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Cumprimento dos compromissos das
empresas com desmatamento zero
em cadeias de commodities
O desmatamento associado à produção de
commodities, incluindo óleo de palma, soja, cacau,
carne e papel e celulose continua a ser uma
preocupação global. Em resposta, muitas empresas
comprometeram-se a eliminar o desmatamento de
suas cadeias de fornecimento de commodities até
2020, com base na resolução do Consumer Goods
Forum sobre o desmatamento líquido zero e a
Declaração de Nova York sobre Florestas.
Grandes avanços foram conquistados com novas
abordagens e ferramentas que ajudam as empresas
da cadeia de fornecimento a implementar seus
compromissos, definindo e identificando florestas,
bem como monitorando o desmatamento em
suas bases de suprimento. No entanto, as taxas
de desmatamento permanecem altas em muitos
locais e, à medida que 2020 se aproxima, há
uma necessidade urgente de rever o progresso no
cumprimento desses compromissos e identificar e
enfrentar os desafios que ainda permanecem.
Este briefing examina dois pontos fundamentais,
identificados através do trabalho em andamento
com os principais setores de “commodities de
desmatamento”, que precisam ser abordados
para garantir que os compromissos possam ser
implementados e as florestas protegidas:
• Como as iniciativas da cadeia de fornecimento
podem ir além da definição e monitoramento do
desmatamento para ajudar as empresas da cadeia
a apoiar a proteção florestal na prática? Isso é
discutido na Seção 1.
• Qual é o papel dos atores da cadeia de
fornecimento de commodities e das relações
comerciais no combate ao desmatamento?
E quando podem ser necessárias outras
abordagens? Isso é discutido na Seção 2.

Pontos principais
• O cumprimento efetivo de compromissos de
desmatamento zero pelas empresas da cadeia
de fornecimento requer muito mais foco na
orientação sobre como as empresas podem
apoiar a proteção das florestas na prática.
• Abordar o desmatamento é complexo porque é
específico para cada local, com uma variedade
de fatores latentes, envolvendo diferentes atores
e exigindo diferentes abordagens para se engajar
com sucesso. Isso requer um foco maior nos
componentes socioeconômicos do desmatamento,
bem como nos desafios técnicos.
• Abordar o desmatamento através das cadeias de
suprimentos apresenta um desafio particular para
as empresas porque muito do desmatamento é
realizado por atores que ainda não são produtores
ou fornecedores. Nesses casos, não podemos
usar as estratégias usuais de engajamento por
meio de relações comerciais implantadas por
atores da cadeia de fornecimento.

1. Ampliando o foco de “definição” para “proteção”
Existem várias etapas que são necessárias para
sustentar o cumprimento de compromissos com o
desmatamento zero. Existe a necessidade de definir
o que é “floresta”1 e o que significa “desmatamento”;
identificar florestas naturais relevantes na base
de produção, proteger as florestas identificadas e
monitorar sua proteção ao longo do tempo
(Figura 1).
Diversas iniciativas foram desenvolvidas para apoiar
e orientar a implementação dos compromissos das
empresas. Isso permitiu avanços significativos em
muitos aspectos, mas o foco maior foi em definições,
identificação e monitoramento (ver Figura 1). Até
o presente, há muito menos foco na proteção das
florestas identificadas e na orientação sobre o papel
das empresas nessa proteção. Isso agora está se
tornando uma barreira séria para o progresso.
Os métodos de definição, identificação e
monitoramento muitas vezes funcionam bem
em regiões ou países inteiros, permitindo uma
implantação rápida porque são principalmente
abordagens técnicas, que podem usar tecnologias
de sensoriamento remoto facilmente aplicadas em
escala e à distância. Proteção é muito diferente.
É altamente específico para o contexto e deve ser
aplicado na prática, exigindo o envolvimento com
atores locais relevantes, o desenvolvimento de
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estratégias adequadas e o compromisso a longo
prazo, a fim de abordar os fatores socioeconômicos
locais do desmatamento que variam de um lugar
para outro.
Portanto, para identificar e implementar as
estratégias mais eficazes para enfrentar o
desmatamento em cada local, um primeiro passo
essencial é entender essa complexidade latente (ver
Seção 2) e identificar a estratégia mais eficaz para a
situação existente (ver Seção 3).

Existe uma necessidade urgente de ampliar o
foco das iniciativas da cadeia de fornecimento,
concentrado nas definições e na identificação,
para o desenvolvimento de princípios e
orientações sobre como as empresas podem
apoiar a proteção das florestas na prática.

1

A maioria dos compromissos e iniciativas da empresa
se relaciona com uma ampla gama de habitats naturais
e com a degradação, bem como a perda desses
habitats. Os termos ‘floresta’ e ‘desmatamento’ devem
ser interpretados dessa maneira mais ampla ao longo
deste briefing.
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Empresas estão começando
a usar:
• Compromissos B2B
• Certificação
• Abordagens jurisdicionais
e de paisagem

Figura 1: Houve bastante progresso nas iniciativas da cadeia de suprimentos de commodities para definir, identificar e
monitorar o desmatamento, mas para atender aos compromissos de 2020, é necessário um progresso rápido sobre como
proteger as florestas na prática. Isso é um desafio porque parar o desmatamento é altamente específico ao contexto
e deve ser alcançado no local, exigindo o envolvimento com atores locais e a implantação de estratégias apropriadas
localmente a longo prazo. Isso contrasta marcadamente com as definições, identificação e monitoramento, que podem
usar abordagens amplamente aplicáveis e soluções tecnológicas que podem ser implantadas remotamente.
2

2. Compreendendo a complexidade
A abordagem mais eficaz da proteção varia de
acordo com o contexto socioeconômico e ecológico.
Portanto, é necessário entender o contexto antes de
decidir sobre a abordagem a ser implantada.
Tipologias diferentes:
O desmatamento ocorre em uma grande variedade
de situações que vão desde concessões em larga
escala operadas por empresas comerciais, até
terras privadas e pequenas explorações
administradas por indivíduos, bem como invasões
ilegais (ver Figura 2). Os atores envolvidos, os
direitos que eles têm com relação à terra, sua
motivação para desmatar e o contexto em que
operam, tudo varia enormemente, de modo que
encontrar as estratégias mais efetivas para parar
o desmatamento também precisará variar.
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Pequenas Propriedades
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comunidades

Indivíduos, famílias,
comunidades e
empresas

Indivíduos,
cooperativas, esquemas
empresariais

Indivíduos,
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famílias

Motivações

Commercial

Comercial, subsistência

Subsistência

Especulação, pobreza

Direito à
terra

Áreas grandes,
arrendamento por
tempo determinado

Variedade de áreas,
propriedade privada

Pequenas, vários tipos
de direitos à terra

Normalmente
pequeno, nenhum
direito

Exemplos de
commodities

Óleo de palma,
borracha, fibra

Soja, carne, fibra

A maioria dos
commodities

A maioria dos
commodities

Figura 2: Para enfrentar o desmatamento, é necessário começar compreendendo quem está envolvido no desmatamento,
quais os direitos que eles têm com relação à terra e ao desmatamento e quais são suas motivações.
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Trabalhando com produtores:
Onde o desmatamento é causado por produtores
em expansão de áreas, os atores da cadeia de
fornecimento possuem influência direta através
de relações comerciais e podem exigir que os
produtores se comprometam a serem livres de
desmatamento através de cláusulas contratuais,
requisitos de aprovação de fornecedores,
certificação, acordos de negócios para empresas
(B2B) ou outros mecanismos.
Ainda permanecem desafios. Quando os produtores
fornecem através de múltiplos intermediários ou têm
fácil acesso a compradores ou mercados alternativos
que não requerem produção livre de desmatamento,
o poder de influência comercial é difícil de aplicar e,
nesses casos, podem ser necessárias intervenções
adicionais (ver Seção 3). Também é um desafio
quando os produtores desmataram ilegalmente no
passado, particularmente se os produtores são de
pequena escala e pobres com meios de subsistência
precários, susceptíveis a serem negativamente
afetados pela perda de acesso aos mercados.
Endereçando ‘futuros produtores’:
Um grande desafio, específico para o desmatamento,
é que ocorre antes do início da produção (Figura
3). Com muitos outros compromissos da cadeia de
fornecimentos (direitos trabalhistas, proteção de
água, relações comunitárias), os atores da cadeia
de fornecimento se envolvem diretamente com

Concessões

Desmatamento
por produtores

fornecedores existentes para identificar e resolver
problemas. Embora isso também seja possível
quando os produtores estão expandindo, muitos
desmatadores são atores que ainda não são
produtores.
As empresas da cadeia de fornecimento não
possuem mecanismos para o engajamento direto
com esses atores, uma vez que não existe uma
relação comercial, e muitos desses envolvidos no
desmatamento desconhecem completamente os
compromissos da cadeia de fornecimento. Ainda
assim encontrar uma maneira de engajá-los é crucial
para que as empresas contribuam para o objetivo
mais amplo de parar a perda de floresta. Também é
importante minimizar o risco de futuras aquisições
de produtos de desmatamento.
Portanto, as empresas precisam se envolver
em iniciativas indiretas que visem aos ‘futuros
produtores’ e encontrar formas efetivas de incentivar
a proteção florestal e desencorajar o desmatamento.
A intervenção mais eficaz para conseguir isso
dependerá de fatores como: se o desmatamento
é legal ou ilegal, se envolve atores grandes ou
pequenos, se é motivado por necessidades
comerciais ou de subsistência, e se é ou não
apoiado pela política governamental. Além disso, as
empresas da cadeia de fornecimento nem sempre
serão os atores mais efetivos para liderar a iniciativa
identificada (ver Seção 3).

Propriedade particular

Pequenas propriedades

Grilagem

?

Desmatamento
por ‘futuros
produtores’

Figura 3: Onde o desmatamento está ligado aos produtores, as empresas da cadeia de fornecimento podem se envolver
diretamente através de relações comerciais. No entanto, quando o desmatamento é realizado por “futuros produtores”,
não há relacionamento comercial para fornecer uma base para o engajamento. Assim, as empresas precisam encontrar
formas alternativas de se envolver.
4

3. Identificando a melhor intervenção
Conforme discutido na Seção 2, a intervenção mais
apropriada para proteger as florestas dependerá
de uma variedade de fatores, incluindo quem está
realizando o desmatamento, quais são seus direitos
aos recursos, o tamanho da área e o contexto
legal e político mais amplo, bem como se eles já
são produtores. Portanto, os atores da cadeia de
fornecimento precisam usar abordagens diferentes
em diferentes locais (veja a Figura 4).
Onde eles lidam com produtores, eles podem
continuar a usar a influência direta das relações
comerciais. No entanto, eles também precisam
se envolver com iniciativas que abordem o
desmatamento por “futuros produtores”, que
vão desde incentivar os governos a melhorarem
a aplicação da lei até apoio para meios de
subsistência alternativos (ver Quadro 1). Esse tipo
de engajamento, que pode ser complexo e de longo
prazo, não é algo que as empresas da cadeia de
fornecimento conheçam, e precisam urgentemente
de orientação e suporte sobre o que eles devem
fazer e como fazê-lo bem.

grupos da sociedade civil, bem como empresas
(ver Seção 4). A fim de desenvolver e apoiar
essas iniciativas de forma eficaz, é crucial ser
claro sobre a abordagem (ou abordagens) a ser
usada, quem lidera as iniciativas, qual o papel dos
atores da cadeia de fornecimento, quais recursos
serão necessários, que prazo é aceitável, como o
progresso será medido e o que acontecerá se não
houver progresso suficiente.

Como eu me beneficio com a proteção
das florestas?
Uma pergunta importante feita por muitos
dos que têm direito a florestas e estão sendo
chamados a não desmatar é como eles se
beneficiam - ou, pelo menos, como eles não
se prejudicam se protegerem a floresta.
Isto precisa ser reconhecido como legítimo
e central para todas as abordagens de
combate ao desmatamento.

Em muitos casos, será necessária uma iniciativa
multissetorial envolvendo governos, produtores e
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Intervenção

Atores relevantes

Relação
comercial

Quando as empresas da cadeia de fornecimento estão comprando de um
produtor, eles podem usar sua relação comercial como clientes para exigir
o cumprimento de políticas de não desmatamento através de cláusulas
contratuais, programas de fornecedores, preços ou outras abordagens.

Isto envolve diretamente
empresas da cadeia
de fornecimento e
produtores

Iniciativas com
múltiplas partes
interessadas

O desmatamento envolve muitos atores, de modo que iniciativas com múltiplas
partes interessadas envolvendo produtores, governos, atores da cadeia de
fornecimento e sociedade civil parecem ser fundamentais para progredir.
Elas podem ajudar a alinhar objetivos, ações e incentivos e criar consenso e
dinamismo entre diferentes grupos de partes interessadas (ver Seção 4).

Isto pode envolver
empresas, governos,
sociedade civil e
produtores ou outras
partes interessadas
relevantes

Políticas e
programas
nacionais

Onde as florestas têm proteção limitada através das leis nacionais e das
estruturas políticas, podem ser necessárias iniciativas para rever e fortalecer
o contexto jurídico e político nacional. Estas podem estar ligadas a reformas
legais, contribuições nacionalmente determinadas (NDCs), planos de
desenvolvimento de baixo carbono ou planejamento de uso da terra (e poderão
exigir incentivos). Uma revisão do desenvolvimento da infraestrutura também
pode ser necessária, pois pode ser um fator indireto do desmatamento.

Isto precisa ser liderado
pelo governo, mas
empresas e a sociedade
civil podem apoiar de
forma ativa

Aplicação da lei

Onde a floresta está sendo ilegalmente desmatada, seja motivada por
especulações ou por pobreza, é necessária uma melhor aplicação da legislação
florestal. Isso precisa ser liderado pelo governo, mas com o apoio de outros
atores (por exemplo, ONGs que fornecem alertas sobre atividades ilegais,
empresas da cadeia de fornecimento evitando comprar de áreas desmatadas
ilegalmente).

Isto precisa ser liderado
pelo governo, mas
empresas e a sociedade
civil podem apoiar de
forma ativa

Incentivos e
compensação

Onde a floresta pode ser legalmente desmatada, mas o proprietário (indivíduo,
comunidade, empresa ou governo) é solicitado a protegê-la em vez de convertêla em uma plantação comercial, geralmente é necessário haver um incentivo.
Isso pode variar de acesso a mercados ou compensação por perda de receita
(por exemplo, créditos de carbono ou pagamentos de REDD+) para implementar
estratégias nacionais de conservação e planejamento de uso do solo.

Governos, multilaterais,
empresas da cadeia
de fornecimento e
sociedade civil devem
todos estar envolvidos

Modos de vida
alternativos

Onde o desmatamento está sendo conduzido pela pobreza ou pela necessidade
de renda rural básica, são necessários programas de subsistência em paralelo
à aplicação legal que forneçam alternativas significativas para os grupos
afetados.

Governos, multilaterais,
empresas da cadeia
de fornecimento e
sociedade civil devem
todos estar envolvidos

Concessões

Propriedade particular

Pequenas propriedades

Grilagem

Desmatamento
por produtores

Desmatamento
por ‘futuros
produtores’

Figure 4: Abordar o desmatamento em diferentes contextos requer diferentes intervenções. Os pontos coloridos aqui
referem-se às intervenções mostradas na tabela acima. Em alguns casos, isso pode ser feito através de intervenções
convencionais da cadeia de fornecimento, mas em muitos outros, será necessário envolver-se antes da produção
começar. Algumas iniciativas podem ser iniciadas e lideradas por empresas, enquanto outras precisam ser lideradas por
governos ou ONGs, com as empresas desempenhando um papel de apoio.
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Um desafio fundamental na otimização do papel das
cadeias de fornecimento de commodities no combate
ao desmatamento, tanto para as empresas da cadeia
de fornecimento quanto para muitas outras partes
interessadas que trabalham para acabar com o
desmatamento, é encontrar o equilíbrio certo entre
metas ambiciosas e a complexa realidade local.
Os compromissos de compra responsável com
definições rigorosas que estabelecem padrões
elevados, acompanhada de pressão por um rápido
progresso, têm sido uma maneira muito eficaz
de reduzir a perda de floresta em alguns lugares,
proporcionando um momento que sustenta
verdadeiras mudanças.
No entanto, em outros lugares, compromissos
rigorosos e ambiciosos podem levar a consequências
não desejadas, o que pode minar em vez de melhorar
a proteção florestal. Isso inclui a rejeição dos atores
locais, muitas vezes em reação aos requisitos
desafiadores que irão impactá-los diretamente, mas
que eles não estiveram envolvidos em desenvolver,
tornando muito mais difícil construir as coalizões
multissetoriais que são essenciais para enfrentar os
fatores que causam o desmatamento. Inclui também
as empresas da cadeia de fornecimento responsável
concluindo que o desafio e o risco de reputação de
permanecerem envolvidas em “áreas de alto risco

de desmatamento” são muito grandes, de modo que
mudam suas compras para áreas de menor risco,
eliminando qualquer possibilidade de influência
comercial e quase sempre sendo substituídas por
compradores menos responsáveis que não têm
qualquer preocupação com o desmatamento,
fenômeno que geralmente se denomina “vazamento”
(leakage).
Encontrar soluções exigirá que os envolvidos no
combate ao desmatamento reconheçam, concordem
e implementem as abordagens mais eficazes para
diferentes situações, o que fica mais fácil quando
se concentra no que proporciona a proteção das
florestas na prática.

Uma questão ética muito importante que
precisa ser considerada e abordada é como
assegurar-se de que os pequenos produtores
e comunidades que optarem por proteger
a floresta, especialmente aqueles que
não possuem outros recursos, não saiam
perdendo a longo prazo em comparação com
aqueles que convertem a floresta e geram
renda da produção.
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4. O papel de iniciativas multissetoriais
Muitas das pessoas que trabalham com produção
e compra responsáveis já reconheceram a
importância das iniciativas multissetoriais que
reúnem atores da cadeia de fornecimento,
produtores, governos, sociedade civil e outros
em um determinado local. A Tabela 1 resume
algumas das principais abordagens desenvolvidas
e implantadas. A experiência mostra que não há
uma única iniciativa que forneça uma solução para
cada situação e contexto - cada uma tem vantagens
e limitações - por isso é necessário pensar em
situações específicas e descobrir quais abordagens
individuais ou combinadas são necessárias.
A iniciativa multissetorial certa dependerá de
muitos fatores - quais são os principais fatores

causadores de desmatamento, quais grupos de
partes interessadas estão preparados para se
envolver, quem pode liderar e quais recursos estão
disponíveis dentro de qual prazo.
Embora tenham havido grandes avanços com
muitas das abordagens descritas na Tabela 1, é
necessário prestar mais atenção sobre como as
empresas da cadeia de fornecimento podem se
engajar melhor, como essas iniciativas podem ser
vinculadas a decisões de compras vigentes e
onde as empresas devem se envolver para
lidar com o desmatamento fora de sua base de
fornecimento direto.

Tabela 1: Panorama de algumas das principais abordagens multissetoriais que estão sendo desenvolvidas e utilizadas
para enfrentar o desmatamento para a produção de commodities, observando as vantagens e limitações de cada uma.
Nenhuma abordagem sozinha atende a todas as situações, então uma combinação sempre será necessária.
Iniciativas
do setor

Focadas em commodities - reúne a
cadeia de fornecimento dos produtores
aos usuários finais para criar suporte
para uma mudança das “práticas
usuais” ao zero desmatamento dentro
do setor.

Vantagens: Traz massa crítica e mudanças de cultura para
um setor.
Limitações: O foco é na cadeia fornecimento e, portanto,
pode não engajar diretamente com as partes interessadas
locais/de produção. Não aborda de forma contundente os
‘futuros produtores’.

Abordagens
jurisdicionais

Focados no local - reúne empresas,
produtores, governos, comunidades
locais, etc., em um local específico
para entender e enfrentar o
desmatamento para uma ou mais
commodities.

Vantagens: Pode gerar apoio político, massa crítica e um
conjunto de metas e ações em um lugar específico trazendo
mudanças na prática.
Limitações: Requer que governo e outras partes
interessadas estejam engajadas. As escalas de tempo
provavelmente serão maiores que os compromissos.
Requer recursos e um líder dedicado e competente.

Iniciativas
na região de
fornecimento

Focadas em commodities e locais
- abordando diretamente questões
específicas na produção através de
intervenções diretas, geralmente em
colaboração com parceiros locais
(ONGs, governos, etc.).

Vantagens: Por ser mais próxima aos produtores, permite
focar em questões específicas na prática.
Limitações: Nem sempre busca engajamento político e/ou
em todas as commodities, o que é necessário às vezes.

Moratórias

Focadas em commodities e locais
-acordo entre empresas, ONGs e
governo para a completa exclusão do
desmatamento pelas commodities de
toda uma região.

Vantagens: Pode endereçar o desmatamento em uma
ampla área e, portanto, terá impacto significativo
Limitações: Difícil de se obter, pois requer alinhamento de
vários grupos e precisa envolver um setor inteiro para ser
efetiva. Pode resultar em deslocamentos e vazamentos
(leakage).

Programas
REDD+

Focadas em florestas - incentivam
governos e comunidades locais a
reduzir e parar a perda de floresta,
com ou sem envolvimento das
empresas.

Vantagens: Potencial para proporcionar incentivos que
mantenham a floresta em vez de convertê-la.
Limitações: Colaboração limitada com empresas devido às
diferenças de ‘ritmo’, definições e cultura.
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