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Único indicado da América Latina, empreendimento une pecuária, turismo e pesquisa no 
Pantanal.  
 
Atrelar sustentabilidade à rentabilidade é um desafio que o turismo brasileiro começa a 
encarar de frente e o faz ingressar na lista de cases mundiais de sucesso. Um dos projetos 
pioneiros e mais articulados nesse sentido está no Pantanal matogrossense e é comandado 
pelo empresário Roberto Klabin, sobrenome forte no universo paulistano. O Refúgio Ecológico 
Caiman coloca o Brasil na lista de indicados ao prêmio de conservação Tourism for Tomorrow 
Awards, promovido pela World Travel & Tourism Council (WTTC) e considerado o Oscar do 
turismo mundial. Trata-se de um empreendimento em uma área de 53 mil hectares, que reúne 
criação de gado, três pousadas, uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) e três 
programas de preservação de espécies.  
 
A visão do proprietário, engajado há mais de três décadas em causas ambientais e com 
empreendedorismo nas veias, é a principal alavanca. "Dá para gerir a natureza como à uma 
empresa. É claro que é preciso encarar com sensibilidade o assunto, mas também com foco e 
estratégia", define Klabin.  
 
Único selecionado da América Latina, o empreendimento é a base dos projetos Onça Pintada, 
Arara Azul e Papagaio Verdadeiro, cujo suporte é dado pelas atividades econômicas não 
predatórias que ali acontecem. Disputa o prêmio com um projeto de renovação de energia da 
estação de esqui Aspen Skiing Company (EUA) e com um programa de proteção de tubarões 
através do turismo, realizado nas Ilhas Fiji pela Aqua-Trek.  
 
"Os animais são o principal atrativo para os hóspedes, formados principalmente por europeus e 
norte-americanos, que geram a receita para a manutenção dos projetos de conservação. É um 
ciclo virtuoso", explica.  
 
O projeto da arara azul, por exemplo, consiste no monitoramento das aves e instalação de 
ninhos artificiais, para diminuir a competição entre as espécies por um espaço de procriação. 
"O Pantanal tem a maior concentração de arara azul do País, com cerca de 5 mil indivíduos. A 
média é de apenas um filhote por casal a cada dois anos, daí a importância de haver ninhos 
adequados para a reprodução", explica Neiva Guedes, bióloga responsável pelo projeto.  
 
O segundo programa é desenvolvido por Glaucia Seixas há mais de 10 anos, e visa a 
reintrodução do Papagaio Verdadeiro - aquele que melhor imita a voz humana - em seu habitat 
natural e o combate à comercialização ilegal.  
 
O projeto de preservação das onças pintadas é o mais polêmico entre as entidades 
governamentais, mas também um dos mais defendidos por Klabin. Além da Caiman, inclui 
outras 17 fazendas da região, onde os animais são capturados para colocação de um rádio 
colar (hoje são 19 registrados) e os fazendeiros são ressarcidos pelo prejuízo com o gado 
abatido pelas onças. "Não adianta dizer que a caça é proibida e esperar que o fazendeiro não 
mate os animais que atacam seu gado, sua fonte de renda. É hipocrisia", enfatiza Klabin, 
corroborado por Leandro Silveira, biólogo responsável pelo projeto. "Um fundo de pagamento 
pelos bois perdidos é fundamental para limitar, de fato, a caça."  
 
Os conceitos do empresário já afastaram alguns possíveis parceiros do setor de turismo, 
discordantes de suas teorias. Mas, geralmente discreto e sucinto, Klabin é enérgico quando o 
tema é meio ambiente. "Não seja parceiro e não venha ao empreendimento, então. Não sou 
hipócrita e atuo apenas com programas que funcionam e com quem está comprometido com o 
negócio."  
 
No Refúgio Caiman, onde 600 bois por ano servem de alimento às onças sem o pagamento por 
abate, a idéia é que os predadores possam ser mais um produto do ecoturismo, garantido sua 
sobrevivência.  



"Isso é feito na África há anos, mas em grande escala e por valores acima de US$ 2 mil", 
compara Klabin. "Quando formatado, o turista poderá acompanhar a atuação da equipe de 
preservação, em tudo o que fazem hoje, mas com duas ou três pessoas a mais, o que não 
compromete o projeto ou os animais". O modelo é semelhante ao implantado pela Aqua-Trek 
com tubarões.  
 
Pontos de vista à parte, o empreendimento é o único que leva o País, nos últimos três anos, à 
divulgação mundial e possível premiação. Na última semana de fevereiro, a Caiman recebe o 
grupo de vistoria enviado pela WTTC, que divulga, no dia 19 de março, os vencedores. Dedos 
cruzados à espera do resultado.  
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