
    Iniciativa de Florestas  
         do GRSB e GTPS (Grupo Técnico) 
 

“Investimento Inteligente em Produção” 

 
8h30 – 13h, 5 de novembro, 2014 Conferência Global de Carne Sustentável   
 

O workshop terá início às 8h30 na Sala Chagal  no WTC Events Center, Avenida das Nações Unidas, 12551, Brooklin Novo, SP. 

Para mais informações: Ryan Sarsfield, sarsfieldr@nwf.org      

 

A Iniciativa de Florestas do GRSB e o GTPS (Grupo Técnico, ou “Joint Working Group on Forests” em inglês), como 

parte da Conferência Global de Carne Sustentável, e em colaboração com a Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020), 

apresenta um workshop sobre incentivos financeiros e oportunidades de investimento para apoiar melhores práticas de 

manejo, intensificação, e de produção de carne livre de desmatamento.  

 Boas-vindas - Ryan Sarsfield, Moderador (National Wildlife Federation, Washington, D.C., Estados Unidos) 

Visão geral e objetivos - Bernardo Strassburg (Instituto Internacional para Sustentabilidade, Rio de Janeiro, Brasil)   

 Sessão 1: Avanços na direção de cadeias de valor livre de desmatamento  
Sistemas de monitoramento de desmatamento dos frigoríficos, resultados de pesquisas recentes e as iniciativas para 

fortalecer cadeias de valor livre de desmatamento na Amazônia.  

Mathias Almeida (Marfrig Global Foods, São Paulo, Brasil)  

Holly Gibbs (Universidade de Wisconsin-Madison, Madison, Estados Unidos) 

 

Sessão 2: A intensificação moderada pode apoiar a proteção da floresta?  
A intensificação da pecuária, com exemplos do campo, uma discussão da dinâmica do mercado, incentivos e caminhos para 

evitar a perda de florestas no futuro.  

Eduardo Trevisan (Imaflora, Piracicaba, Brasil)  

Avery Cohn (Universidade de Tufts, Medford, Estados Unidos)  

João Shimada (Earth Innovation Institute, San Francisco, Estados Unidos)  

 

Sessão 3: Financiamento "smart" para evitar a perda indireta da floresta  
Avanços na direção ao financiamento sustentável e investimento no setor da pecuária brasileira; uma discussão do papel do 

financiamento privado e internacional na intensificação agrícola.  

Bernardo Strassburg (Instituto Internacional para Sustentabilidade, Rio de Janeiro, Brasil)  

Chris Wells (Banco Santander, São Paulo, Brasil) 

Luiz Amaral (Rabobank, São Paulo, Brasil)  

 

Sessão 4: Discussão geral com todos os apresentadores  
Uma discussão com o público e os apresentadores (inclusive outros participantes e produtores a serem confirmados) para 

estimular ideias inovadoras para juntar os três temas do dia: (1) os compromissos de desmatamento zero (2) a intensificação 

moderada e (3) o investimento sustentável.  

 

 Almoço   
 

Obs: A Reunião do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) vai ocorrer às 14h na mesma sala. 

 

Este workshop foi apoiado em parte pela Fundação Gordon and Betty Moore 

 
 

mailto:sarsfieldr@nwf.org

