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PROFOR EST

Compra Responsável: Um Guia Prático

Introdução
O Proforest tem ajudado empresas a implementar seus compromissos de compra
responsável nas cadeias de fornecimento de commodities agropecuárias e florestais
por quase duas décadas. Uma vez que mais empresas assumem compromissos de
comprar commodities agropecuárias e florestais produzidas de forma responsável,
existe uma necessidade urgente de recursos para apoiá-las na implementação
desses compromissos.
Para muitos, esta é uma nova área de trabalho e há pouca orientação disponível.
Nós produzimos este guia porque queremos compartilhar uma visão geral do
que aprendemos durante as duas últimas décadas. Esperamos ajudar a acelerar
a implementação dos compromissos de compra responsável e garantir que
a execução seja feita de uma forma que realmente transforme as cadeias de
fornecimento de commodities em cadeias com maiores impactos positivos sobre os
produtores e paisagens de produção (veja Box 1).
Estamos abertos a comentários e feedbacks dos usuários deste guia. Por favor,
envie um e-mail para: info@proforest.net.

Transformando as cadeias de fornecimento de commodities

RECONHECIMENTO

Compreender os problemas
e oportunidades

COMPROMISSO

Decidir agir e
planejar o que fazer

A experiência do Proforest mostra que são necessários
quatro passos para transformar as cadeias de
fornecimento de commodities em cadeias de
fornecimento responsáveis, seja para uma empresa
individual ou para um setor.
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que existe um
problema: isso é fundamental para iniciar a mudança.
Esse reconhecimento pode se desenvolver gradualmente,
como resultado de atividades de responsabilidade
corporativa interna, ou pode ser resultado de uma
campanha externa.
Em seguida, vem o compromisso: uma vez que
um problema tenha sido identificado, é necessário
comprometer-se a mudar e planejar como essa mudança
pode ser feita na prática.

MADEIRA

ÓLEO DE PALMA

SOJA

IMPLEMENTAÇÃO

Desenvolver e aplicar
melhores práticas

Box 1

IMPACTO

Integrar e ampliar
escala para atingir
metas

A terceira etapa, a implementação, é o foco principal
deste guia. Isso requer uma compreensão de onde
vêm os produtos e o engajamento com os produtores
para desenvolver e implantar melhores práticas
sociais e ambientais, muitas vezes em locais remotos
e de difícil ação.
A etapa final é o impacto. A implementação de
melhores práticas nas cadeias de fornecimento
individuais pode ter benefícios limitados se houver
um foco estreito em mitigação de riscos. Para ter
um impacto real, o abastecimento responsável deve
enfatizar medidas que visem alcançar resultados
positivos de sustentabilidade, tais como iniciativas
integradas ou de colaboração em larga escala.

AÇÚCAR

PECUÁRIA

BORRACHA

ALGODÃO
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Nossa abordagem para compra responsável
Compra responsável significa comprar commodities agropecuárias e florestais que
tenham sido produzidas de tal forma que atendam níveis aceitáveis de desempenho
ambiental e social. Se estes níveis de desempenho ainda não estão sendo
alcançados, isso significa trabalhar com produtores que estejam empenhados em
progredir em direção a esses níveis. Para que isso ocorra na prática, em primeiro
lugar você precisa saber de onde vêm os produtos (rastreabilidade) e, segundo,
você precisa garantir que a produção nestes locais - fazendas, plantações ou regiões
- é responsável.
Portanto, a abordagem do Proforest para a compra responsável baseia-se em dois
componentes complementares e necessários:
1. Gerenciamento robusto e sistemático do risco de sustentabilidade na cadeia de
fornecimento.
2. Intervenções desafiadoras e proativas para promover melhores práticas
agropecuárias e florestais no local.
Uma abordagem convencional para compra responsável se concentra
principalmente no primeiro desses dois componentes - gestão de risco. Isso significa
identificar, mitigar e, se necessário, excluir fontes da cadeia de fornecimento se elas
tiverem riscos ou impactos inaceitáveis para a sustentabilidade. A gestão de riscos
requer informações confiáveis de rastreabilidade e uma abordagem lógica e robusta
para mitigação. Níveis mais elevados de risco devem desencadear ações claras, tais
como avaliações de verificação na usina para determinar a situação real no local.
As melhores práticas para cada um desses componentes são detalhadas neste guia
prático.
A abordagem do Proforest para compra responsável integra o segundo componente
- adotar uma visão estratégica a fim de alcançar impactos positivos. Nossa visão
é alcançar “Modos de Vida Sustentáveis em Paisagens Sustentáveis”, e nossa
abordagem para a compra responsável visa contribuir para essa agenda de
transformação.
Nossa abordagem para a implementação da compra responsável é composta de
seis componentes. Este guia descreve como você pode implementá-los na prática.
Embora seja mais fácil mostrar os componentes como uma sequência, na prática,
vários deles geralmente ocorrem em paralelo e podem ser frequentes. Os seis
componentes estão apresentados na Figura 1.
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Os 6 componentes-chave da nossa abordagem de compra responsável
Revisão estratégica
• Analisar a situação atual,
incluindo desempenho,
objetivos, fatores
motivadores, riscos e
prioridades das partes
interessadas
• Identificar o potencial para
intervenções que resultem
em mudanças positivas

Rastreabilidade e mapeamento da
cadeia de fornecimento
• Mapear as cadeias de
fornecimento de fornecedores
diretos e verificar se os volumes
adquiridos são rastreáveis

Engajamento de fornecedores e
produtores
• Envolver-se com usinas
ou agregadores através da
conscientização e atividades de
capacitação

• Monitorar e verificar os
volumes rastreáveis (análises
documentais e visitas in loco)

• Efetuar visitas de verificação in
loco para selecionar usinas ou
agregadores

• Envolver-se com atores ao longo
da cadeia de fornecimento
para aumentar a consciência e
compreensão da abordagem de
compra responsável

• Construir capacidade local para
apoiar a implementação das
melhores práticas de produção
• Avaliar as melhores formas de
engajamento

1

3

5

REVISÃO
ESTRATÉGICA

RASTREABILIDADE
& MAPEAMENTO
DA CADEIA DE
FORNECIMENTO

FORNECEDORES &
PRODUTORES

DESENVOLVIMENTO
DE
COMPROMISSOS
DE POLÍTICA

ANÁLISE DE
RISCOS &
PRIORIZAÇÃO

MONITORAMENTO
& RELATOS
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Desenvolvimento dos
compromissos da política
• Desenvolver compromissos
da política e planos de
implementação

Análise de risco e priorização
• Determinar as
classificações iniciais
de risco para todos os
fornecedores

Monitoramento e relato
• Monitorar e relatar o
progresso das metas
internamente e
externamente

• Comunicá-los para as partes
interessadas relevantes dentro
e fora da organização

• Conduzir análise adicional
para os fornecedores de
alto risco e sua base de
fornecimento

• Tomar medidas onde as
metas não estão sendo
atendidas

Figura 1: Visão geral dos componentes da abordagem do Proforest para compra responsável.
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Componente 1: Revisão estratégica
A maioria das empresas está trabalhando continuamente para melhorar suas
cadeias de fornecimento. Isso pode destacar fatores como qualidade, segurança
ou preço, mas muitos já consideram questões sociais e ambientais. Um novo
compromisso com a compra responsável é mais provável de ser bem-sucedido se
for construído tendo processos e iniciativas existentes como alicerces. Uma revisão
estratégica da situação atual vai ajudar a identificar as formas mais eficazes para
implementar o compromisso de compra responsável.

1.1 Entenda a situação atual
O ponto de partida é uma análise da situação atual, tanto dentro quanto fora da
organização. Considere as seguintes questões-chave:
• Quais compromissos já foram feitos? Muitas organizações já fizeram uma
série de compromissos ambientais e sociais. É essencial usá-los como linha de
base para uma nova política. Eles podem ser globais ou específicos para um
determinado país, motivados pela filiação à uma organização como o Consumer
Goods Forum (CGF), ou o Pacto Global da ONU, ou podem ser específicos da sua
organização, amplamente divulgados ou relativamente desconhecidos.
• Quais são os problemas existentes e emergentes? Os problemas que você
precisa resolver tendem a mudar ao longo do tempo e de um lugar para outro.
Olhe para a gama de questões ambientais, sociais e econômicas que já são
importantes no seu setor ou provavelmente irão se tornar importantes no
futuro próximo. Tente identificar agora os problemas futuros, para que suas
políticas e planos de implementação não precisem de mudanças constantes
(veja Box 2).
• O que sua empresa está fazendo atualmente? Revise o que sua empresa já
está fazendo para implementar os compromissos existentes. Olhe os resultados
e considere se as atividades atuais são adequadas ou se pode haver abordagens
mais eficazes.
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• Como é a sua empresa comparada a seus concorrentes? Pode ser muito útil
comparar os compromissos, políticas e planos de sua empresa com os de outras
empresas do mesmo setor para aferir seu desempenho atual e informar seus
planos. Isso também pode ser útil na identificação de áreas de colaboração précompetitiva.
• Quais são as principais preocupações das suas partes interessadas? Sua
política de compra responsável deve tratar de problemas com os quais suas
partes interessadas estão preocupadas. Isso é particularmente importante para
as questões que são foco de campanhas públicas, uma vez que grupos de defesa
irão procurar por fortes compromissos de políticas como prova de que você está
preparado para melhorar a sua prática.
• Qual é o nível atual de desempenho em sua base de fornecimento? É muito
comum que, na época em que um compromisso público é feito (por exemplo,
para por fim ao trabalho infantil ou erradicar o desmatamento), as empresas
tenham relativamente pouca compreensão do nível atual de desempenho
dentro de suas cadeias de fornecimento. Revise qualquer informação que esteja
disponível nesse momento para ver o que você sabe e o que você não sabe. Isso
irá mostrar a viabilidade e exequibilidade dos compromissos previstos.
• Qual é o nível atual de engajamento interno? Embora possa haver
compromisso genuíno de mudança e melhoria em alguns setores da
organização, mesmo no topo, isso não significa que todo mundo está
comprometido. Em organizações maiores, as pessoas nos escritórios regionais
podem até mesmo não saber que um compromisso foi feito - e muito menos
concordar que ele deveria ser implementado. Há também um desafio comum
no sentido de garantir que equipes de compra estejam suficientemente
alinhadas com os compromissos de compra responsável.

Identificando os problemas

Box 2

As questões-chave da compra responsável incluem preocupações ambientais e sociais.
Entre as mais importantes atualmente estão:
• Posse e conflitos de terra
• Desmatamento e perda de habitat natural
• Direitos dos trabalhadores, trabalho infantil
e forçado
• Direitos humanos

• Desenvolvimento rural e modos de
vida sustentáveis
• Mudanças climáticas e resiliência climática
• Segurança alimentar e nutricional
• Recursos hídricos
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1.2 Identifique as intervenções potenciais mais
promissoras
Diversas intervenções podem ser feitas na cadeia de fornecimento, de modo que é
importante decidir quais parecem ser as mais eficazes. Uma análise estratégica das
opções deve considerar:
• Riscos em toda a cadeia de abastecimento: foco nas origens de maior risco e
o perfil de risco de fornecedores específicos. Você vai precisar prestar atenção,
em particular, nas fontes onde há o maior risco de impactos inaceitáveis.
Você também provavelmente terá mais chances de ter um impacto positivo
se concentrar ações nas origens ou fornecedores onde as melhorias são
necessárias, mais do que naqueles que provavelmente já irão atender seus
requisitos.
• Oportunidades para maximizar o impacto positivo na sustentabilidade:
considerar volumes, relações comerciais, integração vertical e alavancagem,
assim como zonas importantes de abastecimento e origem, que conjuntamente
lhe dão uma maior ou menor influência.
• Sua posição na cadeia de fornecimento: se a sua empresa está envolvida em
atividades mais ao início da cadeia, você tem mais oportunidade de trabalhar
diretamente com produtores. Se sua empresa está mais ao final na cadeia, será
mais eficiente você complementar e não duplicar programas de sustentabilidade
dos seus fornecedores. Seus esforços podem ser melhor direcionados se você
apoiar fornecedores específicos que ainda não tenham seus próprios programas
de sustentabilidade.
• Iniciativas existentes: muitas vezes você pode ter um impacto maior se você se
vincular a programas ou iniciativas existentes que estão promovendo melhores
práticas nas fontes do que você compra. Estas poderiam ser iniciativas para
apoiar pequenos agricultores, abordagens jurisdicionais ou em escala de
paisagem que reúnem diferentes atores para trabalhar rumo a um objetivo
comum ou programas de treinamento para construir capacidade local visando
implementar melhores práticas. Isso será discutido detalhadamente na Seção 5.
Defina a sua estratégia com base nos fatores acima, juntamente com seu conhecimento
da situação atual e análise de intervenções potenciais. Você pode, por exemplo, buscar
parcerias de colaboração com fornecedores que alcançaram pouco até o momento ou
têm origens de alto risco, e onde há potencial para alcançar mudanças.
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Componente 2: Desenvolvimento dos
compromissos da política
Uma política de compra responsável apresenta publicamente os problemas
(ambientais, sociais e econômicos) que você irá abordar, seus compromissos, ou as
metas que você pretende atingir e o prazo para atingi-las. Sua política de compra
responsável é uma ferramenta chave para reconhecer e responder às preocupações
das suas partes interessadas e acompanhar seu progresso em relação a seus
compromissos ou indicadores de desempenho (ICDs).

2.1 Desenvolva a política
Após a revisão inicial e análise da situação atual, você precisa desenvolver (ou
revisar) sua política de compra responsável. Vise assegurar que:
• Todos os problemas atuais e emergentes estão incluídos: Pode ser confuso
e ineficiente para sua equipe se o foco de seus compromissos e atividades de
sustentabilidade mudarem frequentemente. Por isso, tente antecipar o futuro e
tratar tanto das questões emergentes assim como das atuais.
• A política é consistente com as suas intenções e objetivos reais: Use uma
linguagem clara e simples para descrever o que você quer fazer e alcançar, e
assegure que isso está realmente alinhado com os objetivos da sua empresa.
• A política é realista e alcançável: As políticas devem ser ambiciosas, mas não
impossíveis. Não cometa o erro de se comprometer com resultados ou prazos
que não são possíveis de alcançar.
• A política atende às necessidades e expectativas das suas partes interessadas:
As políticas são muitas vezes desenvolvidas, pelo menos em parte, em resposta
aos pedidos ou campanhas de partes interessadas, por isso é importante que ela
responda às suas preocupações.
• A política se aplica a todos os produtos relevantes: Embora a política possa
responder às críticas ou campanhas relacionadas com problemas e produtos em
particular (por exemplo, o desmatamento na produção de óleo de palma) considere
se ela deveria também aplicar-se a outros produtos ou cadeias de fornecimento.

2.2 Desenvolva um plano de implementação
O plano de implementação estabelece a forma como você vai realmente alcançar os
compromissos da política na prática. É muito importante que todos os responsáveis
pela implementação, especialmente os compradores e comerciantes, estejam
envolvidos no desenvolvimento do plano. Ele deve incluir:
• Requisitos mínimos de desempenho, que deixem claro o nível de desempenho
do fornecedor que será considerado aceitável para cumprir cada compromisso
da política. (Veja o Exemplo 1)
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EXEMPLO 1: Se não forem identificados pontos críticos ou não-conformidades maiores
com os compromissos da política, então o fornecedor pode ser considerado adequado. Se
existirem aspectos críticos ou não-conformidades maiores, mas existir um plano de ação
que foi acordado e providências estejam sendo tomadas, então o fornecedor também
pode ser considerado adequado.

• Atividades e responsabilidades que deixem claro quem fará o quê. Estas podem
especificar ações a serem conduzidas dentro da sua empresa ou ações esperadas
de fornecedores e outros.
• Metas internas e externas com prazos e objetivos de longo prazo para a
rastreabilidade e a compra responsável. Essas devem ser baseadas em algum
conhecimento da cadeia de fornecimento, incluindo a complexidade, tipo e
número de fornecedores. As metas devem ser desafiadoras, mas realistas.
(Veja o Exemplo 2)
EXEMPLO 2:

Os seus ICPs ou
metas devem
incluir:

Rastreabilidade: Compra responsável:
• 70% até 2017
• 90% até 2018
• 100% até 2019

• 50% até 2017
• 70% até 2018
• 100% até 2020

• Monitoramento e relato conforme discutido mais detalhadamente na Seção 6.

Construindo apoio interno

Box 3

Em muitas empresas, pode haver uma “desconexão” significativa entre a tomada de decisão na
sede, que é onde os compromissos geralmente são feitos, e a visão da equipe no restante da
organização. Conseguir o apoio da equipe em toda a organização é crucial para o sucesso, porque são
eles as pessoas que vão (ou não) executar as mudanças na prática. Em particular, é essencial integrar os
objetivos da compra responsável na estratégia mais ampla de fornecimento do negócio e nas relações
comerciais com os fornecedores. É crucial que as equipes de compras vejam a compra responsável como
um componente central de suas funções.
Obter apoio deve ser parte essencial de tudo que você fizer nesta fase do processo. Tente o seguinte:
• Consulte (ou pelo menos informe) internamente o pessoal-chave antes - e não depois - que um
compromisso público da política for feito.
• Desenvolva consciência e compreensão dos problemas através de workshops ou treinamentos
internos. Isso muitas vezes precisa ser um processo repetitivo de longo prazo, especialmente se há
trocas de cargo regularmente.
• Comunique ativamente sobre o processo de desenvolvimento da política e do plano de ação e convide
a equipe a se envolver.
• Faça um esforço especial para envolver seus compradores ou os comerciantes ao desenvolver a política
e compromissos. Você vai precisar que eles se envolvam com seus fornecedores para a implementação.
• Encoraje diferentes escritórios ou departamentos a sugerirem como eles contribuirão para criar a
política e use essa contribuição para desenvolver o plano de implementação.
• Considere como os compromissos podem ser incorporados nos indicadores chave de desempenho
(ICDs) ou outras formas de medir sucesso para ambos, indivíduos e empresa.
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Componente 3: Rastreabilidade e
mapeamento da cadeia de fornecimento
A maioria das empresas não compra diretamente dos produtores. Ao invés disso,
produtos são comprados e vendidos em cadeias de fornecimento complexas
até que sejam gradualmente processados na sua forma final, que chega aos
consumidores. Compromissos de compra responsável estão relacionados com a
produção de matérias-primas, o que significa que os compromissos assumidos
pelo fabricante ou varejista precisam, em grande parte, ser implementados pelos
agricultores, gestores de plantações ou outros produtores. Para implementar uma
política de compra responsável, é necessário rastrear os produtos de volta pela
cadeia de fornecimento até os produtores. Entender sua cadeia de fornecimento
é, portanto, essencial. O grau de complexidade que isso implica depende de onde
você está na cadeia de fornecimento e dos produtos que você compra (veja Box 4).

3.1 Envolva-se com os seus fornecedores diretos
Os fornecedores diretos de uma empresa muitas vezes são chamados de
fornecedores Nível 1. Para as empresas no início da cadeia de fornecimento,
fornecedores Nível 1 podem ser os agricultores, plantações ou empresas que
produzem a matéria-prima. Para as empresas posicionadas mais ao final da cadeia,
os fornecedores Nível 1 compram de sua própria rede de fornecedores (Nível
2), como mostrado na Figura 2. Isto significa que pode haver vários níveis de
fornecedores entre você e seus produtores.

Cadeias de fornecimento

Box 4

As cadeias de fornecimento podem estar divididas em uma série de etapas: produtores; processadores
primários, usinas e agregadores que compram diretamente (ou quase diretamente) dos produtores; traders
e refinadores que compram commodities a granel; fabricantes que compram uma gama de matériasprimas, a maioria já processada, para fabricar produtos acabados; e, finalmente, os varejistas. O início da
cadeia (processadores primários, usinas e agregadores) é às vezes chamado de “upstream”, enquanto a
outra ponta (fabricantes e varejistas) é referida como “downstream”.

PRODUTOR

VAREJISTA

TRADER OU REFINADOR

USINA,
PROCESSADOR
PRIMÁRIO OU
AGREGADOR

FABRICANTE
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Usina, processador primário ou agregador

Box 5

Um aspecto fundamental para entender de onde os produtos vêm é
rastreá-los de volta ao ponto onde os produtos entraram na cadeia de
fornecimento. Para alguns produtos, tais como cachos de frutos frescos
de óleo de palma ou cana-de-açúcar, este é geralmente uma usina,
porque é importante processá-los dentro de 24 horas após a colheita.
Para outros produtos, como soja, café ou papel e papelão, este pode
ser um comerciante, cooperativa, agregador ou outro ponto inicial
de coleta, tais como centros de armazenamento, uma vez que estes
produtos não precisam ser processados imediatamente.

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N1

N2

N2

N2
N2
N2

Fabricante

N2

N1

N2

N2

N1
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N2
N2

N2

N1

N2

N2

Nível 1: Trader ou refinador
Fornecedores diretos

Figura 2: Representação esquemática de um fabricante com fornecedores Nível 1 e Nível 2
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O primeiro passo no mapeamento da cadeia de fornecimento é contatar todos
os fornecedores Nível 1 atuais para explicar os seus compromissos de compra e
a necessidade de rastreabilidade. Você pode já estar envolvido em uma conversa
sobre compra responsável, ou mesmo ter cláusulas nos contratos de seus
fornecedores diretos que exigem isso, ou isso pode ser uma nova conversa. Em
todos os casos, é muito importante incluir os compradores ou negociadores de
sua própria empresa no engajamento inicial, uma vez que eles têm a relação de
compra com os seus fornecedores diretos e terão que considerar os compromissos
de compra responsável da empresa quando adquirirem produtos. Há uma série de
maneiras diferentes para engajar fornecedores:
• Workshops de fornecedores: Convide fornecedores importantes de Nível 1
para participar de um workshop onde a abordagem de compra responsável da
empresa é explicada e perguntas podem ser respondidas.
• Reuniões individuais com fornecedores: Se existe preocupação com a abertura
ou o envolvimento dos fornecedores em um workshop ou reunião em grupo,
então reuniões individuais podem ser mais apropriadas. Seu comprador
provavelmente será capaz de orientá-lo a esse respeito.
• Cartas de apresentação: Uma carta de apresentação pode ser suficiente para
explicar o processo se o fornecedor de Nível 1 já está familiarizado com compra
responsável.
Algumas empresas também possuem um grupo ou conselho de fornecedores,
onde representantes de diferentes fornecedores encontram-se regularmente para
discutir diferentes questões.

A

B

?

?

Fabricante

Trader ou
refinador

Usina, processador
primário ou agregador

Produtor

Figura 3: (A) Para as empresas no final da cadeia, como fabricantes ou varejistas, os fornecedores de Nível 1 terão seu próprio conjunto de
fornecedores de Nível 2, tornando complexo o rastreamento até o produtor. (B) Para as empresas no início da cadeia, tais como refinarias ou traders,
seus fornecedores tem mais probabilidade de comprar diretamente de produtores ou de fornecedores que compram de produtores.
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Possíveis desafios no mapeamento das cadeias de fornecimento
Priorização: Seu objetivo deve ser o de mapear toda a sua base de fornecimento. No entanto, onde
os volumes de compra são grandes, pode ser necessário priorizar por onde se vai começar. Isso deve
ser baseado em aspectos tais como as regiões de onde vem a maior parte do volume de compras
ou onde os riscos potenciais são mais altos. Critérios práticos também podem ser considerados, tais
como os recursos internos já disponíveis em determinados locais.
Gerenciar uma base de fornecimento em mudança: Um dos desafios do mapeamento da cadeia
de fornecimento é que os fornecedores mudam. Compradores e comerciantes gostam de ter
a flexibilidade de comprar onde eles possam fazer os melhores negócios. Ter uma lista clara de
fornecedores diretos ou seus fornecedores pode parecer uma tarefa muito difícil. Uma opção para
lidar com isso é definir uma data de início e listar os atuais fornecedores e combinar um intervalo de
tempo regular para atualização do banco de dados de fornecedores, por exemplo, trimestralmente.
Estabeleça um sistema que rastreie todos os problemas emergentes significativos relacionados
a empresas específicas (fornecedores, usinas etc.), que podem ser comparados com quaisquer
fornecedores diretos atuais ou novos.
Confidencialidade: Fornecedores diretos podem não estar dispostos a dar informações detalhadas
aos seus clientes sobre de quem eles compram e quanto eles compram, uma vez que isso é
comercialmente sensível. Pode ser necessário envolver uma terceira parte isenta, vinculada por um
acordo de confidencialidade, para que a informação comercial não seja repassada.

Informação do fornecedor Nível 1 para a Empresa ABC
Nome

Produto Fornecido

Volume anual
total

Certificado?

Número do
Certificado

Fornecedor A
Fornecedor B
Fornecedor C
Fornecedor D
Fornecedor E
Fornecedor F
Fornecedor G

Óleo de palma cru
Óleo de palma cru
Óleo de palma cru
Óleo de palma cru
Óleo de palma cru
Óleo de palma cru
Óleo de palma cru

56980
19412
3000
12123
24440
2990
990

S
?
N
N
N
?
S

ABC-123-F

Número do
certificado

ABC-456-G

Informação das fontes do Fornecedor A
Nome

Localização

Volume total

Certificado?

Usina A
Usina B
Usina C
Compra spot

Indonésia
Malásia
Indonésia
Desconhecido

21000
15000
11000
10000

N
S
S
N

ABC-778-K
ABC-365-H

Figura 4: As informações sobre fornecedores geralmente estão com os compradores ou negociadores - isso pode incluir
fornecedores preferenciais ou não. Este sistema deve ser capaz de fornecer uma análise dos últimos 1-3 anos, o que pode ser
utilizado como base para decidir quem pode ser um fornecedor.
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3.2 Identifique e verifique volumes rastreáveis
Box 6

Definindo o que você quer dizer com rastreável

É importante definir o que se entende por “rastreável”. Às vezes isso é
utilizado para indicar que o material pode ser rastreado até onde ele entrou
pela primeira vez na cadeia de fornecimento de uma usina, processador
primário ou agregador, ou pode significar rastreável até a fazenda de origem
ou plantação. Uma vez que os compromissos de compra responsável se
relacionam com a forma como a matéria-prima é produzida, o objetivo final
deve ser a obtenção da rastreabilidade até os produtores. No entanto, como
uma abordagem provisória, você pode definir “rastreável” para dizer que o
material pode ser rastreado até a usina de origem ou agregador.
Para cada fornecedor de Nível 1 você precisa determinar se as cadeias de
fornecimento de seus fornecedores são rastreáveis; quanto de seu produto provém
de fontes conhecidas e quanto provém de fontes desconhecidas. Isto pode envolver
uma série de etapas:
1. Mapeie a base de fornecimento: Trabalhe com cada um de seus fornecedores
de Nível 1 para identificar a sua cadeia de fornecimento completa. Isso pode
ser simples se a cadeia de fornecimento for curta, ou pode demandar que seus
fornecedores Nível 1 revisem seu processo de entender e mapear a sua própria
base de fornecimento. Dependendo de onde você está na cadeia de fornecimento
e de quem você compra, isso pode ser relativamente rápido e simples, ou pode
ser uma longa - e às vezes assustadora - tarefa. Existem várias maneiras de reunir
informações e uma das mais comuns é na forma de questionário (veja Box 7).
Se você tem uma base de fornecimento complexa e seus fornecedores Nível 1 compram
eles mesmos de muitos fornecedores diferentes, provavelmente você vai precisar de um
compromisso de longo prazo, para trabalhar com eles no sentido de entender e mapear
suas cadeias de fornecimento. Se isso for novidade, então seus fornecedores Nível 1
provavelmente vão requerer apoio ativo para ajudá-los a entender o que é necessário
e para fazer seu próprio exercício de mapeamento. No entanto, também é possível que
alguns fornecedores Nível 1 já tenham seu próprio programa (veja Box 8).

Colhendo informações através de um questionário

Box 7

Um questionário para fornecedores é uma boa forma de coletar
informações iniciais dos seus fornecedores Nível 1 sobre a rastreabilidade
de um determinado produto que entra no fluxo de fornecimento de
sua empresa. O formato do questionário vai variar dependendo do tipo
de produto. Para um fornecedor de matérias-primas, por exemplo, o
questionário pode ser bastante simples e apenas coletar informações sobre
os seus fornecedores e os volumes fornecidos. Se você compra produtos
acabados que podem conter uma gama de materiais diferentes, será
necessário um questionário mais complexo, uma vez que os fornecedores
terão que desagregar esses produtos em suas partes constituintes, muitas
vezes em consulta com seus próprios fornecedores e, em seguida, fornecer
informações das cadeias de fornecimento associadas a cada parte.
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Construa sobre programas existentes

Box 8

Fornecedores Nível 1 podem já ter seu próprio programa de compra
responsável em funcionamento, tais como certificação, programa de
terceiros ou seus próprios esforços para mapear a sua base de oferta e
trabalhar com os produtores para garantir a sustentabilidade. É importante
avaliar a robustez desses programas e se eles atendem aos requisitos da
sua empresa. Se forem adequados, construir com base nos esforços já
existentes ao invés de introduzir novos requisitos, que consumirão seu
tempo e recursos e de seus fornecedores.
Por exemplo: Muitas empresas trabalham com The Forest Trust ou
Proforest, Daemeter e Rainforest Alliance para implementar seus
compromissos de eliminar o desmatamento de suas cadeias de
fornecimento de óleo de palma. Da mesma forma, muitas empresas já
trabalham em conjunto com uma gama de diferentes ONGs internacionais
e locais para implementar compromissos relacionados ao bem-estar de
trabalhadores ou pequenos produtores.
2. Categorize todos os produtos adquiridos pelo fornecedor Nível 1 como
conhecido ou desconhecido: Qualquer produto que possa ser rastreado até o
produtor - ou a usina de origem ou agregador, se essa é a abordagem provisória
que você definiu em sua política - é considerado como volume rastreável e
categorizado como “conhecido”. Qualquer produto que não possa ser rastreado
é classificado como “desconhecido”.
Se você estiver perto do início da cadeia de fornecimento ou comprar de
grandes fornecedores integrados, esta classificação deve ser simples de fazer.
Se você está mais abaixo na cadeia de fornecimento, e especialmente se você
trabalha em cooperação com programas que estejam sendo implementados
por seus fornecedores, então é provável que seja mais complexo decidir o que
constitui “conhecido”. Algumas empresas introduzem uma terceira categoria
chamada “em um programa”. O mais importante é decidir como você vai fazer
a sua categorização e utilizar a mesma abordagem consistentemente para que
você possa acompanhar as tendências e relatar claramente (ver Seção 6).
3. Valide as informações: Quando a informação é disponibilizada pelo
fornecedor Nível 1, é importante validá-la discutindo com eles: como eles
obtêm a informação, quais comprovações eles possuem e quanto eles podem
compartilhar, o quão precisa ela é, com que frequência ela vai mudar (quando
eles mudam seus fornecedores ou o volume fornecido por cada fornecedor)
e como eles alocam volumes para a categoria “conhecido”. Se houver dúvidas
sobre a validade dos dados, especialmente se eles se relacionam com grandes
volumes ou origens de risco muito alto, você pode precisar trabalhar com seu
fornecedor para melhorar a base de comprovações.
4. Monitore volumes rastreáveis: Estabeleça um sistema para atualizar e rever
os volumes relatados como “conhecido” em intervalos regulares, porque os
fornecedores e os volumes fornecidos mudam com o tempo ao longo das
cadeias de fornecimento.
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Componente 4: Análise de risco e
priorização
O próximo passo na implementação da compra responsável é identificar os riscos de
práticas de produção inaceitáveis em toda a sua base de fornecimento. Você pode
então decidir sobre suas prioridades para uma avaliação e ação mais aprofundadas.
Seus produtos podem ser comprados de apenas algumas usinas ou agregadores, ou
podem ser comprados de um grande número de fornecedores. Se houver poucos
fornecedores, você pode trabalhar com todos eles diretamente e pode omitir esta
etapa. No entanto, para a maioria das cadeias de abastecimento, será necessário
priorizar onde concentrar seus recursos.

4.1 Avaliação inicial de risco de toda a base de
fornecimento
Identifique riscos potenciais
A fim de decidir para onde os recursos devem ser direcionados, você precisa saber
onde há o maior risco dos produtores não atenderem sua política de compra
responsável. Isto pode ser feito através da determinação de uma classificação de risco
inicial para cada fornecedor direto com base em informações sobre problemas de
sustentabilidade conhecidos naquele local, volumes de fornecimento e desempenho
do fornecedor (por exemplo, o progresso para a certificação) (veja a Figura 5).

LOCAL
• Problemas conhecidos
no país ou região
• Expansão e
desmatamento

VOLUME DE
FORNECIMENTO
Volume relativo
adquirido de cada
fornecedor

• Mão-de-obra e
condições de trabalho

FORNECEDOR

Baixo

Informações-chave sobre
o fornecedor, incluindo:

Médio

• Participação em
um esquema de
certificação
• Nível de rastreabilidade

Baixo
Baixo

• Os direitos à terra e
conflitos

• Políticas de
sustentabilidade

Alto

• Direitos humanos

• Outras informações
relevantes
(Por exemplo, se há
iniciativa conhecida,
qualquer problema
de sustentabilidade
relatado)

Médio

Por exemplo: IFC/GMAP,
funcionários e parceiros,
relatórios públicos, redes
e contatos.

Alto
Baixo
Baixo

Figura 5: Atribuição de uma classificação inicial de risco para usinas ou agregadores.
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1. Local: Para questões-chave de sustentabilidade, é possível determinar um
nível estimado de risco para determinado local (país, região ou província). Por
exemplo, se há uma alta incidência de trabalho infantil em um país, então, na
ausência de outras informações, o risco de que os produtores naquele país
utilizem trabalho infantil também é considerado alto e deve ser atribuído
como de alto risco para essa questão. Da mesma forma, se há altas taxas de
desmatamento no país ou no local, então há um alto risco de que a sua base de
fornecimento seja afetada (Veja Box 9).
2. Volume de fornecimento: O volume ou valor do produto fornecido é
importante, pois quanto maior a quantidade comprada de um fornecedor,
maior é o impacto potencial do desempenho desse fornecedor. Há também
um risco aumentado de marca/reputação associado com mau desempenho
de fornecedores de grandes volumes. Uma complicação é que, na prática, a
quantidade comprada de um fornecedor em particular pode mudar ao longo do
tempo. Por isso, analise as compras ao longo dos últimos 1-2 anos e informe-se
sobre os planos para os próximos 12 meses.

3. Desempenho do fornecedor: Outras informações sobre o fornecedor podem
ser cruciais para avaliar o risco de não-conformidade com seus compromissos.
Por exemplo, se o fornecedor já tem um programa eficaz de compra responsável
em funcionamento ou é totalmente certificado, isso vai reduzir o risco. Se ele
tem um histórico de tomadas de decisões ruins com relação à sustentabilidade,
isso vai aumentar o risco.

Avaliando os riscos potenciais para a
sustentabilidade em determinados locais

Box 9

Existem várias maneiras pelas quais os riscos potenciais para a
sustentabilidade podem ser determinados para um local.
GMAP: A Corporação Financeira Internacional (IFC) criou uma ferramenta
que fornece informações sobre o risco associado ao mau desempenho
de várias questões-chave sobre sustentabilidade para uma gama de
combinações produto/país.
Abordagens jurisdicionais ou em escala de paisagem: Há um foco crescente
no desenvolvimento de abordagens jurisdicionais ou em escala de paisagem
que reúnem governo, produtores e sociedade civil locais para alinhar os
esforços e tratar de questões fundamentais, tais como o trabalho infantil,
a melhoria da produtividade dos pequenos produtores, ou a redução do
desmatamento. Conforme estas abordagens vão se desenvolvendo, elas
podem ser ferramentas muito úteis para reduzir o risco - especialmente em
locais onde, de outra forma, o risco seria muito elevado.
Abordagens internas: Também é possível desenvolver sistemas internos
para avaliar os níveis de risco com base na análise de informações
publicamente disponíveis sobre questões-chave para um país ou província/
estado. As informações podem ser encontradas em relatórios, em websites
de ONGs, governos e organizações de desenvolvimento e através de
discussões com colegas com experiência no local.
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Classificação de risco ou categorização
A partir da informação compilada sobre o local, o volume fornecido e o desempenho
do fornecedor, uma classificação inicial de risco ou categorização pode ser dada
para cada fornecedor a fim de classificar seu nível de risco (veja a Figura 5).
Existem várias maneiras de transformar informações sobre riscos potenciais em
classificações de risco (veja Box 10).
Você vai precisar ajustar as classificações para o seu próprio local, volume e
fornecedor na sua cadeia de fornecimento.

Atribuindo uma classificação de risco

Box 10

Uma abordagem de avaliação de risco é a utilização de um sistema
de pontuação ou ponderação para quantificar os resultados de
sua investigação sobre local, volume de oferta e desempenho dos
fornecedores para chegar a uma pontuação de risco global para cada
fornecedor. Esta abordagem lhe dá uma forma sistemática de incorporar
diferentes aspectos de risco de sustentabilidade e de identificar e priorizar
seus fornecedores de maior risco. A decisão sobre os limites máximos
permitirá que você categorize os resultados, por exemplo, agrupando os
fornecedores em alto, médio e baixo risco. Para ajudar a interpretar e
comunicar os resultados, pode ser útil apresentá-los utilizando um sistema
de classificação tipo semáforo, com vermelho, amarelo e verde, indicando
alto, médio e baixo risco, respectivamente (Ver Figura 6).

Alto
Baixo
Baixo
Figura 6: Demonstração de
classificação de risco potencial
usando sistema tipo semáforo

4.2 Outras averiguações sobre origens de alto risco
A segunda parte da avaliação de risco, que ainda é documental, é considerar mais
detalhadamente a localização específica das usinas ou agregadores. Normalmente,
uma averiguação mais aprofundada abrange tanto questões sociais quanto
ambientais.
Muitos riscos ambientais, incluindo desmatamento e mudança no uso da terra,
queimadas, proximidade de áreas protegidas e presença de corpos de água ou de
outras características importantes, agora podem ser monitorados remotamente via
satélite. Várias organizações fornecem informações para ajudar na interpretação e
utilização deste tipo de análise geoespacial (veja Box 11).
A análise geoespacial pode ser usada para identificar as áreas onde a produção de
commodities poderia ter impactos ambientais importantes. Ela irá destacar, por
exemplo, a existência de áreas protegidas e cobertura florestal extensa, combinada
a uma elevada taxa de incêndio ou desmatamento. Essa informação pode ser usada
para decidir sobre quais usinas ou agregadores priorizar para uma verificação com
visita in loco e o que observar enquanto estiver lá.
Cada vez mais, a análise geoespacial está sendo explorada também para identificar
problemas sociais. Embora não ajude com todos os problemas, ela pode ser útil
para mapear alguns aspectos, tais como a localização de conflitos de terra, culturas
de subsistência e comunidades.
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Avaliação de risco geoespacial: abordagem do Proforest
Para conduzir uma avaliação de risco geoespacial,
você precisa saber as coordenadas de GPS das
usinas ou outros agregadores - informações que
seus fornecedores terão que disponibilizar. A base
de fornecimento exata - todos os produtores que
abastecem a usina ou agregador - normalmente não
é conhecida até esse momento e por isso a análise
espacial é realizada sobre uma base de fornecimento
hipotética, com base na distância que provavelmente
os produtores iriam transportar seu produto. Para
usinas, esta é muitas vezes fixada em um raio de 50 km
em torno da mesma. A análise é feita principalmente
off-line, usando softwares de Sistema de Informação
Geográfica (SIG), mas também pode utilizar ferramentas
on-line disponíveis gratuitamente, como Global Forest
Watch (http://data.globalforestwatch.org).
As estatísticas são calculadas para cada indicador
de risco ambiental considerado para a base de
fornecimento. Por exemplo, você pode calcular o
percentual de floresta natural remanescente na base
de fornecimento, a porcentagem de floresta natural
perdida na base de fornecimento nos últimos 10
anos ou o número de incêndios ocorridos desde um
determinado ano.

Box 11

Ao mapear valores de conservação importantes
(por exemplo, remanescentes florestais),
ameaças a esses valores (por exemplo, incêndios
e desmatamento) e estimar os números para
diferentes períodos de tempo, esta análise
responde às seguintes questões: 1) Quais
mudanças ocorreram recentemente? 2) Qual
é a trajetória de mudança? 3) O que isso nos
diz sobre possíveis mudanças futuras? Isto
fornecerá uma indicação do risco de que as
práticas de produção, atuais ou futuras, venham
a causar desmatamento ou outros impactos
ambientais negativos.
Os resultados são usados para comparar
e classificar as usinas em termos de seu
desempenho em cada indicador e para gerar
uma pontuação global de risco. A classificação
pode ser ponderada se determinados
indicadores forem particularmente importantes
para uma empresa. Esses dados quantitativos
são usados juntamente com resultados de
pesquisa qualitativa para priorizar os locais
de maior risco para visitas in loco e maior
envolvimento.
Legenda
Usina
raio de 50km
Áreas protegidas
Focos de incêndio 2010-2014
Uso da terra 2010
Corpos d’água
Vegetação alagada de aberta a fechada
Floresta estacional fechada salina
Floresta estacional fechada alagada de
água doce
Pastagens
Vegetação arbustiva
Mosaico (floresta / vegetação arbustiva /
pastagem)
Mosaico (árvores / arbustos / herbáceas)
Floresta estacional fechada/aberta
Floresta perene fechada/aberta
Mosaico de vegetação natural
Mosaico de terras/vegetação cultivadas
Agricultura irrigada
Agricultura

Esse tipo de informação está rapidamente se tornando mais ampla e facilmente disponível através de fontes
de dados que podem ser usadas em um programa de SIG ou através de ferramentas prontas.
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Pesquisa qualitativa
Como parte da avaliação do desempenho do fornecedor, a pesquisa qualitativa deve
fornecer informações sobre questões sociais. Isso provavelmente estará disponível
a partir de uma variedade de fontes qualitativas, incluindo websites, relatórios e
discussões com colegas, parceiros e redes.
Procure informações sobre problemas como conflitos de terra e expulsões, relações
injustas entre pequenos produtores e empresas ou comerciantes, maus-tratos
aos trabalhadores e ações de greve ou abuso dos direitos humanos relacionados
a empresas específicas, locais ou usinas ou questões relacionadas à segurança
alimentar.
Você também pode reunir informações sobre aspectos ambientais, tais como a
escassez de água, poluição de rios e assoreamento, perda de biodiversidade e
problemas com animais selvagens.

4.3 Planejamento dos próximos passos
Com base na análise de risco acima, agora você pode ter uma boa ideia de onde
estão os maiores riscos da base de fornecimento. Usando a análise de risco, priorize
onde você vai concentrar os recursos para averiguar e, se necessário, intervir. Em
alguns casos, você pode tratar de todos os locais de alto risco imediatamente, mas,
para empresas com uma grande base de fornecimento, isso pode tomar bastante
tempo e pode ser necessário priorizar ainda mais para decidir por onde começar.
Isso se baseará em considerações tais como o volume ou valor do produto que você
compra, relações comerciais que você tem com fornecedores, integração vertical,
potencial de impacto e níveis de risco em origens específicas.
Além do risco, considere o potencial para intervenções que resultem em mudança
positiva (oportunidades de transformação) quando for tomar essa decisão.
Como observado na seção anterior, considere os programas existentes que seus
fornecedores diretos possuem e construa a partir deles, sempre que possível.
Se eles já têm um programa próprio eficaz, você pode trabalhar com eles para
acompanhar as usinas de alto risco ou agregadores, ou mesmo confiar em seu
programa para resolver quaisquer problemas.
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Componente 5: Engajamento de
fornecedores e produtores
Todo o trabalho até este ponto teve como objetivo entender a cadeia de
fornecimento, começando pelo produto final e indo até o ponto onde a matériaprima entrou na cadeia de fornecimento, incluindo os riscos de sustentabilidade
associados com a origem. No entanto, os compromissos de compra responsável
se relacionam aos impactos reais da produção, por isso, neste momento, é
crucial envolver-se com seus fornecedores e sua própria base de fornecimento
de produtores. Você vai precisar explicar o que seus compromissos de compra
responsável significam na prática e por que eles são importantes para seus
fornecedores e para você; e trabalhar com eles para satisfazer esses requisitos de
forma a trazer benefícios a eles também.
Na prática, isso significa trabalhar com usinas ou agregadores diretamente ou
através de seus fornecedores, para conscientizá-los de seus compromissos de
compra responsável, desenvolver capacidade de suporte, incentivar o envolvimento
com os produtores e construir o seu próprio entendimento da situação atual. Um
aspecto específico disso é avaliar na prática um grupo de usinas ou agregadores
e suas bases de fornecimento para ver como eles estão se saindo com relação
aos compromissos de sua política de compra responsável. Isso envolve visitas
às usinas e aos produtores que as abastecem para verificar o que realmente
acontece no campo. Verificações in loco são uma oportunidade para estabelecer
um relacionamento com os fornecedores, identificar as lacunas de capacitação,
desenvolver planos de ação para a melhoria contínua e, finalmente, ajudá-los a
cumprir seus compromissos de compra responsável.

5.1 Engajamento de usinas ou agregadores
É importante identificar oportunidades estratégicas para envolver usinas ou
agregadores através de workshops e atividades de formação e capacitação. Por
exemplo, essas atividades podem ser concebidas para abranger a maioria das
usinas que abasteçam uma refinaria específica ou uma unidade de processamento
secundário, ou podem ser dirigidas a locais específicos de risco mais elevado.
Esses workshops podem ser um meio eficaz para comunicar os compromissos
da política para os fornecedores, as implicações práticas para suas operações
e mecanismos de implementação. Eles podem também concentrar-se na
implementação de componentes-chave de padrões de sustentabilidade e medidas
de segurança.
O engajamento neste nível é complementar a um programa mais direcionado de
avaliações no local, a fim de alcançar impactos positivos ao longo de uma base de
fornecimento mais ampla. Na verdade, esse tipo de trabalho pode ser um precursor
necessário para atividades planejadas de verificação in loco, a fim de construir
confiança e entendimento no processo.
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5.2 Formação de capacidade local
Em muitos lugares, um dos maiores obstáculos à mudança é uma falta de
capacidade local crônica, tanto na usina ou agregador quanto entre produtores.
Compreender e implementar práticas responsáveis é um processo de longo prazo e
necessita de intervenção constante feita por pessoal de campo competente. Você
quase certamente terá que pensar como incentivar ou apoiar o desenvolvimento
da capacidade local para implementar melhores práticas de produção que atendam
aos seus compromissos de compra responsável. Existem várias maneiras de se fazer
isso, por exemplo:
• Trabalhar em colaboração com a equipe de uma usina ou agregador para
desenvolver um plano de melhoria contínua de práticas de produção, o
que poderia incluir um aumento regular de conscientização, treinamento e
orientação para os produtores.
• Capacitar parceiros locais, como consultores, ONGs, cooperativas ou
pesquisadores para fornecer suporte de longo prazo para a implementação de
práticas de produção responsáveis.
• Estabelecer parcerias com organizações locais que podem conduzir programas
de capacitação de longo prazo.
• Incentivar o seu pessoal e consultores para trabalhar com organizações locais
para transmitir o seu entendimento e experiência.

5.3 Engajamento com produtores
A relação entre uma usina ou agregador e os produtores que os abastecem
pode variar enormemente. Os produtores têm recursos, escalas e capacidades
extremamente variadas entre si. Estas variações vão determinar a melhor maneira
de se envolver com eles:
• Produção pela própria empresa: Em alguns casos, as usinas ou agregadores
são abastecidos por suas próprias plantações ou fazendas. Neste caso, deve ser
relativamente simples implementar práticas de produção responsáveis, desde
que haja um compromisso de fazê-lo dentro da empresa. Enfoque a construção
de comprometimento interno para a mudança.
• Produtores em um programa da empresa: Muitas usinas ou agregadores
têm algum tipo de programa de apoio à produção. Isso varia de arranjos de
pequenos produtores, como dos ‘regimes de plasma’ de produção de palma
de óleo na Indonésia (onde a empresa estabelece e gerencia a plantação em
áreas comunitárias e partilha os lucros) até pré-financiamento de insumos por
usinas, o que também acontece em muitas culturas anuais. Neste caso, pode ser
possível vincular o apoio aos produtores para a implementação de boas práticas.
• Compra de grandes produtores: Onde a usina ou agregador compra de
grandes produtores que não fazem parte da mesma empresa, o produtor
deve ter recursos internos para entender o que é necessário e implementar
boas práticas, caso estejam comprometidos com a melhoria. Enfoque na
conscientização e comprometimento dentro das organizações de produtores.
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• Compras de pequenos produtores: Pequenos produtores independentes
muitas vezes enfrentam grandes desafios para cumprir os requisitos de políticas
de compra responsável ou certificação. Os pequenos produtores que não
cumprem os requisitos de sua política de compra responsável provavelmente
vão precisar de apoio. Existe uma série de abordagens para fazer isso. Por
exemplo, o modelo da Compra Responsável para Pequenos Produtores
(RSS, sigla em inglês) ajuda as empresas a se envolverem com a sua base de
fornecimento de pequenos produtores para gerenciar os riscos de práticas de
produção ruins, ao mesmo tempo em que apoia os pequenos agricultores na
melhoria de suas práticas de produção e dos seus meios de subsistência (Box
13). Abordagens jurisdicionais e de paisagem também podem ser muito úteis
para reunir os pequenos produtores e oferecer programas de apoio (Box 12).
• Compras de intermediários: Em muitos lugares, os pequenos produtores
vendem para intermediários, tais como cooperativas ou comerciantes locais de
pequena escala. Isto pode agregar um nível adicional de complexidade para o
engajamento ou pode fornecer um ponto focal de apoio à mudança.
É importante envolver-se com esses intermediários para que eles compreendam
o que é necessário fazer e possam ver um papel para si no apoio às melhorias.

Abordagens jurisdicionais e em escala de
paisagem

Box 12

Algumas questões são difíceis ou mesmo impossíveis para uma empresa
resolver sozinha. Por exemplo, se o trabalho infantil é um problema, podese dizer para os produtores não terem trabalhadores jovens mas, se não
houver acesso à educação, isto pode piorar a vida das crianças ao invés de
melhorar. Da mesma forma, uma concessionária pode tomar uma decisão
de não converter florestas em agricultura, mas se, em seguida, o governo
tomar de volta a área de floresta e cedê-la para outro produtor, então não
há ganho líquido.
Portanto, há um movimento crescente para desenvolver iniciativas em
escala de paisagens ou jurisdições (municípios, estados, províncias ou
mesmo países) onde todos os atores (governo, produtores, compradores,
comunidades, sociedade civil) podem trabalhar em conjunto para definir
objetivos comuns, identificar e implementar melhores práticas, formular
incentivos, capacitar e monitorar o progresso. Onde tais iniciativas existem
e são eficazes, o envolvimento dos produtores provavelmente é alcançado
com maior eficiência por meio da união e apoio à iniciativa.
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Box 13

Compra Responsável de Pequenos Produtores

O modelo de Compra Responsável para Pequenos Produtores (RSS) foi desenvolvido pela Parceria SHARP
(Aceleração de Pequenos Produtores por meio da Produção e Compra Responsável, sigla em inglês)
para responder aos desafios que os pequenos produtores enfrentam para cumprir os requisitos dos
compromissos de compra responsável de seus compradores. A RSS concentra-se na implementação pelo
agregador ou pelo primeiro ponto de coleta de produtos de pequenos produtores, por exemplo uma usina,
esmagadora, trader ou cooperativa de produtores.
O modelo RSS estabelece:
• Questões centrais mínimas de
sustentabilidade para produção
responsável por pequenos produtores,
consistentes com as das políticas de
compra responsável (pilar 1);
• Apoio ativo de empresas (compradores)
aos pequenos produtores para ajudá-los a
continuar se desenvolvendo e melhorando
as práticas de produção e meios de
subsistência (pilar 2);
A figura à direita apresenta uma visão geral
desses dois pilares da RSS.
A RSS fornece às empresas um caminho
transparente e sistemático para o
engajamento com a sua base de
fornecimento de pequenos produtores,
resultando em aumento da rastreabilidade.

PILAR 1: QUESTÕES CENTRAIS MÍNIMAS

PILAR 2: APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES

Diretos e
conflitos de
terra

Melhores
práticas
agropecuárias

Desmatamento
e mudança de
uso da terra

Melhores
modos de vida
e instituições

Direitos
trabalhistas e
condições de
trabalho

Melhores
rendimentos
e segurança
alimentar

FASE 1:
Definição do escopo e preparação

FASE 2
Avaliação inicial
PILAR 1
Análise de Risco

PILAR 2
Avaliação dos meios de vida

FASE 3:
Desenvolvimento do Plano de Ação
para mitigar riscos e tratar necessidades

Use como input
para priorizar o
comprometimento

FASE 4:
Implementação e documentação

FASE 5:
Monitoramento e revisão

Para mais informações, visite o website da Parceria SHARP (www.sharp-partnership.org)
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5.4 Verificação in loco
Agendamento da visita
Identifique as usinas ou agregadores que pretende visitar usando os níveis de risco
e oportunidades de transformação que você identificou por meio da análise de
riscos (ver Seção 4) e revisão estratégica (ver Seção 1).
Depois de identificar quais usinas ou agregadores visitar, você precisa comunicar
isso a eles. Às vezes isso é simples; em outras situações, as usinas ou agregadores
podem ter pouca experiência com esse tipo de atividade e podem hesitar em se
envolver. Podem ser necessárias várias discussões e reuniões iniciais para ganhar
a confiança e cooperação necessárias para realizar a visita. Considere isso em seu
planejamento com relação tanto a recursos quanto a tempo. O Box 14 resume
algumas formas de incentivar uma usina ou agregador a concordar com uma visita.
Antes da visita, é útil coletar informações preliminares sobre a capacidade da usina,
área de plantação, número de agricultores filiados e/ou independentes ou pequenos
produtores na base de fornecimento, mapas de localização, extensão da base de
fornecimento, etc. Estas informações (muitas vezes coletadas utilizando-se um
questionário) permitirão que você determine a dimensão da tarefa em mãos, incluindo
o número de dias e membros da equipe de verificação que serão necessários.

Agendamento das visitas in loco

Box 14

Para incentivar a usina ou agregador a concordar com uma visita, você deve:
• Conquistar confiança, chegando a eles através de um cliente imediato deles
(por exemplo, um trader) se você não compra diretamente deles.
• Explicar os objetivos da visita de forma clara. Ela não deve ser encarada
como uma auditoria que terá um resultado do tipo “passou ou não
passou”, mas sim como uma oportunidade de trabalhar em conjunto na
identificação de melhorias a fim de atender à demanda de toda a indústria.
No entanto, é importante ser honesto sobre quaisquer consequências dos
resultados.
• Explicar os benefícios que a verificação e as discussões e planejamento
posteriores terão para o negócio deles. Isso vai ajudá-los a atender não só à
sua política, mas também às políticas de outras empresas; isso pode ajudálos a avançar para a certificação; e a permanecer à frente das mudanças
que tornam a legislação e regulamentos mais rigorosos.
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Planejamento da visita de verificação in loco
Antes de iniciar, esclareça a finalidade da verificação in loco. As primeiras visitas
podem ser usadas para obtenção de informações sobre a linha de base do
desempenho, enquanto visitas de acompanhamento são úteis para monitorar
o progresso de seus fornecedores. A verificação in loco pode visar um risco de
sustentabilidade em particular, como o desmatamento ou condições de trabalho, ou
avaliar a conformidade com relação a uma gama de questões que você identificou
por meio de sua política.
Para orientar o processo de verificação, você terá que elaborar um checklist
de avaliação e um protocolo de verificação. Os compromissos com prazos de
sua política podem ser incorporados em critérios específicos de um checklist
de avaliação. Um protocolo detalhado de verificação in loco irá assegurar que
a verificação seja realizada de forma consistente por diferentes avaliadores em
diferentes locais.
Esclareça os papéis de todos aqueles que estarão envolvidos na verificação.
Dependendo de suas prioridades, você pode optar por enfocar uma usina ou
unidade de transformação, ou nos pequenos produtores do entorno que são
fornecedores.
A visita in loco pode ser realizada por instituição terceirizada, com experiência
em avaliações ambientais e sociais, ou por outras pessoas dentro de sua própria
organização. Sua equipe de avaliação deve ser multidisciplinar e capaz de cobrir os
vários aspectos da sua política. Também é vital ter conhecimento da geografia local,
leis, costumes, etc. Por isso, certifique-se de incluir pelo menos um membro da
equipe local.

Condução da verificação
As visitas in loco, quer sejam conduzidas por sua organização ou por um
representante terceirizado, são uma parte importante da construção do
relacionamento com o fornecedor, assim como da conformidade com sua política.
Por isso, é importante que você desenvolva abordagens eficazes para coleta de
informações precisas, incentivando a participação e garantindo a confidencialidade.
Normalmente, uma verificação in loco incluirá entrevistas com gestores da
empresa, trabalhadores, agricultores fornecedores, membros das comunidades
locais e membros de ONGs e governo local. Inspeções do local e uma análise da
documentação também fazem parte do processo.
Durante a visita, é importante que um representante da empresa que está sendo
visitada acompanhe a equipe de verificação. A equipe de verificação deve discutir
os resultados, preocupações e problemas conforme eles forem surgindo, para ter
certeza de que ambos os lados entendem completamente a situação.

Definição conjunta das ações seguintes
Talvez a parte mais importante da verificação in loco seja agir com base nas
conclusões, entrando em acordo sobre um plano de melhoria e o monitoramento
de sua execução. Uma vez que mudanças sistemáticas podem ser necessárias para
algumas áreas, será útil incluir no plano as causas fundamentais dos aspectos que
não estejam em conformidade com a sua política e incorporar medidas para fechar
as lacunas de capacidade identificadas pela equipe de avaliação. Os pequenos
agricultores podem necessitar de apoio especial.
PRO FO REST
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Componente 6: Monitoramento e relato
A implementação dos compromissos de compra responsável é um processo que vai
ocorrer ao longo de meses e anos. A fim de certificar-se de que você está caminhando
na direção dos compromissos assumidos em sua política, é essencial monitorar e
relatar os progressos, tanto interna quanto externamente. Além de acompanhar
o progresso, você também precisa reagir a problemas e se adaptar à mudança das
circunstâncias em sua base de fornecimento e no meio externo. Por isso, a revisão
regular e, se necessário, o ajuste de sua abordagem também são muito importantes.
Você vai precisar estabelecer colaboração interna constante com funções chave,
especialmente em departamentos que lidam com compras, negociações e assuntos de
sustentabilidade, para poder estabelecer:
• Monitoramento interno regular da implementação e identificação de novas
prioridades.
• Um programa acordado de relatos de progresso interno (por exemplo,
trimestralmente), juntamente com a revisão regular e, se necessário, ajustes em sua
abordagem.
• Um programa acordado de relato externo do progresso (por exemplo anualmente,
como parte do relato de CSR – Responsabilidade Social Corporativa - e/ou relato
isolado).

6.1 Monitoramento do progresso e novas prioridades
É importante ficar claro para sua empresa o que você vai monitorar. Isso deveria
abordar dois componentes principais da compra responsável: rastreabilidade (por
exemplo, percentagem de cada produto chave rastreável até a usina ou fazenda)
e produção responsável (por exemplo, percentagem certificada ou a percentagem
de produtores que satisfazem seus requisitos de produção). Quando você estiver
configurando o seu programa de monitoramento, você deve pensar sobre:
• Quais as informações que você quer e como elas devem ser coletadas, incluindo a
frequência.
• De onde a informação virá (se você mesmo irá coletá-la ou se terá que pedir a seus
fornecedores).
• Como você vai usar a informação (lembre-se que você só deve coletar informações
que pretende usar).
• O que a informação vai lhe dizer (e o que não vai).

6.2 Relatos internos e revisão
Muitas empresas estabeleceram metas ou ICPs para si mesmas e os relatos internos
baseiam-se no monitoramento do progresso com relação a essas metas. Certifique-se de
fornecer informações no formato certo para pessoas diferentes dentro da empresa. A alta
administração provavelmente precisa de um resumo curto e consistente do progresso,
com destaque para quaisquer problemas. Colegas envolvidos na implementação
podem querer mais detalhes sobre o que está indo bem e o que não está.
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É muito importante que haja um sistema interno para assegurar que onde há problemas
ou onde o progresso não é adequado sejam tomadas medidas para rever a sua
abordagem e, se necessário, fazer alterações ou disponibilizar recursos adicionais.

Estes casos tendem a ser raros e consequentemente pode ser que você tenha que
parar de comprar desse fornecedor.

6.3 Relatos externos e transparência
Nem sempre é fácil comunicar externamente o progresso com relação aos
seus compromissos de compra responsável. Isso pode ser um conceito difícil
de comunicar e o progresso nem sempre é claro ou simples de descrever. Os
departamentos dentro da sua própria empresa e seus fornecedores podem
precisar de ajuda com a comunicação externa deles, para ajudá-los a compartilhar
o progresso que você fez. Todavia, é cada vez mais importante ser capaz de
comunicar seu progresso para uma grande quantidade de partes interessadas,
incluindo clientes, financiadores, acionistas, governos, sociedade civil e ativistas.

90
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É preciso haver um procedimento estabelecido para casos onde um fornecedor
não queira aceitar qualquer papel no programa de compra responsável ou onde,
depois de ter havido uma avaliação, ele não queira fazer mudanças ou melhorar.
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Figura 7: É importante encontrar
formas claras de comunicar o
progresso no cumprimento de
suas metas, tanto interna quanto
externamente.

É importante estar aberto e ser transparente sobre todas as questões que forem
identificadas em suas cadeias de fornecimento, mesmo aquelas que podem
causar uma reação mais forte, como o trabalho infantil. Reconhecendo que estas
existem, é crucial, em seguida, fazer o seu papel no processo de remediação.
É igualmente importante ser claro sobre o progresso que tem sido feito e como
isso se relaciona com os compromissos. Cada vez mais, as empresas estão
fornecendo informações mais detalhadas para aumentar a transparência como
uma maneira de conquistar a confiança de clientes e grupos de ativistas. Algumas
empresas utilizam plataformas ou programas externos para comunicar, enquanto
outros optaram por fazer a sua própria comunicação (veja Box 15).

Transparência do fornecimento na prática: O exemplo da Musim Mas

Box 15

A empresa de óleo de palma, Musim
Mas, sediada em Cingapura, lançou
recentemente um portal em seu site que
fornece informações sobre a sua base de
fornecimento.
A empresa tem uma rede operacional
em diferentes ilhas do arquipélago
indonésio. Um mapa interativo da cadeia
de fornecimento oferece fácil referência aos
locais de refino e unidades de esmagamento
dos frutos.Mais informações sobre as usinas
que abastecem cada unidade são então
disponibilizadas em relatos individuais que
resumem a rastreabilidade atual da cadeia
de fornecimento.

Mais informações em
www.musimmas.com
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