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Compra Responsável de Commodities 
Agropecuárias: agindo dentro e além 
das cadeias de fornecimento

O Proforest apoia a implementação da produção 
e compra responsáveis de commodities 
agropecuárias como uma forma de contribuir 
para o desenvolvimento sustentável nos locais 
onde essas commodities são produzidas. 
Nós trabalhamos com empresas ao longo de 
suas cadeias de fornecimento há mais de 20 
anos, apoiando-as no cumprimento dos seus 
compromissos. Com base nessa experiência, 
nós revisamos e aprimoramos constantemente 
nossa abordagem, de modo a encontrar 
os caminhos mais efetivos para atingir os 
compromissos da empresa e, ao mesmo 
tempo, maximizar os impactos positivos que 
isso cria para os lugares e pessoas onde as 
commodities são produzidas.

Esta nota informativa enuncia nossa abordagem 
mais recente, desenvolvida com a colaboração 
de empresas e parceiros com os quais 
trabalhamos e refletindo tudo o que temos 
aprendido junto com eles, bem como nosso 
próprio pensamento. Ela explica a importância 
de se trabalhar tanto dentro como além 
das cadeias de fornecimento, combinando 
diferentes ações e alinhando e colaborando 
com outros atores para alcançar mudanças.

Pontos-chave

• Para cumprir totalmente com seus compromissos 
e contribuir para o desenvolvimento sustentável, 
as empresas necessitam agir tanto dentro como 
além das suas próprias cadeias de fornecimento.

• Dentro das cadeias de fornecimento, as ações 
precisam entregar volumes em conformidade e 
engajar os fornecedores.

• Além das cadeias de fornecimento, as empresas 
devem se engajar em locais de onde compram e 
trabalhar dentro do setor.

• Colaborar com outros atores é essencial para 
tratar questões complexas que demandam ação 
de múltiplas partes interessadas.
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Figura 1: Ações são necessárias tanto dentro como além da cadeia de fornecimento para implementar efetivamente os 
compromissos de compra responsável e maximizar impacto positivo.

A abordagem do Proforest

O intuito da abordagem de Compra Responsável de 
Commodities Agropecuárias (ACRES, em inglês ‘Agricultural 
Commodity Responsible Sourcing’) é operacionalizar nosso 
objetivo de cumprir os compromissos de compra responsável 
das empresas de forma completa e efetiva, ao mesmo 
tempo maximizando impacto positivo e contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável (veja o Quadro 1). Nossa 
experiência de 20 anos de trabalho para alcançar esse 

objetivo duplo indica que, para ser efetivo, é importante 
compreender e tratar questões dentro da cadeia de 
fornecimento, relativas aos volumes comprados e o 
desempenho dos fornecedores, e para além da cadeia de 
fornecimento, relativas aos locais onde as commodities 
são produzidas e a questões sistêmicas do setor. Isso é 
mostrado esquematicamente na Figura 1.
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Quadro 1: Compras responsáveis e desenvolvimento sustentável
Não existe uma única definição de compra responsável, mas ela é amplamente compreendida no sentido da aquisição 
de commodities produzidas de um modo que atenda a expectativas ambientais, sociais e de governança (ESG, sigla 
em inglês) chaves, frequentemente definidas por clientes, investidores, sócios acionistas e outras partes interessadas.
Essas incluem uma variedade de questões como reconhecer direitos dos trabalhadores, evitar e resolver conflitos com 
comunidades locais, proteger florestas e outras formas de vegetação natural, manter biodiversidade, conservar água e 
minimizar emissões de gases de efeito estufa.

A compra responsável contribui para o desenvolvimento sustentável, mas tende a se concentrar mais fortemente em 
questões de significância global do que nos benefícios e oportunidades locais, os quais também são fundamentais para 
o desenvolvimento sustentável de longo prazo previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Portanto, acreditamos que é importante compreender como a produção e compra responsáveis podem ser 
implementadas de modo a não somente cumprir os compromissos da empresa, mas também maximizar impactos 
positivos e contribuir para o desenvolvimento sustentável nos lugares onde as commodities são produzidas.

Essa abordagem para trabalhar tanto dentro como além das 
cadeias de fornecimento é necessária por várias razões:

Escala e eficiência na entrega dos compromissos:

As empresas da cadeia de fornecimento precisam assumir 
responsabilidade por suas próprias bases de fornecimento, 
mas implementar os compromissos de cadeia em cadeia  
pode ser lento e custoso, especialmente quando as cadeias  
de fornecimento são complexas. A combinação entre 
atividades individuais e colaboração dentro e além das  
cadeias de fornecimento pode ajudar a alcançar resultados  
em escala e com maior eficiência financeira.

Um modo prático de maximizar o potencial:

A combinação dessas quatro abordagens para entrar em ação 
oferece uma base intrinsicamente prática para alcançar os 
compromissos, permitindo que compradores em diferentes 
pontos na cadeia de fornecimento concentrem maiores 

esforços onde eles possuem maior poder de influência.

Efetividade no endereçamento das questões:

As causas subjacentes a muitas questões (por exemplo, 
desmatamento e trabalho infantil) são complexas e 
o tratamento efetivo delas requer colaboração entre 
diferentes atores. Deste modo, as soluções necessitam ir 
além das cadeias de fornecimento individuais e envolver 
outras partes interessadas.

Alcançando impactos positivos:

Trabalhar além das cadeias de fornecimento oferece 
oportunidades para colaborar com outros atores, 
particularmente partes interessadas locais, nas paisagens 
de produção e setorialmente. Isso ajuda a construir 
o engajamento e apropriação local, o que aumenta a 
possibilidade de impactos locais positivos e contribui para o 
desenvolvimento sustentável a longo prazo.
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O tratamento de questões dentro da cadeia de fornecimento 
pode ser feito de forma individual pela empresa, mas é 
frequentemente mais efetivo se feito através de colaboração 
pré-competitiva com pares e fornecedores.

Volumes: 
Um ponto de partida para a maioria das empresas é 
assegurar que todos os volumes comprados são produzidos 
de forma que cumpram com os compromissos. Certificação 
é a ferramenta mais amplamente utilizada e tem sido 
desenvolvida para a maioria dos setores de commodities. 
Ferramentas adicionais incluem a requisição de evidência que 
a produção cumpre toda a legislação, cláusulas contratuais 
exigindo de fornecedores a entrega de produtos produzidos 
responsavelmente e sistemas de controle de compras, os 
quais são particularmente importantes para compradores 
no início da cadeia para confirmar que os produtores estão 
implementando práticas responsáveis, previamente à compra.

Fornecedores:
Proporcionalmente, são poucas as empresas com 
compromissos de compra responsável que compram 
diretamente de produtores. A maioria compra de 
intermediários – usinas/ plantas esmagadoras, traders, 
refinarias, agregadores ou fabricantes. Desta forma, os 
fornecedores devem ser parte da solução com seus próprios 
compromissos, e da implementação de atividades ao longo de 
suas operações, de forma a cascatear compromissos ao início 
da cadeia de fornecimento. Ações incluem o monitoramento 
de progresso do fornecedor utilizando ferramentas como 
tabelas de desempenho (‘scorecards’), apoio ao progresso 
através do fornecimento de informação e treinamento, e 
requerimento aos fornecedores para engajamento com 
esquemas de certificação. O treinamento interno para equipes 
de compras é também importante, para ter certeza de que 
eles conduzam e recompensem o progresso dos fornecedores, 
bem como os mecanismos de queixas e reclamações para 
tratar alegações de que compromissos não estão sendo 
alcançados em algum lugar da base de fornecimento.

Dentro da cadeia de fornecimento

Indo além da cadeia de fornecimento

Muitas questões possuem causas subjacentes complexas 
e somente podem ser endereçadas através de colaboração 
entre diferentes partes interessadas, incluindo as empresas da 
cadeia de fornecimento.

Paisagens:
A necessidade de alinhar as intervenções ou de colaborar 
ativamente em lugares onde as commodities são produzidas 
tem levado a um crescente foco em iniciativas jurisdicionais 
ou em escala de paisagens, as quais envolvem e são 
frequentemente lideradas por governos locais e sociedade civil. 
Nessas iniciativas, as empresas podem colaborar com outras 
partes interessadas para identificar e tratar questões em um 
lugar específico, como desmatamento ou inclusão de pequenos 
produtores. A expectativa é que isso possa levar a paisagens 
produtivas que produzem commodities em acordo com os 
compromissos, em escala e sem deslocar os problemas para 
outras áreas, ao mesmo tempo gerando impactos positivos 
através do compartilhamento de benefícios localmente e da 
proteção do capital natural.

Setores:  
Assim como o trabalho em paisagens específicas, a 
colaboração no setor também é importante para as empresas, 
tanto para tratar questões endêmicas como para dar suporte 
à transformação de longo prazo, mudando a percepção do que 
é considerado usual (“business as usual”, em inglês) dentro do 
setor como um todo. Enquanto este não era o objetivo explícito 
da certificação, as instituições que coordenam esses esquemas 
frequentemente proporcionaram, na década passada, a 
plataforma para discussões setoriais entre atores da cadeia de 
fornecimento com outras partes interessadas. Outras iniciativas 
setoriais (Consumer Goods Forum, Tropical Forest Alliance, 
World Business Council on Sustainable Development) também 
foram criadas para promover o trabalho conjunto das empresas 
em torno de questões particulares.

A implementação prática da compra responsável envolve 
uma série de atividades, conforme apresentado na Figura 2 e 
explicado em mais detalhe na Nota Informativa 08 e em Como 
garantir a compra responsável na prática: uma abordagem 
integrada, do Proforest.

À medida que as empresas trabalham na implementação, elas 
precisam considerar qual combinação de atividades será mais 
efetiva para assegurar que os compromissos sejam alcançados 
de uma maneira efetiva e em tempo hábil. Conforme resumido 
na Figura 1, isso geralmente requer uma combinação de ações 
tanto dentro como indo além da cadeia de fornecimento, 
visando obter eficiência, escala e, ao mesmo tempo, a 
maximização dos impactos positivos mais amplos para as 
pessoas e lugares onde as commodities são produzidas.

Implementando a compra responsável 
na prática

https://www.proforest.net/pt/publications/compra-responsavel-na-pratica-engajamento-dos-fornecedores
https://www.proforest.net/pt/publications/compra-responsavel-na-pratica-engajamento-dos-fornecedores
https://www.proforest.net/pt/publications/compra-responsavel-na-pratica-engajamento-dos-fornecedores


Estratégia e 
política

A estratégia e a política devem definir o compromisso de compra responsável: 
• A estratégia captura as aspirações e abordagem gerais da empresa, e deve ser 

regularmente avaliada em relação a outras commodities internamente e a outras 
empresas externamente.

• Políticas definem compromissos de compra responsável e devem refletir as aspirações 
ambientais, sociais e de governança da empresa, bem como as expectativas de 
clientes, investidores, sócios acionistas, funcionários e outras partes interessadas. 
Elas podem ser específicas para uma única commodity ou focar em uma questão para 
todas as compras de commodities.

Conhecer a base de 
fornecimento

Para que as empresas saibam se seus compromissos de compra responsável estão 
sendo atendidos, elas precisam compreender sua base de fornecimento. Isso significa:
• Rastreabilidade: mapear a base de fornecimento para compreender onde a produção 

ocorre e quais são os produtores e fornecedores envolvidos.
• Avaliação de risco: compreender o risco de os compromissos de compra  

responsável não serem cumpridos para todos os volumes, fornecedores ou locais  
na base de fornecimento.

Planejar as 
intervenções

Com base no conhecimento da base de fornecimento e em discussões com fornecedores, 
produtores e partes interessadas, planeje intervenções para tratar riscos identificados e 
para promover impactos positivos:
• Plano de ação: decidir sobre a combinação certa de abordagens a serem usadas  

para engajamento com volumes, fornecedores, lugares e com o setor; planejar  
quando e como cada uma será implementada; construir indicadores de desempenho 
internos e assegurar o orçamento e recursos necessários; planejar o monitoramento  
e a verificação.

• Priorização: bases de fornecimento grandes podem requerer priorização de ação, mas 
o plano deve considerar a base de fornecimento como um todo.

• Colaboração e alinhamento: criar e identificar oportunidades para colaboração 
e alinhamento com outras empresas e partes interessadas, visando aumentar a 
efetividade, alcançar escala e maximizar impacto positivo.

Engajar dentro e além 
das cadeias  

de fornecimento

Executar as ações planejadas para volumes, fornecedores, paisagens e no setor:
Dentro das cadeias de fornecimento: trabalhar individualmente ou em colaboração com 
outros atores da cadeia de fornecimento para assegurar que os volumes cumpram os 
compromissos e que os fornecedores estejam ativamente engajados na implementação 
da compra responsável.
Além das cadeias de fornecimento: trabalhar em colaboração com outras partes 
interessadas em paisagens-chave e no setor para tratar questões que não podem ser 
tratadas dentro cadeias de fornecimento individuais, ou que são mais efetivamente 
tratadas em escala, para maximizar impacto positivo.

Monitorar e  
relatar

Reconhecer a importância do monitoramento de progresso para assegurar que as ações 
sejam efetivas e que o progresso (ou a falta dele) seja compreendido:
Monitoramento interno: assegurar que o progresso com a implementação é monitorado 
para fornecer informação completa e em tempo útil para alimentar revisões regulares, 
que trazem informação para as revisões de estratégia e plano de ação, onde necessário.
Transparência: informação-chave sobre o progresso, incluindo verificação independente, 
deve ser compartilhada regularmente e publicamente para permitir a todas as partes 
interessadas compreender e monitorar o progresso no cumprimento de compromissos 
de compra responsável.

Figura 2: Etapas-chave para a implementação de compra responsável na prática



Um dos vetores de aprimoramento mais importantes é a 
construção de uma compreensão sistemática e abrangente 
de progresso, a qual possa ser revisada regularmente para 
guiar o planejamento e as ações em andamento. Isso inclui o 
monitoramento tanto interno como externo, a transparência e 
a verificação:

Monitoramento interno:

A importância do monitoramento e revisão internos é 
frequentemente subestimada. Os compromissos devem 
ser parte de indicadores de desempenho individuais e 
institucionais com os planos de ação e marcos de referência 
instalados internamente. Mecanismos efetivos são, então, 
necessários para monitorar o progresso sendo feito em 
relação a esses planos e indicadores de desempenho, 
de forma que aqueles responsáveis pelo cumprimento 
compreendam qual progresso está sendo feito, e 
identifiquem e reajam a problemas. Sistemas e controles 
internos, incluindo mecanismos de auditoria e garantia 
(assurance), são essenciais para ‘internalizar’ compromissos 
de compra responsável dentro desses negócios.

Transparência externa:

Muito do progresso com a compra e produção responsáveis 
é dirigido pelas expectativas de clientes, investidores, 
funcionários e sócios acionistas, frequentemente alertados 
sobre questões por meio de organizações da sociedade civil. 
Em consequência, informação pública sobre atividades e 
progresso é muito importante na demonstração de que os 
planos estão sendo executados e que progresso adequado 
está sendo feito.

A importância do monitoramento, transparência e verificação

O papel da verificação independente: 
A verificação independente possui um papel crucial 
na demonstração de progresso e na construção de 
credibilidade. Sua boa execução pode ser onerosa e 
intensiva em recursos humanos, então é importante 
definir claramente onde a verificação independente pode 
melhor agregar valor. Ela é um mecanismo desenhado para 
confirmar conformidade com requerimentos e não para dar 
suporte a mudanças, de forma que ela não é, usualmente, 
o melhor ponto de partida para engajamento com 
produtores ou fornecedores. Entretanto, é um mecanismo 
essencial para confirmar que o monitoramento é confiável, 
que ações estão sendo implementadas e que resultados 
estão sendo entregues.
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