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Introdução
Este documento fornece uma visão geral da
abordagem de Compras Responsáveis de
Pequenos Produtores (RSS). Os guias de campo
RSS 1-5 como mostrado na caixa de diálogo
fornecem informações detalhadas de como
implementar cada etapa na prática.
A abordagem RSS ajuda as empresas a se
engajarem com pequenos produtores em
suas bases de fornecimento para atingir
dois objetivos.
• Minimizar o risco de não atender
a políticas básicas de compras

responsáveis de seus clientes (Pilar 1);
• Fornecer suporte para melhoria de
meios de vida e práticas de produção
de pequenos produtores (Pilar 2).
Cada objetivo é englobado por um dos dois
“pilares” da abordagem, mostrados na Figura
1. Na implementação da RSS, os dois pilares
deveriam ser realizados separadamente, mas
muitas das atividades podem ser realizadas
efetivamente em paralelo.

Figura1: Representação esquemática dos dois pilares RSS.
Pilar 1: Requisitos Mínimos
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Pilar 2: Suporte para Pequenos Produtores

DIREITOS E CONFLITOS
PELO USO DA TERRA

MELHORIA DE RENDIMENTOS
E SEGURANÇA ALIMENTAR

DESMATAMENTO E CONVERSÃO
DO USO DA TERRA

MELHORIA DOS MEIOS DE
VIDA E INSTITUIÇÕES

DIREITOS TRABALHISTAS E
CONDIÇÕES DE TRABALHO

MELHORES PRÁTICAS AGRÍCOLAS
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Quem desenvolve e
implementa a RSS
Para implementar a abordagem RSS deve
haver uma ‘Entidade Implementadora’(EI).
Essa é frequentemente uma empresa que
compra diretamente de pequenos produtores,
ou os seus agentes locais, tal como uma usina,
uma esmagadora, comerciante, cooperativa
ou outro agregador. Também é possível
para uma organização como uma ONG ou
associação de produtores usar a abordagem
RSS para sua base de fornecimento ou para
desenvolver uma RSS representando várias
empresas.
Seja qual for o modelo adotado, é muito
importante que haja um indivíduo dentro
da Entidade Implementadora com clara
responsabilidade de liderar a implementação
da RSS. Também é importante que tanto os
pequenos produtores quanto outras agências
e organizações tais como governo local, ONGs
ambientais e sociais e cooperativas trabalhem
com a Entidade Implementadora para
desenvolver a RSS.
A Entidade Implementadora (EI) é geralmente
uma empresa ou organização que compra
de pequenos produtores, como uma usina,
uma esmagadora, comerciante, cooperativa
ou outro agregador, mas pode também
ser uma organização que implementa RSS
representando um grupo de empresas.

Caixa 1
“Você” e “A sua organização”
A implementação da RSS deve ser conduzida
por uma pessoa dentro da Entidade
Implementadora que tenha tanto a
capacidade técnica quanto administrativa
para conduzir um processo de engajamento
com os pequenos produtores a longo prazo.
Esse líder interno precisa ter:
•

credibilidade, dentro e fora da
organização

•

autoridade para tomar decisões,
comprometer pessoal e recursos

•

uma boa compreensão das realidades
no campo e dentro da organização

•

habilidades competentes de
coordenação e de documentação

•

uma equipe de pessoas que possa
implementar a RSS em escala no
campo (dependendo do tamanho da
base de fornecimento de pequenos
produtores).

No guia de campo RSS, as orientações se
referem a “você”. Na realidade, “você” é
a pessoa que é responsável por fazer com
que determinada etapa da abordagem
RSS aconteça. Pode tanto ser alguém que
trabalha diretamente dentro da Entidade
Implementadora (‘sua organização’)
quanto alguém que é contratado ou esteja
trabalhando em nome da sua organização.
Embora a responsabilidade de implementar
partes da RSS possa ser delegada, a
responsabilidade global para fazer a RSS
acontecer permanece com a pessoa líder.
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Implementação da abordagem RSS
A implementação da abordagem RSS é um processo de cinco etapas.

1
2
3
4
5
2

3

PREPARAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO
•

Ajudar sua organização e outras partes interessadas importantes a entenderem a RSS.

•

Definir e coletar informações preliminares da base de fornecimento de pequenos produtores.

AVALIAÇÃO DE RISCOS E NECESSIDADES
•

Avaliar os riscos dos pequenos produtores da base de fornecimento não atenderem às
questões centrais de sustentabilidade.

•

Avaliar quais são as necessidades dos pequenos produtores.

4-5

PLANEJAMENTO DA MITIGAÇÃO DE RISCOS E APOIO 6
•

Desenvolver um plano de ação para mitigar os riscos identificados, priorizar e proporcionar
suporte efetivo.

•

Orçamento e cronograma.

IMPLEMENTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

7

•

Implementação efetiva do plano acordado para apoio e mitigação de riscos.

•

Monitoramento e documentação de atividades e progresso no engajamento com pequenos
produtores.

MONITORAMENTO E REVISÃO
•

Revisão regular da efetividade das medidas de mitigação e suporte.

•

Revisão dos planos de ação subsequentes para melhoria continua.
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Etapa 1: Preparação e definição do escopo
Esta primeira etapa ajuda a preparar a sua
organização a desenvolver e implementar a RSS,
introduzindo o conceito para colegas, gestores e
principais interessados. Nesta etapa você precisa
decidir sobre o que pretende alcançar com a
RSS, qual a base de fornecedores que será
coberta pela implementação da RSS, e como
você vai conscientizar as partes interessadas
sobre a RSS, incluindo os pequenos produtores
e outras organizações.

Finalidade:
Preparação e definição do escopo
para proporcionar o entendimento e
compromisso dentro de sua organização
e as organizações em sua base de
fornecimento que irão utilizar a RSS,
preparando e planejando as etapas
subsequentes.

Objetivos:
• Preparação dentro de sua organização.
• Definição do escopo da RSS.
• Criação de um mecanismo de consulta.

Documentos:
RSS 1. Preparação e Definição do Escopo

Preparação dentro de sua organização:
A sua organização (a Entidade
Implementadora) e as pessoas-chave dentro
dela precisam estar comprometidas com a
abordagem RSS e entender o que ela faz e
porquê. É particularmente importante que
a alta direção entenda completamente:
(a) o que a abordagem RSS vai (e não vai)
proporcionar; e (b) os recursos necessários
para implementá-la. Nesta fase, a sua
organização deve identificar a pessoa
líder que irá coordenar e supervisionar a

implementação da RSS. Além disso, é essencial
que outras organizações em sua base de
fornecimento que precisam ser envolvidas
na implementação da RSS estejam também
conscientes e comprometidas. Por exemplo, as
cooperativas ou comerciantes que fornecem
para sua usina ou esmagadora, ou, se você é
uma refinaria, as usinas que fornecem para
sua refinaria.

Defina o escopo da RSS:
Uma vez que o objetivo principal da RSS é
fornecer um modelo para o engajamento
com os pequenos produtores, você precisa
de um bom entendimento de quem são eles
e onde estão. Nesta fase você reúne todas
as informações que sua organização tenha
sobre os pequenos produtores da base de
fornecimento, a sua importância em termos
de volume comprado, o tipo de produção ou
o tamanho e a localização das propriedades.
Defina a área geográfica onde você vai
implementar a RSS. Comece a explicar os
objetivos da sua organização, prioridades e
atividades existentes relacionadas com a base
de fornecimento de pequenos produtores e
considere os recursos necessários para a RSS.

Criação de um mecanismo de consulta:
A consulta às partes interessadas é um
elemento essencial da RSS. Seguir as boas
práticas para a consulta ajuda a garantir
que os interesses dos pequenos produtores
estejam representados e devidamente
incorporados e que as questões ambientais e
sociais estejam claramente compreendidas.
Para garantir que os interesses dos pequenos
produtores e outras partes interessadas
estejam representados em todo o processo de
RSS, você precisa configurar um mecanismo
dinâmico para consulta.
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Etapa 2: Avaliação de riscos e necessidades
O segundo passo é construir uma boa compreensão
do risco de que pequenos produtores da base de
fornecimento não preencham as questões centrais
mínimas do Pilar 1 da RSS e uma compreensão das
necessidades de apoio aos pequenos produtores
visando à melhoria das suas práticas de produção.
Para maior clareza, estas etapas são separadas
em uma Avaliação de Riscos (2a) e Avaliação de
Necessidades (2b). Na prática, pode ser eficiente
combinar a coleta de informações sobre os
riscos e as necessidades ao mesmo tempo, ainda
que a finalidade e, algumas vezes, as fontes de
informação sejam diferentes. A avaliação de
riscos e necessidades deve ser feita por meio de
consultas aos pequenos produtores e outras partes
interessadas importantes.

2.a Avaliação de riscos
Finalidade:
A RSS identifica três Questões Centrais
Mínimas que são fundamentais para
os compromissos e políticas de compra
responsável de muitas empresas. A avaliação
de riscos tem como objetivo avaliar se há
riscos significativos de que essas questões
não estejam sendo atendidas na base de
fornecimento.

Objetivos:
• Avaliar como está o desempenho dos
pequenos produtores nas três questões
centrais e os riscos relacionados ao
seu desempenho.
• Avaliar a significância dos riscos e locais
ou aspectos onde é necessário mais
apoio para gerir o risco e melhorar
o desempenho.
• Identificar mecanismos existentes para
mitigar o risco.

Documentos:
RSS 2a. Avaliação de riscos.
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As principais áreas de risco:
A RSS enfoca o risco de que os pequenos
produtores não cumpram os requisitos das
três questões centrais que são usualmente
incluídas nos compromissos e políticas de
compra responsável, sendo elas:
• Questão central 1: Direitos e conflitos pelo
uso das terras.
• Questão central 2: Desmatamento e
conversão do uso da terra.
• Questão central 3: Direitos trabalhistas e
condições de trabalho.

Preparação - avaliação dos riscos e medidas
de mitigação existentes:
O primeiro passo é coletar informações
de referência sobre o desempenho
dos pequenos produtores na base de
fornecimento relacionadas com as 3
questões centrais, coletando e mapeando
informações já existentes dentro de sua
organização. Informações adicionais
podem ser coletadas por meio de avaliação
qualitativa remota relacionada com questões
sociais e ambientais. Nesta fase você
objetiva identificar lacunas na informação e
determinar onde você precisa de ferramentas
adicionais para melhor avaliar os riscos.
Estas ferramentas podem ser inicialmente
remotas, como pelo uso de conjuntos de
dados do Global Forest Watch (GFW) para
avaliar os riscos de desmatamento e ajudar na
orientação de onde concentrar a avaliação de
riscos em campo.

Coleta de informações em campo:
Envolve visitas in loco e entrevistas para
coletar informações adicionais sobre o
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desempenho da base de fornecimento com
relação às questões centrais e verificar os
resultados das avaliações remotas de risco.

Avaliando a significância do risco:
Seguindo as avaliações remotas e de campo,
considere a significância dos riscos com
base na probabilidade de que um risco irá
se concretizar, a gravidade do impacto se ele
ocorrer e quaisquer medidas de mitigação
já em vigor. Isso deve permitir que você
identifique os riscos altos, médios e baixos, e
dará uma indicação da ordem de prioridade
para lidar com os mesmos.

2.b Avaliação de necessidades
Finalidade:
A abordagem RSS identifica três áreaschave de apoio a pequenos produtores
(Pilar 2) que vão além das questões
básicas de sustentabilidade (Pilar 1) que
são identificados na Avaliação de Riscos
(RSS 2a). A etapa 2b envolve a avaliação
das necessidades de suporte aos
pequenos produtores.

Objetivos:
• Avaliar as necessidades dos pequenos
produtores relacionadas com a
melhoria tanto da sua produção
agrícola quanto de seus meios de vida;
• Priorizar as necessidades de apoio.

Documentos:
RSS 2b. Avaliação de necessidades.

Principais áreas de apoio:
A RSS enfoca as necessidades de apoio que
se relacionam com a melhoria da produção e
fortalecimento dos pequenos produtores,
sendo elas:
• Melhores rendimentos e segurança alimentar.

• Melhoria dos Meios de Vida e Instituições.
• Melhores Práticas Agrícolas.

Preparação - avaliação das necessidades e
iniciativas de apoio existentes:
O primeiro passo para a avaliação das
necessidades é coletar informações de
referência sobre as necessidades dos
produtores da região e iniciativas já existentes
para prestar apoio aos pequenos produtores
na melhoria da produção e meios de vida.
Esta avaliação inicial reúne informações
que já estão disponíveis para as pessoas em
sua organização, sendo realizada de forma
remota ou via consultas a partes interessadas.
Nesta fase você objetiva identificar quais
podem ser os principais desafios para os
pequenos produtores, iniciativas já existentes
de compromisso com os produtores e
também identificar quem consultar com mais
profundidade sobre cada questão.

Coletando informações de campo:
Envolve um processo de consulta mais ampla
das partes interessadas para identificar
e entender as necessidades prioritárias
dos pequenos produtores que podem ser
consideradas como parte da abordagem RSS.

Avaliando a significância das necessidades:
Esta etapa reúne os resultados da consulta
de campo e tenta avaliar a importância das
necessidades identificadas, a fim de priorizálas para o apoio através da RSS. Envolva
também as principais partes interessadas
nesta fase a fim de validar as conclusões.
Planeje e implemente cuidadosamente a
consulta para que a mesma seja o mais
eficiente possível para os consultados (muitos
dos quais podem não ter muito tempo livre) e
para que atenda às suas expectativas.

SHARP
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Etapa 3: Desenvolvimento de um Plano de Ação
Nas Fases 1 e 2 você pode coletar uma série de
informações sobre os riscos e necessidades de
apoio na sua base de fornecimento de pequenos
produtores, assim como quais partes interessadas
envolver na implementação. A Fase 3 traz esta
informação agregada para o desenvolvimento de um
plano de ação para implementação da RSS.

Finalidade:
Projetar uma abordagem eficaz para
mitigação de riscos para as questões
centrais do Pilar 1 e um programa de apoio
específico para melhorar a produção e
meios de vida para pequenos produtores no
âmbito do Pilar 2.

Objetivos:
• Finalizar e adaptar, se necessário,
o quadro de objetivos, escopo e
cronograma de implementação da RSS.
• Planejar a implementação de medidas de
mitigação de risco.
• Planejar as atividades para atender
às necessidades de apoio aos
pequenos produtores.
• Reservar os recursos necessários para
implementar e monitorar a RSS.

Documentos:
RSS 3. Desenvolvimento de um Plano
de Ação.

Preparação:
É importante rever os resultados da
Avaliação de Riscos e Necessidades
realizada na Fase 2. Isto permite que você
reúna informações sobre as necessidades
prioritárias e riscos e consulte as principais
partes interessadas sobre os mesmos. A
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essa altura é também importante rever
o orçamento que você estimou na Fase
1, em comparação com as atividades
que você agora identificou para a
implementação da RSS.
Desenvolvimento do plano de ação: Reúne
os resultados de todas as etapas anteriores
em um documento que estabelece a
forma como será implementada a RSS.
Normalmente, isso irá abranger:
• Riscos e necessidades prioritárias
identificadas na Fase 2.
• Cronograma para a implementação das
atividades da RSS relacionadas com
mitigação de riscos e apoio.
• Resultados esperados das atividades.
• Atividades que sua organização (e
outros) irão realizar.
• Funções e responsabilidades para a
execução das atividades.
• Recursos, incluindo tanto recursos
humanos quanto financeiros.
• Monitoramento que você se
compromete a fazer para acompanhar
os resultados da implementação
da RSS.
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Etapa 4: Implementação e documentação
A implementação da RSS é orientada pelo plano de
ação. É importante manter um registro escrito das
atividades realizadas e os resultados das mesmas,
e continuar a acompanhá-las, para que você possa
avaliar o progresso (Fase 5) e fornecer informações
ao público e aos compradores, demonstrando como
você progride no envolvimento com os pequenos
produtores e na implementação de um processo
de compra responsável.

Finalidade:
Implementar os planos de redução de
riscos e de apoio aos pequenos produtores
e documentar o progresso no processo e
atividades da RSS.

Objectivos:
• Implementar atividades para mitigar
riscos e dar apoio a pequenos produtores
• Manter registos das atividades e realizar
a comunicação externa e interna
relacionada com os planos e progresso
na implementação da RSS

Documentos:

já existe algum apoio em andamento, as
mudanças podem ser menos significativas.

Documentação:
Uma parte central da abordagem RSS é
monitorar as atividades, documentar e
registrar avanços realizados, quem está
envolvido e os recursos necessários. O
objetivo desta informação é duplo. Primeiro,
ele ajuda sua organização na continuação de
melhorias e planejamento dos compromissos
com os pequenos produtores dentro de
um processo de compra responsável. Em
segundo lugar, as informações, ou um
resumo público das mesmas, pode ser usado
para comunicar para o público externo os
progressos realizados. Isso proporciona
maior credibilidade ao permitir que as partes
interessadas avaliem as medidas utilizadas
para mitigação de riscos e apoio a pequenos
produtores, assim como pode ajudar a
melhorar o intercâmbio de informações e
lições aprendidas entre empresas que utilizam
a abordagem RSS.

RSS 4. Implementação e documentação.
Em desenvolvimento - por favor entre em
contato com o secretariado do SHARP para
mais informações.

Implementação dos planos:
Usar o plano de ação para orientar o trabalho
de implementação das atividades de apoio
e mitigação de riscos junto aos pequenos
produtores, sua própria organização e outras
partes interessadas. Se forem identificados
riscos significativos e pouco apoio estiver
sendo fornecido, isso pode envolver uma
mudança significativa no envolvimento
com a base de fornecimento de pequenos
produtores. Onde os riscos são baixos e
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Etapa 5: Monitoramento e revisão
Processos de monitoramento e revisão visam a
assegurar que a RSS está sendo implementada
conforme planejado e está gerando os resultados
esperados. Eles permitem adaptar o Plano de Ação
à medida que você avança, ajudando a melhorar
o resultado.

Finalidade:
Verificar regularmente se a mitigação de
risco e o programa de apoio aos pequenos
produtores são eficazes e relevantes,
assim como revisar planos em resposta a
mudanças nas circunstâncias.

Objetivos:
• Monitorar se a RSS é eficaz.
• Revisar os resultados do monitoramento.
• Identificar a necessidade de mudanças
nas medidas de mitigação de riscos e
de apoio aos produtores enquanto se
conduz o processo.

Documentos:
RSS 5. Monitoramento e revisão: Em
desenvolvimento - por favor entre em
contato com o secretariado da SHARP para
mais informações.

Monitorar a eficácia das atividades da RSS:
O monitoramento é um processo regular
e sistemático, sendo parte integrante
da implementação da RSS. Pelo menos
anualmente, e com maior frequência se
necessário, deve ser avaliada a efetividade
dos planos de mitigação de riscos e apoio aos
pequenos produtores.

Revise os resultados do monitoramento:
O monitoramento de informações e
observações gerais sobre a implementação da
RSS precisa ser analisado para compreender a
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causa de mudanças observadas. Pode ser útil
ter uma pessoa ou organização externa para
conduzir esta etapa, a fim de proporcionar
uma certa independência. Envolva a
alta administração, as principais partes
interessadas, parceiros de implementação e
grupos de pequenos produtores no processo
de revisão.

Revise planos e abordagens:
É fundamental que sejam tomadas medidas
para tratar do resultado da revisão. Se as
estratégias de mitigação de riscos não forem
efetivas então as abordagens precisam ser
adaptadas ou novas abordagens devem ser
desenvolvidas. Se as atividades para apoiar
os pequenos produtores não gerarem os
benefícios previstos, então intervenções
mais eficazes devem ser concebidas. Engajar
os principais participantes já envolvidos
no processo da RSS para rever os planos é
essencial. Garantir um processo rigoroso
para agir sobre os resultados do processo de
revisão é absolutamente crucial para a eficácia
a longo prazo da abordagem RSS.
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Interessado em RSS?
Se você está interessado em RSS e gostaria
de obter mais informações, entre em
contato com o Secretariado da SHARP via:
info@sharp-partnership.org,
ou faça diretamente o download dos
guias de campo RSS que fornecem mais
orientações para ajudar a implementar as
etapas da abordagem RSS - ver
http://www.sharp-partnership.org/sharpprogrammes/responsible-supply-chains-forsmallholders.
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