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Como garantir a compra
responsável na prática: uma
abordagem integrada
Ao longo dos últimos anos, muitas empresas
de cadeia de fornecimento assumiram
compromissos de compras responsáveis de
commodities florestais e agropecuárias. Esses
compromissos lidam com problemas como:
desmatamento, perda de biodiversidade, uso
de água, conflitos de terra, desenvolvimento
de comunidades, direitos humanos, trabalho
infantil e condições de trabalho.
A implementação desses compromissos na
prática muitas vezes representa um desafio,
porque compromissos de compra responsável
estão relacionados à produção, e muitos
atores da cadeia de fornecimento têm pouco
ou nenhum contato com os produtores. As
cadeias de fornecimento são geralmente muito
complexas, envolvendo vários intermediários,
chegando a centenas ou mesmo milhares
de produtores (ver Figura 1). Empresas com
cadeias de fornecimento precisam adotar
diferentes abordagens a fim de implementar
seus compromissos na prática.
Existem três abordagens principais que
podem ser utilizadas pelas empresas:
certificação, cumprimento legal e
engajamento do fornecedor. Cada uma
dessas abordagens tem pontos fortes e
fracos e podem funcionar melhor em algumas
situações do que em outras. Para garantir os
compromissos de compra na prática, pode ser
necessário adotar uma combinação das três
abordagens.

Pontos principais
• Compromissos de compra responsável são
feitos por empresas da cadeia de fornecimento,
mas a maioria dos compromissos referese a práticas de produção, de modo que
é necessário estabelecer vínculos com a
produção.
• Certificação, cumprimento legal e programas
de engajamento do fornecedor têm um papel
crucial no cumprimento dos compromissos:
não existe uma única “abordagem correta”.
• Iniciativas jurisdicionais ou em escala de
paisagem podem fornecer um esquema para a
implementação de todas essas abordagens.
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Figura 1: A complexidade de uma cadeia de fornecimento de commodities
Cadeias de fornecimento costumam ser descritas como fluxos que começam nos produtores no início da cadeia, passando por usinas e refinadoras, até
chegar aos fabricantes e varejistas (Figura 1a). Há um rápido aumento no número de produtores fornecendo para uma empresa individual em cada fase da
cadeia de fornecimento (Figura 1b). A figura mostra apenas três fornecedores em cada fase. Na realidade, muitas vezes existem bem mais do que três, de
forma que é provável que uma empresa no final da cadeia tenha um enorme número de produtores em sua base de fornecimento. Fabricantes ou varejistas
de grande porte que já mapearam sua base de fornecimento encontraram mais de 1000 usinas ou agregadores e muito mais que 10.000 produtores.

Implementação de compromissos na prática
Certificação
Nas duas últimas décadas, vimos o surgimento de uma vasta
gama de programas de certificação voluntária. Alguns estão
relacionados a setores específicos, incluindo florestas, óleo
de palma, açúcar, café ou soja; outros lidam com questões
específicas, como comércio justo, produção de orgânicos ou
direitos trabalhistas.
A certificação possui alguns pontos fortes. Ela oferece
um sistema independente para garantir que um padrão
conhecido está sendo respeitado. Do ponto de vista do
comprador, trata-se de algo familiar (normas de segurança
e qualidade já existem há quase um século) e de simples
implementação (o produto é certificado? Sim ou não). Para os
produtores, a certificação permite mantê-los independentes
do comprador, já que eles mesmos detêm a certificação.
A certificação também conta com sistemas para lidar com
cadeias de fornecimento complexas através da certificação
de “cadeia de custódia”. Não é de se estranhar, portanto,
que esse sistema tenha sido amplamente adotado por
empresas da cadeia de fornecimento como um mecanismo
para cumprirem seus compromissos de compra responsável.

Um dos principais pontos fortes dos programas de certificação
com múltiplas partes interessadas é o fato de que eles reúnem
diversos atores, incluindo os produtores, compradores, ONGs
ambientais e sociais, comunidades e acadêmicos. Trata-se
de uma plataforma em que eles podem desenvolver normas,
discutir questões e solucionar desafios, bem como entender
melhor o ponto de vista das outras partes.
No entanto, a certificação também enfrenta alguns desafios
significativos. Muitos produtores têm dificuldades para lidar
com os custos e a burocracia da certificação, e a inclusão de
pequenos produtores tem sido um desafio à parte. A certificação
é voltada para produtores individuais e o impacto pode ser
bastante limitado quando apenas um ou dois produtores são
certificados em uma determinada região. Os produtores muitas
vezes se mostram resistentes diante dos custos adicionais
da certificação, em um contexto onde estão competindo
com os produtores não certificados. Além disso, existem
desafios persistentes para o produtor conseguir manter uma
elevada garantia de qualidade por meio de avaliações de
sustentabilidade suficientemente robustas.

Além da certificação
O conceito “além da certificação” vem ganhando destaque recentemente – porém, há duas interpretações. Tem
sido sugerido que, como a certificação não é apropriada para todas as situações, ela de alguma forma “falhou” no
seu propósito, e precisamos avançar para algo novo, o que não é uma abordagem muito útil.
A segunda interpretação é que a certificação é – e continuará sendo – uma ferramenta eficaz e prática em muitas
situações. No entanto, em alguns casos, muita confiança foi colocada nesta única abordagem sem que fosse
considerado se ela era apropriada para circunstâncias específicas. Portanto, quando “além da certificação” é
utilizado para enfatizar a necessidade de uma reflexão que combine abordagens diferentes, trata-se de um conceito
muito útil.

Cumprimento legal
Embora muitas vezes negligenciado, o atendimento a
requisitos legais desempenha um papel importante no
cumprimento de compromissos de compra responsável.
Em muitos países, algumas ou todas as questões
relevantes já são exigidas por lei, e se a lei é devidamente
cumprida, então nenhum trabalho adicional é necessário,
poupando tempo e esforço de produtores e compradores
(ver Figura 2). Para cada país de origem é relativamente
simples descobrir se uma questão está prevista em lei e
se a lei é aplicada. Isso constitui uma base para decidir se
qualquer trabalho adicional é necessário para assegurar
que os compromissos sejam cumpridos.
O atendimento a requisitos legais também tem a vantagem
de ser uma exigência para todos os produtores – grandes
ou pequenos. Se um produtor não cumpre a lei, é razoável
pedir que ele comece a fazê-lo. Isso evita preocupações
com a burocracia e os custos adicionais para certificação.

O cumprimento da legislação, no entanto, não é
uma panaceia. As exigências legais podem variar
consideravelmente entre os países, de forma que o
atendimento a requisitos legais satisfaz compromissos
de compra responsável em alguns países, mas não em
outros. Além disso, embora alguns países possuam boas
leis, a aplicação é falha: confirmar a adequação legal
requer a verificação de cada produtor individualmente, o
que aumenta os custos e a burocracia de maneira muito
semelhante à certificação.
Uma empresa da cadeia de fornecimento também precisa
entender suficientemente bem sua cadeia para saber onde
estão os seus produtores, e como rastrear produtos legais
na cadeia sem certificação de cadeia de custódia. Para
cadeias de fornecimento pequenas, isso é relativamente
fácil, mas para as cadeias de fornecimento complexas,
pode ser uma tarefa desafiadora.
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Figura 2: Cumprimento legal e compra responsável
No país A, um sistema jurídico forte e bem aplicado abrange questões relevantes. Compromissos de compra responsável estão sendo cumpridos.
Nenhum trabalho adicional é necessário. No país B, o sistema jurídico é fraco e/ou mal aplicado. Serão necessárias medidas adicionais para cumprir
os compromissos.

Engajamento do fornecedor
O engajamento dos fornecedores também é importante, e
complementa abordagens de cumprimento legal e certificação
para compra responsável. Ao contrário da certificação ou
o cumprimento legal, não há nenhum sistema pré-definido
de engajamento do fornecedor, mas sim uma sequência
de boas práticas. Isso envolve o mapeamento da base de
fornecedores e a avaliação do risco do produtor não cumprir
os compromissos da compra responsável. Isso ajuda a
identificar as prioridades para continuação ou ampliação do
engajamento, a fim de verificar as práticas dos produtores
no local. Quando eles não cumprirem os compromissos
de compra responsável, é necessário tomar medidas para
auxiliar a mudança. Finalmente, é importante adotar uma
abordagem transparente para monitorar o andamento e tratar
as reclamações (ver “Compra responsável: Um guia prático”,
do Proforest).
Como o engajamento direto proporciona muito mais
flexibilidade que a certificação ou o cumprimento legal, as
abordagens podem ser adaptadas para diferentes situações.
Ele também concentra os recursos nos fornecedores de risco

mais elevado, muitas vezes envolvendo suporte ativo para
melhorias, proporcionando um sistema para produzir um
impacto positivo significativo.
Como ocorre em outras abordagens, no entanto, o engajamento
do fornecedor tem suas limitações. Ele pode demandar muitos
recursos –particularmente no início– o que torna difícil para
pequenas ou médias empresas desenvolver seus próprios
programas de engajamento do fornecedor. Essa abordagem
também depende da colaboração dos fornecedores em
prover informações sobre a cadeia de fornecimento e se
envolver ativamente em uma mudança positiva. Nem todos
os fornecedores estão interessados em colaborar, e quando
uma empresa tem capacidade limitada de pressionar seus
fornecedores, isso pode representar uma séria restrição.
Além disso, a empresa pode criar uma sobrecarga excessiva
para fornecedores no início da cadeia, que recebem várias
solicitações sobre a mesma informação (em diferentes
formatos), feitas por clientes diferentes, ou que são obrigados
a se submeter a diversas visitas de avaliação agendadas por
diferentes clientes.

Iniciativas jurisdicionais ou em escala de paisagem
Há um foco crescente nas iniciativas jurisdicionais ou em escala de paisagem como um mecanismo para aumentar
o impacto dos compromissos de compra e produção responsável (ver Briefing 02: Introdução a iniciativas
jurisdicionais ou em escala de paisagem para commodities agropecuárias).
Não há nenhuma definição formal, mas essas iniciativas são desenvolvidas e implementadas na escala de uma
jurisdição (isto é, governo local ou nacional) com a participação do governo e de outras partes interessadas, tais
como grupos da sociedade civil, ONGs, comunidades, empresas do setor privado ou produtores rurais. Essas partes
interessadas concordam com um ou mais objetivos comuns (por exemplo, reduzir o desmatamento, eliminar o
trabalho infantil, apoiar os pequenos produtores ou melhorar a produção) e alinham suas atividades e contribuição
(por exemplo, incentivos, programas de apoio, políticas e planejamento, campanhas) de modo a serem mais
eficazes. A responsabilização, incluindo a governança no longo prazo monitoramento e transparência, comunicação,
revisão de processos e mecanismos para lidar com problemas e queixas, também são necessários para fornecer
credibilidade e garantias.
Fica claro que esse tipo de iniciativa pode ser muito útil para ajudar na implementação das três abordagens, e
também pode ser a melhor maneira de enfrentar alguns dos maiores desafios.
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