
Briefing sobre Produção e  
Compra Responsável do Proforest

Muitas empresas estão comprometidas com a 
produção e compra responsável de commodities 
agroflorestais, como óleo de palma, soja, açúcar e 
papel e celulose. Esses compromissos abrangem 
uma série de questões, incluindo desmatamento, 
direitos trabalhistas e comunitários e mudanças 
climáticas. Os compromissos de compra responsável 
são assumidos por empresas na cadeia de 
fornecimento, mas se referem, em sua grande 
maioria, às práticas de produção. Para cumprir seus 
compromissos, portanto, as empresas da cadeia  
de fornecimento precisam engajar os produtores.

Muitas cadeias de fornecimento de commodities 
agrícolas dependem de pequenos produtores, 
os quais estão, muitas vezes, mal conectados 
aos mercados e carecem de informações, apoio 
e recursos para implementar mudanças caso 
suas práticas de produção não atendam aos 
compromissos de compra responsável. A diversidade 
de práticas de produção e mercados entre países  
e setores aumenta o desafio de engajar as bases de 
fornecimento compostas por pequenos produtores.

Apesar dos desafios, a exclusão dos pequenos 
produtores das cadeias de fornecimento não é uma 
opção, devido aos impactos negativos que isto teria 
no modo de vida rural e porque pequenos produtores 
são uma parte grande da base de fornecimento de 
muitos setores. Portanto, cada vez mais empresas 
da cadeia de fornecimento percebem que precisam 
engajar e apoiar mudanças se quiserem cumprir 
seus compromissos e seguir comprando de 
pequenos produtores. Este briefing traz uma visão 
geral de como empresas podem dar início a este 
engajamento.
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Engajamento de  
pequenos produtores

Pontos Principais

• O engajamento de pequenos produtores  
é um processo longo que requer 
investimento, planejamento e envolvimento 
de longo prazo.

• O engajamento deve visar à redução do 
risco de más práticas e apoio à melhoria da 
qualidade de vida dos pequenos produtores.

• Não existe um formato único de abordagem 
para engajamento dos pequenos 
produtores. Existem várias estruturas 
para guiar o processo, mas os detalhes 
dependem do contexto local. 



Engajando com pequenos produtores
Uma abordagem de engajamento bem-sucedida precisa 
combinar dois objetivos igualmente importantes:

1. Reduzir os riscos de que os compromissos de compra  
e produção responsáveis não sejam cumpridos.

2. Abordar as necessidades dos pequenos produtores à 
medida que eles buscam melhorar seus rendimentos e 
modos de vida.

O processo de engajamento pode ser dividido em quatro 
etapas: entender; priorizar e planejar; implementar; 
monitorar e revisar.

1. Entender 
Para trabalhar efetivamente com seus fornecedores que 
são pequenos produtores, a empresa deve entender a sua 
situação. Uma avaliação da base de fornecimento formada 
por pequenos produtores deve identificar:

• Riscos de práticas de produção precárias que podem 
se traduzir em riscos reputacionais, operacionais ou 
regulatórios

• Barreiras para melhorar a lucratividade e os meios de 
subsistência dos pequenos agricultores, e as formas 
de apoio que poderiam atuar como incentivos para 
mudanças positivas.

Uma avaliação estruturada da base de fornecimento 
composta por pequenos produtores pode se basear em 
várias fontes de informação, incluindo:

• Conversas com pequenos produtores e seus 
representantes.

• Fontes e pesquisas de dados públicos.

• Consulta com organizações locais.

• Pesquisas, diagnóstico rápido ou aplicativos para 
telefone celular.

Os pequenos produtores têm acesso a diferentes 
oportunidades, restrições e conhecimentos. Isso requer 
diferentes estratégias de engajamento e incentivos. Por 
exemplo, os pequenos agricultores independentes com 
recursos limitados podem ser motivados a mudar as 
práticas de produção se receberem tratamento favorável 
ou apoio, como acesso a treinamento, financiamento em 
condições favoráveis ou variações nos regulamentos de 
negócios para atender a sua escala de produção. Por 
outro lado, espera-se que pequenos produtores que são 
orientados para o mercado e carente de investidores 
respondam mais diretamente a incentivos de mercado, 
como acess a e\ste e preço.

2. Priorizar e planejar
Raramente considera-se prático abordar, ao mesmo tempo, 
todos os riscos e necessidades que são identificados na 
avaliação. As questões mais críticas, tanto da perspectiva 
da empresa quanto dos pequenos produtores, devem ser 
identificadas e priorizadas, e os objetivos enquadrados 
adequadamente. Um plano para atingir esses objetivos 
deve ser desenvolvido e descrever:

• Recursos: o que está disponível interna e 
externamente?

•  Abordagem para a entrega dos objetivos: o que 
é apropriado para o contexto local e os recursos 
disponíveis?

•  Papéis: quem fará o quê?

A abordagem de Compra Responsável de Pequenos 
Produtores (RSS, sigla em inglês) desenvolvida pela 
Parceria do Programa REDD+ e de Aceleração do 
Pequeno Produtor (SHARP, sigla em inglês) orienta 
as empresas sobre as etapas do engajamento 
de pequenos produtores. Ela foi projetada para 
ser usada por uma “entidade de implementação” 
no primeiro ponto de agregação - usina, planta 
esmagadora, trader ou cooperativa de produtores 
- e está sendo adaptada para uso em contextos 
variados. Guias de campo detalhados cobrindo as 
cinco etapas da abordagem RSS estão disponíveis 
no site do SHARP. Outros modelos e abordagens 
também estão sendo desenvolvidos, incluindo a 
Rurality da TFT, Rural Horizons da Solidaridad e 
WAGS da Wild Ásia.

Há também abordagens para commodities 
específicas, como o programa Cocoa Action, de 
abrangência setorial, e o programa de agricultura 
sustentável Better Barley, Better Beer, liderado 
pelas cervejarias da África do Sul.

Quadro 1: Abordagens para engajar 
pequenos produtores

Quem conduz o engajamento?
As empresas precisam identificar a organização 
mais adequada para impulsionar esse processo de 
engajamento. Esta poderá ser a própria empresa, 
o processador ou primeiro ponto de agregação, um 
comprador ou trader, uma organização da sociedade 
civil ou uma associação de pequenos produtores. 
Isto dependerá de como a base de fornecimento está 
organizada e das relações entre as diferentes partes 
da cadeia de suprimentos.



• Prazos e marcos: quais são as metas de curto e médio 
prazo para o cumprimento dos objetivos?

•  Monitoramento e feedback: que indicadores serão 
medidos e como?

Frequentemente, as iniciativas existentes no campo 
podem apoiar as ações da empresa. Diferentes 
organizações podem ser envolvidas em diferentes 

3. Implementar
Após as duas primeiras etapas, a empresa deve ter um 
plano com ações específicas e investimentos necessários 
para engajar-se com sua base de fornecimento formada 
por pequenos produtores. Estes planos variam muito entre 
empresas em diferentes setores e regiões e precisam ser 
adaptados às demandas e restrições de cada base de 
fornecimento. Não existe uma abordagem única que sirva 
em todos os casos. O Quadro 3 mostra alguns exemplos da 
diversidade de riscos e necessidades abordados por meio 
de processos de engajamento de pequenos produtores.

Deve ficar claro quem é responsável por cada ação 
planejada. As equipes e parcerias para implementação, 
as ferramentas e materiais com os quais trabalham e os 
sistemas para monitorar e controlar o trabalho devem ser 
customizados para a situação. Na medida do possível, 
isso deve estar integrado aos procedimentos operacionais 
normais da empresa, em vez de serem processos 
adicionais ou paralelos.

aspectos do processo de engajamento. O papel mais 
adequado para uma empresa que está engajando com 
sua base de fornecimento pode variar entre engajamento 
direto, através de parcerias, e apoio passivo (veja o 
Quadro 2). Este papel pode mudar durante o processo 
de engajamento. As empresas devem ser realistas com 
relação à sua capacidade, mas também robustas e 
confiáveis na hora de assumir a responsabilidade.

Quadro 2: Qual o papel das empresas no engajamento?

Capacitação para engajamento de  
pequenos produtores
Empresas que têm intenções positivas, mas 
experiência limitada de engajamento de pequenos 
produtores precisam construir sua capacidade interna. 
Algumas empresas fazem parcerias com organizações 
locais, prestadores de serviços ou consultores para 
trazer as habilidades, a experiência, o treinamento 
e a capacidade de campo que precisam. Uma 
grande barreira para o progresso pode ser a falta de 
profissionais treinados e competentes, tanto para 
apoiar o engajamento dos pequenos produtores 
quanto para trabalhar com eles para implementar 
melhores práticas. O desenvolvimento de uma massa 
crítica de profissionais é uma área com necessidade 
de novos investimentos público-privados por meio de 
programas em escala de paisagem.

• Liderança no processo de engajamento 
• Apoio a produção, acesso a crédito, insumos agrícolas, tecnologia
• Aplicação de padrões de certificação 

Áreas de produção 
de pequenos 
produtores

• Capacitação institucional
• Luta contra o trabalho infantil 
• Combate ao desmatamento e manejo de áreas protegidas 

Panorama 
mais amplo de 

produção

• Ordenamento do uso da terra
• Desenvolvimento de legislação e políticas
• Esclarecendo a questão fundiária

Panorama 
mais amplo de 

políticas 

Área de 
engajamento

Exemplos de engajamento de pequenos produtoresPapel da
empresa

Empresas 
dentro de 
parcerias

Empresas 
apoiando 

outras

Diretamente 
com a empresa 

ou parceiros



Projeto-piloto USD 250–1000

Engajamento em escala USD 100–300

Envolvimento em um único ou limitado 
problema:

USD 75–250

Os riscos e necessidades identificados no processo 
de diagnóstico podem ser variados e incluir questões 
econômicas, ambientais e sociais. Alguns exemplos de 
riscos e necessidades em alguns países e potenciais 
respostas a eles são destacados abaixo.

Riscos

Gana: conversão de florestas, perda de biodiversidade 
e impactos ambientais e sociais. Resposta: empresa 
de produção de óleo de palma trabalha com ONGs 
para mapear e verificar se os fornecedores que são 
pequenos produtores não estão prejudicando florestas 
de alto valor de conservação.
Sumatra: uso de fogo para preparação da terra. 
Resposta: colaboração entre três empresas produtoras 
de fibra e óleo de palma para eliminar a prática do uso 
de fogo nas comunidades.
Brasil: más condições de saúde e segurança no 
campo. Resposta: empresa de produção de soja 
oferece treinamento a seus fornecedores para 
melhorar o uso de equipamentos de proteção 
individual e máquinas.
Filipinas: trabalho infantil em plantações de cana-
de-açúcar. Resposta: fundação da indústria trabalha 
com plantadores de cana-de-açúcar para introduzir 

Quadro 3: Lidando com riscos e necessidades
e monitorar códigos voluntários de conduta para a 
eliminação do trabalho infantil.

Necessidades

Indonésia: conhecimento e habilidades para melhorar 
as práticas agrícolas. Resposta: comprador de 
borracha natural trabalha com ONGs internacionais 
para desenvolver diretrizes e currículo de treinamento.
Honduras: conhecimento e compreensão dos 
requisitos para certificação. Resposta: empresa de 
produção de óleo de palma usa RSS como estrutura 
para trabalhar com a certificação RSPO (Mesa 
Redonda do Óleo de Palma Sustentável).
Gana: insegurança fundiária. Resposta: empresa de 
produção de borracha natural apoia os agricultores a 
obter direitos fundiários sobre suas terras.
Sulawesi e Sumatra: planejamento de negócios 
agrícolas para melhorar a lucratividade das fazendas 
de cacau. Resposta: empresa de bens de consumo 
desenvolve habilidades de negócios nos agricultores 
por meio de ONGs.
Colômbia: planejamento de negócios e 
reconhecimento legal. Resposta: empresa de óleo de 
palma trabalha com os agricultores líderes e os apoia 
a desenvolver planos e obter reconhecimento legal.

Quadro 4: Quanto custa?
Os custos do engajamento de pequenos produtores variam 
muito dependendo de algumas variáveis-chave, incluindo:

•   Escala de engajamento
•  Duração do engajamento
•  Capacidade prática pré-existente
•  Necessidade de auditorias de sustentabilidade de 
 terceira parte
•  Nível pré-existente de organização entre os agricultores 
•  Nível de suporte técnico para inovação e aprendizado 

institucional.

Com base nos exemplos de cadeias de fornecimento de óleo 
de palma, cana-de-açúcar, café, cacau e produtos florestais 
não-madeireiros, os custos de engajamento por pequeno 
produtor foram estimados nos seguintes intervalos:

4. Monitorar e revisar
Os indicadores de progresso, definidos na fase de 
planejamento, devem ser monitorados durante toda a 
implementação, medindo o progresso em direção aos 
objetivos e alertando caso os resultados não estejam no 
rumo certo.
A revisão regular das informações de monitoramento 
permite que uma empresa analise o progresso em  
direção às metas de melhores práticas de produção e 
impactos positivos para os modos de vida dos pequenos 
produtores. Ela fornece uma base para ajustar o plano  
de engajamento.

A revisão regular das informações de monitoramento  
para o engajamento dos pequenos produtores é crucial 
por duas razões principais:

1. A produção por pequenos produtores é complexa e 
incerta. É importante analisar se as intervenções estão 
reduzindo os riscos e atendendo às necessidades dos 
pequenos produtores.

2. Os impactos podem variar dependendo da localização, 
gênero, tamanho da área, status e outros fatores relativos 
aos pequenos produtores. A revisão das informações de 
monitoramento deve identificar impactos positivos  
e negativos.
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