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Na COP 21, realizada em 2015 em Paris, Mato Grosso 
apresentou um conjunto de metas ambiciosas 
distribuídas em três eixos – Produzir, Conservar e 
Incluir (PCI). Essa estratégia, institucionalizada por 
Decreto no início de 2016, visa atrair investimentos e 
construir mecanismos para aumentar a produção 
agropecuária, garantir a conservação e restauração 
florestal e promover a inclusão sócio produtiva da 
agricultura familiar. 
O atingimento das metas exige ações coordenadas 
entre entes federativos e alguma forma de priorização 
e alocação dos investimentos no território de Mato 
Grosso, que possui dimensões continentais e uma 
grande diversidade sócio econômica e ambiental. O 
mecanismo de implementação proposto para enfrentar 
esses desafios foi a abordagem jurisdicional, que 
definimos aqui como a aplicação de incentivos 
privados e políticas públicas de forma diferenciada às 
diferentes regiões do estado de acordo com suas 
demandas e seu desempenho perante as metas da 
PCI. A abordagem jurisdicional pode contribuir 
fortemente para a implementação da PCI, permitindo 
aumentar a escala da produção sustentável sem 
desmatamento, reduzir os riscos de vazamento, 
promover o protagonismo dos governos e atores locais 
e possibilitar a integração e sinergia de políticas 
públicas com mecanismos de mercado. 
Para garantir o equilíbrio entre os três eixos da 
estratégia – Produzir, Conservar e Incluir, permitir a 
participação de todas as regiões do estado e promover 
a redução das desigualdades regionais, é preciso 
integrar duas visões: a visão do controle das cadeias 
de produção e fornecimento, que mobiliza 
essencialmente dinâmicas privadas, e a visão dos 
territórios sustentáveis, que pressupõe o apoio à 
governança local e os incentivos de políticas públicas. 
Por isso, a proposta visa combinar as potencialidades 
das abordagens de cadeia de indução da produção 
sustentável e eliminação do desmatamento através de 
critérios de compra, numa visão top-down, com as 
políticas públicas visando fortalecer o protagonismo 

dos municípios e promover a inclusão sócio produtiva 
da agricultura familiar, numa visão bottom-up. Essa 
última, em Mato Grosso é trabalhada através do 
Programa Matogrossense de Municípios Sustentáveis 
(PMS) e será potencializada com a sua inserção na 
estratégia PCI.
Na prática, propomos definir jurisdições com base nos 
Consórcios Intermunicipais, que é o nível intermediário 
existente entre o Estado e os Municípios. Esse arranjo 
permite incentivar os consórcios a buscarem se 
sobressair para acessar os investimentos, mercados e 
outros benefícios da PCI, e ao mesmo tempo promover 
a colaboração e intercâmbio entre municípios vizinhos 
com características e desafios similares.
A aplicação da abordagem jurisdicional parte da 
definição de um conjunto de indicadores, relacionados 
diretamente com as metas da PCI, que devem ser 
utilizados como critérios para diferenciar as jurisdições 
(Consórcios) para direcionar apoios para viabilizar sua 
participação na PCI, obter acesso aos investimentos e 
mercados diferenciados, e receber incentivos de 
políticas públicas. De forma resumida, propomos: 
· Que todos os Consórcios possam participar da PCI 

e receber apoio para o fortalecimento da 
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governança local e da inclusão da agricultura 
familiar, desde que seus municípios tenham 
aderido ao Programa Municípios Sustentáveis;

· Que os Consórcios com baixo desmatamento e um 
nível mínimo de cumprimento do código florestal 
tenham acesso aos acordos de cadeia para acesso 
a investimentos e mercados diferenciados – sendo 
que a comprovação em nível de propriedade do 
desmatamento zero e práticas sustentáveis de 
produção também serão demandados,  
dependendo de cada acordo;

· Que o desempenho dos Consórcios perante as 
metas dos três eixos da PCI determine seu acesso 
a programas de incentivos ou pagamento por 
resultados, sendo que tais mecanismos deveriam 
compensar prioritariamente jurisdições que mais 
conservam florestas e assim contribuir para reduzir 
as desigualdades regionais.

O monitoramento dos indicadores correspondentes às 
metas da PCI é parte fundamental da abordagem 

jurisdicional e deve ser coordenado em nível estadual e 
realizado em conjunto com as jurisdições (os 
Consórcios) e os municípios.
A abordagem jurisdicional, no entanto, apresenta 
desafios para a sua implementação, destacando-se a 
necessidade de estabelecer mecanismos de 
governança que minimizem os riscos de interferência 
política, promovam a articulação entre diferentes 
níveis de governo, garantam a participação e um papel 
efetivo da sociedade civil, inclusive localmente, e 
tragam o setor privado para compromissos no nível 
estadual.
Para acelerar os aprendizados que permitirão superar 
tais desafios, a aplicação da abordagem jurisdicional 
na PCI pode ser pilotada em territórios com acúmulo 
pré-existente em termos de acordos de cadeia para 
produção sustentável sem desmatamento e 
fortalecimento da governança local, como por exemplo 
a região de Alta Floresta, com base na experiência dos 
Programas Novo Campo e Municípios Sustentáveis.

Proposition to apply a jurisdictional approach in the Produce, 
Conserve and Include strategy of Mato Grosso state
Authors: Paula Bernasconi, Renato Farias, Alice Thuault
Collaboration: Laurent Micol (consultant)

Executive Summary

At COP 21, held in 2015 in Paris, Mato Grosso state has 
presented a set of ambitious targets distributed in three 
axes – Produce, Conserve and Include (PCI). This 
strategy, institutionalized by Decree in early 2016, aims 
to attract investment and build mechanisms to increase 
agricultural production, ensure the conservation and 
restoration of forests and promote the socio-productive 
inclusion of smallholders.
The achievement of the goals requires coordinated 
actions between federative entities and some type of 
prioritization and allocation of investments across the 
Mato Grosso territory, which has continental 
dimensions and a great socio economic and 
environmental diversity. The proposed implementation 
mechanism for addressing these challenges was the 
jurisdictional approach, which we define here as the 
implementation of public policies and private incentives 
differently to different regions of the State according to 
their demands and their performance against the PCI 
goals. The jurisdictional approach can contribute 
greatly to the implementation of the PCI, allowing a 
larger-scale deforestation free, sustainable production, 
reducing the risks of leakage, promoting the role of 
Governments and local actors and enabling the 
integration and synergy of public policies with market 
mechanisms.
To ensure the balance between the three axes of the 
strategy – Produce, Conserve and Include, allow 
participation from all regions of the State and promote 

the reduction of regional inequalities, two visions have 
to be integrated: the vision of control of production and 
supply chains, which mobilizes essentially private 
dynamics, and the vision of sustainable territories, 
which presupposes the support to local governance 
and public policy incentives. For this reason, the 
proposal seeks to combine the potential of supply chain 
approaches to induce sustainable, deforestation-free 
production through sourcing criteria, in a top-down 
view, with public policies aimed at strengthening the 
role of municipalities and promoting the social and 
productive inclusion of smallholder agriculture, in a 
bottom-up view. This last has been crafted in Mato 
Grosso through the state Sustainable Municipalities 
Program (PMS) and will be potentialized with its 
insertion into PCI strategy.
In practice, we propose defining jurisdictions based on 
Inter-municipal Consortia, which is the intermediate 
level between the State and the municipalities. This 
arrangement allows encouraging consortia to seek 
stand out for access to investments, markets and other 
benefits of the PCI, and at the same time promote the 
collaboration and exchange between neighboring 
municipalities with similar characteristics and 
challenges.
The application of the jurisdictional approach starts with 
the definition of a set of indicators, related directly with 
the PCI's goals, which will be used as criteria to 
differentiate the jurisdictions (Consortia) to direct 
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support to facilitate their participation in the PCI, gain 
access to investments and markets, and receive public 
policy incentives. In summary, we propose that:
Ÿ All Consortia can participate in the PCI and receive 

support to strengthen local governance and the 
inclusion of smallholder agriculture if their 
municipalities have joined the Sustainable 
Municipalities Program;

Ÿ The Consortia with low deforestation and a minimum 
level of compliance with the forest code have access 
to supply chain agreements for access to 
differentiated investment and markets – with the 
proof at property level of zero deforestation and 
sustainable production practices also being 
required, depending on the each agreement;

Ÿ The performance of Consortia in terms of the three 
axes of the PCI goals determines their access to 
incentive programs or results-based payment, and 
such mechanisms should give priority to 
compensate jurisdictions that most conserve forests 
and thus contribute to reduce regional inequalities.

The monitoring of the indicators corresponding to the 
PCI goals is a fundamental part of the jurisdictional 
approach and has to be coordinated at the State level 
and performed with the jurisdictions (consortia) and the 
municipalities.
The jurisdictional approach, however, presents 
challenges for its implementation, such as the need to 
establish governance mechanisms that minimize the 
risks of political interference, promote the articulation 
between different levels of Government, to ensure 
participation and an effective role of civil society, 
including at local level, and scale up the private sector 
commitments to the state level.
To accelerate the learnings that will overcome these 
challenges, the jurisdictional approach implementation 
on the PCI can be piloted in territories with pre-existing 
conditions in terms of sustainable, deforestation-free 
supply chain agreements and strengthening local 
governance, such as the region of Alta Floresta, based 
on the experience of the Novo Campo and Sustainable 
Municipalities programs.

Introdução

A abordagem jurisdicional é considerada como uma 
estratégia de médio e longo prazo para a promoção da 
produção sustentável e eliminação do desmatamento 
por diversos atores não governamentais com atuação 
relevante no tema ( ; ; ;  

, dentre outros). No entanto, este é um 
conceito ainda em formação e faltam exemplos 
concreto de funcionamento dessa abordagem no 
contexto amazônico.
No estado de Mato Grosso, a estratégia Produzir, 
Conservar e Incluir (PCI) recentemente apresentada 
na COP 21 em Paris se refere a essa abordagem como 
mecanismo para implementação dos programas que 
devem garantir o alcance das suas metas ambiciosas 
de redução do desmatamento, aumento da produção e 
promoção de inclusão sócio produtiva. Entre esses, o 

, que visa estabelecer condições 
básicas de governança ambiental e fundiária e de 
assistência técnica à produção sustentável, e o 

, que visa promover a cadeia 
produtiva da pecuária sustentável e sem 
desmatamento na Amazônia, podem ser considerados 
bases importantes para o estabelecimento dessa 
abordagem.
Nesse contexto, o objetivo deste documento é propor 
um entendimento do que pode vir a ser a aplicação da 
abordagem jurisdicional dentro do quadro geral da 
estratégia PCI, que venha somar e se alinhar ao PMS, 
utilizando a experiência do ICV com o Programa Novo 
Campo como uma sugestão de piloto para 
implementação prática. 
Inicialmente, abordamos o conceito de abordagem 
jurisdicional a ser adotado, explorando seus 
elementos, princípios de aplicação, vantagens e 
desafios.  Na sequência, tratamos da aplicação dessa 
abordagem na estratégia PCI, especialmente em 

EII,2014 IDH/ISLA CGF, 2014
ROW, 2013

Programa Mato-grossense de Munic íp ios  
Sustentáveis (PMS)

Programa Novo Campo

termos da escala da jurisdição, critérios e indicadores a 
serem usados e formas de utilização em articulação 
com o PMS. Finalmente, propomos um exemplo de 
aplicação prática na região de Alta Floresta, como um 
desdobramento do Programa Novo Campo.

1. Conceito de abordagem 
jurisdicional
Nessa seção definimos a abordagem jurisdicional a 
partir das diferentes abordagens de cadeias produtivas 
agropecuárias, propomos um quadro conceitual dos 
principais elementos da abordagem jurisdicional, 
discutimos as vantagens e os desafios associados a 
ela e propomos alguns princípios para sua 
implementação.

1.1  Da abordagem de cadeia à 
abordagem jurisdicional 

A abordagem jurisdicional relacionada à produção 
sustentável, redução do desmatamento e inclusão 
sócio produtiva pode ser entendida como uma 
evolução com ampliação de escopo de abordagens de 
cadeias agropecuárias. Por exemplo, a publicação 
'

 define a abordagem jurisdicional como o 
terceiro estágio nas estratégias de desmatamento zero 
para a cadeia produtiva do óleo de dendê, que pode ser 
aplicável  outras commodities: 

Indonesias Evolving Governance Framework for Palm 
Oil: Implications for a No Deforestation, No Peat Palm 
Oil Sector

http://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/12/eii_tps-brazil_online_port2.pdf
http://www.landscapesinitiative.com/site/getfile.php?id=496
http://www.gcftaskforce.org/documents/2014_annual_meeting/gcf_2014_annual_meeting_report_pt.pdf
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/sectorbasedoffsets/row-final-recommendations.pdf
http://municipiossustentaveis.org.br/
http://www.icv.org.br/site/programa-novo-campo-2/
http://daemeter.org/en/publication/detail/44/Indonesias-Evolving-Governance-Framework-for-Palm-Oil-Implications-for-a-No-Deforestation-No-Peat-Palm-Oil-Sector#.VgMP5N9Viko
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Ÿ O primeiro estágio é a abordagem de cadeia, onde 
o controle do desmatamento nas áreas de produção 
é efetuado por cada comprador na sua cadeia de 
fornecimento. É tecnicamente desafiador e custoso, 
pois é necessário monitorar muitos produtores 
individuais e depois garantir a rastreabilidade desse 
produto ao longo de toda a cadeia. É a abordagem 
adotada hoje pelas principais indústrias frigoríficas 
atuantes na Amazônia em cumprimento do 

. Seria também o equivalente à exigência 
por compradores de um determinado padrão de 
certificação para todos seus fornecedores.

Ÿ O segundo estágio é a abordagem de zona de 
fornecimento sem desmatamento, onde o 
monitoramento é feito coletivamente pelos 
compradores de uma determinada commodity para 
garantir que uma determinada região geográfica 
não terá desmatamento para a produção daquela 
commodity. É tecnicamente mais simples de 
implementar que uma abordagem de cadeia, pois 
não requer a rastreabilidade na cadeia, e também 
permite economias de escala no custo do 
monitoramento, além de reduzir os riscos de falta de 

TAC da 
Pecuária

1.2   Abordagem jurisdicional em 
uma visão integrada

transparência ou vazamentos. Porém, requer 
incialmente uma forte coordenação entre os atores 
da cadeia, e não isenta cada comprador de verificar 
a origem do seu produto e de reportar sobre a 
mesma para o restante da cadeia. Um exemplo 
dessa abordagem é a 

. 
Ÿ O terceiro estágio é a abordagem jurisdicional, 

onde o monitoramento é feito pela autoridade da 
jurisdição (ou alguma entidade indicada por ela) e 
se aplica a todo o seu território, e não 
exclusivamente à produção de uma determinada 
commodity. É a abordagem mais abrangente, e 
aquela que deve maximizar as economias de escala 
no monitoramento. Também deve potencializar 
sinergias entre acordos privados de cadeia, que já 
existem nos estágios anteriores, e políticas públicas 
de fortalecimento da governança local e incentivos à 
produção sustentável.  Porém, requer o 
estabelecimento de novos processos de 
coordenação entre atores privados e governos em 
diferentes níveis, que normalmente não preexistem 
em regiões de fronteira.

Moratória da Soja na 
Amazônia Brasileira

A abordagem jurisdicional pode ser vista como um 
processo de construção de uma paisagem sustentável, 
tendo uma articulação de atores locais como 
fundamento principal, como apresentado no 

 (2015). A abordagem 
jurisdicional seria então uma abordagem de paisagem 
utilizando delimitações políticas para os territórios 
(jurisdições), ao invés de ambientais (ecossistemas, 
bacias hidrográficas, etc.) ou sociais (comunidades 
indígenas, etc.). Nessa abordagem os atores locais 
buscam reconciliar objetivos sociais, ambientais e 
econômicos conflitantes, visando garantir a realização 
das necessidades das suas atividades, enquanto 
garantem também objetivos importantes para atores 
externos à jurisdição, como governos federais, 
internacionais ou empresas. Nesse sentido, é uma 
visão essencialmente “de baixo para cima” (bottom-
up). 
Em contraste com essa visão, a abordagem 
jurisdicional também pode ser vista como um conjunto 
de critérios aplicados por grandes compradores de 
commodities da indústria e varejo através de políticas 
de compra e de redução de riscos de supply chain aos 
seus territórios de fornecimento, numa visão mais "de 
cima para baixo” (top-down). 
Ambas visões têm limitações e acreditamos que uma 
abordagem integrada entre top-down e bottom-up seja 
necessária. Por um lado, uma abordagem bottom-up 
pode ser criticada pela dificuldade em ser replicada e 
ganhar escala rapidamente, bem como por requerer 
investimentos altos e demorados em ações de 
preparação. Por outro lado, uma abordagem top-down 
que tente impor um padrão sem a devida consideração 
às prioridades e limitantes dos produtores e 
comunidades locais, não é nem equitativa nem 

Little 
Sustainable Landscape Book

propensa a ter sucesso no longo prazo (
, 2015).  Portanto, o conceito de abordagem 

jurisdicional deve envolver uma integração entre o 
potencial impacto econômico e produtivo de 
abordagens de cadeia com a redução das 
desigualdades regionais e a inclusão sócio produtiva 
de regiões com governança mais fragilizada.

No contexto de Mato Grosso, está claro que a 
abordagem jurisdicional voltada à implementação da 
PCI tem fortes elementos de uma visão top-down no 
sentido em que vem responder, pelo lado privado, a 
compromissos assumidos por empresas e 
compradores globais de commodities e, pelo lado 
público, a estratégias e compromissos de aumento da 
produção sem desmatamento assumidos em nível 
estadual. 
Porém, para esses mecanismos funcionarem é 
fundamental que haja nas jurisdições uma governança 
mínima garantida, com articulação e pactuação com 
atores locais e instrumentos de gestão e 
monitoramento para viabilizar todo o processo e 
minimizar riscos, que são elementos da visão bottom-
up. Além disso, a estratégia PCI traz compromissos 
ambiciosos relacionados à maior inclusão sócio 
produtiva de diversas comunidades rurais e de 
agricultores familiares. A diversidade de situações e 
ações necessárias à promoção da inclusão sócio 
produtiva da agricultura familiar devido às diferenças 
regionais também demandam elementos de uma 
abordagem bottom-up, mais customizada de acordo 
com as demandas locais.
Em Mato Grosso, elementos dessa visão já estão com 
seu desenvolvimento em curso em processos de 
protagonismo municipal que levaram em 2014 à 

Rainforest 
Alliance

http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2009/arquivos/TAC da Pecuaria.pdf/at_download/file
http://www.abiove.org.br/site/index.php?page=moratoria-da-soja&area=NS0zLTE=
http://globalcanopy.org/sustainablelandscapes
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/publication/pdf/Deforestation-and-Sustainability-RA-position-paper-2015-04-13_1.pdf


Figura 1 - Visão integrada de abordagem jurisdicional

Abordagem jurisdicional

Ÿ Visa responder compromissos privados de cadeias ou de estratégias 
governamentais estaduais

Ÿ Resultados pontuais e localizados
Ÿ Mecanismos de exclusão baseados em critérios rígidos (Ex.: desmatamento 

zero)
Ÿ Pagamento por performance - instrumentos financeiros e políticas públicas 

que promovem incentivos à mudança de comportamento 

Ÿ Visa promover a inclusão sócio produtiva para agricultura familiar e redução 
de desigualdades regionais

Ÿ Foco em mecanismos de inclusão baseados em demandas locais 
Ÿ Articulação e pactuação de atores locais - tecido social
Ÿ Conjunto de instrumentos de gestão e monitoramento territorial

Visão top-down (cadeias)

Visão bottom-up (governança local)

Fonte: ICV
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criação do Programa Mato-grossense de Municípios 
Sustentáveis (PMS). Esse programa, cujo objetivo é 
“promover o desenvolvimento sustentável dos 
mun ic íp ios  mato -g rossenses ,  a t ravés  do  
fortalecimento da economia local, da melhoria da 
governança pública municipal, da promoção da 
segurança jurídica, da conservação dos recursos 
naturais e recuperação ambiental e da redução das 
desigualdades sociais” traz os elementos da visão 
bottom-up que complementam a visão top-down 

trazida pelas abordagens de cadeia, em uma 
abordagem jurisdicional com uma visão integrada. 
Assim, para fins da estratégia PCI, definimos aqui a 
abordagem jurisdicional como uma abordagem para 
promoção de produção sustentável, eliminação do 
desmatamento e inclusão sócio produtiva da 
agricultura familiar através de um conjunto de 
incentivos privados e de políticas públicas 
diferenciados de acordo com as demandas e o 
desempenho de jurisdições (Figura 1).

1.3 Elementos da abordagem jurisdicional
A abordagem jurisdicional deve integrar estratégias de mercado e políticas públicas em torno da formação e 
promoção de territórios de produção sustentável (Figura 2).

Figura 2 - Componentes da abordagem jurisdicional

Incentivos de políticas públicas
- Mecanismos tributários

- Pagamentos por performance e/ou alocação de benefícios
- Incentivos a criação e fortalecimento de mercados para produtos da 

agricultura familiar

Acesso a mercados 
diferenciados 

para a produção 
sustentável sem 

desmatamento, com 
condições favoráveis

Investimentos em governança e fortalecimento de capacidades
- Regularização ambiental e fundiária
- Monitoramento e controle ambiental

- Fortalecimento de governos e conselhos municipais 
- Incentivo à colaboração e articulação em consórcios intermunicipais
- Assistência técnica para produção sustentável e acesso ao mercado

Acesso a investimentos/ 
financiamentos

 e insumos 
para a produção 
sustentável sem 

desmatamento, com 
condições favoráveis

Território de produção sustentável 
sem desmatamento

- Compromisso compartilhado
- Novos arranjos produtivos com 

garantia de origem
- Monitoramento de desempenho

Fonte: ICV
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O eixo horizontal corresponde ao mercado e 
investimentos: 
Ÿ Os compradores aplicam critérios  de 

desmatamento, produção sustentável e adequação 
à legislação para a compra, e podem aplicar prêmio 
de preços por atributos valorizados pelo mercado 
(por exemplo a qualidade, no caso da carne). 
Também tendem a desenvolver novos tipos de 
relações, mais colaborativas e de mais longo 
prazo, com seus fornecedores em geral (ou um pool 
de fornecedores prioritários);

Ÿ Um leque de financiadores e investidores de 
diferentes tipos podem ser atraídos para 
investirem recursos financeiros na implementação 
das atividades sustentáveis, considerando os 
benefícios da redução de risco e garantia de compra 
da produção sustentável sem desmatamento, como 
também da geração de impactos socioambientais 
positivos. Pode ser necessário desenvolver novos 
mecanismos financeiros para viabilizar a 
entrada desses investimentos, tirando proveito 
da complementaridade entre os diferentes tipos de 
f inanc iadores/  invest idores (bancos de 
desenvolvimento e investidores de impacto, fundo 
de investimento, bancos tradicionais);

Ÿ Além dos financiadores, na base da cadeia, 
fornecedores de insumos interessados em 
promover  a produção sustentável  sem 
desmatamento também podem participar dos 
acordos de cadeia.

Ÿ Para a agricultura familiar, principalmente, e outras 
at iv idades produt ivas, é fundamental  o 
desenvolvimento de planos de negócios (business 
cases) para atrair investimentos privados e o 
acesso aos mercados.

O eixo vertical corresponde às políticas públicas:
Ÿ Um arranjo envolvendo os diferentes níveis de 

governo (federal, estadual e municipal, além de uma 
articulação entre municípios de cada consórcio 
intermunicipal) deve viabilizar o fortalecimento da 
governança local para permitir a aplicação da lei e 
dos critérios estabelecidos em cada programa de 
investimentos ou arranjos de cadeia. Isso requer 
tipicamente investimentos em regularização 
ambiental e fundiária, bem como no fortalecimento 
do monitoramento e controle ambiental. Para 
promover um efeito positivo no trabalho em 
territórios com consórcios intermunicipais é 
fundamental incentivar colaborações e articulações 
por meio de intercâmbios e trocas de experiências 
entre os municípios de cada consórcio.

Ÿ Além disso, tal arranjo deve também apoiar a 
disseminação de práticas sustentáveis de produção 
por meio de assistência técnica aos produtores, 
bem como o acesso ao mercado para os produtos 
da agricultura familiar. Esses investimentos em 
governança e assistência técnica são necessários 
antecipadamente, e devem ser disponibilizados a 
todos os territórios que fizerem opção pela 
produção sustentável sem desmatamento, de forma 
a viabilizar o alcance dos critérios estabelecidos; 

Ÿ As políticas públicas com caráter de incentivo 

devem ser criadas e aplicadas aos territórios 
(jurisdições) em função do desempenho que 
atingirem perante os critérios definidos em cada 
programa. Tais incentivos podem se dar na forma de 
mecanismos tributários, seja de incentivo fiscal ou 
repasse orçamentário, e de pagamentos por 
desempenho diretamente aos produtores, seja de 
forma monetária ou pela alocação de benefícios, 
como por exemplo créditos de carbono de REDD+ 
obtidos pela redução das emissões do 
desmatamento em nível jurisdicional. Tais 
incentivos podem também se aplicar aos demais 
elos da cadeia para seus investimentos, vendas ou 
compras nos territórios, caso isso for mais efetivo do 
que aplicá-los diretamente aos produtores ou à 
jurisdição;

Ÿ Incentivos para comercialização de produtos da 
agricultura familiar devem acontecer via 
programas públicos de compra institucional e novas 
polít icas e mecanismos tr ibutários para 
potencializar o consumo local promovendo a 
segurança alimentar dos territórios e a inclusão 
sócio produtiva.

No centro do quadro está cada território (jurisdição) de 
produção sustentável e sem desmatamento: 
Ÿ Nesse nível ocorre o monitoramento do 

desempenho da jurisdição conforme critérios que 
correspondem às metas estabelecidas, e de acordo 
com critérios a serem estabelecidos no arranjo de 
cadeia e pelas políticas de incentivo. 

Ÿ Deve ocorrer localmente uma mobilização de 
atores locais em prol dessa produção como novo 
modelo de desenvolvimento conciliado com 
conservação e inclusão sócio produtiva, 
formalizada como algum tipo de pacto local;

Ÿ Novos arranjos de produção podem ser 
necessários para viabilizar a aplicação dos 
investimentos, potencializar o efeito das políticas 
públicas e mobilizar os produtores e efetivar a 
aplicação das práticas sustentáveis de produção. 
Tais arranjos devem permitir garantir a origem da 
produção a ser comercializada no âmbito dos 
acordos de cadeia e dos programas de 
investimentos, devendo aplicar-se padrões de 
práticas sustentáveis e critérios a respeito do 
desmatamento e inclusão sócio produtiva. Arranjos 
de incentivo à comercialização de produção da 
agricultura familiar local devem ser criados assim 
como estimular os já existentes.
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1.4   Principais vantagens da 
abordagem jurisdicional

As principais vantagens da abordagem jurisdicional 
são as seguintes:
Ÿ Permite aumentar a escala da produção 

sustentável sem desmatamento com relação a 
uma abordagem de cadeia, que foca apenas em 
fornecedores individuais para determinados 
compradores;

Ÿ Tende a diminuir os riscos de vazamento com 
relação a uma abordagem de cadeia (por exemplo, 
o caso de “lavagem”, quando uma produção oriunda 
de área desmatada é comercializada por meio de 
uma outra propriedade que cumpre com os 
requisitos do acordo de cadeia); 

Ÿ Em longo prazo, quando todo o desmatamento tiver 
sido eliminado daquele território, permitiria em 
tese eliminar ou simplificar o monitoramento 
individual das propriedades, reduzindo assim os 
custos do monitoramento e rastreabilidade – porém, 
essa vantagem parece bastante hipotética, e pode 
não se materializar caso os acordos de cadeia 
evoluírem ao longo do tempo para adotar critérios 
mais específicos e diferenciando os produtores, por 
exemplo tendo parte deles certificados com algum 
padrão mais exigente. Portanto, não deveria ser 

usada como argumento principal para promover a 
abordagem jurisdicional junto a atores líderes da 
cadeia;

Ÿ Promove o protagonismo dos governos e atores 
locais, que são estimulados a criarem formas de 
promover  a produção sustentável  sem 
desmatamento e inclusiva em seus territórios, tanto 
para terem acesso a investimentos adicionais e 
mercados diferenciados, quanto para receberem 
incentivos de políticas públicas. Esse estímulo se dá 
por meio de uma emulação saudável entre 
territórios (“race to the top”), uma forma 
potencialmente bastante poderosa de incentivo. 

Ÿ Possibilita a integração e sinergia de políticas 
públicas com mecanismos de mercado, 
potencializando a ambos em torno de uma visão e 
um conjunto de critérios compartilhados 
correspondendo às metas estabelecidas;

Ÿ Permite endereçar outros promotores do 
desmatamento, que não apenas as cadeias 
produtivas de commodities. A maior parte das 
regiões possui uma diversidade produtiva que vai 
além dos produtores e produtos envolvidos em 
acordos de cadeia. Abordar esses diferentes atores 
através de políticas públicas, incentivos e 
mecanismos de inclusão possibilita que o impacto 
alcance o território como um todo.

1.5  Algumas questões e desafios 
para implementação da abordagem 
jurisdicional

Em primeira análise, surgem algumas questões e 
desafios para implementação da abordagem 
jurisdicional no âmbito da PCI em Mato Grosso:
Ÿ Nenhuma jurisdição em regiões de fronteira será 

totalmente desmatamento zero em curto ou talvez 
mesmo em médio prazo. Além disso, jurisdições 
não são fechadas – mesmo numa jurisdição sem 
desmatamento, podem entrar produtos de outras 
jurisdições vizinhas oriundos de desmatamentos. 
Portanto, os mecanismos de controle da cadeia e de 
rastreabilidade precisarão ser mantidos no futuro 
próximo. Será importante então definir como será 
a interação entre o monitoramento da cadeia 
(focado em produtores individuais) e o 
monitoramento do território da jurisdição.

Ÿ A governança da abordagem jurisdicional requer 
muita atenção por sua complexidade e inovação:

o Pelas características da abordagem, parece 
lóg ico  que  sua  governança  se ja  de  
responsabilidade do governo – porém isso a 
coloca sob os riscos típicos de processos 
governamentais ,  como por  exemplo:  
interferência política, incertezas quanto ao nível 
de engajamento, vontade política e recursos que 
serão efetivamente aplicados, descontinuidades 
inerentes aos processos eleitorais, falta de 
transparência e participação, dentre outros. Uma 

instância de gestão com participação e papel 
efetivo de organizações da sociedade é 
fundamental para mitigar esses riscos; 

o Além disso, haverá necessidade de articulação 
entre diferentes níveis de governo para sua 
administração. Uma abordagem jurisdicional 
valendo para as diferentes regiões de um estado 
deve ser administrada pelo governo do estado, 
porém cada jurisdição (nesse caso, regiões) 
deverá ter também uma instância de gestão, e 
essa instância deve se relacionar com os 
municípios que compõem a região e os grupos 
relevantes do setor privado e da sociedade civil ali 
atuantes. 

o No nível local, o desafio da participação da 
sociedade civil pode ser ainda maior, porque 
não se quer apenas uma experiência exitosa em 
um território com características diferenciadas 
(ex. investimento e iniciativas preexistentes da 
sociedade civil tendo criado bases para a 
participação), mas em vários territórios com 
características diversas e, muitas vezes, com um 
capital social limitado. Nesse sentido, é 
importante definir o papel que se deve dar à 
existência de uma visão compartilhada entre os 
atores locais, de um processo de participação, e 
da formalização de um pacto em torno da 
produção sustentável sem desmatamento. Ao 
invés de um uma condição exigida de início, 
suposta base para a condução do processo, pode 
ser algo a ser incentivado e desenvolvido ao 
longo do tempo como parte dele. 

Ÿ Um dos desafios mais sérios a ser enfrentado é o 



1.6   Princípios para implementação 
da abordagem jurisdicional
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das desigualdades regionais em relação ao 
desenvolvimento econômico e conservação 
ambiental. 

o O estado de Mato Grosso apresenta diferenças 
acentuadas de desenvolvimento regional, 
especialmente entre algumas regiões com alta 
taxa de ocupação por atividades agropecuárias 
modernas, poucos remanescentes de vegetação 
natural e menor risco de novos desmatamentos, e 
outras que concentram mais atividades florestais 
e  a t iv idades agropecuár ias de ba ixa 
produtividade, grandes remanescentes florestais 
e maior risco de desmatamento. Com uma 
abordagem jurisdicional, regiões do primeiro 
grupo podem se beneficiar atraindo mais 
investimentos, pelo menor risco socioambiental, 
enquanto regiões do segundo grupo, com maior 
ativo ambiental e menor geração de renda podem 
ficar prejudicadas. Portanto, é preciso haver 
mecanismos de compensação para essas 
regiões.

o Mecanismos existentes de redistribuição como 
ICMS ecológico (5% do repasse total) e novos 

como a Cota de Reserva Ambiental (CRA) podem 
não ser suficientes para compensar e balancear 
essas grandes desigualdades regionais em 
termos de oportunidades econômicas e riscos 
ambientais. Na CRA, por exemplo, temos 
indicativos de que a oferta potencial supera em 
muito a demanda potencial em Mato Grosso (

), o que poderia afetar negativamente os 
preços no mercado, desvalorizando essas áreas 
com vegetação excedente.  Sendo assim, é 
importante que a abordagem jurisdicional inclua 
novos mecanismos de compensação entre as 
r e g i õ e s  d e  m a i o r  d e s e n v o l v i m e n t o  
socioeconômico e as regiões de maior risco de 
desmatamento que conservam a maior parte dos 
ativos florestais remanescentes. Essas regiões 
são por definição as que devem receber a maior 
parte dos recursos vindos de REDD+, por 
exemplo, auxiliando a reduzir o desequilíbrio da 
atração de investimentos produtivos. Também 
deveriam receber apoio par atração de novos 
investimentos sociais.

ICV, 
2014

Propomos três princípios que consideramos 
necessários para que a implementação da abordagem 
jurisdicional produza os efeitos esperados para 
alcançar as metas da PCI:
1) Promover a redução continuada do 

desmatamento nas cadeias produtivas, com 
vistas à sua completa eliminação. Partindo da 
premissa amplamente documentada de que o 
desmatamento não é mais necessário para 
aumentar a produção agropecuária, os 
mecanismos de implementação da abordagem 
jurisdicional devem permitir diferenciar desde já a 
produção comprovadamente oriunda de áreas 
sem desmatamento recente. Além disso, devem 
prever a revisão periódica de metas e indicadores 
referentes ao desmatamento para torna-los mais 
exigentes com o passar do tempo. 

2) Relacionar diretamente o acesso a 
m e r c a d o s  e  i n v e s t i m e n t o s  c o m  a  
implementação do código florestal e à 
redução do desmatamento, permitindo que os 
produtores das jurisdições com essas condições 
possam participar dos acordos de cadeia e 
programas a serem estabelecidos, desde que 
que apliquem individualmente o desmatamento 
zero e as práticas sustentáveis de produção:

o Baixo desmatamento e nível mínimo de 
implementação do Código (começando pelo 
Cadastro Ambiental Rural) são condições 
importantes para poder aplicar investimentos e 
comprar produtos agropecuários de uma 
determinada região, e os governos municipais 
podem atuar nesse sentido. Os produtores da 

região que estiverem querendo acessar aos 
investimentos e mercados diferenciados 
tenderão a pressionar seus governos locais para 
que o façam;

o Desmatamento zero e adoção de práticas 
sustentáveis no nível de propriedade¹ são os 
critérios que realmente importam para os 
compradores e financiadores com real 
responsabilidade ambiental. A aplicação desses 
critérios é que incentivará efetivamente 
mudanças de comportamento individuais dos 
produtores. 

3) Permitir e apoiar a participação de todas as 
jurisdições e compensar aquelas que mais 
contribuírem com os objetivos da PCI: 

o A aplicação de políticas públicas de apoio à 
governança local e assistência técnica deve se 
dar em função das característ icas e 
necessidades prioritárias das jurisdições. Tais 
apoios devem ser condicionados a uma adesão, 
e não a um desempenho – de forma a dar a todos 
condições mínimas para participar;

o Por outro lado, a aplicação de incentivos de 
políticas públicas deve se dar pelo desempenho 
em termos de conservação e restauração 
florestal, aumento da sustentabilidade na 

¹ Faz-se frequentemente referência aos selos de 
denominação de origem controlada (muito comuns para 
vinhos, queijos e outros produtos) para exemplificar o que 
seria uma abordagem jurisdicional destinada a garantir a 
origem sustentável de commodities agropecuárias. É 
importante notar que com esses selos, o que se garante não 
é somente que aquele produto é oriundo daquela região, 
mas antes de tudo que ele foi produzido de acordo com um 
conjunto de critérios que o qualificam para receber aquela 
denominação. 

http://www.icv.org.br/wp-content/uploads/2013/12/transpflor-N2-F.pdf
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produção e inclusão sócio produtiva. Esses são 
os resultados que importam para os atores locais 
e o governo do estado refletidos nas metas da 
PCI, e a existência de incentivos atrelados a eles 
poderá estimular a sociedade local como um 
todo a se mobilizar para melhorar o desempenho 
em cada terr i tór io.  Especialmente, é 
fundamental garantir a compensação das 
jurisdições que mais contribuam com a 
conservação dos remanescentes florestais do 
estado e restauração das áreas degradadas.

2  Aplicação da abordagem 
jurisdicional na PCI – Mato Grosso
No processo de construção da PCI, foi mencionado em 
vários momentos que a abordagem jurisdicional seria 
seu principal instrumento de implementação. Na 
verdade, a primeira proposta da PCI surgiu de uma 
discussão sobre abordagem jurisdicional para a 
eliminação do desmatamento em cadeias produtivas 
de commodities agropecuárias. Nessas discussões 
iniciais, foi proposto que as “jurisdições” sejam 
denominadas de Territórios, e aqueles que 
participassem ou se qualificassem se tornariam 
“Territórios de produção sustentável e baixo 
desmatamento”. Esse é o ponto de partida a partir do 
qual desenvolvemos esta proposta inicial de aplicação. 
Nessa seção propomos a definição do Território como 
grupo de municípios (Consórcio Intermunicipal), 
sugerimos uma lista de indicadores que correspondem 
a todas as metas da PCI e propomos um formato de 
aplicação de critérios baseados nesses indicadores no 
âmbito da PCI. 

2.1 Definição da Jurisdição ou 
“Território de produção sustentável e 
baixo desmatamento”
Os Territórios seriam grupos de municípios, pelos 
seguintes motivos:
Ÿ A delimitação deveria obedecer a um critério 

político, e não outro como por exemplo um 
zoneamento, pois uma característica básica dessa 
abordagem é o engajamento dos governos locais;

Ÿ O nível estadual não seria adequado, pois existem 
muitas diferenças regionais e o objetivo é de poder 
aplicar políticas de apoio, acordos de cadeia e 
políticas de incentivo de forma diferenciada entre as 
regiões; 

Ÿ Por outro lado, o nível municipal também não seria 
adequado, pela complexidade devida ao número de 
municípios (141), pelo tamanho muitas vezes 
menor que a abrangência de uma planta 
agroindustrial, pelo fato que muitos proprietários 
rurais residem em centros regionais e não 
necessariamente no município onde possuem uma 
fazenda;

Ÿ Esse formato incentivará também a colaboração e 

solidariedade entre municípios vizinhos, que pode 
ser fundamental para acelerar as mudanças;

Ÿ Já existe uma estruturação política desse nível 
in te rmed iá r io ,  que  são  os  Consórc ios  
Intermunicipais.

2.2 Indicadores para as metas da PCI

A base para aplicação da abordagem jurisdicional, que 
consiste em diferenciar as jurisdições entre si, é o 
conjunto de indicadores a serem utilizados como 
critérios para essa diferenciação. Como a PCI 
estabeleceu um conjunto bastante abrangente de 
metas para cada um dos seus eixos, é lógico que os 
critérios da abordagem jurisdicional correspondam de 
forma bem direta a essas metas. 
Identificamos a seguir uma lista de indicadores 
correspondentes a todas as metas da PCI (Tabela 1). 
Tais indicadores poderão servir como critérios para 
aplicar de forma diferenciada os componentes da PCI 
às diferentes regiões (Consórcios Intermunicipais) do 
estado, bem como para o monitoramento da PCI de 
forma geral. 



Pecuária:
- Área de pastagem reformada²
- Produtividade média da pecuária (ou lotação média)
- Área de pecuária aplicando boas práticas (BPA, GIPS ou 
RAS) 

ha (cumulativo desde 2016)
@ / ha / ano 

(UA / ha)
% da área total de pastagens

UW (?)
IMEA (?)

INDEA e IMEA
Embrapa, GTPS, 

Imaf lora

Agricultura:
- Incremento da área de agricultura (substituindo pastagens) 
- Aumento na produção total de grãos
- Área de soja aplicando boas práticas (RTRS ou Soja Plus)

ha (cumulativo desde 2016)
toneladas / ano (vs. 2015)
% da área total de soja

IBGE, UW (?)
IBGE

RTRS, Aprosoja

Florestal:
- Incremento na área total sob manejo f lorestal sustentável 
(PMFS)
- Incremento na produção de madeira de PMFS
- Incremento na área de f lorestas plantadas
- Incremento na produção de madeira plantada

ha (cumulativo desde 2016)

m³ / ano (vs. 2015)
ha (cumulativo desde 2016)

m³ / ano (vs. 2015)

SEMA
SEMA

SEMA/ Aref loresta
id.

Desmatamento:
- Área de desmatamento ilegal
- Redução do desmatamento

ha (anual)
média últimos 3 anos vs. 

linha de base PCI

Prodes Amazonia e 
Cerrado

Cober tura de vegetação nativa:
- Área de remanescentes de vegetação primária
- Área de vegetação nativa em processo de regeneração ou 
restauração

% da área total
% da área total

Prodes Amazônia e 
Cerrado

Implementação do Código Florestal:
- Área inserida no CAR
- Área com CAR validado
- Área de APP em restauração
- Área de RL em restauração
- Área de APP regularizada
- Área de RL regularizada
- Área de RL passível de desmatamento conservada (via 
CRA e/ou REDD)

% da área cadastrável
% da área cadastrável

ha
ha

% da área de APPD
% da área de passivo de RL

ha

SICAR
id.

SEMA
id.
id.
id.
id.

Assistência técnica:

- Famílias de agricultores atendidas por ATER % do número total de 
agricultores familiares

SEAF

Regularização fundiária:

- Área de assentamentos com regularização fundiária completa

% da área total de 
assentamentos

SEAF

Inserção no mercado:
- Par ticipação da agricultura familiar no mercado institucional
- Par ticipação da agricultura familiar no mercado local total

% do mercado (em valor)
% do mercado (em valor)

Sec. Municipal de 
Agricultura

id.

Categoria Indicador/Critérios Unidade Fonte(s)

Produzir

Conservar

Incluir

 ² Seria interessante também para fins de planejamento monitorar a Área de pastagem degradada (em ha e em % da área total de 
pastagens), apesar disso não corresponder a uma meta específica da PCI

Tabela 1 – Indicadores a serem utilizados como critérios para a PCI
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2.3  Aplicação dos critérios no âmbito da PCI

Exploramos a seguir a forma como os indicadores acima podem ser usados como critérios no âmbito da PCI. Para 
isso, diferenciamos as condições básicas para poder participar da PCI, os critérios mínimos para participação em 
acordos de cadeia e acesso a mercados diferenciados, e os critérios para aplicação de incentivos por 
desempenho:

Figura 3: Resumo da proposta de aplicação dos critérios jurisdicionais na PCI 

Objetivos Consórcios intermunicipais devem apresentar:

Participar da PCI • Todos os municípios participando do PMS.
Necessidades e Planos de Metas dos municípios servem 
para determinar o grau e as prioridades de apoio.

Participar em acordos de cadeia 
para produção sustentável e em 

programas do eixo “Produzir”

• Nível mínimo de cumprimento do código florestal, 
começando com um grau mínimo de adesão ao CAR 

• Baixo desmatamento, considerando um teto para a 
média dos municípios do Consórcio

Comprovação em nível de propriedade de desmatamento zero e 
práticas sustentáveis também serão demandados, dependendo de 
cada acordo.

Participar em programas da PCI • Nível mínimo em critérios específicos de acordo 
com os objetivos de cada programa, com uma 
abordagem de melhoria continua 

Receber compensações e 
pagamentos por desempenho

• Contribuição nas metas dos três eixos da PCI, em 
conjunto equilibrado de critérios
Mecanismo deve compensar jurisdições que mais contribuem para a 
conservar florestas e reduzir as desigualdades regionais.

Fonte: ICV

Ÿ A primeira condição básica para um Consórcio 
Intermunicipal participar da PCI seria que todos os 
municípios que o compõem estejam 
participando do Programa Municípios 
Sustentáveis. Isso garantirá um nível mínimo de 
engajamento dos atores locais, além da existência 
de planos de metas municipais visando promover a 
governança ambiental e fundiária, o monitoramento 
e controle do desmatamento, e a inclusão da 
agricultura familiar. Assim, vários dos critérios 
listados acima podem ser úteis para determinar o 
grau e as prioridades do apoio a ser fornecido a 
cada Consórcio para a implementação desses 
planos de metas municipais. Tais critérios não 
devem se ater ao desempenho mas, pelo contrário, 
às principais lacunas e demandas. Por exemplo, 
municípios com baixo nível de adesão ao CAR 
deveriam ter prioridade para receber o apoio 
correspondente.

Ÿ Para participação de um Consórcio em acordos de 
cadeia para produção sustentável, deveriam se 

aplicar critérios mínimos em termos de 
desmatamento e implementação do código 
florestal. Os mesmos critérios mínimos se 
aplicariam também para todos programas do 
guarda-chuva da PCI que estiverem ligados ao eixo 
“Produzir”. 
o Em termos de desmatamento, o critério deveria 

ser um valor absoluto médio por município. Com 
relação a um critério proporcional à área, um 
critério de valor absoluto tende a desfavorecer 
municípios com grande extensão territorial, 
porém tem a vantagem da simplicidade, e de ser 
um indicador muito direto do risco de 
envolvimento com desmatamento ao adquirir 
produtos ou investir em um determinado local. 
Quanto ao valor: municípios com 40 Km² (4 mil 
ha) ou mais de desmatamento no ano são 
considerados críticos pelo Ministério do Meio 
Ambiente, porém esse seria um valor muito alto 
para ser aplicado à média de um Consórcio – 
estar abaixo disso não garantiria que se trata de 
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uma região com baixo risco de desmatamento. 
Por outro lado, valores muito mais baixos, como 
10 km² (1 mil ha) ou menos poderiam 
desqualificar muitos dos Consórcios, às vezes 
pela situação em apenas um dos municípios. 
Sugerimos a definição de um valor intermediário, 
por exemplo 20 Km² (2 mil ha) – sujeito a uma 
análise mais aprofundada (especialmente, uma 
simulação da aplicação desse critério 
considerando o desmatamento dos últimos 
anos). Esse valor deveria diminuir ao longo do 
tempo, de preferência com um cronograma pré-
estabelecido, de forma a estimular a melhoria 
contínua.

o Em termos do código florestal, o critério que 
indica um risco minimizado de fazer negócios 
seria inicialmente o grau de adesão ao CAR (em 
percentual da área cadastrável). Se a maior parte 
da área for cadastrada (por exemplo, 80% ou 
mais), há pelo menos a possibilidade de 
monitorar o desmatamento no nível de 
propriedade individual. Um passo seguinte seria 
adotar o percentual de CAR validados (sobre a 
área total cadastrável), que indica não somente 
que os cadastros estão disponíveis, mas que 
estão confiáveis. 

o Além desses critérios em nível jurisdicional, 
dependendo dos acordos de cadeia, será 
necessário aplicar critérios e monitoramento no 
nível de propriedades individuais para garantir o 
cumprimento dos requisitos de compradores e 
investidores mais exigentes – por exemplo, 
aqueles que demandarem desmatamento zero 
(ou ilegal zero) e práticas sustentáveis de 
produção. Tais garantias somente podem ser 
dadas no nível da propriedade individual. Nesse 
caso, o nível jurisdicional serve como primeiro 
filtro para evitar áreas onde haveria um risco 
maior de que eventuais falhas do monitoramento 
individual resultem em envolvimento indesejado 
com desmatamento. 

Ÿ· Além disso, outros indicadores específicos 
poderão ser usados como critério para regrar 
ou priorizar a aplicação dos diferentes 
programas da PCI. Por exemplo, no eixo 
“Conservar”, um programa focado em fomentar a 
recuperação de APP degradadas poderia priorizar 
áreas onde a situação das APPs for mais crítica; no 
eixo “Produzir” um programa focado em 
recuperação de pastagens degradadas deveria 
priorizar áreas com maior extensão de 
degradação e ocorrência de morte súbita das 
pastagens;  no eixo “Incluir” um programa focado 
em universalizar o acesso à assistência técnica 
poderia priorizar áreas com maior concentração 
de agricultores familiares, e/ou áreas onde eles 
estiverem mais carentes do serviço. 

Ÿ· O conjunto de todos os indicadores da PCI 
deveria se aplicar como critério para um 
mecanismo de pagamento por desempenho 
aos Consórcios ou municípios pelo governo do 
estado. Com efeito, esse conjunto de critérios 
representa o resultado que o governo quer 

promover por meio dessa estratégia. 
o Para a repartição do montante disponível do 

benefício entre os Consórcios, poderia se aplicar 
um índice composto pelos diferentes critérios, 
com ponderações, considerando o peso relativo 
dos três eixos;

o Tal mecanismo deveria ter um papel importante 
na redução das desigualdades regionais e na 
compensação das jurisdições com maior 
cobertura florestal remanescente.

Além de sua utilização para aplicação dos 
componentes da PCI, os critérios listados no tópico 
anterior servirão para monitorar a implementação e 
os resultados da PCI nas diferentes regiões que 
compõem o estado, e não somente no total estadual. 
O monitoramento será um aspecto essencial da PCI, e 
será fundamental para a credibilidade e transparência 
da estratégia que esse monitoramento disponibilize 
informações detalhadas e localizadas no território. 

3    Aplicação da abordagem 
jurisdicional na região de Alta 
Floresta
Exploramos aqui como a abordagem jurisdicional 
apresentada acima pode se aplicar na região de Alta 
Floresta, no norte de Mato Grosso, em conexão com o 
Programa Novo Campo, de produção pecuária 
sustentável sem desmatamento. Após algumas 
considerações do contexto, propomos uma ideia geral 
para essa aplicação, e em seguida as principais etapas 
para a implementação da ideia proposta.

3.1   Considerações do contexto

Ÿ O Programa Novo Campo pode ser considerado 
um acordo de cadeia de carne sustentável sem 
desmatamento, baseado em uma abordagem de 
monitoramento e controle de cadeia. No caso do 
Novo Campo, o monitoramento e controle é 
exercido por uma “terceira parte” em relação à 
cadeia (o ICV), sujeito a auditoria independente 
contratada pelos compradores, e foca no nível de 
propriedade individual.  As propriedades 
participantes do Programa são cadastradas e 
monitoradas, e os fornecedores de gado dessas 
propriedades também serão cadastrados e 
monitorados com o passar do tempo. 

Ÿ Por outro lado, o Novo Campo nasceu como 
desdobramento de um trabalho de município 
sustentável em Alta Floresta. O programa foi 
antecedido pelo cadastro ambiental de mais de 
80% das propriedades daquele município e a 
implantação de uma estrutura básica de gestão 
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ambiental municipal. Essa mesma abordagem foi 
replicada nos municípios da microrregião de Alta 
Floresta, que corresponde ao Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Teles Pires, 
conjuntamente com a expansão do Programa Novo 
Campo para esses municípios. Inspirou também 
fortemente, junto com outras iniciativas, a criação 
do Programa Municípios Sustentáveis (PMS) pelo 
governo do estado de Mato Grosso. Para o Novo 
Campo, esse trabalho na escala territorial é 
fundamental para evitar riscos de que a aplicação 
de investimentos e disseminação de práticas que 
aumentam a produtividade e lucratividade da 
pecuária possam provocar um “efeito rebote” em 
termos de desmatamento. Sendo assim, o Novo 
Campo também pode ser considerado como 
uma abordagem jurisdicional em construção. 

Ÿ A abordagem de cadeia do Programa Novo Campo 
garante o Desmatamento Zero em toda a cadeia de 
produção (desde o nascimento do animal), e ainda 
a adoção progressiva das Boas Práticas 
Agropecuárias (BPA), da Embrapa, e a aplicação do 
Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável 
(GIPS), do GTPS. O monitoramento da abordagem 
jurisdicional não poderá proporcionar esse nível de 

garantia aos investidores e compradores, portanto 
o Novo Campo deverá  manter  esse 
monitoramento e controle no nível da 
propriedade, mesmo dentro de uma abordagem 
jurisdicional.

Ÿ O Programa Novo Campo foi concebido como um 
programa focado na atividade pecuária – no entanto 
sua abordagem e princípios poderiam se aplicar 
a outras atividades como o cultivo de grãos, que 
tende a se tornar relevante na região de Alta 
Floresta e a ocorrer com frequência com algum tipo 
de integração com a pecuária. Caso o Novo Campo 
for abranger mais commodities, na perspectiva de 
uma abordagem de cadeia, deverá usar um padrão 
de práticas sustentáveis para cada uma. Em 
princípio, para a soja o padrão equivalente ao GTPS 
teria que ser RTRS, que, assim como o GTPS é um 
padrão construído por um grupo multisetorial de 
produtores de soja, indústria e organizações da 
sociedade civil que visa garantir que a soja seja 
p r o d u z i d a  c o m  e f e i t o s  s e c u n d á r i o s  
consideravelmente menos negativos, tanto sociais 
quanto ambientais.

3.2 Principais aspectos da aplicação 
da abordagem na região de Alta 
Floresta

A proposta é que a microrregião de Alta Floresta 
(Consórcio Intermunicipal Vale do Teles Pires) se torne 
um piloto de Território de Baixo Desmatamento e 
Produção Sustentável no âmbito da PCI. A 
implementação da abordagem jurisdicional nesse 
território se ampararia na experiência e nas conquistas 
tanto do Programa Novo Campo (mobilização de 
produtores, resultados ambientais, produtivos e 
econômicos na propriedade, engajamento da cadeia) 
quanto do Programa Municípios Sustentáveis 
(mobilização dos municípios, construção de condições 
básicas de governança ambiental, e desenvolvimento 
e teste de soluções para a regularização fundiária).
Dessa forma, o próximo passo do desenvolvimento do 

Novo Campo, após o atual de estabelecer e fazer 
funcionar um acordo de cadeia em escala 
comercial, seria de fortalecer sua dimensão 
territorial. Isso incluiria: 

Ÿ Testar a aplicação dos critérios sugeridos para PCI 
na microrregião de Alta Floresta, e com base nisso 
inserir a dimensão territorial (jurisdicional) nos 
acordos de cadeia do Novo Campo e colocar a 
região como piloto para aplicação dos programas 
da PCI;

Ÿ Consolidar as conquistas obtidas na dimensão de 
governança ambiental e fundiária nos municípios 
da microrregião, dentro de uma nova abordagem 

focada no Consórcio Intermunicipal. Isso requer: 
desenvolver um modelo de governança no 
consórcio intermunicipal, promover um pacto 
regional pela produção sustentável com base nos 
planos de metas do PMS, garantir apoio aos 
municípios para implementação desses planos e 
monitorar e reportar sua implementação;

Ÿ Desenvolver a dimensão territorial do Programa 
Novo Campo através da aceleração a difusão da 
pecuária com práticas sustentáveis e sem 
desmatamento em maior escala na região de Alta 
Floresta com o uso da Plataforma Novo Campo, 
além dos modelos de consultoria técnica e de 
parceria de investimento existentes; 

Ÿ Ampliar a abordagem temática do Programa Novo 
Campo para a produção de outras commodities e 
outros temas da PCI através de desenvolvimento 
de pilotos, especialmente para a restauração 
florestal, compensação de passivos de reserva 
legal, e programas setoriais como leite, soja e 
manejo florestal sustentável.

Tal piloto, assim como outros que possam ser 
desenvolvidos em outras regiões do estado, pode 
servir de base para a aplicação da PCI por meio de 
abordagem jurisdicional nos demais Consórcios 
Intermunicipais do estado.
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Considerações finais

A abordagem jurisdicional pode contribuir fortemente 
para a implementação da PCI, permitindo aumentar a 
escala da produção sustentável sem desmatamento, 
reduzir os riscos de vazamento, promover o 
protagonismo dos governos e atores locais e 
possibilitar a integração e sinergia de políticas públicas 
com mecanismos de mercado. 
No entanto, apresenta desafios para a sua 
implementação, destacando-se a necessidade de 
estabelecer mecanismos de governança que 
minimizem os riscos de interferência política, 
promovam a articulação entre diferentes níveis de 
governo, garantam a participação e um papel efetivo 
da sociedade civil, inclusive localmente e tragam o 
setor privado para compromissos no nível estadual. A 
governança definida em decreto que instituiu o Comitê 
Estadual da Estratégia Produzir, Conservar e Incluir 
(CEEPCI) prevê o trabalho conjunto entre diferentes 
secretarias estaduais e membros convidados que 
incluem Ministério Público Estadual e Federal, órgãos 
representativos de classe, ONGs e setor privado 
demonstra um passo importante porém ainda existe 
pouco envolvimento de representantes de esferas 
infraestaduais. Os mecanismos de implementação, 
que ainda não foram construídos, podem suprir essa 
lacuna. 
Para garantir o equilíbrio entre os três eixos da 
estratégia – Produzir, Conservar e Incluir, permitir a 
participação de todas as regiões do estado e promover 
a redução das desigualdades regionais, é preciso 
integrar duas visões: a visão do controle das cadeias 
de produção e fornecimento, que mobiliza 
essencialmente dinâmicas privadas, e a visão dos 
territórios sustentáveis, que pressupõe o apoio à 
governança local e os incentivos de políticas públicas. 
Na prática, a aplicação da abordagem jurisdicional 
parte da definição de um conjunto de critérios, 
relacionados diretamente com as metas da PCI, que 
devem ser utilizados para diferenciar as jurisdições 
para acesso aos mercados e investimentos bem como 
aos programas de apoio e incentivos de políticas 
públicas. Esse arranjo permite incentivar as jurisdições 
a buscarem se sobressair para acessar aos 
investimentos, mercados e outros benefícios da PCI, e 
ao mesmo tempo promover a colaboração e 
solidariedade entre municípios vizinhos com 
características e desafios comuns. Após a fase de 
definição da governança da PCI, o próximo passo é 
definir o sistema de monitoramento e os indicadores 
propostos nesse documento assim como a forma de 
utilização como critérios são subsídios para que o 
monitoramento seja interligado com a distribuição de 
benefícios e o sistema de pagamento por performance 
da PCI.
A aplicação da abordagem jurisdicional na PCI pode 
ser pilotada em territórios com acúmulo pré-existente 
em termos de acordos de cadeia para produção 
sustentável sem desmatamento e fortalecimento da 
governança local, como por exemplo a região de Alta 
Floresta, com base na experiência dos Programas 

Novo Campo e Municípios Sustentáveis.
Mato Grosso está num momento decisivo com a PCI, 
um momento de grande oportunidade. Nesse contexto 
a construção de uma abordagem jurisdicional para dar 
suporte à implementação dessa estratégia pode ser 
uma inovação de grande valia para MT e para outros 
estados que queiram interagir de forma proativa com 
os compromissos de sustainable sourcing das grandes 
empresas multinacionais e países importadores de 
commodities agropecuários. 
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