
Briefing sobre Produção e Compra  
Responsável do Proforest

Muitas empresas assumiram compromissos 
para produzir e comprar commodities 
agropecuárias de forma responsável.
Esses compromissos abrangem uma série 
de questões, incluindo direitos humanos, 
biodiversidade, desmatamento, direitos da 
comunidade e dos trabalhadores, e posse 
da terra. Eles se aplicam a commodities 
como óleo de palma, soja, carne, açúcar, 
celulose e papel e madeira.

Iniciativas jurisdicionais ou em escala 
de paisagem estão sendo amplamente 
discutidas como uma forma de cumprir 
esses compromissos efetivamente. Uma 
introdução às iniciativas jurisdicionais ou em 
escala de paisagem (incluindo abordagens 
territoriais, programa municípios verdes e 
pactos do tipo produzir–conservar–incluir) 
pode ser encontrada no Briefing 02.

Este documento traz uma visão geral de 
algumas das maneiras pelas quais essas 
iniciativas podem ajudar na produção 
e compra responsável, ao fornecer um 
meio prático para o cumprimento dos 
compromissos, tornando as certificações 
mais acessíveis e gerando impactos 
positivos a partir da compra.
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Pontos principais
Iniciativas jurisdicionais ou em escala de paisagem 
ajudam na produção e compra responsável ao:

• Facilitar a implementação de práticas de 
produção responsável em escala e assegurar 
que riscos de práticas deficientes sejam 
minimizados em uma paisagem ou jurisdição.

•  Tornar a certificação mais acessível ao reduzir 
a diferença entre práticas usuais (“business as 
usual”) e práticas certificadas.

•  Fornecer um sistema para compra responsável 
a fim de apoiar uma mudança positiva de longo 
prazo nas práticas e nos modos de vida dos 
produtores.

Implementação da compra 
responsável: como usar  
iniciativas jurisdicionais ou  
em escala de paisagem 



Figura 1: Quando há um alto risco que uma produção com práticas usuais (“business as usual”) inclua também práticas 
insustentáveis, uma iniciativa jurisdicional ou em escala de paisagem pode oferecer uma garantia de que os produtores daquela 
área cumprem os compromissos de compra responsável. Por exemplo, se determinado país posssui elevados índices de 
desmatamento, uma iniciativa estadual que resulte em baixos índices de desmatamento fornecerá uma garantia de que comprar 
daquele estado é compatível com os compromissos de compra responsável das empresas.

Tornar a certificação mais acessível

A certificação é a ferramenta mais utilizada para demonstrar 
que as empresas estão implementando seus compromissos 
de produção e compra responsável.

Ela pode ser muito eficaz, mas também desafiadora, 
onerosa e particularmente difícil para pequenos produtores. 
Iniciativas jurisdicionais ou em escala de paisagem podem 
oferecer suporte à certificação de várias maneiras. 

Cumprir os compromissos de maneira efetiva

As empresas que se comprometem com a compra 
responsável devem garantir que práticas de produção 
responsáveis sejam implementadas em toda a sua base 
de fornecedores. Isso pode incluir centenas ou mesmo 
milhares de produtores em diversas localidades. Iniciativas 
jurisdicionais ou em escala de paisagem ajudam na 
implementação de práticas responsáveis em escala. 

Gerenciamento de risco da cadeia de fornecimento: Muitas 
empresas que implementam uma prática de compra 
responsável utilizam avaliações de risco para identificar 
países ou regiões onde há risco elevado de produção que 
não atende às suas exigências – por exemplo, países onde 
o trabalho infantil é comum ou as taxas de desmatamento 
são altas. Nessas áreas, muitas vezes os fornecedores 
precisam comprovar que os produtores individuais lidam 
com essas questões de forma responsável, o que pode ser 
difícil e oneroso.

Minimizar diferenças: Para muitos produtores, há uma 
lacuna muito grande entre as práticas usuais (“business 
as usual”) e os padrões exigidos para obtenção de uma 
certificação (Figura 2). O custo dessa diferença pode 
tornar as operações certificadas financeiramente inviáveis. 
Iniciativas jurisdicionais ou em escala de paisagem que 
elevem os padrões do sistema como um todo conseguem 
reduzir a diferença de custo entre operações certificadas e 
não certificadas, tornando a certificação economicamente 
viável.

Iniciativas jurisdicionais ou em escala de paisagem que 
endereçam essas questões com sucesso oferecem um 
mecanismo de garantia aos compradores que os riscos são 
baixos para todos os produtores de determinada iniciativa, 
poupando tempo e esforço tanto de produtores quanto dos 
demais atores da cadeia de fornecimento (ver Figura 1).

Como lidar com questões complexas: Alguns compromissos 
de compra responsável – tais como a eliminação do 
trabalho infantil ou a proteção de áreas de conservação 
no longo prazo – só poderão ser cumpridos com o 
envolvimento das várias partes interessadas, como 
governos, comunidades e sociedade civil, além dos 
produtores. Iniciativas jurisdicionais ou em escala de 
paisagem propõem um abordagem de parcerias com a 
finalidade de lidar com essas questões, que não podem ser 
resolvidas apenas pelos produtores individualmente.
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Figura 2: Iniciativas jurisdicionais ou em escala de paisagem que resultam em implementação generalizada de práticas 
mais responsáveis reduzem a distância entre práticas rotineiras e práticas certificadas, fazendo com que seja mais fácil e 
economicamente viável para produtores responsáveis se tornarem certificados. Existe um benefício potencial semelhante para 
atendimento a requisitos legais em contextos onde a implementação e cumprimento da legislação costumam ser falhos.

Fazendas ou plantações certificadas Fazendas ou plantações certificadas

ROTINA DO DIA-A-DIA COM INICIATIVA

Auditoria mais simples: Quando auditores podem contar 
com sistemas jurídicos ou políticas existentes para atender 
a alguns requisitos de certificação, o custo de avaliações 
de certificação é reduzido e a auditoria é simplificada. Na 
prática, isso já acontece quando algumas questões são 
reconhecidas por serem adequadamente gerenciadas 
pelo governo e a auditoria pode ser estendida por meio de 
iniciativas jurisdicionais ou em escala de paisagem. 

Compra com impacto positivo

Pequenos produtores: Para pequenos produtores, a 
certificação pode ser particularmente desafiadora porque 
eles dispõem de recursos limitados para investir no 
cumprimento de normas e se submeter a auditorias. Uma 
certificação de grupo pode oferecer economia de escala, 
mas apenas quando os pequenos produtores são bem 
organizados. Iniciativas jurisdicionais ou em escala de 
paisagem podem facilitar o acesso desses produtores a 
cadeias de fornecimento certificadas, fornecendo suporte 
para grupos organizados ou garantias de que padrões 
mínimos são cumpridos. Há muitos trabalhos em curso 
sobre este tópico. 

Além de gerenciar o risco na cadeia de fornecimento, 
muitas empresas estão buscando maneiras de gerar um 
impacto positivo nas áreas onde compram commodities 
florestais e agropecuárias. Iniciativas jurisdicionais ou em 
escala de paisagem podem ajudá-las nesse objetivo. 

Apoio a mudanças positivas: Se um fornecedor não 
satisfizer os requisitos da compra responsável, uma 
possível resposta é parar de comprar desse produtor. 
Contudo, é mais positivo, e promove maior impacto no 
longo prazo, engajar o produtor para melhorar suas 
práticas. A maioria das empresas, no entanto, não tem a 
experiência nem os recursos necessários para trabalhar 
com todos seus produtores. Uma iniciativa jurisdicional ou 
em escala de paisagem pode fornecer uma estrutura de 
apoio utilizando conhecimento local e agregando recursos.

Criação de incentivos: As empresas da cadeia de 
fornecimento podem oferecer incentivos para melhores 
práticas de diversas maneiras. Para cadeias de 
fornecimento individuais, esses incentivos estão limitados 
a contratos mais favoráveis ou compromissos para compra 
de volumes maiores. Em iniciativas jurisdicionais ou em 
escala de paisagem, além de contratos e volumes, as 
empresas podem apoiar intervenções específicas ou 
mesmo alocar preferencialmente determinadas instalações 
de processamento. Isso gera uma resposta positiva para 
produtores e governos para que apoiem boas práticas 
recorrentes. Além disso, iniciativas jurisdicionais ou em 
escala de paisagem podem fornecer um sistema para 
combinar incentivos na cadeia de fornecimento com 
outros incentivos (por exemplo, acesso a financiamentos, 
suporte técnico ou menor burocracia) por parte do governo, 
doadores internacionais ou do próprio setor privado.
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Alcançar escala e permanência: Quando os 
compromissos do setor privado são os principais fatores 
para maior sustentabilidade na produção de commodities 
florestais e agropecuárias, os recursos tendem a se 
concentrar em cadeias de fornecimento específicas e 
nos produtores que estão nelas. Isso limita a escala de 
impacto, já que não gera uma mudança nos produtores 
fora dessas cadeias. Há também um risco de que as 
melhorias serão perdidas se a demanda de compradores 
específicos desaparecer. No entanto, se os mesmos 
recursos forem agrupados e alinhados com os recursos 
do governo e da sociedade civil em torno de objetivos 
comuns em um programa local, a escala do impacto e o 
potencial para transformação permanente e verdadeira 
serão muito maiores.

Melhor governança: Empresas responsáveis estão 
empenhadas em atender a requisitos legais, mas isso 
pode ser um desafio em países ou regiões onde as leis 
nem sempre são observadas. Tal como acontece com a 
certificação, os custos adicionais do cumprimento legal, 
em um contexto onde outras empresas não operam 
legalmente, podem tornar aquelas dentro da lei pouco 
competitivas (ver Figura 2). Portanto, é de interesse de 
todas as empresas responsáveis que o sistema jurídico 

Limitações das abordagens em escala de paisagem e jurisdicionais

seja aplicado universalmente para que haja concorrência 
justa.

Ao mesmo tempo, pode ser muito difícil para um governo 
aplicar leis efetivamente quando o setor privado sabota 
melhores práticas de governança por meio de corrupção 
ou deixando de implementar as exigências legais de 
forma generalizada e sistemática. A governança melhora 
se o setor privado e o governo se alinharem em torno do 
objetivo comum de implementar efetivamente o sistema 
jurídico.

Inclusão de pequenos produtores: Pequenos produtores 
enfrentam um enorme desafio para implementar 
práticas de produção responsável, já que muitas vezes 
eles carecem dos recursos necessários para entender 
e implementar boas práticas. Isto resultou em baixa 
adoção da certificação por pequenos produtores, e houve 
pouco progresso no desenvolvimento de alternativas 
mais eficazes. Iniciativas jurisdicionais ou em escala de 
paisagem podem fornecer uma combinação de suporte, 
implementação e acompanhamento mais eficazes para 
incluir pequenos produtores em cadeias de fornecimento 
responsável.

Abordagens em escala de paisagem e jurisdicionais não 
são uma solução milagrosa, nem sempre elas são o 
melhor caminho para o cumprimento de compromissos de 
compra responsável. Ainda existem muitas situações onde 
os produtores responsáveis estão localizados em uma 
paisagem ou jurisdição onde não há nenhum consenso 
com relação aos objetivos comuns, e nenhuma vontade 

por parte dos demais atores de alinhar as atividades. 
Nessas situações, ferramentas como programas de 
empresas ou de certificação voltados para produtores 
individuais provavelmente serão mais eficazes e podem 
fornecer uma base para outras mudanças em escala  
no futuro.
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