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Estratégia para uma nova Era

A primeira estratégia do CIFOR, estabelecida 
em 1996, proporcionou as bases e  diretrizes  
para realização de pesquisa inovadora, que 
teve um impacto signi� cativo na compreensão 
e na prática do manejo � orestal nos trópicos. 
Porém, as � orestas do mundo e a nossa visão 
sobre elas mudaram dramaticamente desde a 
fundação do CIFOR.   

Entre as muitas mudanças, a principal delas 
é o fato de que as � orestas, hoje, estão no 
centro dos debates globais sobre mudanças 
climáticas. Reconhecemos que quase 20 % 
das emissões globais de carbono são causadas 
pelo desmatamento, e que o combate à perda 
� orestal é uma forma decisiva e de baixo custo 
para reduzir o aquecimento global.  

Ao mesmo tempo, novas forças estão 
condicionando o desmatamento e a degradação 
� orestal. Por exemplo, o fomento aos 
biocombustíveis por governos preocupados 
com o aquecimento global está levando ao 
desmatamento em algumas áreas.  

Para responder a estes e a outros desa� os, o 
CIFOR delineou uma nova estratégia para esta 
nova era. Esta estratégia foi desenvolvida por 
meio de uma consulta ampla  com funcionários 
e parceiros, incluindo doadores, formuladores 
de políticas, pesquisadores, líderes de opinião, 
e organizações não governamentais. Aprovada 
pelo Conselho de Administração em maio de 
2008, esta estratégia guiará nosso trabalho nos 
próximos dez anos até 2018.  

Este documento resume as principais características da estratégia do CIFOR para a década 
2008-2018. Mais detalhes sobre a estratégia do CIFOR e acesso ao documento completo no site 
www.cifor.cgiar.org/strategy
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A importância das florestas 

É quase impossível exagerar quando se fala 
sobre a importância das florestas. De acordo 
com o Banco Mundial, mais de 1,6 bilhão de 
pessoas dependem em diferentes graus das 
florestas para sua sobrevivência (energia, 
alimento e plantas medicinais).

As florestas abrigam a maior parte da 
biodiversidade mundial e proporcionam 
uma série de serviços ecossistêmicos que são 
fundamentais ao bem estar do planeta. Elas 
ajudam a  estabilizar os solos, a impedir a 
erosão e a manter o suprimento permanente de 
água potável. Pelo fato de reterem o carbono 
atmosférico, as florestas também reduzem os 
principais gases de efeito estufa que provocam 
as mudanças climáticas globais. 

Em 2003, o comércio internacional de madeira 
serrada, celulose, papel e painéis rendeu quase 
US $150 bilhões – mais de 2% do comércio 
mundial. Dois terços da produção e do 
consumo desses produtos florestais ocorreram 
em países em desenvolvimento, onde as 
empresas florestais empregam um grande 
número de pessoas que vivem em áreas rurais. 

Tendências

As florestas estão desaparecendo e se tornando 
degradadas. Antes encontradas em quase 
metade de nosso planeta, as florestas, hoje, 
cobrem menos de 30% de sua superfície. 
Aproximadamente 13 milhões de hectares de 
florestas nativas são perdidos a cada ano. As 
taxas mais altas de desmatamento nos últimos 
anos têm ocorrido no Sudeste Asiático, seguido 
da África e América do Sul.  

Além de derrubarem as florestas, as pessoas 
estão degradando os ecossistemas florestais  
através de atividades que mudam a estrutura, 
composição e integridade da floresta. As 
consequências são reduções nos benefícios 
provenientes da floresta e ameaças ao bem-estar 
das pessoas que dependem dela, muitas das 
quais vivem em pobreza extrema. 

Estamos progredindo no que diz respeito 
ao manejo sustentável das florestas, mas as 
tendências globais dominantes são negativas. 
Do lado positivo, a perda de florestas nativas é 
parcialmente compensada pelo manejo intensivo 
de plantações para suprir nossas necessidades de 
produtos madeireiros. Além disso, os esforços de 
conservação estão aumentando. 



4

© Daniel Murdiyarso

Do lado negativo, continuamos a degradar 
as florestas tropicais e a convertê-las para 
outros usos. Essas tendências negativas são 
exacerbadas pela corrente reestruturação, 
redução e descentralização dos órgãos 
responsáveis pelas políticas florestais e gestão 
florestal em muitos países.

Ao mesmo tempo, a globalização está 
influenciando fortemente a produção e o 
comércio de produtos florestais, com as 
empresas multinacionais desempenhando 
papéis mais importantes. O rápido crescimento 
econômico da China, particularmente, está 
gerando efeitos de longo alcance sobre o 
comércio de produtos florestais e continuará 
a influenciar a forma como as florestas são 
utilizadas na Ásia, África e outros lugares. 

Desafios e oportunidades

Os governos, as agências internacionais, as 
organizações não governamentais, o setor 
privado e a sociedade civil terão papéis a 
desempenhar se quisermos deter a perda e 
a degradação florestal e melhorar o bem-
estar dos povos que as habitam. Além disso, 
é preciso que nossos esforços coletivos sejam 
apoiados por pesquisa científica robusta e 
rigorosa. O CIFOR está agora na cúspide de 

uma nova era de crescente interesse nas florestas, 
ligado principalmente, mas não exclusivamente, 
às mudanças climáticas.   

Aumentos recentes nos preços dos alimentos têm 
despertado um interesse crescente na agricultura, 
o qual pode também resultar numa maior atenção 
à silvicultura. O CIFOR está bem posicionado 
para tirar partido dessas tendências para o 
benefício das florestas e das pessoas.
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Estratégia do CIFOR para 2008–2018

Propósito 

Contribuímos para o avanço do bem-estar 
humano, da conservação ambiental e da 
equidade realizando pesquisa para servir de base 
às políticas e práticas que afetam as florestas nos 
países em desenvolvimento. 

Valores

Estamos comprometidos com: 
Impacto  •
Profissionalismo  •
Inovação e pensamento crítico  •

Respeito e colaboração  •

Visão 

Vislumbramos um mundo no qual: 
As florestas estão no topo da agenda política  •
As pessoas reconhecem o valor das florestas  •
para a manutenção dos modos de vida e dos 
ecossistemas 
As decisões que influenciam as florestas e as  •
pessoas que dependem delas são baseadas na 
ciência e em princípios de boa governança, 
bem como refletem as perspectivas dos 
países em desenvolvimento e das pessoas que 
dependem das florestas 

Aspirações 
O CIFOR é uma das principais fontes de •	
informação e análise sobre: 

Relações entre florestas, pobreza e meio ambiente,  -
e como os arranjos de gestão e governança afetam 
os modos de vida e os resultados de conservação 
Maneiras de tirar proveito das florestas para  -
reduzir e adaptar-se às consequências das 
mudanças climáticas 
Impactos do comércio e de investimentos  -
globalizados nas florestas e comunidades que 
dependem delas 

O CIFOR é conhecido por discutir e comunicar •	
questões de forma a incluir atores menos influentes 
como mulheres, comunidades que dependem da 
floresta e países em desenvolvimento 
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Melhoria do papel das florestas na mitigação das mudanças 
climáticas 

Melhoria do papel das florestas na adaptação às mudanças 
climáticas

Melhoria dos modos de vida através do manejo florestal de 
pequenos proprietários e comunidades  

Gerenciamento de perdas e ganhos (trade-offs) entre 
conservação e desenvolvimento na escala da paisagem 

Gerenciamento dos impactos do comércio e investimentos 
globalizados nas florestas e comunidades que dependem delas 

Manejo sustentável das florestas tropicais de produção

4
5
6

1
2
3

Agenda de pesquisa estratégica 
Nossa pesquisa foca em seis áreas sinérgicas que refletem a natureza transetorial do manejo florestal: 
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1Área de  
pesquisa Melhoria do papel das florestas na 

mitigação das mudanças climáticas 

As mudanças no uso do solo devido ao 
desmatamento são uma fonte significativa de 
emissões de carbono, além de contribuírem para 
o aquecimento global ao liberar mais dióxido 
de carbono para a atmosfera do que todo o 
setor de transportes altamente consumidor 
de combustível. As emissões provenientes de 
desmatamento no Brasil e na Indonésia totalizam 
a quantidade de carbono que os países no anexo 1 
se comprometeram a reduzir, durante o primeiro 
período do Protocolo de Quioto. Encontrar 
formas de manter reservatórios terrestres de 
carbono e reduzir as emissões de carbono, 
provenientes de mudanças no uso do solo, será 
um elemento-chave nas futuras negociações da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (CQNUMC).

Precisamos garantir que os mecanismos de 
Redução de Emissões oriundas de Desmatamento 
e Degradação Florestal (REDD) estejam no 
centro de qualquer regime climático futuro. Ao 
mesmo tempo, precisamos reforçar as medidas 
que visam à expansão de reservatórios de carbono 
nas florestas por meio do manejo sustentável de 
florestas e turfeiras. 

Nosso objetivo é assegurar que os compromissos 
internacionais de regime climático pós-2012 e 
os mecanismos de REDD em âmbito nacional 
sejam eficientes, equitativos e proporcionem 
benefícios às comunidades afetadas nos países 
em desenvolvimento. Dentro de quatro anos, 
a pesquisa realizada pelo CIFOR terá servido 
de base para negociações concernentes a um 
mecanismo de REDD global e terá influenciado 
políticas e estratégias nacionais de REDD em pelo 
menos cinco países. 

Temas de pesquisa 
Desenvolver métodos e melhores práticas para •	
estimar e gerenciar estoques de carbono em 
florestas tropicais
Identificar políticas, condições de governança •	
e mecanismos de pagamento que levem à 
implementação eficaz de mecanismos de REDD  
Compreender a economia política e •	
as barreiras à adoção de políticas para 
mecanismos de REDD de baixo custo, eficazes 
e equitativos 
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2Área de 
pesquisa 

Melhoria do papel das florestas na 
adaptação às mudanças climáticas

As mudanças climáticas estão tendo efeitos 
dramáticos sobre as florestas, os recursos 
naturais e os modos de vida das pessoas. 
Durante o século passado, a Terra aqueceu-se 
aproximadamente 0,7°C. A menos que tomemos 
medidas para combater as mudanças climáticas, 
as temperaturas poderão subir ainda mais 
rápido, entre 1,4°C e 5,8°C, durante os próximos 
cem anos. As pessoas pobres nos países em 
desenvolvimento estão particularmente expostas 
aos efeitos das mudanças climáticas, sobretudo 
porque normalmente elas vivem e trabalham nas 
áreas onde as catástrofes naturais ocorrem com 
mais frequência, como nas planícies aluviais, 
encostas de montanhas e deltas. 

Enfrentamos os grandes desafios de reduzir a 
vulnerabilidade dos setores mais sensíveis à 
variabilidade climática - incluindo florestas, 
energia e recursos hídricos - e de atividades de 
desenvolvimento futuras “resistentes a mudanças 
climáticas”. A maioria dos países já definiu 
planos ou projetos de adaptação, mas poucos 
estão considerando as florestas nesses projetos. 
Precisamos inclui-las nas políticas de adaptação 
às mudanças climáticas por duas razões. 

Primeiro, por causa da sua vulnerabilidade. 
Segundo, por causa do seu papel na redução 
da vulnerabilidade da sociedade às perdas 
decorrentes das mudanças climáticas. 

Nosso duplo objetivo é garantir que a política 
florestal e as práticas florestais abordem 
adequadamente a necessidade de proteger os 
modos de vida dependentes da floresta contra as 
mudanças climáticas adversas, e que as estratégias 
de adaptação incorporem adequadamente 
melhores práticas  de manejo florestal. Dentro 
de cinco anos, a pesquisa do CIFOR terá servido 
de base para a adoção, pela CQNUMC, de 
um conjunto de métodos testados para avaliar 
a vulnerabilidade da floresta e de critérios 
para manejo adaptativo das florestas, e terá 
influenciado políticas florestais de adaptação em 
pelo menos cinco países. 

Temas de pesquisa 
Incorporar a adaptação às mudanças climáticas •	
no manejo florestal 
Integrar a silvicultura aos processos de •	
adaptação às mudanças climáticas 
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3Área de 
pesquisa

Melhoria dos modos de vida  através  
do manejo florestal  de pequenos  
proprietários e comunidades 

As atividades florestais proporcionam cerca de 
30 milhões de empregos informais nos países em 
desenvolvimento, bem como de 13% a 35% de 
todos os postos de trabalho fora das áreas rurais. 
No entanto, muitas das 240 milhões ou mais de 
pessoas que habitam as áreas florestais vivem na 
pobreza.Verifica-se surpreendentemente que há 
pouco conhecimento empírico para responder 
às questões básicas porém altamente relevantes 
sobre a relação silvicultura-pobreza. 

Pelo menos um quarto das florestas nos países 
em desenvolvimento está sob alguma forma de 
controle por comunidades, e esta proporção 
provavelmente aumentará. Os mercados 
domésticos de produtos florestais também 
estão se expandindo, e devem criar novas 
oportunidades econômicas para famílias de baixa 
renda. Precisamos de melhor informação sobre 
políticas e práticas que podem contribuir para 
a prosperidade de pequenos proprietários e de 
empresas florestais comunitárias. 

Nosso objetivo é compreender melhor a relação 
entre as florestas e o bem-estar humano. Dentro 

de cinco anos, o CIFOR terá influenciado 
a forma como os interesses dos pequenos 
proprietários e das comunidades que vivem nas 
florestas são incorporados em estratégias de 
redução da pobreza pelo menos em cinco países. 

Temas de pesquisa 
Identificar práticas de manejo adequadas aos •	
pequenos proprietários e às comunidades que 
vivem na floresta, incluindo o fornecimento 
de mecanismos de segurança para a 
biodiversidade florestal 
Definir mecanismos institucionais locais •	
eficazes para melhorar os resultados do 
manejo florestal de pequenos proprietários e 
em áreas comunitárias  
Desenvolver políticas e instituições para •	
melhorar a coordenação, produtividade, 
sustentabilidade e rentabilidade de  
pequenas empresas 
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4Área de 
Pesquisa 

Gerenciamento de perdas e ganhos 
(trade-offs) entre conservação e 
desenvolvimento na escala da 
paisagem 

Os esforços de conservação concentram-se 
principalmente na otimização da gestão de 
áreas protegidas, embora  a maior parte da 
biodiversidade mundial ocorra em mosaicos de 
paisagem fragmentada fora de áreas protegidas. 
Estes mosaicos estão  normalmente sujeitos 
a uma variedade de usos do solo. Integrar o 
uso sustentável e a conservação nas paisagens 
tropicais requer o reconhecimento de que existem 
perdas e ganhos inerentes entre os dois. 

É crescente o interesse em visar diretamente 
à transferência de serviços florestais por meio 
de pagamentos por serviços ambientais (PSA). 
Através do PSA, a compensação é utilizada como 
uma ferramenta para conciliar trade-offs difíceis 
entre os interesses dos proprietários de terra e 
dos usuários desses serviços. Para compreender 
plenamente o potencial dos mecanismos de 
PSA, é necessário comparar sua eficácia com 
as abordagens alternativas de conservação. É 
urgente a necessidade de uma ciência robusta 
para identificar melhores formas de gerenciar os 
trade-offs entre conservação e desenvolvimento.

Nossa meta é redirecionar políticas e 
práticas para abordagens de conservação e 
desenvolvimento mais eficazes, de baixo custo 
e equitativas. Dentro de sete anos, as políticas 
e práticas de pelo menos duas importantes 
organizações internacionais de conservação 
e agências doadoras, e de pelo menos cinco 
governos nacionais começarão a refletir os 
resultados da pesquisa realizada pelo CIFOR. 

Temas de pesquisa 
Desenvolver melhores métodos para •	
avaliação de serviços ambientais 
Estabelecer plataformas para a negociação •	
de trade-offs entre conservação e 
desenvolvimento  
Compreender a eficácia relativa de •	
estruturas institucionais e abordagens 
alternativas de conservação 
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5Área de 
pesquisa

Gerenciamento dos impactos 
do comércio e investimentos 
globalizados nas florestas e 
comunidades que dependem delas

O aumento no comércio de produtos florestais 
e investimentos em indústrias florestais 
tem o potencial de estimular o crescimento 
econômico. Os países em desenvolvimento 
exportam mais de US $23 bilhões em 
produtos madeireiros anualmente, contudo, 
em muitos lugares, apenas uma pequena 
fração dos lucros beneficia pequenos 
produtores e habitantes da floresta. Práticas 
comerciais desleais, mercados distorcidos, 
corrupção e governança deficiente arruínam 
toda a contribuição que as florestas poderiam 
dar para melhorar os modos de vida locais. 

Durante os próximos anos, uma série de 
tendências globais - incluindo a demanda 
da China por produtos madeireiros, o 
deslocamento geográfico da produção 
industrial de madeira para fora da Ásia, 
um maior investimento em plantios 
florestais para fins industriais, e a crescente 
demanda por biocombustíveis - terão um 
impacto significativo nas florestas e nas 
pessoas que dependem delas. Para o melhor 
gerenciamento dos impactos do comércio e 

dos investimentos globalizados nas florestas, os 
governos e outras partes interessadas precisam 
realizar pesquisas a fim de construir cenários que 
esclareçam as implicações das tendências atuais e 
previstas para as florestas e os modos de vida que 
dependem delas. 

 Nosso objetivo é catalisar mudanças significativas 
nos padrões globais de investimento em áreas 
como: avaliação de riscos, monitoramento e 
divulgação de informação. Dentro de cinco 
anos, a pesquisa do CIFOR terá influenciado os 
processos de tomada de decisão, de pelo menos 
três países, para um gerenciamento mais eficaz 
dos impactos do comércio e dos investimentos 
nas florestas e comunidades que dependem delas. 

Temas de pesquisa 
Compreender as tendências do comércio e •	
investimentos  
Avaliar as ferramentas para gerenciamento •	
dos impactos nacionais e locais das tendências 
do comércio e investimentos 
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6Área de 
pesquisa Manejo sustentável das florestas 

tropicais de produção 

Dado que as florestas de produção constituirão 
até 80% da reserva de florestas permanentes 
em muitas regiões tropicais, um grande 
número de pessoas que vivem nas florestas ou 
em suas proximidades e que dependem delas 
podem ser afetadas pela forma como estas 
florestas são manejadas. Nas duas últimas 
décadas, a comunidade global tem buscado 
abordagens de longo prazo para promover o 
manejo florestal sustentável. Esses esforços 
resultaram em uma quantidade crescente de 
florestas nativas destinadas à produção de 
madeira sob manejo sustentável. No entanto, 
a sustentabilidade continua sendo uma meta 
intangível em muitos países onde os princípios 
básicos de manejo florestal não têm, de fato, 
mudado nas últimas décadas. 

A maioria dos modelos de manejo florestal 
sustentável existentes é viável apenas para 
grandes concessões. Eles são desenhados 
para  grandes empresas que exploram florestas 
primárias não exploradas e não para empresas 
de médio ou pequeno porte que trabalham 
em florestas secundárias ou já exploradas. 
Necessitamos de pesquisas que revisem os 

paradigmas de manejo já existentes para as 
florestas tropicais de produção e que facilitem a 
elaboração de regras de manejo equitativas e mais 
favoráveis ao meio ambiente.

Nosso objetivo é precipitar uma mudança 
paradigmática na forma como as florestas de 
produção são manejadas e por quem. Dentro de 
dez anos, a pesquisa do CIFOR terá contribuído 
para um aumento significativo na área de florestas 
de produção manejadas para bens e serviços, 
além de madeira, em pelo menos cinco países.  A 
nível global, as decisões de investimento, normas 
e diretrizes dos principais doadores e agências 
florestais irão refletir cada vez mais  esta mudança 
paradigmática. 

Temas de pesquisa 
Definir melhores formas de governança sobre •	
florestas e políticas florestais 
Desenvolver ferramentas e informações que •	
aperfeiçoem o manejo florestal indo além das 
técnicas de exploração florestal de impacto 
reduzido  
Compreender os valores, direitos e repartição •	
de benefícios das populações locais 
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Posicionamento e 
vantagem comparativa 
Concentraremos nossa pesquisa nas áreas onde 
nossa capacidade e experiência podem ter maior 
impacto. Manteremos as qualidades ímpares 
que distinguem a nossa pesquisa das de outras 
organizações e dão ao CIFOR uma vantagem 
comparativa. Esta vantagem provém da nossa: 

Equipe multidisciplinar de alta qualidade•	
Diversas parcerias com instituições e •	
indivíduos em todo o mundo 
Capacidade de abordar questões mundiais •	
através de pesquisa relevante a nível nacional 
Grande conhecimento das necessidades e •	
visões dos povos pobres e desfavorecidos que 
vivem nas florestas 
Um nome associado à pesquisa e análise de •	

alto nível 

Reputação de pesquisa de alta 
qualidade 

Almejamos que o CIFOR seja a fonte principal 
de informações e análises confiáveis para 
pesquisadores na área florestal, profissionais 
e formuladores de política. Evidentemente, 
diferentes grupos com interesse na questão 

florestal medem a credibilidade de maneiras 
diferentes. Para a comunidade científica, a 
credibilidade é medida pela qualidade da 
pesquisa, com foco na inovação, objetividade 
e um histórico estabelecido de publicações nas 
melhores revistas científicas. Os formuladores de 
políticas, por outro lado, julgam a credibilidade 
pela qualidade da análise e recomendações, e 
pela relevância  às questões políticas prementes. 
Da perspectiva dos doadores, a credibilidade 
vem da utilização eficaz e adequada dos recursos 
limitados, promovendo parcerias para obter 
impacto e oferecendo informação de alta 
qualidade. De acordo com  nossa nova estratégia, 
asseguraremos que a nossa pesquisa irá satisfazer 
a todas as  partes interessadas. 

Para manter a credibilidade como fonte de bens 
públicos internacionais, produziremos mais 
publicações de alta qualidade em mais revistas 
científicas de alto impacto.  Apoiaremos o 
movimento Acesso Livre (Open Access), que 
torna a literatura científica mais livremente 
disponível. Além de publicar artigos em revistas 
científicas e livros,  continuaremos a divulgar 
os resultados de nossa pesquisa em outras 
publicações, incluindo manuais e notas de 
políticas públicas. Também melhoraremos nossos 
processos de gerenciamento de dados para que 
nossos cientistas, parceiros e outros interessados 
tenham fácil acesso aos nossos dados. 
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O CIFOR como empregador 

Atrairemos e manteremos funcionários 
altamente qualificados. De maneira proativa, 
identificaremos fortes candidatos aos cargos de 
cientista. Para manter um equilíbrio saudável 
entre gêneros e diversidade, encorajaremos os 
candidatos do sexo feminino a candidatarem-se 
às vagas e procuraremos candidatos de países 
em desenvolvimento através de publicidade 
segmentada e disseminação. Criaremos um 
ambiente de trabalho com excelentes tecnologias 
de comunicação, pessoal de apoio e biblioteca. 

A nossa abordagem sobre responsabilidade social 
focará em três áreas principais: 

Garantir que nossos métodos de pesquisa •	
e abordagens de parceria reflitam melhores 
práticas, tal como o compartilhamento de 
resultados com as comunidades 
Desenvolver parcerias com comunidades •	
vizinhas  
Atuar de forma exemplar no gerenciamento •	
ambiental através da realização de atividades 
ecologicamente responsáveis  

Nossas atividades ecologicamente responsáveis 
minimizarão o uso de energia, água, papel e 
pesticidas, e reduzirão a pegada de carbono  
do CIFOR. 

Parcerias 

O CIFOR ocupa um nicho no vasto universo 
das organizações envolvidas em pesquisa na área 
florestal. Dessa forma, para termos um impacto 
significativo, precisamos estabelecer e manter 
relações estratégicas com um leque de parceiros 
no nível nacional, regional e internacional. Três 
relações são de especial importância: 

Grupo Consultivo em Pesquisa •	
Agrícola Internacional (CGIAR)  
Fazer parte do Sistema CGIAR proporciona 
muitos benefícios: proximidade com suas redes 
globais, parcerias com outros centros, acesso a 
uma variedade de serviços, e muito mais. Além 
disso, uma parcela significativa dos fundos 
do CIFOR provém de fontes do CGIAR. 
Somos desafiados a atender às exigências 
administrativas estabelecidas pelo CGIAR 
dado o nosso pequeno tamanho em relação 
a outros centros. Reduziremos os custos de 
transação por meio de parcerias estratégicas 
com outros centros e sendo mais seletivo no 
envolvimento em iniciativas do amplo sistema 
CGIAR. 

Centro Mundial de Agrosilvicultura •	
(ICRAF)  
Há oportunidades significativas de colaboração 
entre o CIFOR e o ICRAF, em virtude da forte 
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ênfase deste último nas árvores em paisagens 
agrícolas. Reforçaremos nossa aliança com 
o ICRAF para promover benefícios mútuos, 
minimizar custos de transação, aumentar a 
eficácia e eficiência em termos de custo, e 
agregar valor aos portfólios de pesquisa de 
ambos os Centros. 

Governo da Indonésia •	  
A relação do CIFOR com a Indonésia é 
definida pelo fato de que o CIFOR  é uma 
organização de pesquisa internacional com um 
mandato para produzir bens públicos globais, 
ao mesmo tempo que se empenha em apoiar 
a agenda de pesquisa da política florestal do 
país anfitrião. Continuaremos a trabalhar 
estreitamente com o Ministério dos Recursos 

Florestais para identificar áreas potenciais de 
colaboração em pesquisa e extensão. 

Avaliações independentes sugerem que o CIFOR 
tem sido extremamente bem sucedido com sua 
abordagem de trabalho em parceria. Ao continuar 
nosso trabalho, selecionaremos parceiros de 
forma mais estratégica e administraremos nossas 
parcerias de maneira mais consistente. Embora 
o CIFOR nunca tenha tido uma unidade de 
capacitação, vemos a capacitação como um 
fator importante para o impacto que queremos 
exercer. No contexto de nossas parcerias de 
pesquisa, desenvolveremos capacitação quando 
for apropriado e eficiente em termos de custo, 
normalmente através do “aprender fazendo” e não 
através de atividades formais de  capacitação. 
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Mandato global, relevância local 

Comprometemo-nos a produzir bens públicos 
internacionais que influenciem a agenda   florestal 
global e que tenham um impacto positivo 
sobre as florestas e as populações do  mundo. 
Isto representa um grande desafio para uma 
organização do tamanho do CIFOR. Portanto, 
iremos focar em um número limitado de temas 
de pesquisa ao invés de focar em prioridades 
regionalmente distintas, para que as equipes 
de pesquisa concentrem-se completamente 
na produção de bens públicos internacionais. 
No entanto, os temas nas áreas de pesquisa 
serão sempre baseados em realidades práticas. 
Reconhecemos que atingir um equilíbrio justo 
entre o trabalho na esfera global e o trabalho na 
esfera mais local é um desafio significativo. 

A sede do CIFOR na Indonésia é crucial 
para as operações do centro. Priorizaremos 
o restabelecimento de uma massa crítica de 
cientistas recrutados globalmente em Bogor. Isto 
será complementado cultivando-se uma cultura 
que valoriza a rede de contatos, parcerias e 
comunicação interna. 

Concentraremos nossa pesquisa em quatro 
regiões: Bacia Amazônica, Bacia do Congo, 
Sudeste da Ásia e Terras Secas da África. Para 
determinar quando e onde a equipe do CIFOR 
será baseada, analisaremos a existência de 
oportunidades de parceria adequada, a eficiência 
em termos de custo e a eficácia da realização 
de pesquisa, bem como a disponibilidade 
de recursos. Em áreas onde o CIFOR tem 
importante atividades de pesquisa, procuraremos 
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inicialmente realizar essas atividades por 
meio das instituições parceiras. Somente em 
circunstâncias excepcionais abriremos escritórios 
do CIFOR. 

O CIFOR tem sido e continuará  sendo uma 
instituição de pesquisa no contexto das atividades 
que vão da pesquisa ao desenvolvimento. Ao 
colaborar com as organizações da sociedade civil, 
as agências de desenvolvimento e outros grupos 
participantes, cultivaremos canais através dos 
quais os resultados de nossa pesquisa podem ser 
traduzidos em resultados de desenvolvimento, 
sem necessariamente nos envolver diretamente 
nas ações de desenvolvimento. Se os interessados 
pedirem ao CIFOR que participe nas ações de 
desenvolvimento em locais específicos, seremos 
disciplinados no atendimento a essas demandas 
e consideraremos somente as oportunidades que 
são centrais aos nossos objetivos de pesquisa. 

Manutenção da independência do 
CIFOR 

O CIFOR continuará a produzir informação 
confiável de alta qualidade para   vários 
interessados, principalmente formuladores de 
política e tomadores de decisão. Para aumentar 
o impacto de sua pesquisa, o envolvimento do 

CIFOR com o processo político será mais 
estratégico e proativo. O CIFOR continuará 
a se abster de tomar posições particulares 
sobre questões políticas, mas garantirá que 
os resultados relevantes de pesquisas e suas 
implicações sirvam de base para  debates 
políticos e  tomadas de decisão. 

A captação eficaz de recursos sustenta todas as 
nossas aspirações. Entre 2000 e 2007 as receitas 
do CIFOR cresceram aproximadamente 45%, 
com 45% a 50% do orçamento sendo de fundos 
irrestritos. Manteremos ou aumentaremos 
a proporção de fundos irrestritos e restritos 
e a diversidade de nossas fontes de fundos. 
Além disso, alocaremos fundos irrestritos 
de forma mais estratégica e seremos mais 
seletivos na aceitação de fundos restritos. 
Também focaremos na captação de fundos 
semi-restritos, solicitando fundos por tema de 
pesquisa ao invés de projetos específicos. 

Estamos abertos às oportunidades para 
aumentar as parcerias de pesquisa estratégica 
com o setor privado, quando a expectativa 
for  de que a pesquisa produza bens públicos 
internacionais que contribuam para a missão 
do CIFOR. 
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Disseminação eficaz 

Durante seus primeiros 15 anos de existência, 
o CIFOR esteve muitas vezes na vanguarda das 
discussões internacionais sobre silvicultura, 
freqüentemente definindo a agenda e 
proporcionando mensagens baseadas em 
pesquisa científica  para os formuladores de 
política e profissionais. A essência da estratégia 
de comunicação do CIFOR tem sido identificar 
as principais mensagens e o público-alvo para 

uma determinada pesquisa, e elaborar um plano 
claro de disseminação para atingir e engajar esses 
públicos. Continuaremos a disseminar nossos 
resultados de pesquisa nos meios de comunicação 
tradicionais, porém, usaremos cada vez mais os 
meios de comunicação baseados na Web e novas 
tecnologias de comunicação colaboradora. 
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Estratégia para uma nova Era

A primeira estratégia do CIFOR, estabelecida 
em 1996, proporcionou as bases e  diretrizes  
para realização de pesquisa inovadora, que 
teve um impacto signi� cativo na compreensão 
e na prática do manejo � orestal nos trópicos. 
Porém, as � orestas do mundo e a nossa visão 
sobre elas mudaram dramaticamente desde a 
fundação do CIFOR.   

Entre as muitas mudanças, a principal delas 
é o fato de que as � orestas, hoje, estão no 
centro dos debates globais sobre mudanças 
climáticas. Reconhecemos que quase 20 % 
das emissões globais de carbono são causadas 
pelo desmatamento, e que o combate à perda 
� orestal é uma forma decisiva e de baixo custo 
para reduzir o aquecimento global.  

Ao mesmo tempo, novas forças estão 
condicionando o desmatamento e a degradação 
� orestal. Por exemplo, o fomento aos 
biocombustíveis por governos preocupados 
com o aquecimento global está levando ao 
desmatamento em algumas áreas.  

Para responder a estes e a outros desa� os, o 
CIFOR delineou uma nova estratégia para esta 
nova era. Esta estratégia foi desenvolvida por 
meio de uma consulta ampla  com funcionários 
e parceiros, incluindo doadores, formuladores 
de políticas, pesquisadores, líderes de opinião, 
e organizações não governamentais. Aprovada 
pelo Conselho de Administração em maio de 
2008, esta estratégia guiará nosso trabalho nos 
próximos dez anos até 2018.  

Este documento resume as principais características da estratégia do CIFOR para a década 
2008-2018. Mais detalhes sobre a estratégia do CIFOR e acesso ao documento completo no site 
www.cifor.cgiar.org/strategy
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Centro Internacional de Pesquisa Florestal  (CIFOR) 

contribui para obem-estar humano, a conservação ambiental e a equidade, realizando pesquisa para 

servir de base a políticas e práticas que afetam as � orestas nos países em desenvolvimento. O CIFOR 

é um dos 15 centros de pesquisa do Grupo Consultivo em Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR). 

Sua sede � ca em Bogor, na Indonésia. O Centro conta também com escritórios na Ásia, África e 

América do Sul. 




