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Antecedentes 

A ferramenta Green Value (que significa Valor Verde) 
nasceu de um estudo feito por Dra. Shoana Humphries e 
Dr. Thomas Holmes em 2007 e 2008. 

• Investigaram a viabilidade financeira de 2 
empreendimentos florestais comunitários (EFCs) na 
Amazônia brasileira que receberam muita assistência 
técnica e financeira de um programa governamental. 

• Decidiram combinar os métodos participativos para a 
coleta de dados com a capacitação do pessoal dos EFCs 
em analise financeira. 

• Houve interesse no estudo e na metodologia usada, e a 
ideia surgiu de desenvolver uma ferramenta financeira.  

• Dra. Humphries e Dr. Holmes trabalharam entre 2009 e 
2012 nas primeiras versões da ferramenta Green Value. 
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Antecedentes cont. 

Em 2012, o projeto Fortalecendo Empreendimentos 
Florestais Comunitários na Região Amazônica começou 
com apoio financeiro da USAID e o Serviço Florestal dos 
Estados Unidos. 

• A ferramenta Green Value foi lançada para melhorar 
as capacidades de EFCs e iniciativas florestais (IF) em 
suas análises financeiras, administração e gestão.  

• Oficinas para capacitar gente na ferramenta foram 
realizadas com a colaboração de 11 ONGs locais e 
varias instituições governamentais em 5 países 
amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, e o 
Peru).  

• Informação foi compilada com colaboradores em cada 
pais sobre: 

– Politicas florestais e a historia de manejo florestal 
em cada pais 

– Os números e modelos de manejo florestal 
comunitário em cada pais 

Foto: EII 
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Para quem?  

A ferramenta é desenhada para iniciativas florestais (IF), que podem operar 
em diferentes pontos nas cadeias de valor (desde a exploração/colheita de 
materiais primas ate a venda de produtos finais), e podem incluir: 

• produtores familiares, 

• associações comunitárias, 

• empreendimentos comunitários florestais, 

• cooperativas e 

• empresas privadas. 



www.green-value.org 

Para quem?  

Usuários da ferramenta podem incluir: 

• Administradores de iniciativas florestais (IF), 

• Equipes técnicas de IF e seus colaboradores (ex., ONGs, governos), 

• Técnicos de extensão rural, 

• Professores e estudantes, 

• Pesquisadores,  

• Programas de financiamento, e 

• Políticos. 

 

Usuários podem aplicar a ferramenta para uma diversidade de tipos de 
produtos e serviços , como: 

• Produtos madeireiros, não madeireiros, e agroflorestais, 

• Pesca, 

• Turismo, e 

• Serviços ambientais. 
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O que? 

A ferramenta é para o monitoramento e a analise de custos e ingressos para 
um produto o serviço.  

• Calcula a viabilidade financeira de 1 ciclo de produção, incluindo todos os 
custos 

• Fornece muitos outros indicadores financeiros. 

Método simplificado 
com seis passos 
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Para que? 

• Aumentar a confiança de iniciativas florestais e seus colaboradores em 
conduzir análises financeiras. 

• Melhorar a capacidade de gestão das IF e ajudar elas em definir metas 
mais realistas (por exemplo, lucro, postos de trabalho) 

• Melhorar a informação usada pelas IF para tomar decisões, por exemplo, 
para a compra de máquinas para adicionar valor 

• Aumentar a transparência financeira das IF e, assim, fortalecer a 
governança das mesmas 

• Fortalecer a viabilidade financeira e a sustentabilidade no longo prazo das 
IF 

• Conhecimento é poder! 
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O como? 

A ferramenta é composta de 

• Guia do Usuário 

• Planilhas de trabalho pré-formatadas para cada passo 

 

As planilhas de trabalho são usadas para organizar os custos e ingressos por 

• Atividade: atividades produtivas, atividades administrativas, e vendas 

• Tipos de insumos: mão de obra, materiais/serviços, e 
maquinas/equipamentos 

 

Um Kit de Facilitador é disponível também, que inclui: 

• Guia do Facilitador 

• Pôsteres 

• Apresentações 

• Folhas de referencia rápida 



Algumas aplicações da ferramenta até agora  
 15 oficinas, 6 países, 250 treinados, 40 produtos  

Produtos madeireiros (BO, BR, CO, GT, PE): 

• Árvore em pé 

• Troncos na floresta 

• Blocos  

• Produtos finais 

 -30% a 150% retorno  
 

Produtos florestais não madeireiros e serviços 
(BO, BR, CO, EC, GT, PE):  

• Artesanato 

• Bambu 

• Castanha do Pará (em natura, beneficiada) 

• Pesca 

• Seringa 

• Serviços ambientais 

• Turismo 

 -64% a 37% retorno 
Photos: EII 



Exemplos de resultados:  
castanha-do-Brasil 

Custo por atividade e tipo de insumo (US$)

Atividade
Mão de 

Obra

Materiais e 

Serviços

Máquina e 

Equipamento

Custo 

Subtotal 

(US$)

Proporção

Custo Médio por 

Atividade por 

Unidade Vendida

↓

Coleta 219 302 - 521                 57% 26                         

Quebrado 131 46 - 177                 20% 9                           

T ransporte 29 32 - 61                    7% 3                           

Venda 15 19 - 34                    4% 2                           

Administração 44 67 3 113                 12% 6                           

Costo Subtotal ($) 438 466                 3                             906                 100% 46                         

Proporción 48% 51% 0%

Renda Total 992$           

Custo Total 906$           

Utilidade Total 86$              

Taxa de Rendimento 9%

Fotos: EII 

Custo por 
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Dados críticos para as 
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Os resultados servem para 

• Fortalecer as iniciativas florestais com respeito a 

– Capacidade de gestão (informação financeira, decisões, transparência) 

– Viabilidade e sustentabilidade ao longo prazo  

• Sensibilizar atores do cenário florestal sobre o papel das IF no: 

– desenvolvimento local (trabalho, investimento nas comunidades) e  

– manejo de florestas e mais recursos naturais. 

• Motivar os governos, doadores, industrias, e outros colaboradores a 

– Investir nas IF: credito, assistência técnica, compras 

– Melhorar o contexto onde operam as IF: mercados ilegais, politicas 
inadequadas e conflituosas, sistemas muito burocráticas, infraestrutura 
insuficiente. 

• Melhorar a informação de referência e dados para a formulação de politicas 
florestais e de desenvolvimento rural. 
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Impactos ate agora 

Uma pesquisa de seguimento foi usada em 2015: 

• 35% taxa de reposta: 39 de 112 pessoas que deram emails 

• 46% tem usado Green Value para analisar dados sobre custos e ingressos 
para IFs 

• 41 produtos e serviços florestais analisados, incluindo 

– Produtos madeireiros, não madeireiros, bambu, piscicultura, produtos 
agrícolas, serviços ambientais 
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Impactos ate agora cont. 

Impactos identificados do uso de Green Value 

• A transparência da IF melhorou (50%) 

• A IF melhorou sua sistema de monitorar e analisar custos e ingressos (44%) 

• A IF reduziu seus custos (38%) 

• A IF aumentou seus ingressos (38%) 

• A IF melhorou sua taxa de retorno (38%). 

 

Capacitação de outros 

• 36% das pessoas que responderam capacitou pelo menos uma pessoa em como 
usar a ferramenta Green Value. 

• Reportaram a capacitação de um total de 150 pessoas, incluindo 118 de 
comunidades rurais e 30 de agencias governamentais. 
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Impactos ate agora cont. 

Quem esta usando Green Value agora?  Alguns exemplos são: 

ONGs 

• ASSEMA em Brasil para babaçu (produção e beneficiamento) 

• IDESAM em Brasil para manejo florestal (madeira e PFNM) 

• AIDER no Perú para manejo florestal (madeira e PFNM) 

• IBC no Perú para manejo florestal (madeira) e piscicultura 

• INBAR no Perú e em Equador para bambu 

Iniciativas florestais 

• NorAndino em Perú para serviços ambientais 

• Allpabambu e Rio 7 em Equador para bambu 

• CORGuadua em Colômbia para produtos FSC da floresta 
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