
Programas do Proforest
O Proforest visa melhorar a produção e as cadeias de fornecimento de soja, 
carne, óleo de palma, açúcar, madeira e outras commodities, tornando-as 
mais sustentáveis. Por meio de nossos serviços de consultoria, trabalhamos 
diretamente com produtores e empresas da cadeia de fornecimento para ajudar 
na implementação de melhores práticas. Mas, algumas das principais barreiras 
para a mudança não podem ser superadas pelas empresas, individualmente. 
É necessária a colaboração em maior escala para criar um ambiente propício 
para a mudança. Os programas sem fins lucrativos do Proforest apoiam estas 
iniciativas colaborativas.

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

Alcançar práticas sustentáveis de produção e compra no setor agropecuário 
é uma tarefa complexa. Ela deve equilibrar demandas econômicas, sociais 
e ambientais, que podem variar dependendo do país e ambiente. Nossa 
experiência de consultoria nos ajuda a entender as barreiras ao progresso em 
diferentes commodities e regiões. Nos nossos programas, trabalhamos com 
parceiros locais a fim de superar essas barreiras e criar um ambiente favorável, 
no qual a sustentabilidade possa florescer.

Fornecemos suporte técnico e construimos capacidades para permitir que as 
partes interessadas – incluindo os governos, setor privado, organizações da 
sociedade civil e comunidades locais – entendam, participem e se apropriem de 
iniciativas de sustentabilidade. Reunimos pessoas em iniciativas que envolvem 
múltiplas partes interessadas para ajudar a criar abordagens e ferramentas 
robustas que possam ser implementadas em escala de paisagem.

Nossos programas
O Programa de Suporte à Iniciativa de Múltiplas Partes Interessadas 
fornece assistência técnica a processos que envolvem múltiplas partes 
interessadas, incluindo RSPO, RTRS, FSC, Pacto Global da ONU, Tropical Forest 
Alliance (TFA 2020) e abordagens emergentes em escala de paisagem.

O Programa Internacional de Desenvolvimento de Capacidades coordena 
nosso trabalho de desenvolvimento de capacidades locais através de 
conscientização, treinamento formal e experiência de campo. 

A Africa Practitioners Network é pioneira na implementação de uma 
abordagem de longo prazo para o desenvolvimento de capacidades locais em 
toda a África Ocidental e Central, com foco na orientação feita por mentores.

Os Programas de Produção e Compra Responsável do Proforest na África, 
Sudeste Asiático e América Latina têm como foco as questões-chave em cada 
região e reúnem as partes interessadas para desenvolver abordagens práticas 
para implementar compromissos de sustentabilidade. 

O Programa de Pequenos Produtores oferece suporte à integração de 
pequenos produtores nas cadeias de fornecimento responsável. O Proforest 
é membro da Parceria SHARP (Aceleração de Pequenos Produtores por meio 
da Produção e Compra Responsável) e abriga sua secretaria.

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 a lacuna 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.



Desenvolvimento de capacidades para governança da 
pecuária sustentável no Brasil 
O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) reúne representantes da 
cadeia de valor da pecuária no Brasil, incluindo fazendeiros, representantes 
da indústria, varejistas, bancos e organizações da sociedade civil. Com o apoio 
do Proforest, o GTPS melhorou seus procedimentos e práticas de governança, 
desenvolveu o seu programa e atraiu um financiamento significativo. O 
GTPS agora está crescendo, atraindo novos membros e desenvolvendo 
sua capacidade de encontrar soluções para os prementes desafios de 
sustentabilidade que o setor pecuário enfrenta no Brasil.

Experiência prática
A Africa Practitioners Network (APN) vai além de cursos de formação para 
desenvolver a experiência prática para a produção responsável nos setores 
florestal e de óleo de palma na África Ocidental e Central. Trabalhando com seis 
parceiros da sociedade civil e nove empresas produtoras em Camarões, Gabão 
e Gana, a APN oferece um trabalho prático de tutoria para os profissionais locais 
de recursos naturais. Estagiários são recebidos por empresas produtoras, o 
que lhes proporciona um conhecimento profundo sobre os aspectos práticos da 
produção responsável e como padrões de sustentabilidade são implementados 
e auditados.

Compra responsável para um modo de vida sustentável
O sistema RSS (Compra Responsável de Pequenos Produtores), desenvolvido 
pela Parceria SHARP, tem como objetivo ajudar as empresas a gerenciar os 
riscos de práticas ambientais e sociais deficientes, enquanto ajuda pequenos 
produtores que são fornecedores a melhorar as práticas de produção e a 
segurança do seu modo de vida. O Proforest implantou a fase piloto do processo 
RSS com a empresa hondurenha Jaremar e seus fornecedores. Esse processo 
encorajou a empresa, ONGs e grupos locais a discutir abertamente as relações 
dos pequenos produtores com a empresa, problemas de mão de obra, condições 
de trabalho e conflitos de terra.

Trabalho com pequenos produtores
Garantir que pequenos produtores possam acessar e se beneficiar de mercados de commodities produzidas com 
responsabilidade é um tema comum a todos os nossos programas. Trabalhamos com parceiros do setor privado para expandir 
as oportunidades para pequenos produtores, reduzir os impactos ambientais e sociais negativos da produção de commodities, e 
melhorar o modo de vida dos pequenos produtores.

Apoio a iniciativas de múltiplas partes interessadas 
Trabalhamos com iniciativas de múltiplas partes interessadas, tais como mesas redondas de commodities, processos da ONU, 
redes e parcerias que reúnem governos, sociedade civil e setor privado. Contribuímos com nosso conhecimento técnico para apoiar 
processos de desenvolvimento de diretrizes para a produção responsável de commodities agropecuárias.

Uma breve amostra do nosso trabalho
A partir da nossa vasta gama de programas, alguns exemplos demonstram a diversidade do nosso trabalho.
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Treinamento e desenvolvimento de capacidades
Compartilhamos nossa experiência em avaliação e implementação de padrões de sustentabilidade através dos nossos 
programas de treinamento e desenvolvimento de capacidades. Trabalhamos com empresas de pequeno e médio porte, 
bem como com auditores, governos e sociedade civil para ajudar todas as partes a compreender, implementar e avaliar os 
avanços na implementação de padrões de sustentabilidade.

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


