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Apresentando o Proforest
Commodities florestais e agropecuárias, tais como madeira, 
óleo de palma, soja, açúcar, borracha, celulose e papel, carne 
e algodão, são essenciais para o fornecimento dos alimentos, 
combustível e fibras necessários para uma população global 
que cresce em número e riqueza.

Se bem gerenciada, a produção de commodities pode atender 
a essa demanda crescente e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável no longo prazo. Mas, se for mal implementada, 
essa produção pode causar problemas ambientais e sociais, 
que vão desde o desmatamento a violações dos direitos 
humanos.

A missão do Proforest é ajudar as pessoas a produzir e 
comprar recursos naturais de forma sustentável.

Trabalhamos em toda a cadeia de fornecimento para apoiar 
a produção e compra sustentáveis de matérias-primas, 
trabalhando diretamente com produtores e empresas da 
cadeia de fornecimento, bem como com governos, sociedade 
civil e comunidades.

Temos mais de 15 anos de experiência trabalhando 
diretamente com mais de 1000 cadeias de fornecimento 
agropecuário e florestal, e também com produtores, governos, 
pequenos produtores e comunidades em mais de 40 países.

Como trabalhamos 
Oferecemos suporte às pessoas que estão envolvidas na 
produção, compra e controle de commodities agropecuárias 
e florestais à medida que elas migram em direção a práticas 
mais sustentáveis.

Fazemos isso de três maneiras:

• Ajudamos empresas e organizações a implementar 
práticas responsáveis na produção e compra de óleo de 
palma, soja, açúcar, produtos florestais, carne e outras 
commodities.

• Desenvolvemos capacidade entre governos, produtores, 
processadores, compradores, auditores e sociedade civil 
para compreender o que produção e compra responsável 
significam na prática.

• Apoiamos iniciativas envolvendo múltiplas partes 
interessadas para promover confiança e consenso entre 
os diversos atores, para desenvolver maneiras práticas 
de estimular a produção e compra responsável de 
commodities agropecuárias e florestais. 

Uma perspectiva única
O Proforest é uma associação sem fins lucrativos 
única, que atua por meio de uma combinação de 
programas e serviços de consultoria.

Por meio dos nossos serviços de consultoria, 
trabalhamos diretamente com as empresas, 
oferecendo suporte na transição para melhores 
práticas.

Nossos programas criam um ambiente 
favorável para lidar com as principais barreiras 
às melhores práticas, pois promovem o 
reconhecimento dos problemas e desenvolvem 
capacidades e apropriação locais das iniciativas 
de sustentabilidade.

Graças à combinação dessas duas abordagens, 
estamos estrategicamente posicionados para 
ajudar a preencher as lacunas entre empresas, 
governos e sociedade civil e a desenvolver 
abordagens práticas de produção e compra 
responsável, que possam ajudar a transformar os 
setores de commodities.



Alcançar resultados 
Identificamos quatro passos no desenvolvimento dos setores de commodities florestais e agropecuárias sustentáveis. 
Esses passos são aplicáveis no nível de empresas, commodities ou países.

Nossa equipe
Com escritórios regionais em Gana, Brasil e Malásia e nosso escritório internacional localizado no Reino Unido, nossa equipe 
fala mais de 20 idiomas e tem vasta experiência de trabalho local em mais de 40 países em todo o mundo.

Para saber mais, visite o nosso site: www.proforest.net

Reconhecimento
O primeiro passo em 
qualquer processo de 
mudança é compreender 
os problemas, as 
oportunidades e mudanças 
necessárias. É um processo 
contínuo para cada novo 
problema, commodity, 
país ou grupo de partes 
interessadas. 

O Proforest trabalha com 
parceiros e clientes para 
identificar questões que 
são relevantes para eles. 
Fornecemos treinamento 
e desenvolvimento de 
capacidades para
conscientizar empresas, 
governos e sociedade 
civil.

Compromisso
Para gerar uma mudança – 
seja em uma cadeia individual 
de fornecimento ou na escala 
de um setor inteiro – governos, 
empresas e sociedade civil 
precisam decidir agir e 
planejar o que fazer. É preciso 
haver um compromisso com a 
mudança.

O Proforest fornece suporte 
a empresas e outras 
organizações para assumir 
compromissos ambiciosos, 
mas viáveis, comunicá-los 
de forma efetiva, interna e 
externamente, e planejar 
como implementá-los.

Implementação
Implementar a produção e 
compra responsável é uma 
tarefa complexa. Produtores 
e gestores da cadeia de 
fornecimento precisam saber 
como interpretar requisitos 
ambientais e sociais 
genéricos em seu contexto 
específico.

O Proforest trabalha com 
produtores, governos e 
iniciativas envolvendo 
diversas partes 
interessadas para fornecer 
interpretações claras 
de “produção e compra 
responsável” e também 
para ajudar produtores e 
fornecedores a satisfazer 
esses requisitos.

Impacto
Para ter um impacto real, 
que ofereça modos de vida 
sustentáveis em áreas 
sustentáveis, iniciativas 
individuais de produção e 
compra responsável precisam 
estar integradas entre si e 
com outras iniciativas de 
sustentabilidade.

O Proforest trabalha 
proativamente com 
parceiros e clientes para 
integrar iniciativas na 
escala de jurisdições e 
paisagens. Temos como 
foco apoiar a apropriação 
e benefício locais das 
iniciativas, transformando 
toda a cadeia de 
fornecimento.
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Reconhecimento: 
Compreender os 
problemas

Compromisso: 
Decidir agir

Implementação: 
Implantar melhores 
práticas

Impacto: 
Integrar iniciativas em 
escala

Escritório Internacional (RU) 
T: +44 (0) 1865 243 439 
E: info@proforest.net

Escritório do Sudeste Asiático (Malásia) 
T: +60 (0)3 2242 0021 
E: southeastasia@proforest.net

Escritório da América Latina (Brasil)
T: +55 (61) 8624 2519 
E: americalatina@proforest.net

Escritório da África (Gana)
T: +233 (0)302 542 975 
E: africa@proforest.net


