
Produção Responsável
(soja, palma, gado, papel e celulose)



VTTV - A abordagem do TFT

VALORES

RSG, políticas, princípios

“Definir a história

do seu produto”

VERIFICAÇÃO

Encontrar formas

inovadoras para verificar a 

história do seu produto

“Mudança verificada”

TRANSFORMAÇÃO

Expertises sobre produto/ 

social/ ambiental no campo

“Transformar a história do 

seu produto”

TRANSPARÊNCIA

Mapeamento da cadeia de 

suprimentos, rastreabilidade

“Conheça a história do seu

produto”
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Os Direitos dos Trabalhadores

Não forçado, escravizado ou trabalho infantil

O respeito pelos direitos de todos os trabalhadores,

incluindo contratados, trabalhadores temporários

e migrantes (Convenções da ILO)



O respeito aos Direitos Tradicionais e
Consentimento Livre, Informado e Prévio (CLIP)

Obtido de uma maneira que respeite os direitos dos povos 

indígenas e comunidades rurais para a posse  e o controle de 

suas terras tituladas e consuetudinárias, incluindo o seu direito 

de dar ou retirar o seu consentimento livre, informado e 

prévio aos desenvolvimentos propostos em suas terras.



Óleo de palma
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Critérios para o fornecimento de Óleo de Palma

Objetivo: Para garantir que o 

óleo de palma ou de palmiste

aborde as preocupações 

discutidas e atenda a critérios 

públicos.

Escopo: Todos os ingredientes 

utilizados na fabricação de 

produtos que são derivados de 

óleo de palma ou óleo de 

palmiste.

Requerimentos:

Inclusão de pequenos produtores

Respeitar e manter áreas de Alto Valor de 

Conservação (HCV) 

Nenhum desenvolvimento em Áreas de Alta 

Concentração de Carbono (HCS)

Não utilização de fogo para a preparação da 

terra

Não ao trabalho forçado, escravo ou infantil 

e respeito pelos direitos de todos os 

trabalhadores, incluindo contratados, 

temporários e os migrantes

O respeito pelo Consentimento Livre, 

Informado e Prévio (CLIP)



O valor do mapeamento
da cadeia de Óleo de Palma

Mostra geralmente de onde o óleo é proveniente 

Pode fazer suposições razoáveis sobre possíveis riscos

Sabe que influência tem na cadeia de abastecimento

Pode começar a se envolver com a indústria para iniciar 
a transformação

Retorno sobre o investimento é excelente



Criação de Gado



Gado na Amazônia

65% do desmatamento tropical entre 2000 e 2011 foi 

para a produção de carne bovina

A conversão do Cerrado em pastagens foi responsável 

por liberar o equivalente a cerca de 700 milhões de 

toneladas de dióxido de carbono no ar em apenas cinco 

anos, (Henders, 2015)

Fornecedores já monitoram sua cadeia de suprimentos
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Campanhas internacionais

Desmatamento Zero

Não invasão de terras ou conflitos

Não à escravidão e trabalho infantil

Entenda o Contexto



Celulose e Papel



Risco global do papel e celulose
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Contexto atual global de P&C

A demanda global de P&C é crescente

FAO projetou o aumento de capacidade para

30 milhões de toneladas métricas em 2025, 

correspondendo a 49 novas fábricas de papel e 

celulose

O volume de produção está mudando entre as 

diferentes categorias de papel

Produção ainda associada a: perda de florestas 

nativas, exploração madeireira ilegal, colheita 

insustentável e conflitos sociais com as 

comunidades locais

ONGs locais e globais estão observando a produção 

de P&C e lançarão campanhas contra os produtores 

e marcas

Cadeias de suprimentos são complexas e alcançam 

o mundo todo – qualquer país com uma floresta 

pode ter uma indústria de P&C



As empresas certificadas
não estão imunes



Soja



Biomas Prioritários e Contexto

Amazônia - iniciativas de mitigação existente:

Moratória da Soja (Estados da Amazônia Legal 

- PA e MT),

Municípios verdes e Protocolo de grãos (PA)

AMAZÔNIA E O CERRADO

Cerrado tem atualmente elevados níveis

de risco para a conversão à soja, especialmente

em MATOPIBA, e é o foco de muitas ONGs de 

campanha

Áreas de expansão de soja nesses estados

(MA, TO, PI, BA, PA, MT norte)



Empresas que firmaram compromissos públicos
de Não Desmatamento e Não Exploração Social



Aumentar a transparência
através de commodities

"Em cada etapa da cadeia, uma nova regra será 

aplicada: Os únicos produtos aceitáveis são aqueles 

com uma proveniência clara e abrangente.“
Harvard Business Review, 2010

"... A rastreabilidade da cadeia de suprimentos é do 

interesse da própria empresa."

"As empresas devem compreender que a pressão para 

melhorar a transparência da cadeia de suprimentos vai 

continuar a aumentar.“
Wall Street Journal, 2015



O que minha empresa deve fazer?

• A sua empresa tem políticas de abastecimento 

responsáveis?

• Existem sistemas de gestão / processos

para gerenciar os riscos em sua cadeia

de suprimentos?

• Que atividades já estão realizando?

• Onde há oportunidades para melhorias ou 

colaboração?



OBRIGADA

www.tft-earth.org

Wandreia Baitz – w.baitz @ tft-earth.org

Julia Faro – j.faro@ tft-earth.org


