentamos realizar”.

Basear-se na experiência para mudança de sistemas mais amplos

A equipe de liderança do Imazon acredita que não pode descansar até que o desmatamento 
líquido zero seja alcançado na Amazônia brasileira e, para o maior impacto, comprometeram-
se a ampliar o que aprenderam no Pará. Seu trabalho no Pará serviu de inspiração para novas 
iniciativas em desmatamento em outras partes do Brasil. Por exemplo, o estado vizinho do 
Mato Grosso está trabalhando com ONGs parceiras para criar iniciativas em desmatamento 
inspiradas e assistidas pelo Imazon. Tendo identificado suas habilidades principais - 
mapeamento, análise, tecnologia de fonte aberta - e testado as suas atividades em escala 
local, a equipe do Imazon sente-se pronta para mudar efetivamente num nível mais amplo 
de sistemas através de mais atividades nacionais e globais. Eles agora estão adaptando seus 
processos e habilidades para abordar desafios sociais maiores, em contextos mais amplos e 
com novos parceiros como, mudanças climáticas, outras iniciativas em biomas e GEE globais 
com corporações multinacionais globais.

Ter um foco preciso nas habilidades principais não significa que um empreendimento 
deve se fechar para novas oportunidades. Ao contrário, uma vez que um empreendimento 
é claro nas suas habilidades principais, ele pode alavancar melhor esse núcleo para 
empreender novas iniciativas ou evoluir os seus programas para alcançar maior impacto.

O Imazon aprendeu muito com sua 
experiência local no Pará e fez um 
progresso notável em esforços de 
conter o desmatamento. Mas, mesmo 
depois de 25 anos, o seu trabalho 
certamente ainda não terminou.

“A taxa atual de desmatamento 
no Brasil, em termos gerais, se 
compara a um campo de futebol 
sendo aberto a cada minuto”.
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Ao ampliar o trabalho de expansão promovido pela IIA, o Imazon continua sua parceria com o PMV 
para transferir o SIGAM - fornecendo a documentação, instalação e assistência técnica preliminar - 
aos municípios selecionados pelo Governo Estadual do Pará. A equipe também fornece o suporte 
técnico para a estratégia de desmatamento líquido zero no Pará.  

Além disso, o Imazon está trazendo seu trabalho a outros estados para fortalecer a gestão 
ambiental como fizeram no Pará. Com o apoio do Fundo Amazônia, eles visam 38 municípios 
na lista negra e localizados nos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Neste 
momento, muitos municípios de outros estados fora do Pará não têm autoridade total sobre a 
gestão ambiental. Por isso, o Imazon está se concentrando em fornecer as informações de fonte 
aberta (p.ex.: diagnósticos de gestão ambiental municipal, mapas de uso e cobertura do solo, 
dados mensais de desmatamento, etc.) e treinamento de agentes ambientais locais para ajudar a 
direcionar os esforços em desmatamento nesses estados.

SEGUINDO 
EM FRENTE

Com vinte anos de experiência, a equipe do Imazon continua experimentando novos caminhos 
de expansão para alcançar seu impacto desejado de maneira ponderada, efetiva e eficiente.

O Imazon começou a trabalhar no tema mais amplo de mudanças climáticas por meio de várias 
iniciativas, inclusive a iniciativa SEEG (Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa) 
do Observatório do Clima, uma rede brasileira de ONGs dedicadas à agenda climática. O SEEG 
compila dados de emissões GEE anuais relacionados a cinco setores - Agricultura, Energia, Mudança 
do Uso da Terra, Processos Industriais, e Resíduos. Ao ampliar o seu trabalho em desmatamento, 
o Imazon criou os algoritmos e fornece os dados de uso da terra que o SEEG utiliza anualmente. 
Esses dados são apresentados através de uma plataforma on-line com infográficos e acesso livre aos 
pesquisadores, jornalistas, decisores e o público geral. Os temas do Imazon de fonte aberta, dados 
de alta qualidade, parcerias e comunicações claras são transparentes neste novo trabalho.

Ampliando com o trabalho do PMV

Trabalhar para reduzir as emissões 
de gases do efeito estufa no Brasil e 
globalmente
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O MapBiomas, 21 uma iniciativa iniciada em 2015, baseia-se no que o Imazon aprendeu mapeando 
a Amazônia e produz mapas de uso da terra e relatórios para todos os nove biomas brasileiros, não 
somente a floresta tropical. A peça central do MapBiomas é uma parceria pública-privada com o 
Google, na qual o Imazon usa o Google Earth Engine, uma plataforma para analisar conjuntos de 
dados geoespaciais, 22  assim, analisando a imagem de satélite mais rápido e com preço mais baixo, 
mesmo quando há o aumento de detalhe que pode ser obtido no processo. Os algoritmos do Imazon 
e as imagens de satélite e o poder computacional do Google formam uma combinação potente, 
permitindo ao MapBiomas reconstruir os dados desde 1985 até o presente para identificar tendências 
históricas e continuar lançando relatórios atualizados sobre o uso da terra no Brasil para o uso do 
governo, governantes e parceiros. 

Notavelmente, a parceria com o Imazon foi o primeiro projeto de mapeamento de dados para 
o Google Earth Engine, e inspirou a equipe deste a expandir seus serviços, inclusive o trabalho 
com parceiros para fazer o mapa de riscos de malária, preservação de espécies e modificações na 
superfície de água global.23 Como o projeto da MapBiomas continua crescendo, o Imazon está 
pensando na criação de uma ONG para fiscalizar o trabalho e assegurar que ele continue a ser 
mantido e expandido com o tempo.

O Imazon está engajado no setor privado para capitalizar o poder de mercados e orientar a mudança 
de comportamento relacionada ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. Buscando esse objetivo, 
algumas equipes do Imazon estão lançando atualmente uma companhia com fins lucrativos, chamada 
Terras. A Terras desenvolve os algoritmos do Imazon e a metodologia de coleta de dados para criar soluções 
de tecnologia e aplicativos para companhia de agricultura sustentável relacionados à gestão da terra, 
monitoramento de riscos, rastreamento geográfico de propriedades rurais e mais. A meta é criar grandes 
dados para o setor de agronegócios no Brasil e ajudar a melhorar as eficiências, conformidades ambientais 
e sustentabilidade. Se bem-sucedidas, as grandes companhias agrícolas estariam ajudando o Imazon a 
realizar a sua missão e os lucros da Terras ajudariam a consolidar o trabalho do Imazon sem fins lucrativos. 
A Terras, ainda nos estágios iniciais, representa uma abordagem inovadora de usar dados para envolver 
diretamente o setor privado e influenciar no desenvolvimento sustentável.

O cofundador do Imazon, Veríssimo, observa que todas essas iniciativas levarão tempo para se desenvolver 
totalmente: “As novas soluções precisam de tempo para amadurecer, e é preciso realizar o trabalho para 
identificar investimentos que têm o potencial de longo prazo. Também precisamos que os doadores 
sejam pacientes e não pulem para novos esforços a cada dois anos. Honestamente, acreditamos que a 
questão tem sido a mesma nesses 25 anos, e estamos dedicados a fornecer novas soluções e produtos 
continuamente, já que o problema, e o engajamento dos investidores em resolvê-lo, evoluem. ”

Mapeando todos 
os biomas

Apoio ao agronegócio sustentável
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O Imazon e seus parceiros conseguiram enorme progresso mobilizando ecossistemas de atuantes, 
mudando as relações e operações de diferentes níveis do governo e utilizando tecnologia para 
orientar, de maneira financeiramente efetiva e substancial, a diminuição do desmatamento.

É importante observar que este trabalho ainda não acabou. O enfraquecimento das 
políticas governamentais em relação ao desmatamento (por exemplo, um novo código 
florestal que enfraqueceu as punições aos desmatadores) e o aumento de investimentos em 
desenvolvimento de infraestrutura (como estradas e represas que abriram o caminho para o 
desmatamento) causaram empecilhos.

Muitos desafios vêm pela frente enquanto o Imazon mira na sua meta de desmatamento 
zero. Expandir o impacto quase nunca é um caminho reto; isso envolve experimentação e 
reavaliação. O trabalho do Imazon se expandiu por mais de 25 anos e continuará a evoluir 
no futuro. Os investidores pacientes e flexíveis, a liderança apaixonada e comprometida 
e a equipe têm sido a fundação do sucesso do Imazon, assim como manter-se fiel ao seu 
“tempero especial” de base: tornar-se peritos em compartilhar dados de fonte aberta de 
qualidade e gerar parcerias para orientar a mudança de comportamento e aumentar impacto. 
Enquanto o Imazon continua inovando através da tecnologia melhorada, amplas parcerias 
internacionais e modelos de negócios sem fins lucrativos, o futuro continua promissor.

Nas palavras do cofundador Veríssimo, “em 10 anos, acreditamos que estaremos trabalhando 
nas mesmas questões, mas com uma perspectiva diferente. O desmatamento será marginal 

na região, as florestas terão mais valor, inclusive uma 
espécie de pagamento pelo serviço ambiental que a 
floresta provê ao planeta, e as condições econômicas 
estarão equilibradas, inclusive a solução para a posse 
da terra e a melhor governança estabelecida e que 
permite melhores investimentos”.

CONCLUSÃO

O sucesso do Imazon inspira os que 
procuram novas abordagens para salvar 
a floresta tropical e oferece lições valiosas 
a todos os empreendimentos sociais que 
buscam expandir seu impacto.
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The Innovation Investment Alliance (IIA):
A Innovation Investment Alliance (IIA) é uma parceria de investimento e aprendizagem entre a Skoll Foundation e o USAID’s Global Development Lab, com 
apoio dos Mercy Corps, que investiu mais de $50 milhões em oito empreendimentos de transformação social comprovada para expandir seu impacto. Em 
2017, com todo seu fundo comprometido, a IIA está focando em extrair lições sobre expansão que sejam aplicáveis à comunidade empreendedora social com 
o objetivo de informar a comunicação contínua sobre como criar a mudança a nível de sistemas e o impacto sustentável em larga escala.

Os parceiros da IIA incluem:
• The Skoll Foundation orienta a mudança em larga escala investindo, conectando e celebrando os empreendedores e inovadores sociais que os 

ajudam a solucionar os problemas mundiais mais urgentes. A Skoll traz conhecimentos para identificar e cultivar empreendedores sociais. Saiba mais 
em www.skoll.org.

• O U.S. Global Development Lab (The Lab) aumenta a aplicação da ciência, tecnologia, inovação e parcerias para atingir, manter e expandir o impacto 
de desenvolvimento da USAID e ajudar centenas de milhões de pessoas a se erguerem e saírem da extrema pobreza. A Innovation Investment Alliance 
é apoiada por The Lab’s Center for Transformational Partnership. Saiba mais em www.USAID.gov/GlobalDevLab

• Mercy Corps empoderam as pessoas para sobreviverem através de crises, construírem vidas melhores e transformarem suas comunidades para 
melhor. As Mercy Corps trazem sua experiência em desenvolvimento de programas de campo em mais de 40 países e investem em startups inovadoras 
na seleção, avaliação e gestão das organizações selecionadas para investimento. Saiba mais em www.mercycorps.org.

The Center for the Advancement of Social Entrepreneurship (CASE) at Duke University: 
CASE é um premiado centro de educação e pesquisa sediado na Duke University’s Fuqua School of Business. Desde 2002, o CASE prepara líderes e 
organizações com as habilidades empresariais necessárias para atingir mudanças sociais duradouras. Através de sua pesquisa, ensino e engajamento prático, 
o CASE trabalha pelo dia em que os empreendedores sociais terão as habilidades, redes e investimentos necessários para expandir seu impacto e resolver os 
desafiossociais globais mais urgentes. Saiba mais em www.caseatduke.org.
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