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O 
jogo começou 
agora .  É  ass im 
que Plínio Ribei-
ro, diretor execu-
tivo da Biofílica 
I nvest imentos 

Ambientais, define o momento 
atual de seus negócios. A empresa 
oferece serviços ambientais e, mes-
mo sem possuir propriedades, aju-
da a conservar as florestas brasilei-
ras através do mercado de carbono 
em seus projetos de Redução de 

Emissões por Desmatamento e 
Degradação (REDD+) ou de com-
pensação de Reserva Legal.

Direto de Marrocos, onde par-
ticipava da 22ª Conferência do Cli-
ma, Ribeiro explicou a mudança. 
“Saímos de uma discussão em que 
as estrelas da festa eram os nego-
ciadores e diplomatas para uma 
em que são as empresas, as ONGs 
e a sociedade civil que discutem e 
demonstram as possibilidades de 
implementação do que foi acor-

dado a nível internacional. É como 
se o jogo começasse agora, até en-
tão estávamos definindo as regras.” 
Este foi o primeiro encontro depois 
do Acordo de Paris, ratificado por 
113 países e em vigor desde no-
vembro. O pacto prevê chegar em 
2100 com a emissão de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) compensada, 
descarbonizando a economia.

A Biofílica é uma das maiores 
empresas do Brasil em projetos 
REDD+. Nesta frente, ela desenvol-
ve projetos em 1,2 milhão de hec-
tares da floresta Amazônica e quer 
chegar a 5 milhões em 2020. “Esta-
mos prontos para aumentar nossa 
capacidade de gestão de florestas”, 
afirma. “O que precisamos é dessa 
demanda com mais liquidez”, acres-
centa. Quando iniciaram os negó-
cios em 2008, Ribeiro e os sócios 
sabiam que o investimento era a 
longo prazo. “Só de um ano e meio 
para cá vieram as primeiras safras de 
carbono e começamos a ter os pri-
meiros resultados financeiros”, con-
ta. Mas o momento é propício com 
a ratificação do Acordo de Paris.

Conhecido como Pagamento 
por Serviços Ambientais, o PSA é 
quando recursos são destinados aos 

p a g a m e n t o  p o r  s e r v i ç o s  a m b i e n t a i s

Regulamentação 
impulsiona  
setoR de seRviços 
ambientais
Empresa da área, Biofílica vê  
na implementação do Acordo de Paris  
a oportunidade de chegar a 5 milhões de 
hectares em seus projetos REDD+ até 2020

rondônia
Cachoeira próxima 
à reserva Rio  
preto-Jacundá 
(dir.), moradores 
em reunião  
com a biofílica
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agentes que trabalham na conser-
vação do ecossistema e pode ter di-
versos perfis. É o caso do Bolsa Verde, 
programa do poder público voltado 
para famílias em extrema pobreza, 
que vivem em áreas relevantes am-
bientalmente. Embora previsto no 
Novo Código Florestal, o PSA não 
tem regulamentação federal. O Pro-
jeto de Lei 792, que o definiria, está 
em discussão nas comissões da Câ-
mara desde 2007. No caso da Biofí-
lica, o PSA surge nos investimentos 
em que uma das pontas recebe pela 
manutenção da mata nativa.

a floresta em campo
Cuidar das florestas é sinônimo de 
negócios em crescimento para a 
Biofílica. “[Com a escassez dos re-
cursos naturais] é natural que estas 
atividades passem a ter cada vez 
mais valor e este mercado vá se 
expandir”, defende Ribeiro. Embo-
ra o desmatamento na Amazônia 

Enquanto não houver uma re-
gulamentação que crie um teto de 
emissões, o grande desafio é fazer 
o “negócio vingar num mercado 
voluntário”, sem precificação para 
o ofertante. Hoje, as empresas es-
colhem adquirir créditos por an-
tecipação às normas ou por uma 
questão de imagem da marca. É 
justamente a regulamentação que 
abriu caminho para outra frente da 
Biofílica, a compensação de Reserva 
Legal. O Novo Código Florestal, 
aprovado em 2012, passou a 
permitir que o proprietário rural, 
que não possui mata nativa na por-
centagem exigida pela lei, compen-
se o déficit pagando a um outro 
que tenha excedente dentro do 
mesmo bioma. A Biofílica age como 
uma espécie de imobiliária. Ela pos-
sui um banco de 2,5 milhões de 
hectares em 20 estados brasileiros e 
em todos os biomas.

Para o executivo, a demanda 
é natural com o Código. “Estamos 
falando de um déficit aproximado 
de 25 milhões de hectares.” E a ca-
deia está cada vez mais exigente. 
“Temos exemplos de clientes que 
foram arrendar terras para uma usi-
na de álcool e ela exigiu que o pro-
prietário fizesse a compensação do 
passivo dele”, exemplifica. Além da 
Biofílica, outros grupos também 
negociam a chamada Cota de Re-
serva Ambiental, como a Bolsa Ver-
de do Rio de Janeiro (BVRio).

Os serviços ambientais devem 
deslanchar com os avanços das ne-
gociações internacionais. No Acor-
do de Paris, o Brasil afirmou que 
pretende reduzir até 2030 as emis-
sões de GEE em 43% abaixo dos 
níveis de 2005, além de restaurar e 
reflorestar 12 milhões de hectares 
de florestas. O que falta para o time 
brasileiro sair ganhando é acertar 
as regras dentro de casa e deixar os 
jogadores trabalharem: “Agora [é 
a hora de] olhar para dentro e ver 
onde estão as oportunidades, e a 
maior parte está no setor agroflo-
restal, nesta combinação entre pro-
teger a floresta e ter uma agricultu-
ra e pecuária mais sustentável.”  

Projeto de lei 
que definirá 
o Pagamento 
por Serviços 
Ambientais está 
parado na Câmara 
dos Deputados
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Legal tenha diminuído 78% desde 
2004, a taxa anual cresceu 24% en-
tre agosto de 2014 e julho de 2015 
em comparação ao período ante-
rior (PRODES/INPE).

Rondônia é o segundo estado 
mais desmatado. Lá, a Biofílica de-
senvolve dois de seus cinco proje-
tos REDD+, também presentes no 
Pará, Amapá e Amazonas. O meca-
nismo consiste em desenvolver um 
projeto junto a proprietários ou co-
munidades em áreas de pressão por 
desmatamento. A renda dos crédi-
tos de carbono é reinvestida em 
atividades de manejo florestal e na 
manutenção da mata nativa. Cada 
hectare preservado evita a emissão 
de uma tonelada de carbono por 
ano, produzindo os créditos, dos 
quais metade é vendida para fora 
do Brasil na faixa de uS$ 5.


