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Atualmente, muitas empresas estão comprometidas 
com a produção e compra responsável de 
commodities agropecuárias e florestais, como 
óleo de palma, soja, açúcar, madeira e celulose e 
papel. Estes compromissos abrangem uma série de 
questões como direitos humanos, desmatamento, 
biodiversidade, direitos da comunidade e dos 
trabalhadores, posse da terra e mudanças 
climáticas.

As empresas utilizam uma variedade de mecanismos 
para implementar os seus compromissos de 
produção e compra responsável. Estes incluem 
certificação voluntária, iniciativas setoriais e 
programas individuais de empresas, todos bem-
sucedidos na implementação de melhores práticas 
(Figura 1).

Muitas destas questões estão contempladas, em 
maior ou menor grau, nas legislações nacionais. 
Embora operar dentro da legalidade possa não 
garantir a sustentabilidade ou mesmo o cumprimento 
de todos os compromissos assumidos pelas 
empresas da cadeia de fornecimento, a legalidade 
pode fornecer uma base sólida sobre a qual avançar, 
tornando-se uma ferramenta importante para 
garantir a compra e produção responsáveis.
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Avançando na legalidade

Figura 1: Uma combinação de abordagens, incluindo 
certificação, engajamento de fornecedores e 
conformidade legal, pode ajudar as empresas a garantir 
seus compromissos de compra e produção responsáveis. 
Iniciativas em escala de paisagem ou jurisdicionais 
podem apoiar todas estas abordagens. Isso é discutido 
com mais detalhes no Briefing 01: Como garantir 
a compra responsável na prática: uma abordagem 
integrada.

Pontos principais

• O cumprimento legal pode ser combinado 
com outras abordagens, como certificação 
e engajamento do fornecedor, para 
ajudar as empresas a entregarem seus 
compromissos de produção e compra 
responsáveis.

• O foco sobre o cumprimento legal pode 
fornecer uma abordagem para as empresas 
trabalharem com os governos na criação 
de mudanças no longo prazo e em larga 
escala.

• Os requisitos legais diferem entre os países, 
tanto em termos do que se é exigido quanto 
ao nível de aplicação das leis, de modo 
que o cumprimento legal por si só não 
garante que os compromissos de compra e 
produção responsável serão cumpridos.
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Todos precisam operar legalmente

Melhor integração com o governo

Vantagens de avançar na legalidade

Embora os compromissos de compra e produção 
responsáveis sejam voluntários, o cumprimento legal não 
é. Todos os produtores, grandes ou pequenos, devem 
operar legalmente. A implementação de requisitos legais 
deve, portanto, fazer parte do custo normal dos negócios, e 
não ser um encargo adicional.

Para grandes empresas, particularmente aquelas de 
capital aberto a investimento do público, a conformidade 
legal é extremamente importante. É a principal prioridade 
para a gerência executiva e os membros do conselho, 

O foco sobre o cumprimento legal fornece um ponto 
imediato de colaboração entre o governo e o setor 
privado, onde eles podem trabalhar juntos para apoiar a 
sustentabilidade. Isso também pode ter um alto impacto na 
governança. Em geral, os recursos naturais são manejados 
de forma mais sustentável onde a governança é mais 
forte. O alinhamento dos interesses do setor privado com 
os do governo pode apoiar uma melhor implementação 
e aplicação da lei e reforçar a governança global dos 
recursos naturais. 

Figura 2: Se o cumprimento legal se torna a nova normalidade, mudanças relativamente menores são necessárias para implementar 
os compromissos de produção e compra responsáveis, tornando-os mais fáceis de se alcançar e mais competitivos para implementar.

Embora a certificação, as iniciativas setoriais e os 
programas corporativos possam apoiar o progresso em 
direção a melhores práticas de produção, ainda existem 
desafios para estas abordagens: 

• Elas operam dentro de cadeias de fornecimento 
individuais e em muitos casos isoladas do contexto 
político e legal mais amplo do país. Isso significa que os 
custos podem ser elevados e o impacto final pode ser 
limitado.

• Os produtores podem resistir às exigências para 
implementar requisitos ou compromissos voluntários 
quando estes são muito onerosos, impraticáveis no 
contexto local, ou impostos de fora do país. 

Avançar ativamente na legalidade é uma maneira 
de incorporar compromissos voluntários e processos 
industriais no contexto nacional de cada país e trazer 
potencialmente uma série de benefícios adicionais. 

Reduzindo as diferenças

Em regiões onde as práticas de produção usuais são 
ruins, os custos adicionais de se operar em um padrão 
mais elevado podem tornar os produtores engajados 
pouco competitivos. Em muitos destes locais, os requisitos 
legais são relativamente robustos, mas a implementação 
e aplicação são fracas. Se implementação e aplicação 
da legislação são melhoradas e todos os produtores 
precisam operar em um nível mínimo de cumprimento 
legal, a base de normalidade será elevada. Isso reduzirá 
os custos adicionais necessários para obter certificação 
ou implementar a produção responsável, o que poderia 
ajudar os produtores comprometidos a permanecerem 
competitivos (Figura 2).

portanto pensar a produção e compra responsáveis em 
termos de cumprimento legal pode ajudar a atrair apoio e 
atenção da alta gestão. 

Produção responsável Produção responsável

CUMPRIMENTO LEGAL BAIXO LEGALIDADE: A NOVA NORMALIDADE

Certified farms or plantations Certified farms or plantations
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O programa de Aplicação da Legislação Florestal, 
Governança e Comércio (FLEGT) da União Européia 
(UE) é um dos principais exemplos sobre o avanço da 
legalidade. Uma parte fundamental do Plano de Ação do 
FLEGT é a negociação de Acordos de Parceria Voluntários 
entre os países produtores e a UE. Uma vez em vigor, o 
país produtor desenvolve um esquema de concessão 

O cumprimento legal pode não fornecer um padrão tão 
elevado de práticas como os requisitos de uma empresa 
ou de certificações. No entanto, se for aplicado em todo 
o setor, o impacto pode ser muito significativo. Uma 
paisagem sob gestão legal pode ser mais sustentável 
no longo prazo do que as pequenas ‘ilhas’ de produção 
responsável em um ‘mar’ de práticas ilegais e destrutivas 
(Figura 3).

Escala e permanência

Limitações no avanço da legalidade

Figura 3: Em alguns casos, o impacto global da implementação dos requisitos legais em uma paisagem pode ser maior do que ter 
‘ilhas’ isoladas de produção responsável rodeadas por práticas ruins.

Quando os compromissos voluntários do setor privado 
assumidos pelos clientes ou investidores são o principal 
fator para melhorias em práticas de produção, existe 
um risco de que as melhorias sejam perdidas se esses 
clientes ou investidores se deslocarem para outro lugar. O 
cumprimento legal por sua vez não é voluntário e, uma vez 
que o cumprimento e a aplicação sejam difundidos em um 
setor, há maior probabilidade que as melhorias nas práticas 
de produção sejam permanentes.

Está claro que aumentar a legalidade possui muitas 
vantagens e é quase sempre uma abordagem útil. No 
entanto, implementar compromissos de produção e 
compra responsáveis não é uma panaceia, existem 
limitações, incluindo:

• Os requisitos legais variam de país para país, de 
modo que a ‘legalidade’ não fornece um padrão de 
desempenho consistente.

• A legalidade garante o cumprimento de alguns 
compromissos de compra responsável melhor do que 
outros e varia de lugar para lugar. Por exemplo, o fim 
do trabalho infantil poderia ser alcançado através da 
aplicação da legislação existente em muitos países 

(embora não em todos), enquanto o desmatamento 
zero não é um requisito legal em muitos países 
tropicais.

• Onde a aplicação é muito fraca, pode ser extremamente 
difícil saber se os requisitos legais estão sendo 
implementados genuinamente sem uma auditoria 
independente, exigindo recursos semelhantes aos 
necessários para a certificação.

Como parte de uma abordagem integrada para garantir 
o cumprimento de compromissos de produção e compra 
responsáveis, entretanto, a legalidade é uma ferramenta 
importante.

ILHAS DE PRODUÇÃO RESPONSÁVEL LEGALIDADE EM TODA A PAISAGEM

de licenças para a importação da madeira e toda a 
madeira exportada para a UE deve ser acompanhada por 
uma licença confirmando que foi legalmente produzida. 
Embora existam muitos desafios, uma análise recente do 
FLEGT confirmou que o programa ajudou a melhorar a 
governança florestal em todos os países parceiros. Mais 
informações em www.flegt.org.

Legalidade em ação 1: FLEGT

BUSINESS AS USUAL WITH INITIATIVE

http://www.flegt.org/


A taxa atual de desmatamento é muito menor no 
Brasil do que no passado, mas ainda representa um 
risco para as empresas comprometidas com cadeias 
de fornecimento livres de desmatamento. Encontrar 
a forma mais eficaz de garantir o cumprimento deste 
compromisso é, portanto, muito importante.
O Código Florestal Brasileiro fornece um enquadramento 
legal forte para proteger grande parte da vegetação 
nativa remanescente em terras privadas (ver box abaixo). 
Mas, sua aplicação ainda é falha. Por outro lado, há 
uma variedade de iniciativas voluntárias que contribuem 
para a proteção de áreas de vegetação nativa não 
cobertas pelo Código Florestal. Estes dois elementos – 
leis e iniciativas voluntárias – estão sendo combinados 
para fornecer uma abordagem prática para garantir o 
cumprimento de compromissos de ‘desmatamento zero’.
É importante que as empresas trabalhem nas 
duas frentes ao mesmo tempo, numa abordagem 
concomitante (Figura 4).

Para fazer o download deste documento em outros idiomas, acesse www.proforest.net/publications

Legalidade em ação 2: A abordagem brasileira para desmatamento ilegal e 
desmatamento zero

Figura 4: Abordagem concomitante para ‘desmatamento zero’

Nível de desempenho

Número de agricultores

 Isso significa assegurar: 
• A implementação completa do Código Florestal 

por todos os produtores e empresas da cadeia de 
fornecimento, eliminando gradualmente a compra 
de produtores em não conformidade, com início 
imediato.

• A completa eliminação do desmatamento das 
cadeias de fornecimento até 2020, identificando e 
atuando nas lacunas existentes entre os requisitos 
legais e compromissos das empresas. Sempre 
que possível, as iniciativas existentes devem ser 
utilizadas, como certificação, moratórias, zonas livres 
de desmatamento e outras abordagens jurisdicionais.

A abordagem concomitante alinha empresas e 
governo em apoio ao Código Florestal e incorpora a 
legislação nacional na prática de compra responsável. 
O cumprimento legal por si só pode não ser suficiente 
em todas as situações e medidas adicionais podem ser 
necessárias. 

Legalidade em ação 3: Avançando na legalidade para o óleo de palma africano
Uma nova iniciativa, liderada pelo Proforest na África 
Ocidental e Central, está desenvolvendo orientações sobre 
como utilizar o cumprimento legal como ponto de partida 
para garantir o cumprimento de compromissos de produção 
responsável ou atender aos requisitos de certificação.

A iniciativa inclui tanto a legislação como o direito 
consuetudinário e examina as implicações para os 
pequenos produtores, assim como para as grandes 
empresas. A orientação prática está sendo desenvolvida 
para indicar como o cumprimento legal pode ser utilizado 
como base para a produção responsável, identificando as 

lacunas entre os requisitos legais e requisitos de compra, 
e avaliando como estes podem ser abordados. A iniciativa 
também está analisando as questões que surgem 
quando os compromissos de compra responsável ou 
requisitos de certificação entram em conflito com a lei. 

Isso pode acontecer, por exemplo, quando há um 
requisito legal para desmatar áreas de concessão 
mesmo se estas  possuírem uma área de floresta 
valiosa. A iniciativa também está examinando os desafios 
específicos que o cumprimento legal apresenta para 
pequenos produtores e para mulheres.

O Código Florestal Brasileiro

O Código Florestal é uma parte central da 
legislação que regula o manejo e uso da terra 
em propriedades privadas. Ele exige que os 
proprietários de terras conservem a vegetação 
nativa nas propriedades rurais: 

• Criando uma Reserva Legal que ocupe uma 
porcentagem específica da área da propriedade 
(variando de 20% a 80%, dependendo da 
região).

• Estabelecendo áreas ambientalmente sensíveis, 
as Áreas de Preservação Permanente (APPs), 
para conservar recursos hídricos e prevenir a 
erosão do solo. 
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