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O Instituto Semeia
Missão:
Transformar as áreas protegidas em motivo de orgulho para todos os
brasileiros

Visão:
Ser referência na articulação entre o setor público e privado para o
desenvolvimento e aplicações de modelos de gestão inovadores e sustentáveis
em áreas protegidas

Atuação:

Instituição filantrópica, sem fins lucrativos, criada em 2011, que não recebe
recursos públicos e não representa interesses econômicos em parques

www.semeia.org.br

Instituto Semeia – modelo de atuação

1.

Geração de conhecimento e busca de soluções e caminhos para
desenvolvimento do setor

2.

Fortalecimento da agenda de parcerias, esclarecimento e diálogo com a
sociedade

3.

Desenvolvimento de parceiros e apoiadores para disseminação da causa

4.

Melhoria do ambiente de investimentos e da disponibilidade de recursos
para concessões e parcerias em parques

5.

Apoio aos governos na estruturação de parcerias e modelos inovadores de
gestão

Think-Tank

Articulação
público-privada

Instituto Semeia – geração de conhecimento
Estudos e conhecimento técnico

Modelos de Parcerias
Publico-Privadas para a
Gestão de parques: Três
estudos de caso da
África

Guia prático de
Parcerias em parques

Diretrizes para
parcerias e
concessões para o
turismo em áreas
protegidas

A importância
econômica das
unidades de
conservação
brasileiras

Modelos jurídicos
aplicados à gestão de
parques urbanos

Desde sua criação o Semeia desenvolveu 28 publicações entre estudos e conteúdos técnicos

Instituto Semeia – parceiros e apoiadores
Parceiros na agenda de conhecimento, políticas públicas e apoio aos governos

Parceiros na agenda de conservação

Parceiros na agenda de turismo sustentável

Instituto Semeia – esclarecimento e diálogo com a sociedade

Parques do Brasil: Percepções
da População 2018

Instituto Semeia - modelo de atuação
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Geração de conhecimento e busca de soluções e caminhos para
desenvolvimento do setor

2.

Fortalecimento da agenda de parcerias, esclarecimento e diálogo com a
sociedade

3.

Desenvolvimento de parceiros e apoiadores para disseminação da causa

4.
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5.
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Think-Tank

Articulação
público-privada

Instituto Semeia – articulação dos setores público e privado
Apoio aos governos

Melhoria do ambiente de parcerias

Visibilidade para as
oportunidades de negócio

Federal

Construção de uma agenda
positiva para o setor

Estadual

Fortalecimento da rede de
parceiros privados

Municipal
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Histórico das concessões em parques no Brasil
Momento 1

Momento 2

Momento 3
Ibirapuera + 5
parques*
Capivari
Campos do Jordão

Iguaçu (1/3)

Serra dos Órgãos

2000

2005

Iguaçu (2/3)
Legenda:
Federal
Estadual
Municipal

Tijuca (1/2)

2010

Iguaçu (3/3)
Fernando de
Noronha

* Ibirapuera + 5 parques: previsão de assinatura do contrato nos próximos meses.

Itatiaia
2015

Tijuca (2/2)

2020

Aldeia do Imigrante

Pau Brasil
Chapada dos
Veadeiros

Mais de 80 parcerias atualmente pretendidas pelos governos
PN Jau

PE Utinga
PN Anavilhanas

4 PEs em estudo
PN Lençóis Maranhenses
PN Jericoacoara

Parcerias pretendidas nos
próximos 2 anos pelos
governos abrangem 88
parques

Federal
15

Estadual
45

Municipal
28

4 Pqs Estaduais
PN Chapada dos Guimarães
PEs do Rio Preto, Rio Doce
Rota Lund
4 Pqs Estaduais
PN Serra da Bodoquena
PEs Vila Velha, Monge e Guartelá

Legenda:
Federal
Estadual
Municipal

PN do Iguaçu
Parque Urbano e Marina Beira-mar
Floresta Nacional de Canela
Pqs urbanos de POA

Pq da Cidade (Salvador)
PN Brasília
Pq Sara Kubitscheck
PN Caparaó
Pq da Fonte Grande
PE do Itacolomi + 15 parques
PN Serra dos Órgãos, Serra da Bocaina
PN Serra da Canastra
PE do Ibitipoca
Pq da Cidade (SJ dos Campos)
PE Serra do Mar (Caminhos do Mar)
PE Cantareira, Alberto Löfgren
Pqs urbanos de SP
Pq de Lavras
PE Intervales, Carlos Botelho, PETAR
PNs Aparado da Serra e Serra Geral, São Joaquim
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Motivações para as concessões em parques governos

1

Limitações orçamentárias e gerenciais do poder público

2

Aprimoramento do ambiente jurídico-institucional

3

Maior aceitação das parcerias em parques pela sociedade

1 Limitações orçamentárias e gerenciais do poder público

% de Parques no Brasil (2018)
38%

22%

Sem plano de manejo

Sem controle de acesso

20%

Fechados à visitação

Amostra de 266 parques naturais públicos, englobando as esferas federal, estadual e municipal.
Extrato de estudo do Instituto Semeia que será publicado em Julho/2019.
Fonte: Diagnóstico do Uso Público em Parques Brasileiros: A Perspectiva Dos Gestores 2018; Instituto Semeia (aguardando publicação).

1 Exemplo: precariedade dos parques urbanos de SP

Parques sob gestão da Prefeitura de SP (25/02/17)

Parque do Trote – Vila Guilherme

CEMUCAM

Cidade Toronto

Evolução do número de parques e orçamento
(22/06/2019)

211
146
107
49

2008
Orçamento (milhões de reais)

2016
Número de Parques

¹ Custo estimado de contratos de manejo e segurança em 2015. / ² Atualizado para valores correntes

2 Aprimoramento do ambiente jurídico-institucional

Lei Nº 13.668/2018*:Art. 14-C. ”Poderão ser

concedidos serviços, áreas ou instalações de
unidades de conservação federais para a
exploração de atividades de visitação voltadas
à educação ambiental, à preservação e
conservação do meio ambiente, ao turismo
ecológico, à interpretação ambiental e à
recreação em contato com a natureza,

precedidos ou não da execução de obras de
infraestrutura,

mediante

procedimento

licitatório regido pela Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995. ”

Contrato Recém Assinado – ICMBio
• Chapada dos Veadeiros
• Itatiaia
• Pau Brasil
Unidades no Pipeline – ICMBio
• Jericoacoara (**)
• Lençóis Maranhenses (**)
• Aparados da Serra e Serra Geral (**)
• Chapada dos Guimarães (**)
• Caparaó
• Serra da Bodoquena
• Brasília
• Floresta Nacional de Canela
• Iguaçu (Poço Preto)
• Serra dos Órgãos
• Outros (10 parques)

*Altera leis as Leis nºs 11.516/2007, 7.957/1989, e 9.985/2000, para dispor sobre a destinação e a aplicação dos recursos de compensação ambiental e sobre a
contratação de pessoal.
** Anunciada pelo Ministério do Meio Ambiente como prioritária no pipeline.

3 Maior aceitação das parcerias em parques pela sociedade
Você é a favor ou contra concessões ou parcerias com empresas ou entidades privadas para gestão de parques?

(%)

Parques Naturales

Parques Urbanos

Fonte: Estudoo “Parques do Brasil, Percepções da População 2018”. Disponível em: http://semeia.org.br/relatorios/semeia_parquesdobrasil_percepcoes.pdf

3 Importância da comunicação correta
Privatizações x Concessões / Parcerias (%)

Privatizações: Governo vende ativos públicos (como empresas,
imóveis e serviços) para empresas privadas, que passam a ser
suas proprietárias em caráter definitivo, podendo utilizá-los da
forma que lhes for mais conveniente.

Concessões / Parcerias: Governo concede um serviço público
para empresas privadas por meio de um contrato, com tempo
determinado, que prevê regras para desenvolvimento das
atividades e monitoramento do desempenho da empresa.

Fonte: Estudo “Parques do Brasil, Percepções da População 2018”. Disponível em: http://semeia.org.br/relatorios/semeia_parquesdobrasil_percepcoes.pdf

3 Benefício esperados pela população
Expectativas sobre os parques urbanos
Vai Melhorar

Vai Ficar Igual

Vai Piorar

Fonte: Estudo “Parques do Brasil, Percepções da População 2018”. Disponível em: http://semeia.org.br/relatorios/semeia_parquesdobrasil_percepcoes.pdf

Diálogo entre as partes interessadas é fundamental

Sociedade
▪ Melhor infraestrutura, acessibilidade e
atendimento
▪ Geração de empregos e desenvolvimento
regional
▪ Preservação do patrimônio natural,
arqueológico e cultural

Poder Público

Setor Privado

▪ Apoio à conservação e à valorização dos
parques

▪ Oportunidades de negócio e de crescimento
das empresas

▪ Alívio orçamentário com a redução de
despesas e obtenção de receitas com outorga
e impostos

▪ Retorno para os investidores

▪ Viabilização de políticas públicas ambientais
(educação ambiental, pesquisa, conservação)

▪ Mais oportunidades e benefícios para os
colaboradores
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Objeto dos contratos de concessão de Parques Naturais
Atividades baseadas no território do parque

Atividades baseadas no entorno do parque

Conservação da
natureza

Infraestrutura básica
para visitação

Infraestrutura para
atividades

Prestação de
serviços/turismo

Exemplos: manejo de
fauna e flora,
fiscalização, pesquisa,
combate a incêndio,
educação ambiental

Exemplos: banheiros,
bilheteria,
estacionamento,
centro de visitantes,
restaurantes

Exemplos: instalações
de tirolesa, teleférico,
arvorismo

Exemplos: visitas
guiadas, esportes de
aventura, observação
de animais, excursões
organizadas

Encargos de apoio à
conservação

Concessão integrada para o desenvolvimento
sustentável da visitação

Exemplos de encargos:
▪ Programas de educação ambiental
▪ Apoio à fiscalização, manejo e combate a incêndio
▪ Revitalização do patrimônio histórico
▪ Apoio ao voluntariado

Infraestrutura e
serviços locais

Exemplos: hotéis,
pousadas, bares,
restaurantes,
mercearia

Encargos de apoio ao desenvolvimento econômico
e social

Exemplos de encargos:
▪ Treinamento e capacitação da comunidade local
▪ Resgate e valorização do patrimônio cultural da região
▪ Desenvolvimento de cadeias produtivas locais

Exemplo de encargos de conservação e desenvolvimento
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Remuneração do concessionário atrelada ao desenvolvimento de cadeias
produtivas
Implantação de infraestrutura própria para apoiar programas de voluntariado
Realização de campanhas de educação ambiental para sensibilizar e
conscientizar os visitantes
Remuneração do concessionário atrelada ao desenvolvimento e cadeias
produtivas
Restauro de patrimônio histórico de edificações no interior do parque
Programas de monitoria e educação ambiental junto a rede de ensino

Encargos de restauro do patrimônio histórico e arquitetônico
Remuneração do concessionário atrelada à qualidade do manejo da
biodiversidade
Promoção de ações plurais e inclusivas – Plano de Conscientização e Inclusão

Exemplo de sistema de mensuração do desempenho

Dimensão de avaliação

Zeladoria
Conservação de recursos
naturais

Desenvolvimento local

Bem-estar

Experiência do Usuário

Encargos
Limpeza
Manutenção e sustentabilidade
Manutenção das áreas verdes
Gestão de resíduos
Educação ambiental
Geração de empregos locais
Capacitação dos empregados e residentes
locais
Segurança
Serviços ambulatoriais
Acessibilidade
Serviço de orientação
Qualidade das opções de lazer, cultura e
esporte
Cordialidade dos funcionários
Alimentos & bebidas
Disponibilidade dos serviços
Espaços para reclamações e sugestões

Avaliação de
Conformidade
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Avaliação pela Pesquisa
de Satisfação do
Usuário
✓
✓

✓
✓

A outorga a ser paga pela concessionária é atrelada ao desempenho

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Consideracões finais
• É fundamental combater a desiformação e a discussão ideológica sobre as parcerias
com a iniciativa privada
• As parcerias são formas de execução de políticas públicas que vão muito além da
questão fiscal
• Não existe um modelo único de parceria

• O diálogo é fundamental para encontrar o equilíblio entre a visão do Poder Público,
dos usuários e da iniciativa privada
• O fortalecimento dos órgãos gestores/fiscalizadores é fundamental

O futuro que queremos

Enxergamos os parques como espaços que se
abrem e acolhem os cidadãos. Cada
memória, cada laço fortalecido ali são
sementes plantadas para que floresçam a
conexão entre as pessoas e a natureza. Para
nós, parques bem cuidados são fonte de
lazer, saúde e bem-estar para a população

Victor Hugo Costa
Gerente de Projetos
victor@semeia.org.br
www.semeia.org.br

