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ISEAL Alliance é uma associação global para padrões de sustentabilidade.
ISEAL é uma organização não governamental cuja missão é fortalecer os sistemas 

de padrões de sustentabilidade para o benefício das pessoas e do meio ambiente. A 
organização está aberta a todos os padrões de sustentabilidade multi-stakeholders e 
organismos de acreditação que demonstram sua capacidade de atender os Códigos 
ISEAL de Boas Práticas. 

A ISEAL trabalha com padrões de sustentabilidade em setores tão diversos como 
a agricultura, pesca, carbono, água e muitos outros, para desenvolver orientações e 
oferecer programas que fortalecem os seus impactos sociais e ambientais. 

ISEAL Alliance

The Wenlock Centre
50-52 Wharf Road

London N1 7EU
United Kingdom 

T: +44 (0)20 3246 0066

E: info@isealalliance.org

www.iseal.org 
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 ecosSISTEMAS é uma consultoria especializada na análise estratégica para a 
sustentabilidade e adequação de empresas e grupos empresariais a padrões socioambientais.

Organizada como uma empresa social, a ecosSISTEMAS tem um profundo 
comprometimento com a transformação positiva da sociedade e acredita que a atividade 
econômica deve e pode ser socialmente benéfica.

A equipe conta com mais de 15 anos de experiência na construção da agenda da 
sustentabilidade no Brasil, e utiliza essa experiência para criar valor para nossos clientes.

Trabalha com empresas, organizações não governamentais e órgãos de governo com o 
objetivo de construir modelos sociais e econômicos regenerativos que, uma vez implantados, 
melhorem os resultados financeiros, a qualidade do meio ambiente e a vida das pessoas. 

ecosSISTEMAS

Rua Prof. Santiago Dantas, 270
Morumbi

São Paulo/SP 
Brasil

T: +55 (11) 3192-3910
E: contato@ecossistemas.net

www.ecossistemas.net
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A Aliança ISEAL tem o prazer de apresentar esta visão geral das atividades de seus membros 
no Brasil. Nossa expectativa é que este relatório se torne um recurso útil para os membros 
da ISEAL e outros públicos interessados em aumentar e melhorar a utilização dos padrões 
de sustentabilidade aqui abordados. A missão da ISEAL é fortalecer sistemas de padrões de 
sustentabilidade para o benefício das pessoas e do meio ambiente. A participação na Aliança 
ISEAL demonstra o compromisso em validar um sistema de padrões de sustentabilidade e 
ampliar seus impactos, bem como aprender e melhorar com outros sistemas confiáveis. 

Este é um momento importante para o Brasil, uma vez que o país está entre as nações 
líderes no que diz respeito à atuação relativa a uma série de questões sociais, ambientais e 
econômicas. Isto é especialmente verdadeiro na hospedagem de grandes eventos esportivos 
internacionais nos próximos anos, quando o mundo assistirá como a sustentabilidade é 
incorporada no país.

No entanto, com o aumento da prosperidade econômica, existe o risco de que este 
crescimento seja acompanhado por efeitos negativos para a sociedade brasileira e seu 

Mensagem da Directora Executiva da ISEAL
ambiente. Assim, é crucial que o Brasil continue a se desenvolver de forma sustentável, sendo 
um exemplo para outras nações, o que em parte poderá ser alcançado através da utilização 
de padrões e certificações confiáveis e reconhecidos internacionalmente. 

Com o apoio da Secretaria de Estado Suíça para Assuntos de Economia (SECO), a ISEAL 
vem desenvolvendo um projeto de três anos para impulsionar a adoção de padrões de 
sustentabilidade no Brasil, Índia e China.  O projeto trabalha para melhorar a compreensão 
de padrões e certificações confiáveis, ajudando a fomentar: o mercado interno destes países 
para os produtos certificados, conectar atores nacionais e internacionais e desenvolver um 
diálogo entre os três países em foco sobre como melhor utilizar padrões de sustentabilidade.

Este relatório tenta capturar a profundidade e a amplitude das atuais atividades dos 
membros da ISEAL no Brasil - tudo em um só documento.  Também procuramos destacar as 
importantes tendências que estão afetando a oferta e a demanda de produtos e operações 
certificados. Alguns membros da ISEAL já estão bem estabelecidos no Brasil, enquanto outros 
sistemas estão apenas começando a operar. Este relatório reúne todos esses esforços e 
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fornece um retrato do estado atual para a variedade de partes interessadas que trabalham, 
investem ou buscam usar padrões de sustentabilidade e certificações para atender seus 
objetivos ambientais e sociais. 

No âmbito da Aliança ISEAL, nosso número de membros tem aumentado, bem como a 
variedade de setores nos quais os sistemas de padrões confiáveis estão em funcionamento. 
Os membros da ISEAL atuam nos seguintes setores: silvicultura, agricultura, biocombustíveis, 
indústrias extrativas, água, pesca, indústria têxtil, produtos para cuidados pessoais, turismo, 
esporte e serviços de acreditação. É provável que o aumento do número de membros da ISEAL 
continue, conforme mais profissionais de sustentabilidade tentem criar sistemas confiáveis de 
padrões em seus setores de interesse e aprendam com outros que tiveram sucesso anterior 
na criação destas organizações.  

Em última análise, confiamos que este relatório reforçará a necessidade tanto da 
sustentabilidade, quanto de certificações confiáveis no Brasil. Os padrões internacionais 
de sustentabilidade das organizações membros da ISEAL provaram ser eficazes em trazer 
melhorias sociais e ambientais e são uma influência e apoio para os interessados no Brasil 
que estão prestes a enfrentar os atuais e futuros desafios da sustentabilidade.

Karin Kreider
Diretora Executiva da ISEAL
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Estes são tempos animadores para o Brasil. Com dois grandes eventos agendados 
para acontecer no país nos próximos quatro anos – a Copa do Mundo de 2014 e os 
Jogos Olímpicos de 2016 – o Brasil será protagonista no palco das atenções globais. 
O gigante econômico da América do Sul, no entanto, causa rumores acerca de sua 
capacidade de liderança também nos palcos da sustentabilidade.

Com uma impressionante taxa de crescimento econômico de 7,5% ao ano entre 
2007 e 2010, seria fácil argumentar que tamanho desempenho tenha sido obtido à 
custa de prioridades sociais e ambientais. O Brasil, porém, vem invertendo esta lógica 
em diversos setores, dando provas de que crescimento econômico e sustentabilidade 
não precisam entrar em disputa.

A demanda por uma produção mais sustentável na sociedade brasileira aumenta 
na medida em que grupos, ONG’s locais, o setor privado e o governo brasileiro dão 
passos significativos para garantir que práticas produtivas e cadeias de fornecimento 
estejam alinhadas com quesitos de sustentabilidade. Isto vem se traduzindo em um 

Introdução
crescente apetite por padrões de sustentabilidade, incluindo aqueles representados 
pela ISEAL Alliance – Aliança Global por Padrões de Sustentabilidade.

De maneira resumida, tais padrões são ferramentas que especificam critérios 
definidores de boas práticas sociais e ambientais para indústrias ou produtos. 
Produtores e indústrias implementam estas boas práticas para, em seguida, 
candidatarem-se a uma certificação capaz de atestar que eles estão de acordo com os 
compromissos que assumiram. Assim, governos, empresas, instituições financeiras e 
consumidores em geral podem usar estas certificações como um guia para seleção de 
produtos com chancela sustentável.

Na arena dos padrões de sustentabilidade, o Brasil vem desempenhando um 
papel central. Alguns programas de padronização internacional, tais como o Forest 
Stewardship Council - FSC, a Bonsucro e a União para o BioComércio Ético/Union for 
Ethical Bio-trade (UEBT) foram criados e inicialmente testados no Brasil. Além disso, 
uma série de projetos de padronização sustentável nos setores de café, óleo de palma 
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e soja atingem com frequência crescimentos de dois dígitos no país.
Esta liderança resulta, em parte, do histórico brasileiro e de sua crescente 

importância como produtor agrícola global, associado ao fato do país ser o lar da bacia 
do rio Amazonas. A Amazônia representa mais da metade do que resta ao mundo 
de floresta tropical, compreendendo a maior e mais biodiversa extensão de floresta 
tropical do mundo.

A proximidade de tamanha riqueza em recursos naturais ajudou a organizar a 
sociedade civil de forma ativa e encorajou empresas e governos a desenvolverem 
políticas e leis avançadas e rigorosas. O regime jurídico ambiental no Brasil é um dos 
mais fortes no mundo.

O crescente papel ocupado pelo Brasil como potência econômica global acentua o 
foco sobre o país, visto não só como uma nação produtora-exportadora, mas também 
como um país consumidor, com rápido aumento da demanda doméstica e uma classe 
média em expansão. Um dos resultados deste movimento é que o consumidor e o 
setor de compras públicas brasileiro estão conscientes da importância da governança 
social e ambiental e, cada vez mais, transformando esta consciência em ação. Um fato 
que ilustra isto é o crescimento das vendas de produtos orgânicos certificados em 
10% ao ano no país, nos últimos anos. O mesmo vale para o caso do papel certificado.

Mudanças sustentáveis

O Brasil já demonstrou a sua intenção em atingir o crescimento tendo a 
sustentabilidade à frente e ao centro do seu pensamento. Como na experiência 
desenvolvimentista vivida por outros países, o país vê as implicações do rápido 
crescimento para os seus recursos sociais e ambientais. 

O Brasil deu passos decisivos no combate à pobreza, atingindo em 2010 a primeira 
das Metas de Desenvolvimento do Milênio, de erradicação das formas mais extremas 
de pobreza. O país também obteve imenso progresso no combate ao desmatamento, 
com taxas em queda de 78% no período entre 2004-2010. A estratégia de redução do 
desmatamento é parte do compromisso voluntário assumido pelo país em 2009 de 
redução de emissões de gases estufa em mais de um terço até 2020.

A atual matriz energética brasileira, se comparada com a de qualquer nação 
industrializada, é composta das maiores proporções de recursos renováveis. Água, 
biomassa, etanol, vento e sol somam 45% dela. No que tange a geração de eletricidade, 
75% vem de hidroelétricas. 

No topo da lista brasileira e global de recursos naturais está a floresta amazônica 
e a bacia do Rio Amazonas. O seu valor está na biodiversidade, no seu uso como 
repositório de carbono, como fonte de água para a região e nos variados serviços 
ecossistêmicos aos quais dá suporte.

Maiores preocupações se referem ao bioma Cerrado, onde, em anos recentes, 
ocorreram níveis significativos de conversão do uso da terra. O Cerrado é uma região 
importante para a biodiversidade, mas, em particular, por causa do seu fornecimento 
de água para aquíferos e bacias hidrográficas. O bioma hoje está pouco protegido 
legalmente e vem assistindo à expansão de atividades como a pecuária, a produção de 
soja, de café e plantações de eucalipto para a indústria de papel e celulose. 

Como a maior parte das áreas urbanas do Brasil está concentrada ao longo da 
costa do Atlântico, a Mata Atlântica, rica em biodiversidade, também sofre constante 
ameaça da expansão de atividades agrícolas.

Os direitos das comunidades indígenas há muito tempo também representam uma 
preocupação central para o Brasil. Ameaçadas por atividades agrícolas e florestais que 
levaram a mudanças no uso da terra e à exploração, muitas tiveram sua existência 
posta em risco, ou foram forçadas ao deslocamento. Da mesma forma, o direito 
de comunidades locais de lucrar com atividades comerciais, como a derrubada de 
florestas e práticas extrativistas em áreas de valor tem sido motivo de discórdia.

Assim, como sua economia e população em crescimento exercem pressão sobre 
os recursos naturais, também o aumento na produção de commodities chaves, como 
cana-de-açúcar, soja e óleo de palma significam forte pressão vinda de mercados 
instáveis de alimentos pelo mundo. O progresso de outras economias em ascensão, 
como a da Índia e China, também implicam em pressões sobre os recursos sociais e 
naturais brasileiros. A China vem investindo pesado no Brasil de forma a garantir o 
suprimento de commodities chaves, necessárias para o seu contínuo crescimento.

O Brasil como um líder global

O Brasil está rapidamente se tornando não só a principal voz do sul global no 
cenário internacional, como também um líder absoluto, tanto em nome, quanto em 
substância. Hoje ele é a sexta economia do mundo em termos de Produto Interno 
Bruto nominal, tendo ultrapassado o Reino Unido em 2011, e sétima em termos de 
Produto Interno Bruto per capita. No entanto, recentes pesquisas apontam para uma 
queda neste crescimento, além da insatisfação da maior parte da população com a 
distribuição de riquezas e oportunidades no Brasil, demonstrada pelas manifestações 
que tomaram inúmeras cidades no primeiro semestre de 2013.

Um forte sinal do papel que o Brasil ocupa hoje em termos de liderança global 
está na nomeação de Roberto Azevêdo para o cargo de Diretor Geral da Organização 
Mundial do Comércio. O Brasil é também o líder regional da América Latina e, com 
frequência, representa o sul global e as economias em desenvolvimento em debates 
internacionais sobre vários assuntos, de desenvolvimento a meio ambiente. 

Tal liderança e a posição pronunciada no cenário global serão postas em teste 
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quando o Brasil sediar a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, 
no Rio de Janeiro. Estes eventos vão propiciar uma oportunidade sem precedentes 
de demonstrar os avanços alcançados pelo país, assim como divulgar o que o Brasil 
tem de melhor em gastronomia, cultura, hospitalidade, ambiente natural e cidades. 
Megaeventos como estes são desafios logísticos para organizadores, governos 
e fornecedores e criam a demanda por um legado que possa contribuir para o 
desenvolvimento de longo prazo dos países e cidades sede.

O uso deste relatório por stakeholders

Este relatório chega em um momento crucial para a história do Brasil e seu 
desenvolvimento. Padrões de sustentabilidade, como os que norteiam a adesão ao 
ISEAL Alliance, a serem explicitados a seguir, são um tipo de ferramenta disponível 
àqueles que estão ocupados com a agenda do desenvolvimento brasileiro. 

O Brasil já apresenta um campo ativo e dinâmico em certificações voluntárias, 
com forte presença e expansão de padrões internacionais, nacionais e locais. Este 
relatório é útil para organizações que trabalham com certificações locais que buscam 
conhecimentos sobre os padrões internacionais de sustentabilidade hoje ativos no 
Brasil e exploram formas de se engajar ainda mais.

A sociedade civil desempenhou, historicamente, um relevante papel em dar 
visibilidade aos problemas e às soluções sociais e ambientais. Quando o assunto são 
padrões de sustentabilidade, diferentes visões norteiam estes atores. Este relatório 
servirá para fortalecer a credibilidade e a eficiência do sistema de padrões que existem 
na ISEAL.

Os negócios terão função essencial no crescimento de padrões de sustentabilidade 
confiáveis no Brasil. Muitas das grandes marcas que assumiram compromissos 
significativos em prol de aquisições e fornecimento de produtos certificados têm 
forte presença no mercado doméstico brasileiro. Para arcar com os compromissos 
que suas empresas-mãe assumiram, as marcas precisam ter disponíveis informações 
sobre a disponibilidade ou não de produtos certificados no intuito de ampliarem suas 
atividades.

O setor financeiro no Brasil também está muito avançado no apoio a esforços de 
sustentabilidade em geral e na adoção de padrões de sustentabilidade em particular. 
Alguns bancos brasileiros já usam padrões definidos por membros do ISEAL como 
filtros de risco para seus investimentos. Para que outras instituições possam seguir 
este exemplo e, em busca da criação de mecanismos mais sofisticados, é preciso que 
tenhamos cada vez mais informação. Este relatório pretende preencher esta lacuna.

Governos e seus representantes são também um grupo que poderá fazer bom uso 
deste material. Por um lado, os que lidam com recursos naturais, tais como florestas 

e pescados, podem estar em busca de certificações, ou informações de como obtê-
las. Por outro, governos podem desenvolver, ou apoiar, a criação de padrões. Para 
este propósito, o entendimento sobre a disponibilidade de padrões internacionais 
relevantes e confiáveis será de enorme utilidade. 

Os governos podem também incentivar o uso de padrões apoiando e subsidiando 
os custos de certificação. Este relatório também poderá ser útil neste processo. 
Por fim, governos são grandes compradores de materiais e serviços. Padrões de 
sustentabilidade podem ajudá-los a demonstrar liderança nesta área.

Assim, acreditamos que este relatório poderá ser de grande utilidade para 
diferentes partes interessadas no aprimoramento da sustentabilidade no Brasil.
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Ao mapear a arena de padrões de sustentabilidade, um bom ponto de partida é 
a distinção entre “padrões”, “normas técnicas” e regulamentos. Padrões e normas 
técnicas têm o mesmo significado; são sinônimos.  Normas técnicas e padrões são 
documentos voluntários, regulamentos técnicos são documentos compulsórios. Os 
regulamentos técnicos contêm requisitos que obrigatoriamente devem ser atendidos. 
Assim, a avaliação da conformidade a um regulamento técnico é obrigatória.

Conformidade com normas técnicas é obrigatório - Um produto que não cumpre 
os requisitos de um regulamento técnico, não será permitido ser colocado à venda. 
No caso de padrões, ou normas técnicas, o cumprimento é voluntário - normalmente, 
a empresa escolherá cumprir com os padrões ou normas técnicas para atender as 
preferências de seu mercado-alvo.

Padrões ou normas técnicas de sustentabilidade são voltados especificamente 

O Cenário dos Padrões de Sustentabilidade no Brasil:
Os sistemas nacionais e internacionais

para melhorar os impactos ambientais, sociais e/ou econômicos associados com 
a produção e/ou consumo de um produto ou serviço. Padrões ou normas técnicas 
de sustentabilidade se apresentam sob uma infinidade de formas. Alguns sistemas 
tentam estabelecer a sustentabilidade dos bens, outros a dos serviços; alguns 
certificam empresas, enquanto outros certificam fábricas ou edifícios. Alguns focam 
nos atributos de um produto físico, enquanto outros focam no processo de produção. 
Alguns padrões ou normas técnicas são aplicados em todo o ciclo de vida de um 
produto, enquanto outros em apenas uma fase, como a produção.

Alguns padrões ou normas técnicas abrangem todos os impactos, enquanto 
alguns podem optar por concentrar em determinadas áreas-chave, tais como água 
ou eficiência energética. Alguns padrões ou normas técnicas são aplicáveis a uma 
variedade de setores, enquanto que outros são restritos a alguns.
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Historicamente, muitos dos mais conhecidos padrões ou normas técnicas de 
sustentabilidade, como o FSC ou o Fairtrade International foram iniciados por 
organizações internacionais da sociedade civil e são gerenciados como organizações 
multi-stakeholder (diversas partes interessadas). Eles surgiram em resposta aos 
complexos desafios ambientais e sociais globais, como o desmatamento, mudanças 
climáticas, trabalho infantil e a urgente necessidade de gerir estas questões através 
de cadeias de fornecimento internacionais. No caso dos padrões desenvolvidos pelos 
membros ISEAL, uma expressiva característica é o fato de serem todos padrões 
internacionais. Padrões internacionais pretendem promover a padronização ou o 
cumprimento de regras e metas em determinado setor ou tema de forma global e 
funcionam de forma independente da política governamental de cada país (ainda que 
sempre exijam o cumprimento de legislações nacionais). Assim, normalmente são 
desenvolvidos por inúmeras instituições internacionais e são acreditados também por 
acreditadoras internacionais.

Padrões nacionais objetivam atender tanto às demandas internas e específicas de 
cada país, como também visam o acesso a mercados, alinhado às regras estabelecidas 
em fóruns internacionais, como o  International Accreditation Forum – IAF. Esses 
padrões ou normas técnicas são construídos com a participação de todas as partes 
interessadas e impactadas. Com a globalização a demanda por certificação de produtos 
visando à  exportação é cada vez mais crescente.   No Brasil, o SINMETRO é o sistema 
brasileiro, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
que exerce atividades relacionadas à criação e aplicação de  regulamentos técnicos 
e normas técnicas (padrões voluntários), sejam eles relativos à sustentabilidade ou 
outros temas. Dentre as diversas organizações que compõem este sistema, destacam-
se o INMETRO e a ABNT. A ABNT* é a responsável pela pela elaboração das normas 
técnicas (ou padrões), enquanto o INMETRO** é, dentre outras atribuições em 
distintas matérias no campo da metrologia, inovação e tecnologia, responsável pelo 
desenvolvimento e gestão de Programas de Avaliação da Conformidade  baseados 
em regulamentos técnicos e  normas técnicas e pela acreditação das instituições que 
demonstram ser competentes para avaliarem o cumprimento dos padrões ou normas 

* A ABNT é representante do Brasil na ISO responsável pelo rótulo ecológico brasileiro e é o membro 
brasileiro da Rede Global Ecolabelling.

** O Inmetro é também regulamentador, pois emite regulamentos técnicos e coordena Programas de 
Avaliação da Conformidade. Nesse sentido, foram desenvolvidos vários programas como é o caso do 
CERFLOR – Programa Brasileiro de Certificação Florestal (manejo florestal e cadeia de custódia) – que 
tem reconhecimento internacional do PEFC – e do Programa de Produção Integrada Brasil (frutas e 
hortaliças), Fibras Beneficiadas de Sisal e do Programa para Cachaça.

Desenvolve ainda programas para avaliar sistemas de gestão como é o caso do Sistema de Gestão da 
Sustentabilidade de Meios de Hospedagem e Programa Brasileiro de Certificação em Responsabilidade 
Social, baseado na NBR16001, a qual foi  revisada à luz da Diretriz Internacional ISO 26000.

técnicas estabelecidos pela ABNT e ou regulamentos técnicos por ele mesmo emitidos, 
ou por outros órgãos regulamentadores***.

Quando comparamos este dois tipos de padrões (nacionais e internacionais) 
destaca-se o fato de que os padrões internacionais, embora não sejam criados 
para atenderem demandas específicas de cada país, podem vir a ser reconhecidos 
nacionalmente ou adaptados à realidade local e, podem, assim como padrões 
nacionais, atenderem a demandas internas.

O contrário é pouco provável. Ou seja, dificilmente padrões nacionais serão 
suficientes para atender exigências internacionais, a menos que exista uma 
comprovação de correlação entre os critérios nacionais e critérios internacionais.

A este respeito, um interessante exemplo vem do setor cafeeiro brasileiro. O 
padrão do Estado de Minas Gerais para a sustentabilidade na produção de café – o 
Certifica Minas Café - foi desenvolvido em 2006. Atualmente esta norma está passando 
por negociações formais com as normas internacionais do café, como UTZ Certified e 
Padrão 4C, para que o mesmo possa ser equivalente a essas normas internacionais.

*** Ainda que conte com foco nas questões nacionais, possui diversos reconhecimentos internacionais 
como: junto ao IAF – International Accreditation Forum, ao ILAC – International Laboratory 
Accreditation Cooperation, ao IATCA – International Auditor and Training Certification Association, ao 
IAAC – Interamerican Accreditation Cooperation e ao PEFC – Program for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes. Para o campo da metrologia temos reconhecimento junto ao OIML – International 
Legal Metrology Organization e ao BIPM – International Bureau of Weights and Measures.
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Nas últimas décadas, os padrões voluntários de sustentabilidade e suas 
certificações e programas de rotulagem contribuíram de forma significativa para a 
produção e consumo responsável. Uma série de estudos empíricos* confirmam os 
impactos positivos dos padrões de sustentabilidade e mostram o que eles são capazes 
de promover - o aumento da renda, maior produtividade, melhor acesso ao mercado 
e maior resiliência às mudanças climáticas.

Com 10% ou mais da produção mundial certificada em silvicultura, pesca e 
principais commodities agrícolas, os padrões de sustentabilidade têm o potencial 
de transformar mercados globais** . Esta capacidade de transformação depende em 

* - Para mais informações ver: Steering Committee of the State of Knowledge Assessment of Standards 
and Certification (2012).

** - Enquanto 10% é uma média útil para usar de forma geral, em cada um dos setores o percentual de 
produto que é certificado difere significativamente, sendo, por exemplo: 18%  no caso do café, 17% no 
caso da pesca de captura selvagem, 9% para florestas  e de 1,2 % para a produção de cacau. 

Tendências no mercado de produtos certificados
grande medida, se os usuários de sistemas de padrões de sustentabilidade são capazes 
de ampliar sua demanda direta e indireta por certificação. 

Antes de olhar para cada um dos regimes individuais quanto à natureza e extensão 
de suas atividades no Brasil, é útil olhar para os atores e tendências específicas que 
estimulam a procura por certificação no Brasil. Coletivamente, essas tendências 
fornecem o contexto institucional para interpretar as perspectivas, desafios e 
oportunidades que cada um dos diferentes sistemas de padrões enfrentam.

 Um resumo destas tendências pode ser visto na Figura 1 abaixo. Estas tendências, 
bem como as análises subsequentes, foram identificadas por meio de revisão da 
literatura existente, bem como através da realização de pesquisa primária - diversas 
entrevistas foram realizadas com os principais usuários e apoiadores de padrões de 
sustentabilidade no Brasil. 
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As ONGs tendem a manter papel de destaque na pressão por 
processos produtivos sustentáveis, ajudando a promover os 
padrões de sustentabilidade

O trabalho das grandes ONGs vem desempenhando papel fundamental no 
processo de consolidação dos padrões de sustentabilidade em nível mundial. A 
pressão exercida pela atuação destas organizações é um dos principais fatores que 
mobilizam governos e corporações a buscarem práticas sustentáveis, mobilizando o 
mercado da certificação.

Aquaculture Stewardship Council (ASC), por exemplo, foi iniciado através das ações 
de ONGs como WWF e IDH (Iniciativa de Comércio Sustentável), com sede na Holanda.

As ONGs de países em desenvolvimento também desempenharam um papel na 
formação de sistemas de certificação. A Rede de Agricultura Sustentável foi criada 
em 1991, por um grupo de ONGs de países em desenvolvimento, em conjunto com a 
Rainforest Alliance. Primeiro, eles desenvolveram um padrão para o café, depois para 
as bananas, e hoje a norma abrange mais de 25% das culturas nos trópicos.

No caso das grandes empresas, o principal objetivo ao buscar a obtenção de um 

“O que contribuiu muito no início da consolidação da certificação 
FSC foram as grandes ONGs , WWF, Greenpeace, com suas 
campanhas, cutucando  mercados.” – Representante de 
Universidade

“Eu acho o que as ONGs fazem um trabalho importante nesse 
sentido. De ajudar a firmar compromissos. E acho que sem os 
compromissos de mercado de compra das empresas, não seria 
possível.” – Representante de Instituição do Terceiro Setor

selo é a garantia de uma boa imagem corporativa. Neste sentido, uma vez que as 
campanhas das ONGs muitas impactam a imagem das empresas, pode-se dizer que 
atuação das ONGs mobiliza o mercado da certificação.

Em 2009, após a publicação do relatório do Greenpeace “A Farra do Boi na 
Amazônia”, grandes marcas como Timberland, Clarks, Nike, Adidas e supermercados 
como o Wal-Mart e o Carrefour, anunciaram promessas de ficarem livres de 
desmatamento, o que significa que eles cancelariam contratos com fornecedores 

envolvidos no desmatamento. Uma série de iniciativas de padrões focados em 
questões de sustentabilidade no setor da pecuária ganharam impulso como resultado 
destas promessas, como por exemplo, a Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável 
(GTPS) e o sistema de certificação para a pecuária SAN/Rainforest Alliance.

1

As ONGs também têm um papel importante na garantia da responsabilidade de 
iniciativas de padrões e mesas redondas, avaliando o desempenho dessas organizações 
e fazendo recomendações para melhorar a sua credibilidade. Em 2009, por exemplo, um 
grande grupo de ONGs emitiu uma declaração formal expressando suas preocupações 
em torno da inclusão da produção de soja geneticamente modificada no padrão da 
Mesa Redonda da Soja Responsável (RTRS).

Cabe ressaltar, no entanto, que a atuação das ONGs no Brasil, na visão de alguns, 
estão ainda concentradas em alguns seto res e regiões específicos.

Neste sentido, pode-se dizer as estratégias de promoção e melhoria contínua dos 
padrões de certificação passam pela articulação e diálogo com as ONGs atuantes e 
engajadas com os setores e questões implicadas nos padrões de sustentabilidade.



19

O diferencial da certificação tende ser, não mais o sobrepreço, 
mas sim o acesso a mercados e a imagem corporativa

O estudo sobre as razões pelas quais produtores e empresas optam por serem 
certificados é complexo, já que o preço de um produto certificado é cada vez menos 
significativo* em relação a outros fatores, como por exemplo, o melhor acesso ao 
mercado e a reputação da marca. 

A tendência é a de que o sobrepreço, um dos grandes incentivos para a busca da 
certificação, em longo termo, deixe de ser um diferencial de mercado.

Mudanças no cenário da certificação, como os grandes compromissos privados 
de compra de produtos certificados e a criação de regulações governamentais, 
como a diretiva da União Europeia para a compra de biocombustíveis sustentáveis, 
transformaram os principais benefícios oferecidos pela certificação. 

Os principais diferenciais de mercado deverão ser: a garantia e/ ou acesso a 
mercados e a proteção da imagem corporativa. A tendência é, portanto, de que em 
longo termo o sobrepreço deixe de existir.

*  Preços mais altos por produtos certificados não é algo comum; acontece mais com os bens de 
consumo considerados de luxo, como cafés e chás certificados, e para os produtos agrícolas cultivados 
no âmbito dos regimes de comércio justo. 

“Eu acho que a certificação traz muitas vantagens para o produtor 
da porteira para dentro, se isso não acontecer você não deve fazer 
a certificação. Você ganha preferência dos clientes, mas não um 
sobrepreço”. – Representante de Empresa do Setor Pecuário

“O consumidor vai começar a adotar o selo verde como um critério 
cada vez mais recorrente para escolher um produto, porque os 
produtos certificados já estão se aproximando dos valores de 
preço dos produtos… Muitas vezes, por exemplo, os preços dos 
orgânicos estão próximos dos convencionais.” - Representante de 
Instituição de Defesa de Consumidores

2

Sendo assim, é possível afirmar que as estratégias de promoção dos padrões de 
sustentabilidade devem se desenvolver em torno de uma comunicação clara quanto 
aos reais benefícios de mercado envolvidos com a certificação e ao mesmo tempo, 

através da promoção destes benefícios, buscando a criação de mais compromissos 
empresariais ou legislações que priorizem produtos certificados.
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O setor financeiro tende a diferenciar empreendimentos que têm 
selos de sustentabilidade consolidados no mercado

A certificação tem servido como uma ferramenta para o setor financeiro na análise 
e avaliação de clientes. Selos de certificação podem ser exigências para determinados 
clientes, como no caso do Banco Santander que exige certificação FSC para empresas 
do setor; ou, em outros casos, podem ser um fator positivo na análise para concessão 
de créditos. 

Para o Rabobank ambos os fatores são importantes. No caso do óleo de palma, o 
Rabobank só financia empresas que possuem certificado RSPO. Ao explicar suas razões, 
o banco afirma que "produtores certificados de óleo de palma são geralmente as 
empresas inovadoras e de melhor desempenho que são capazes de usar sua reputação 
como parceiros de negócios confiáveis (...). Os clientes que possuem operações mais 
sustentáveis representam menos riscos (por exemplo, danos à reputação) para si e 
para o banco* .

A tendência observada, neste caso, é a utilização de selos já consolidados no 
mercado.

Ainda como forma de apoio aos sistemas de certificação por parte do setor 
financeiro, há iniciativas de reconhecimento entre padrões de sustentabilidade e os 
requisitos ambientais exigidos para contratos de financiamento. 

*  Ver mais em: http://assets.worldwildlife.org/publications/342/files/original/February_2012_
International_Finance_Newsletter_Dividends_of_Certification.pdf?1345733847 

“Os selos de certificação entram como itens que podem favorecer 
a concessão de crédito para clientes. Não é um pré-requisito, mas 
é um elemento que pode favorecer”. – Representante de Instituição 
do Setor Financeiro

“Temos um gap analysis com requisitos da IFC... Eles seguem 
protocolos de requisitos ambientais para financiamento. Por 
exemplo, usina de açúcar pedindo financiamento e o banco 
estabelece requisitos para ofertar esse crédito, que têm uma 
interface com a certificação RSB. Com o esforço voltado aos 
gaps eles podem atender a certificação RSB.” – Representante do 
Padrão RSB

Neste sentido, a influência deste setor no mercado da certificação se dá, antes 
com um papel de valorização e reconhecimento de sistemas já consolidados, do que 
na participação ou investimento no desenvolvimento e consolidação dos padrões de 
sustentabilidade. 

Deste modo, é importante reconhecer e investir na influência positiva que os 
bancos podem exercer nas cadeias produtivas com que se relacionam, através de 
mecanismos de valorização de empreendimentos certificados. 

3
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As corporações estão criando sistemas de verificação e certificação internos, 
voltados a suas exigências próprias. A prática está mais consolidada entre grandes 
indústrias e varejistas. Alguns exemplos são os selos Marfrig Club, para o setor de 
pecuária; o selo de garantia de origem do grupo Carrefour; o Tesco Nature’s Choice 
e o WalMart Ethical Standards, no setor dos grandes varejistas;  o selo de verificação 
Starbucks e o programa Nespresso Triple Way, no setor de cafeicultura.

Corporações tendem a criar padrões de sustentabilidade internos 
próprios, em que outros selos podem ser reconhecidos

Estes sistemas auto-declaratórios cumprem principalmente a função interna 
de gestão e garantia de origem, atendendo à política de compras das corporações. 
Eles não vêm, necessariamente, substituir os padrões multi-stakeholders existentes. 
Ao contrário, em muitos casos, ajudam a garantir a sustentabilidade da cadeia de 
suprimentos interna, servindo como uma etapa para o alcance da certificação de 
alta performance.  Neste sentido, a tendência é que ambos os sistemas coexistam de 
forma complementar. 

“O que é a minha tendência. Ela já está acontecendo. É abandonar 
todos esses selos e customizar um sistema, um padrão que atenda 
às minhas diretrizes.” Representante de Indústria

“Uma grande tendência é: os grandes compradores 
desenvolverem seus sistemas próprios de certificação, seja como 
um complemento às certificações de terceira parte, ou alternativa 
a elas.” – Representante de Instituição do Terceiro Setor

A abordagem seguida pela Unilever ilustra essa complementaridade. A Unilever 
tem uma cadeia de suprimentos de mais de 200 diferentes matérias-primas agrícolas 
e desenvolve seu próprio código de princípios orientadores para todos os produtos 
que compra. Cada uma das marcas da empresa usa este código para avaliar e 
reconhecer padrões de certificação externos. A Unilever se compromete a comprar de 
fornecedores certificados e não certificados que possam demonstrar a conformidade 
com o seu código interno através de um processo de auto avaliação. A vantagem da 
certificação, neste caso, é que ela elimina a necessidade dos fornecedores realizarem 
este processo de auto avaliação.

“Selos verdes de certificação vão ter que atentar mais aos 
selos de independência. Mais certificações por um organismo 
independente, que não seja auto declaratório, pois o consumidor 
está ficando atento e mais exigente.” – Representante de 
Instituição de Defesa de Consumidores

Por parte do mercado consumidor, a percepção é a de que os sistemas multi-
stakeholders têm mais credibilidade e apelo comercial. 

Desta forma, para a promoção dos padrões internacionais de sustentabilidade é 
imprescindível  articulação e busca por sinergias com as iniciativas corporativas de 
criação de padrões internos de sustentabilidade.

4
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Os grandes compromissos empresariais internacionais de fornecimento e compra 
de produtos sustentáveis são, atualmente, um dos principais propulsores do mercado 
da certificação. Muitos atores entrevistados apontaram os chamados “Private 
Commitments on Sustainability” como o dínamo do mercado da certificação. 

Grandes compromissos empresariais tendem a continuar a como 
peças-chave no crescimento do mercado da certificação

“A exportação de produto certificado agrícola é o motor da 
certificação...Os grandes  compromissos empresariais por 
sustentabilidade são o grande propulsor.  Os chamados “Private 
Commitment on Sustainability”, motivados por pressões sociais, 
ambientais...” – Representante de Instituição do Terceiro Setor

Nesse sentido, as grandes corporações desempenham um papel central na 
manutenção do mercado dos selos e na criação de padrões.

Estes compromissos vêm sido motivados antes pela busca de boa imagem 
corporativa e pelo atendimento a exigências governamentais, do que pela agregação 
de valor aos produtos. 

Entretanto, não se observa no Brasil tendência de aplicação desses compromissos 
no mercado nacional.

De fato, um dos principais desafios na crescente demanda interna por bens 
sustentáveis é convencer os líderes nacionais de marcas internacionais de que há 
um mercado local para os produtos certificados para onde é possível estender seus 
compromissos globais para consumidores locais. Vemos que muitas das principais 
multinacionais do mundo têm revelado ambiciosos planos de sustentabilidade ligados 
ao uso de padrões de sustentabilidade, mas a maioria desses compromissos se aplicam 
apenas às empresas e produtos destinados à exportação para as lojas europeias e 
norte-americanas.

“O nosso motivador para a certificação está ligado a assegurar a 
sustentabilidade nos processos produtivos. Rastreabilidade, segurança 
ambiental, social, atestar a sustentabilidade dos processos produtivos... É 
isso que buscamos. Eu sequer comunico pro meu consumidor final que eu 
tenho uma ou outra matéria prima certificada... Não uso isso na agregação 
de produto final...”. Representante de Indústria

“As corporações brasileiras não se envolvem. O mercado e o 
consumidor não  conhecem, não pedem... A sociedade civil 
brasileira pouco conhece isso...  Sobre os acordos internacionais, 
vale destacar que as filiais brasileiras dessas companhias não 
conhecem esses acordos e não fazem eles acontecerem no Brasil.” 
– Representante do Padrão SAN (RAS)

Exemplos desses compromissos incluem:

• O Carrefour e seu compromisso de utilizar apenas óleo de palma certificado pela 
RSPO em seus produtos de marca própria até o final de 2015. 

• O varejista holandês Ahold-Albert Hein e seu compromisso em assegurar, até 
2015, que toda sua carne, laticínios e ovos são provenientes de animais cuja 
alimentação é certificada pela RTRS.

• O McDonald's se comprometeu com a compra de peixes 100% MSC (pesca 
sustentável certificada) para vendas em seus restaurantes da Europa.

5
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Padrões de sustentabilidade se deparam com um cenário de “quem nasce antes: 
o ovo ou a galinha?”, em que o setor privado quer mais provas da demanda interna, 
mas a demanda doméstica deverá crescer apenas com uma maior disponibilidade 
de produtos certificados. Se multinacionais como o McDonald's unificassem suas 
campanhas globais de sustentabilidade e critérios de compras com os esforços 
nacionais no Brasil, os consumidores poderiam responder positivamente devido ao 
aumento de opções na tomada de decisão no momento da compra.

Assim, estratégias para a promoção de padrões sustentabilidade devem prever 
a articulação de grandes compromissos corporativos, que avancem para além dos 
mercados europeu e norte-americano, adentrando os mercados nacionais, onde os 
produtos certificados são produzidos, como o Brasil.
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Os governos desempenharam e desempenham papel fundamental no apoio aos 
sistemas de certificação no mundo. Alguns governos incentivaram surgimento de 
padrões, como no caso do Governo Alemão na criação do sistema 4C, e do Governo 
Holandês na criação do sistema ASC. 

Além disso, grandes compromissos de compras públicas de produtos sustentáveis, 
e regulações internacionais (como a diretiva da União Europeia sobre a compra de 
biocombustíveis sustentáveis), impulsionam o mercado da certificação na consolidação 
e criação de padrões. 

Os governos não são apenas os reguladores de mercados, mas também são 
participantes ativos do mercado, uma vez que eles são os proprietários e operadores 
de muitas empresas estatais. Da mesma forma que uma empresa privada pode se 
tornar certificada de normas voluntárias, este é também o caso com as operações do 
governo. No Brasil, por exemplo, 47.000 hectares da Floresta Estadual do Antimary, no 
estado do Acre, são certificados pelo FSC. 

Os Governos tendem a continuar impactando positivamente 
o mercado da certificação, por meio de compras públicas e 
regulamentações ambientais

“O papel do governo é muito importante... Além de regulamentar 
o setor privado, ele dá sinais... Então, se o governo der um sinal 
de que as certificações são boas, a chance de um supermercado 
assumir e encarar a comprar de produtos certificados, ou setores, 
associação dos exportadores adotarem essa politica é enorme... 
Isso já aconteceu em vários países. Quando o governo apoia um 
sistema privado, independente, o setor privado e a população por 
consequência aceitam mais essa iniciativa.” – Representante de 
Instituição do Terceiro Setor

No entanto, pode-se dizer que a atuação do governo brasileiro no incentivo à 

certificação, ou no apoio a processos produtivos sustentáveis, é incipiente e pontual.
O caso da certificação dos produtos orgânicos no Brasil, para a qual existe uma 

legislação específica (SISORG), é uma exceção. Trata-se de um caso específico, em que 
a certificação do setor foi regulamentada por lei, mas pode servir de exemplo para 
outros setores.

Outras ações pontuais de desenvolvimento técnico, como o programa do MDA 
voltado a pequenos produtores, e o Certifica Minas Café, do Governo de Minas Gerais, 
não influenciam diretamente o mercado nacional da certificação, mas podem servir 
de apoio para o processo.

“Mas de toda forma, o tema sustentabilidade não é uma 
tendência no governo, são ações pontuais. E mesmo estas 
ações não têm como foco a certificação, mas temas anteriores, 
mais básicos, como: regularização das propriedades, evitar 
desmatamento. A certificação contribui para isso, mas não é foco 
do governo. Não está no centro das discussões como ferramenta 
de grandes transformações necessárias no momento para o país.” 
– Representante do Governo Federal

Entretanto, ainda que apresente um grande potencial de promover a certificação, 
não há a tendência de que a certificação se torne pauta do governo brasileiro.

Diante deste cenário, é crucial que muitos esforços sejam colocados em prática 
para que o avanço destes temas continue ocorrendo no governo e passem em um 
futuro breve a fazer parte das pautas prioritárias do país.

6
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É crescente a atenção dos consumidores finais em relação ao grande número de 
mensagens relacionadas à questão da sustentabilidade. 

O crescente número de selos disponíveis no mercado tem levado o público a 
exigir mais transparência e a questionar a credibilidade dos mesmos. A existência 
de diferentes padrões para um mesmo setor confunde tanto o produtor, quanto o 
consumidor.

A desconfiança do consumidor final em relação à credibilidade 
dos selos tende a crescer

“Eu acho que está um caos hoje. Tem muitos padrões. Isso não vai 
se sustentar. O produtor se sente totalmente perdido nesse monte 
de certificações.” – Representante de Instituição do Terceiro Setor                     

Soma-se a isto o fato de haver, ainda, entre a sociedade brasileira, uma falta de 
entendimento generalizada a respeito do conceito e dos benefícios da certificação. O 
público ainda não tem consciência do significado de certificado de sustentabilidade. 

Um fator que contribui para este cenário é o marketing dos padrões focado na 
promoção do selo em detrimento da divulgação do conceito da certificação, da 
sustentabilidade por trás da marca. 

“Outra tendência é os padrões focarem-se muito no marketing 
de sua marca (do selo) e trabalharem pouco a mensagem da 
sustentabilidade. Assim, o consumidor ainda sabe muito pouco sobre 
o significado mais profundo dos selos e até por isso não consegue 
diferenciá-los.” – Representante de Empresa do Setor Florestal

A reação do público consumidor ao aumento das mensagens dos selos nos 
produtos é uma maior desconfiança em relação à transparência das informações, de 

“... as pessoas estão percebendo mais esses selos e estão ficando 
mais alertas sobre a credibilidade das informações. O consumidor 
está mais rigoroso, precisando de mais transparência do que 
significa essa mensagem, e também de transparência com relação 
ao processo do produto. Qual impacto trouxe na produção e 
não só que é um produto carbono neutro feito com material 
de reciclagem, etc.” – Representante de Instituição de Defesa de 
Consumidores

acordo com uma recente pesquisa desenvolvida pelo IDEC.

7

Diante desta desconfiança é necessário que se desenvolvam estratégias e ações 
de comunicação que esclareçam e traduzam o significado dos diferentes certificados. 
Assim como é crucial que os mecanismos de transparência de tais sistemas de 
certificação sejam eficientes e divulgados.

Uma das formas de comprovar e validar os mecanismos de transparência destes 
padrões é através dos Códigos ISEAL de Boas Práticas. 
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O grande número de padrões existentes, sobretudo diferentes sistemas voltados 
para um mesmo setor, têm criado uma dinâmica de rearranjo entre eles. A tendência 
observada é a de que estes sistemas criem mecanismos de reconhecimento entre si, 
passando a operar de maneira complementar. O fenômeno já vem acontecendo e 
funciona como uma estratégia para que os selos driblem a concorrência e consigam 
permanecer no mercado. 

Os padrões de sustentabilidade tendem a desenvolverem 
mecanismos de reconhecimento entre si 

“O que vai acontecer como consequência de lei do mercado 
é que uma vai fundir com a outra, outra vai ser extinta. E já 
esta acontecendo. Já tem acordos de validação, reciprocidade, 
reconhecimento entre eles.” – Representante de Instituição do 
Terceiro Setor

Alguns exemplos de reconhecimento entre sistemas são: SAN (RAS) e 4C no Brasil; 
e RAS e RSB internacionalmente.

Sistemas de padrões também estão trabalhando juntos para aumentar a eficiência 
e reduzir os custos para os produtores.  Isto inclui o compartilhamento de sistemas 
administrativos e de apoio, como por exemplo, o Accreditation Services International, 
provedor de acreditação do FSC e do MSC, que também assumiu o ASC e a RSPO como 
clientes. No Brasil, há uma série de exemplos de auditorias e iniciativas conjuntas que 
estão sendo desenvolvidas nos setores, onde existem muitas normas e potenciais de 
sinergias são elevados, como o setor cafeeiro.

Neste contexto, outra tendência que pode ser apontada dentro do processo de 
reconhecimento entre os padrões é a diferenciação entre sistemas de exigências 
menores e padrões de alta performance, em que os primeiros passem a funcionar 
como uma primeira etapa para os últimos.

Este reconhecimento entre padrões é uma resposta à demanda por evitar que 
diferentes certificações promovam os mesmos processos e verificações, acarretando 
custos e burocracias desnecessários.

Considera-se que é uma tendência que deve ser estimulada, uma vez que se 
apresenta como uma forma de superação do obstáculo da sobreposição de esforços. 
Contudo, é importante que os valores da sustentabilidade sejam mantidos e 
aprimorados neste processo de reconhecimento.

“O que pode acontecer, e tenho visto, é padrões de qualidade mais 
alta virarem referência e os de qualidade mais baixa se tornarem 
uma etapa.” -  Representante de Instituição do Terceiro Setor

8
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Num cenário anterior, as lacunas de atenção do público atendidas pelos sistemas de 
certificação eram, sobretudo, a questão do desmatamento e da legalidade. Estes temas 
continuam como temas de destaque, mas somam-se a eles, atualmente, outros dois 
temas, que deverão ganhar centralidade de atenção nos sistemas de certificação, são eles: 
clima e rastreabilidade. 

O destaque da questão climática como uma preocupação ambiental global tem 
mobilizado governos a criarem metas e regulações relacionadas às emissões de gases 
de efeito estufa, bem como as corporações a assumirem compromissos de redução de 
emissões. Este fator tem impactado diretamente o mercado da certificação.  Padrões 
focados na temática do carbono vêm ganhando destaque; e padrões já existentes vêm 
buscando incluir e questão climática em seus sistemas, como o caso do desenvolvimento 
do Módulo Clima pela SAN/RA, em 2010.

Rastreabilidade e clima tendem a continuar temas de grande 
atenção e destaque entre os sistemas de certificação 

“Outros fatores que impulsionaram o mercado para o setor de 
biocombustíveis é o próprio papel de mitigação de gás de efeito 
estufa e evoluções de outros programas de legislação, como 
protocolos de final da queima da cana, medidas do governo 
relacionadas a melhores práticas ambientais.” – Representante de 
Instituição do Setor Sucroenergético

“O tema rastreabilidade é um tema que vai ser cada vez mais 
importante. Ele tem a ver com a preocupação inicial que fez com 
que a certificação acontecesse. As pessoas vão querer saber... Vai 
ser um tema fundamental não hoje, mas daqui uns 5 anos, em 
qualquer sistema de produção de alimento.” - Representante de 
Instituição do Terceiro Setor

Além de compromissos estabelecidos por governos e grandes corporações, a tendência 
é a de que o público consumidor também busque, cada vez mais, iniciativas para reduzir 
os impactos do aquecimento global, impactando positivamente o mercado dos produtos 
certificados. 

No mesmo sentido, mercados e consumidores têm cobrado cada vez mais transparência 
sobre os processos produtivos e sobre a procedência e origem dos produtos, trazendo à 
tona a importância chave do tema rastreabilidade para os sistemas de certificação. 

9
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A complexidade das leis brasileiras se apresenta, atualmente, como um desafio 
à certificação, uma vez que os padrões de certificação exigem o cumprimento da 
legislação nacional. 

Dificuldades relacionadas à alta burocratização do sistema legal brasileiro em 
diversos temas (como a obtenção de outorgas para uso de água, a questão fundiária 
e as recentes alterações no Código Florestal brasileiro) foram citados como desafios a 
serem superados para a busca da certificação. 

“A barreira legal é uma das grandes dificuldades.” - Representante 
de Instituição do Setor Cafeeiro

O marco legal brasileiro tende a permanecer como desafio ao 
crescimento da certificação 

Por outro lado, se os desafios legais atrapalham a expansão dos mercados, eles 
também se colocam como uma lacuna a ser coberta pela certificação. Em outras 
palavras, a certificação diante da realidade legal brasileira, ainda tem servido como 
uma forma de garantia de legalidade, mesmo não sendo esse o foco dos sistemas. 

Um desafio a ser superado em alguns setores, neste contexto, é a confusão 
entre conceitos de certificação e legalidade por parte do mercado consumidor. A 
consequência deste fenômeno é a competição no mercado, de produtos certificados, 
com produtos com atestado de legalidade. 

“Um fator que atrapalha os sistemas de certificação é a competição 
com o conceito da legalidade. Até o tomador de decisão ainda acha 
que certificação é legalidade”. – Representante do Padrão SAN(RAS)

Neste contexto, é importante que as estratégias de comunicação dos padrões 
destaquem a diferença entre legalidade e os significados da certificação, de forma 
a evidenciar que a certificação exige o cumprimento da legalidade, mas exige ainda 
outros pontos; e que a forma de verificação envolvida na certificação é diferente de uma 
fiscalização legal.

10
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Altos custos, investimentos e exigências vinculados à certificação impactam 
negativamente o crescimento deste mercado. A tendência apontada por muitos, é a 
de que a certificação tenha um limite de expansão e permaneça “elitizada”, restrita a 
empreendimentos de alta performance. 

Alto nível de exigências e altos custos transacionais tendem a 
continuar como limitantes à expansão da certificação

“Os custos transacionais não são baixos. E não são somente os 
de certificação diretamente, mas os custos de oportunidade 
envolvidos. Não é pra todo mundo. Não será pra todo mundo do 
jeito que está num futuro plausível. Quem certifica são empresas 
que já tinham práticas boas, que já são empresas grandes. 
Agricultores e empresas pequenas estão totalmente fora dessa 
situação.” – Representante de Instituição do Setor Sucroenergético

Este processo exclui o crescimento da certificação entre produtores menores, 
principalmente nos casos dos padrões mais exigentes. 

“Está havendo uma seleção natural das propriedades. Eu me 
preocupo com os pequenos produtores de 3, 4 ha. Eles estão 
sendo expulsos da atividade.” – Representante de Instituição do 
Setor Cafeeiro

Neste sentido, como uma forma de lidar com as dificuldades das certificações 
de alta performance, atores apontaram a utilização de sistemas de verificação 
gradual*  como uma solução, por serem mais inclusivos e flexíveis. 

*  Este tipo de verificação define níveis de cumprimento com os critérios ao longo dos 
anos, assim o produtor começa o processo com um nível de exigência mais baixo, que vai 
aumentando ao longo dos anos, o que muitas vezes é o possibilita que ele entre no processo de 
certificação. 

11
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Membros ISEAL e 
padrões com atuação 
no Brasil
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4C Association
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P A D R Ã O

CONTEXTUALIZAÇÃO 
A Associação 4C é uma plataforma que une os elos da cadeia cafeeira 
para tratar tópicos de sustentabilidade de forma pré-competitiva. 
É uma comunidade global que promove melhorias nas condições 
econômicas e sócioambientais de todos aqueles que vivem do café. 

ESCOPO
A Associação 4C desenvolveu o Código de Conduta 4C para abordar 
temas básicos na área ambiental, social e econômica na produção, 
processamento e comercialização de cafés verdes. Trata-se de um 
padrão de entrada moderada que determina a exclusão de 10 práticas 
inaceitáveis ao longo de um processo de melhoria contínua.
A Associação 4C possui um sistema de verificação independente que 
permite Unidades 4C (grupos de produtores) se avaliarem e implementar 
o código de conduta, portanto não é considerada uma certificação, 
tampouco utiliza selos nas embalagens de café, apesar de permitir a seus 
membros incluir nas embalagens uma sentença referente à participação 
na Associação 4C. A Associação 4C atua na agenda de sustentabilidade, 
também promovendo de forma ativa outros padrões de sustentabilidade.

CONTATO NO BRASIL
Endereço: Escritório 4C Brasil (no Imaflora) Estrada Chico 
Mendes, 185, CEP 13426-420 Piracicaba - SP - Brasil 
Telefone: +55 19 3429.0800  
Email: brazil@4c-coffeeassociation.org
Website: www.4c-coffeeassociation.org
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HISTÓRIA

O projeto 4C iniciou-se em 2003, 
com o auxílio de órgãos públicos 
do governo alemão (BMZ, GIZ), a 
Associação de Cafés da Alemanha e 
posteriormente pela SECO, a Cooperação 
de Desenvolvimento Britânico e a 
Federação de Cafés da Europa. Em 
seguida, mais de 70 representantes 
em mais de 20 países se uniram para 
concretizá-lo. De 2004 a 2006, um 
comitê de múltiplos setores definiu os 
elementos do sistema 4C e em dezembro 
de 2006, 37 participantes representando 
todo o setor fundaram oficialmente a 
Associação 4C. Em outubro de 2007, a 
Associação 4C iniciou suas verificações.
O padrão surgiu com o objetivo de 
ser um “degrau preparatório” para 
a sustentabilidade na produção de 
café. Foi criado por produtores, 
comércio, indústria e pela sociedade 
civil de todo o mundo.

GOVERNANÇA

A 4C é formada por pouco mais de 
295 membros incluindo produtores, 
traders e indústria e sociedade civil. 
As partes interessadas são agrupadas 
em três câmaras: a câmara do produtor, 
a câmara de comércio e indústria, e a 
câmara da sociedade civil. Estas são 
igualmente representadas em todos os 
órgãos de governança da 4C, incluindo a 
Assembleia Geral, o Conselho, o Comitê 
Técnico e o Comitê de Mediação.
Atualmente com escritórios 
estabelecidos, na América Central, 
Brasil, Vietnã, África Ociedental e muito 
em breve na Indonésia, além da sede 
administrativa em Bonn, na Alemanha.
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DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

O Brasil é o país que conta com o maior 
volume produzido de café 4C, depois 
Vietnã, Indonésia e África Ocidental. 
Atualmente, o potencial dos 190 
licenciados no mundo (Unidades 4C) 
equivale a 31.123.119 sacas de café 4C. 
Destes licenciados, 30 unidades foram 
licenciadas através de equivalência*  
com a Rainforest Alliance, os quais 
possuem um volume potencial de 
1.089.468 sacas de café 4C. 

* O sistema de equivalência é um sistema 
adotado por algumas certificadoras como forma 
de reconhecimento de outro padrão, quando 
os critérios são equivalentes. Em suma, significa 
que se um produtor atende aos requisitos de 
um padrão, por consequência ele atende aos 
requisitos do outro padrão. 

HISTÓRICO DO 
PADRÃO NO BRASL

No Brasil, são aproximadamente 28 
Unidades 4C (grupos de produtores) 
registradas e licenciadas, representando 
mais de 20 mil produtores e 290 mil 
trabalhadores, numa área aproximada 
de 690 mil hectares, responsável por 
um volume potencial de cafés que 
cumpre com 4C de aproximadamente 
18 milhões de sacas de 60 Kg. Dentro 
os membros da câmara de produtores, 
citam-se as cooperativas Cooxupé, 
Cocapec e Cooparaíso, a sociedade civil 
e as principais indústrias internacionais 
possuem suas representações no país. 
A Associação 4C possui um gerente 
nacional e possui um escritório 
estabelecido desde 2008.



36

FLUXOS DOS PRODUTOS 
VERIFICADOS 

O último relatório da instituição apresenta 
os seguintes números: 17, 9 milhões de 
sacas de café 4C produzidas no Brasil em 
uma área de 688.000 hectares, localizados 
principalmente na região sudeste do país. 
A cadeia produtiva completa conta com 
os seguintes elos: produtor, exportador 
local, exportador internacional, torrefador 
final e supermercado consumidor. 
Recentemente, redes varejistas tem se 
tornado membro da Associação 4C.
No Brasil, o mercado interno ainda 
não está fortalecido. Todavia, há a 
impressão de que haverá crescimento 
no interesse de empresas genuinamente 
brasileiras, como corretoras nacionais 
e exportadores nacionais. Também 
deverá haver crescimento nos 
segmentos iniciais e intermediários 
(produtores e exportadores), pois o 
segmento final (torrefadores) anunciou 
compromissos de volumes altos 
de metas de compras até 2015.
A tendência é de crescimento, 
principalmente internacional, pois 
as grandes indústrias também 
anunciaram metas altas de compra.
Hoje, os principais mercados para o 
café 4C estão localizados na Alemanha, 
Suíça e países nórdicos europeus 
(Finlândia, Suécia e Noruega). 

INFORMAÇÕES DE 
MERCADO

Apesar da Associação 4C não 
interferir nas relações comerciais 
de seus membros, a 4C se posiciona 
como a plataforma cafeeira para 
sustentabilidade, sendo assim um 
padrão reconhecido pelo mercado 
como o primeiro passo rumo à 
sustentabilidade. Trata-se, portanto 
de uma iniciativa voluntária, pré-
competitiva voltada a negócios 
“business to business”*  para atender 
o mercado “mainstream”. A 4C possui 
um acordo de equivalência de padrões 
de reconhecimento com a SAN (RAS). 
Ou seja, o 4C entende que aquele 
que é certificado SAN (RAS), atende 
automaticamente aos requisitos da 
4C e, portanto, está automaticamente 
certificado pela mesma** .

*  Denominação do comércio estabelecido entre 
empresas.

**  Neste caso é importante frisar que o oposto 
não é verdadeiro. Ou seja, empreendimentos 
certificados pela 4C não necessariamente obterão 
a certificação RAS.
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SUPORTE GOVERNAMENTAL

A 4C tem a intenção de firmar a parceria 
com Certifica Minas Café, um programa de 
certificação da produção de café apoiado 
pelo governo estadual de Minas Gerais 
(MG), na mesma lógica da parceria com a 
SAN (RAS): a ideia é fazer uma comparação 
dos pontos abordados e verificar as 
semelhanças, de tal forma a contribuir com 
a redução de custos para o produtor, além 
de propiciar-lhe mais opções de mercado e 
melhor compreensão de suas ferramentas 
de comercialização.

Em nível federal, também conta com 
parcerias, mas são mais pontuais e em 
casos específicos. 

DEMANDA DO CONSUMIDOR

Apesar da Associação 4C ser em 
sua essência voltada a atender aos 
participantes do mercado cafeeiro 
(“business to business”), o mercado 
consumidor tem sido um dos principais 
impulsionadores dos grandes 
compromissos de compra das maiores 
indústrias cafeeiras.
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AQUACULTURE 
STEWARDSHIP 
COUNCIL (ASC)
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P A D R Ã O

CONTATO 
Endereço: Nieuwekade 9 - 3511 RV  Utrecht - The Netherlands
Telefone: +31 30 230 5929
Email: info@asc-aqua.org
Website: www.asc-aqua.org
Representação no Brasil: Laurent Viguie (Laurent.viguie@asc-aqua.org) 

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Governo Holandês, através de sua Agência de Comércio e 
Desenvolvimento, IDH, percebeu que apesar de haver bons padrões 
de “melhores práticas” pra a aquicultura, o mercado ainda não 
tem um padrão que aborde questões de sustentabilidade. 
Como a situação da pesca selvagem é muito bem documentada 
no Ocidente, os consumidores entendem que muitas das pescas 
selvagens causam a ameaça de extinção das espécies, por isso é 
importante criar um padrão que aborde questões como estas e que 
dê orientações claras quanto ao que é considerado sustentável.
O objetivo da ASC é trazer diretrizes rígidas para a sustentabilidade 
na aquicultura, com a ajuda de todas as partes interessadas.

ESCOPO
O padrão ASC certifica a produção de peixes e frutos do mar de aquicultura. 
Possui padrões específicos para pangasius, tilápia, salmão, abalone, bivalves 
(moluscos), truta, camarão e beijupira. Os padrões da ASC abordam 
temas de sustentabilidade e meio ambiente, gestão e bem estar animal.
A ASC também trabalha com um programa de certificação em 
grupo, que facilita a certificação dos pequenos grupos de criadores 
e cria um padrão para uma alimentação sustentável.
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HISTÓRIA

O padrão surgiu em 2010, como 
resultado da demanda apresentada pelo 
Governo da Holanda ao WWF de criação 
de um padrão de sustentabilidade 
para o setor de aquicultura, que fosse 
internacionalmente reconhecido e 
com forte embasamento científico.

GOVERNANÇA

A ASC está organizada em Supervisores 
(7 pessoas de diferentes organizações), 
Grupo Técnico Consultivo (15 pessoas 
especializadas nas espécies abordadas 
pelo padrão) e Grupo de Trabalho 
Técnico sobre Certificação e Acreditação 
(18 pessoas, sendo 10 observadores).  

DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

Os principais países que possuem 
fazendas certificadas são Costa Rica, 
Equador, Honduras, Indonésia, Malásia 
e Vietnã, sendo que os principais 
consumidores estão localizados na 
Europa e América do Norte.

HISTÓRICO DO 
PADRÃO NO BRASIL

A ASC chegou ao Brasil em 2013, tendo 
atuação ainda incipiente no país.

DEMANDA DO CONSUMIDOR

Os consumidores brasileiros, em geral, 
não tem conhecimento das questões 
de sustentabilidade aplicadas da 
aquicultura, mas há um grande interesse 
crescendo por parte dos varejistas, bem 
como o apoio de importantes ONG’s.
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FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

A ASC ainda não emitiu certificado 
no Brasil, portanto não há fluxo de 
produtos dentro do país. No nível 
internacional, trabalha com o segmento 
varejista do mercado. A ASC está 
trabalhando com a colaboração dos 
principais varejistas no Brasil, para 
assim desenvolver melhores práticas de 
sustentabilidade para a aquicultura.

INFORMAÇÕES DE MERCADO

O Comitê Olímpico Rio 2016 assinou 
um contrato com a ASC para fornecer o 
máximo de frutos do mar certificados, 
para os atletas, organizadores e 
imprensa, presente nos jogos, bem como 
para os restaurantes do local. O Comitê 
Olímpico irá priorizar os produtores 
locais do Estado do Rio de Janeiro.
Seguindo esta iniciativa, a FIPERJ, o 
Departamento de Pesca e Aquicultura 
do Estado do Rio de Janeiro, concordou 
em introduzir uma quantidade de 
empresas de aquicultura dentro do 
programa da ASC, com o objetivo de 
conseguir o máximo de certificações 
para estas a tempo de fornecer para 
os jogos. As espécies incluídas são a 
tilápia, truta, bivalves e beijupira.
Este acordo motivará o marketing 
da certificação da pesca e poderá 
contribuir para a implantação do padrão, 
contribuindo para o seu crescimento.

SUPORTE GOVERNAMENTAL

Assim como coopera com o Estado do 
Rio de Janeiro, a ASC tem projetos que de 
cooperação com vários Estados do Brasil.
O governo não é pressionado pelo 
mercado consumidor, por isso a atuação 
do governo é ainda pouco efetiva 
para o mercado de certificados.
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BONSUCRO
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P A D R Ã O

CONTATO
Endereço: 20 Pond Square - London N6 6BA UK
Telefone: +44 (0) 208341 0060
Email: info@bonsucro.com
Website: www.bonsucro.com
Representação no Brasil: Daniel Lobo (Email: daniel@bonsucro.com)

CONTEXTUALIZAÇÃO
O padrão Bonsucro foi desenvolvido com o propósito de definir um padrão métrico global que 
permitisse medir o desempenho de sustentabilidade da produção de cana-de-açúcar e seus 
derivados.  Para os produtores de cana-de-açúcar, o padrão representa uma oportunidade 
de demonstrar seu desempenho socioambiental através de uma certificação reconhecida 
globalmente, além de permitir a melhoria continua de seus processos. Para os compradores e 
consumidores é uma garantia de estar promovendo a sustentabilidade do açúcar e do etanol.
A Bonsucro é uma organização sem fins lucrativos multi-stakeholder. A gestão participativa de seus quase 
cem membros agrega valor e credibilidade ao selo Bonsucro. É um selo que nasceu forte, porque conta 
com o suporte de instituições globais fortemente posicionadas e consolidadas no setor de açúcar e álcool.

ESCOPO
O padrão BONSUCRO certifica açúcar e álcool proveniente da cana-de-açúcar, 
concentrando-se em avaliar temas econômicos, sociais e ambientais divididos em 
5 categorias: conformidade legal, biodiversidade e dos ecossistemas impactos, 
direitos humanos, produção e transformação e melhorias contínuas.
O padrão Bonsucro apresenta dois escopos de certificação, o primeiro conhecido como 
Padrão de Produção apresenta requisitos aplicáveis à área agrícola e industrial e confere um 
certificado para a indústria de processamento de cana de açúcar. O segundo escopo se refere 
à cadeia de custodia, garantindo que o produto certificado mantêm suas características de 
sustentabilidade, mesmo após ser adquirido por outras empresas da cadeia. Para ambos os 
escopos é possível obter o reconhecimento da Diretiva Europeia para Energia Renováveis.
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HISTÓRIA

Um grupo de instituições relacionadas 
à produção e comercialização de 
açúcar, bem como relacionadas à 
conservação ambiental, começou 
discussões sobre os principais impactos 
da produção de cana-de-açúcar e 
sobre estratégias para minimizá-los, 
além de promover a sustentabilidade 
nas lavouras de cana-de-açúcar. 
As discussões de criação do padrão 
surgiram em 2005 e o primeiro 
certificado foi emitido em junho de 2011.

GOVERNANÇA

A Bonsucro possui 106 membros, 37 
da indústria, 11 consumidores finais, 
10 organizações da sociedade civil, 
19 produtores e 29 intermediários. 
Através de sua gestão participativa, os 
membros Bonsucro, divididos em cinco 
categorias definem seus representantes 
no Conselho de diretores. O Conselho 
de diretores tem como missão definir 
as estratégias da Bonsucro e nomeia 
o CEO (Chief Executive Officer), que 
fica a cargo da execução do plano.

DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

A Bonsucro tem forte atuação em 25 
países distribuídos nos 5 continentes, 
onde estão seus membros. As usinas 
de açúcar e álcool certificadas estão 
atualmente na Austrália e Brasil, 
além desses países, indústrias da 
Colômbia, México e Paquistão 
também são membros da Bonsucro. 
No final de 2011, houve um crescimento 
rápido passando de quase 200.000 ha 
para mais de 600.000 ha certificados 
no fim de 2012, ou seja, a área 
certificada triplicou em apenas um 
ano. Atualmente 2,88% da área global 
com cana produzida no mundo está 
certificada com o padrão Bonsucro.
México, Colômbia, Argentina, Uruguai, 
Bolívia, Peru, Guatemala, Honduras, 
África do Sul, Malawi e Tanzânia 
também têm algumas inciativas 
em direção à certificação, como 
treinamentos e projetos pontuais.
Os principais compradores estão 
localizados na Europa e EUA.

HISTÓRICO DO 
PADRÃO NO BRASIL

A Bonsucro iniciou com trabalhos no 
Brasil, no ano de 2008, sendo que a 
primeira certificação ocorreu em junho 
de 2011. Esses certificados concentram-
se na região sudeste e centro-oeste 
do Brasil, sendo que 86% da produção 
está na região sudeste. A Bonsucro 
conta com um integrante da equipe no 
Brasil, localizado em Ribeirão Preto.

SUPORTE GOVERNAMENTAL

Não há acordos governamentais. Não 
há interesse em influenciar ou ser 
influenciado pelo governo, a intenção é 
oferecer a ferramenta. Mesmo assim, a 
possiblidade de acordos governamentais 
que possam promover o uso do 
padrão é vista como muito positiva. 
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FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

Atualmente o Sudeste Brasileiro (SP, 
MG) e Centro-oeste (GO, MS) são os 
maiores responsáveis pela produção 
de cana-de-açúcar Bonsucro. A 
demanda por produtos certificados 
Bonsucro está na União Europeia, mas 
também no próprio Brasil, atualmente 
compradores locais e membros da 
Bonsucro na categoria "end users"* 
já fazem opções preferenciais por 
produtos certificados.

Apesar de não haver cana-de-açúcar 
certificada no Nordeste, em 2013, duas 
usinas da região se tornaram membros 
da Bonsucro e iniciaram as adequações 
de suas áreas agrícolas e industriais 
para receberem a auditoria externa 
e conseguirem assim a certificação 
Bonsucro.

* Consumidores finais.

Há compromissos comerciais 
com companhias como Bacardi, 
que se comprometeu a comprar 
produtos Bonsucro na última 
conferência anual: 50% de seus 
insumos provenientes de cana de 
açúcar até 2017 e 100% até 2022. 
A Argos Energies foi a primeira 
empresa a importar etanol 
Bonsucro para a Europa. Empresas 
como a Shell e Unilever, que 
compraram os primeiros créditos 
de açúcar Bonsucro, também 
possuem metas internas para a 
compra de produtos certificados 
pela Bonsucro. Do lado dos 
produtores, grandes grupos 
industriais como a Copersucar 
tem metas para a certificação 
de suas usinas. A Raízen por 
exemplo, já se comprometeu 
a certificar todas as usinas do 
grupo com a Bonsucro. Há 
também parcerias que ocorrem 
para desenvolver a produção de 
cana-de-açúcar em diferentes 
partes do mundo. O Farmer 
Support Program, organizado 
pela organização Solidaridad 
é uma parceria deste tipo. 

No Brasil, as principais parcerias 
são com a Única, Socicana 
e Assobari que são grandes 
promotores do Bonsucro.
Não há acordos e/ou parcerias 
vinculados aos grandes eventos 
esportivos, mas há interesse 
que eles sejam desenvolvidos.
Além disso, as parcerias com 
os membros BONSUCRO 
são consideradas uma das 
alianças mais importantes, 
pois são os atores locais que 
se comprometem a “espalhar” 
a Bonsucro no mundo.

INFORMAÇÕES DE MERCADODEMANDA DO 
CONSUMIDOR

A certificação Bonsucro não atinge 
o consumidor final, não há selo 
nos postos de combustíveis ou 
nos produtos que usam açúcar 
Bonsucro. O açúcar e o álcool são 
negociados com grandes traders 
e esses exigem certificação por 
pressão do mercado. A barreira 
a ser superada de forma geral, 
para expandir a Bonsucro, é 
tornar o padrão conhecido. 
Para isso é preciso engajamento 
com os atores da cadeia e 
estabelecimento de presença 
e parcerias locais relevantes. 
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FAIRTRADE
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P A D R Ã O

CONTATO
Endereço: Bonner Talweg 177 - 53129 Bonn, Germany
Telefone: +49 228 949230 
Email: info@fairtrade.net / c.jaramillo@fairtrade.net
Website: www.fairtrade.net 
Representação no Brasil: Catalina Jaramillo

CONTEXTUALIZAÇÃO
Fairtrade foca seus esforços em apoiar pequenos produtores e trabalhadores para melhorar 
suas condições de vida e obter maior controle do seu futuro. O Fairtrade tem como 
propósito combater a pobreza e empoderar os produtores de países em desenvolvimento.
No Brasil, estima-se que 60% dos alimentos consumidos pela população são produzidos 
por pequenos produtores (produtores familiares) respondendo aproximadamente 
por 38% do valor bruto da produção agropecuária e envolvendo 13,8 milhões de 
pessoas na produção. Em setores como o café, nos principais estados produtores, 
a participação dos pequenos produtores na produção total pode chegar a 38%. 
Neste contexto produtivo, a certificação Fairtrade tem um grande potencial 
de crescimento no Brasil e se constitui numa ferramenta de estimulo para a 
implementação de boas praticas agrícolas por parte dos pequenos produtores. 

ESCOPO
O Padrão Fairtrade pode ser aplicado a diversos produtos. As sete principais culturas 
são: café, chá, cacau, açúcar, algodão, banana e flores. Outros produtos certificados 
são: mel, vinho, fruta em natura e processada, cereais, ervas e especiarias e produtos 
não agrícolas como madeira, ouro e bolas esportivas.  Existem critérios gerais 
(aplicáveis a todos os produtos) e específicos para cada produto. A norma baseia-
se em três pilares: comercial (relações comerciais e rastreabilidade), produção 
(direitos e saúde dos trabalhadores, proteção das crianças e proteção do meio 
ambiente) e desenvolvimento (planejamento, gestão e melhoria continuada).
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HISTÓRIA

Existem registros de ações do movimento 
do comércio justo desde a década de 
60. Em 1988, surgiu o primeiro selo 
Max Havelaar, com apoio da agência 
holandesa de desenvolvimento, 
Solidaridad. Movimentos similares 
se replicaram na Europa e América 
do Norte nos anos 80 e 90 e foram 
unificados em 1997 sob a organização 
“guarda-chuva” Fairtrade International. 
Em 2002, o selo Fairtrade utilizado 
internacionalmente, foi registrado.

GOVERNANÇA

A Fairtrade International é uma 
organização não-governamental, que 
possui 22 membros em todo o mundo 
que produzem ou promovem produtos 
com certificação do Comércio Justo, 
sendo eles: 3 redes de produtores 
e 19 organizações nacionais de 
mercado Fairtrade (que cobrem 24 
países), 4 organizações de marketing 
(que promovem o Fairtrade em seus 
países, mas não são membros).
A governança é baseada na Assembleia 
Geral e no Conselho Diretor.
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DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

Atualmente, são vendidos produtos 
do Comércio Justo em 125 países. 
Estão certificados 1149 organizações 
de produtores e trabalhadores  em 
70 países, contando com 1,3 milhões 
de agricultores e trabalhadores 
associados. Incluindo familiares e 
dependentes, Fairtrade Internacional 
estima que 6 milhões de pessoas 
se beneficiem diretamente do 
Comércio Justo - Fairtrade. 
Entre 2008 e 2011 o valor das vendas 
globais Fairtrade cresceu 70%. O 
Reino Unido é a região com vendas 
mais expressivas, seguido por 
Alemanha, Holanda e Suíça. Peru, 
Colômbia e Honduras contribuem 
significativamente na produção de 
café, 97% do algodão Fairtrade vem 
da Índia e do centro e leste da África. 
Colômbia Republica Dominicana, Peru 
e Equador são os principais produtores 
de banana e o Leste da África é o 
maior produtor de cacau Fairtrade.
Os principais compradores localizam-
se nos EUA, Canadá, Europa, 
Austrália e Nova Zelândia.

HISTÓRICO DO PADRÃO 
NO BRASIL

O Comércio Justo como movimento e 
conceito com participação da sociedade 
civil brasileira começou em 2001, quando 
importantes organizações de produtores, 
entidades de apoio e representantes 
governamentais, passaram a articular-
se e estabeleceram a plataforma do 
comércio justo e solidário, FACES do 
Brasil. O objetivo da FACES é promover 
o conceito do comércio justo e solidário 
no país, apoiar seu crescimento e 
participar das discussões sobre políticas 
publicas ao redor do conceito.
O café foi o primeiro produto do Brasil 
vendido como Fairtrade, em 1997, quando 
ainda não existia um sistema claramente 
diferenciado de certificação e a Fairtrade 
International (FLO), como organização 
guarda chuva, estava recentemente criada.  
Entre 2009 e 2011, o número de 
organizações certificadas aumentou 48%. 
Os produtos certificados mais importantes 
em termos de volume e número de 
produtores são o café e o suco de laranja.  
Atualmente, não há escritório no Brasil. 
O órgão certificador autorizado é a 
FLO-CERT, com escritório na Alemanha, 
que conta com consultores locais 
para realizar o trabalho no país. 
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FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

Como dito anteriormente, os principais 
produtos exportados do Brasil são café 
e suco de laranja. O mercado Brasileiro 
para produtos Fairtrade ainda não 
foi desenvolvido. As cooperativas e 
associações vendem seu produto no 
mercado local, mas não usam
a marca FAIRTRADE. O café é 
exportado principalmente para 
o Reino Unido e Alemanha. 
Os principais países importadores de suco de 
laranja do Brasil são Alemanha e Holanda. 
O principal segmento de mercado para 
a Fairtrade International são os grandes 
supermercados com suas próprias marcas 
e marcas privadas como Starbucks, Ben & 
Jerry ś e Cadbury. Fairtrade também trabalha 
com pequenas redes e lojas, de acordo 
com o perfil do consumidor de cada país.
Atualmente, o Brasil é um país produtor com 
grande potencial para o desenvolvimento 
do mercado local. É esperado que o Brasil 
tenha no futuro uma taxa de crescimento 
no consumo interno similar à observada 
na África do Sul, onde o mercado cresceu 
283% (em valor), entre 2010 e 2011, quando 
foi introduzida a marca no mercado local.
O valor total global negociado no 
Fairtrade, entre 2012 e 2013 
foi 4,8 bilhões de Euros. 

INFORMAÇÕES DE MERCADO

No Brasil, atualmente existem 
poucos acordos comerciais com 
foco no mercado interno.
O objetivo no curto prazo é 
fortalecer as relações com os atuais 
parceiros e com a sociedade civil, 
para aumentar o conhecimento do 
Fairtrade entre os consumidores.
Em 2012, foi criada uma organização 
local no Brasil com o objetivo de 
promover o Fairtrade. Esta organização, 
a Associação Brasileira de Comercio Justo 
(ABCJ) localiza-se no estado de São Paulo. 
Em 2012, a cidade de Poços de Caldas, no 
estado de Minas Gerais, foi reconhecida 
como a primeira cidade Fairtrade da 
América do Sul. Na cidade, participam 
ativamente na promoção dos produtos 
Fairtrade e na divulgação do conceito as 
universidades, autoridades locais, lojas, 
hotéis, restaurantes, supermercados e 
organizações locais da sociedade civil.  
Em 2013, existem planos para o 
lançamento dos primeiros produtos 
certificados com o selo Fairtrade em 
lojas, cafeterias e supermercados.
A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos 
foram identificados como oportunidades 
para aumentar o conhecimento dos 
consumidores sobre Fairtrade e a 
demanda de produtos no mercado local. 
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SUPORTE GOVERNAMENTAL

No Brasil, o Fairtrade (como certificação 
de terceira parte), bem como o 
movimento geral do comércio justo e 
solidário estão contemplados dentro 
do Sistema Nacional de Comércio 
Justo e Solidário (SCJS), liderado pela 
Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES) no Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE). 
O Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) tem vários programas 
que apoiam a agregação de valor e o 
desenvolvimento de cadeias comerciais 
dos produtores familiares, incluindo 
um projeto em parceria com grandes 
supermercados, para promover a venda 
de produtos de pequenos produtores. 
O Ministério do Desenvolvimento 
Social está implementando uma 
estratégia para promover o consumo 
de produtos sustentáveis da agricultura 
familiar durante os megaeventos. 
Estes programas desenvolvidos pelo 
governo para apoiar aos produtores 
familiares tem beneficiado aos 
produtores certificados Fairtrade, que 
por sua vez são produtores familiares.

DEMANDA DO CONSUMIDOR

O consumo nacional atual de produtos 
Fairtrade não tem sido quantificado 
devido à reduzida oferta de produtos 
certificados no mercado, que tem uma 
distribuição limitada (atualmente só 
se conta com quatro marcas de café, 
que foram autorizadas recentemente 
a usar a marca Fairtrade).
O perfil do consumidor Fairtrade no 
Brasil ainda não está bem definido. 
Provavelmente o seu perfil seja similar 
ao consumidor de produtos orgânicos 
interessado em produtos saudáveis, 
de boa qualidade e produzidos 
sem agredir o meio ambiente. 
Em eventos locais que promovem 
produtos de Comércio Justo, 
consumidores tem mostrado interesse 
em ter acesso a produtos mais 
sustentáveis e produzidos sob condições 
justas para produtores e trabalhadores.
A estratégia da Fairtrade International 
é trabalhar na conscientização do 
consumidor em torno de questões 
de Comércio Justo e trabalhar em 
parceria com empresas e organizações 
da sociedade civil interessadas 
em apoiar os mesmos fins.





59

 FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL (FSC)
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P A D R Ã O

CONTATO NO BRASIL
Endereço: Rua Luis Coelho, 320 - Cj. 82 – Consolação 
- CEP: 01309-000 - São Paulo - SP - Brasil 
Telefone: + 55 (11) 3884 4482 
Email: info@fsc.org.br
Website: www.br.fsc.org

CONTEXTUALIZAÇÃO
A missão do Forest Stewardship Council (FSC) é difundir e 
facilitar o bom manejo das florestas brasileiras, conforme 
Princípios e Critérios que conciliam as salvaguardas ecológicas 
com os benefícios sociais e a viabilidade econômica.

ESCOPO
O padrão FSC pode ser aplicado a produtos florestais 
madeireiros e produtos florestais não madeireiros (óleos, 
resinas, etc.), originários de florestas naturais ou plantações 
florestais. Aborda os temas: ambientais (proteção às 
florestas e conservação da biodiversidade); sociais (direito 
de trabalhadores, comunidades e povos indígenas); de 
manejo e gestão (boas práticas e rastreabilidade); e 
econômico (agregação de valor e acesso a mercados). 
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HISTÓRIA

O FSC surgiu em 1990, quando um grupo 
de usuários de madeira, comerciantes 
e representantes de organizações 
ambientais e de direitos humanos 
se reuniram, na Califórnia, nos EUA, 
para discutir questões relacionadas ao 
desmatamento acelerado, à degradação 
ambiental e exclusão social. 
Este grupo destacou a necessidade 
de um sistema que pudesse 
conferir credibilidade a florestas 
bem manejadas como as fontes 
de produtos de madeireiros 
produzidos de forma responsável. 
Na conferência Rio 92, criou-se um fórum 
de discussão com muitas organizações 
não governamentais para apoiar a ideia. 
A assembleia de fundação do FSC foi 
realizada em Toronto, Canadá, em 1993. 

GOVERNANÇA

O FSC possui 1 escritório sede na 
Alemanha e 4 escritórios regionais, 
além de escritório nacionais em 
mais de 45 países. A governança 
do FSC é dividida entre as câmaras 
social, ambiental e econômica. 
A Assembleia Geral do FSC é o órgão 
máximo de decisão do FSC. A cada três 
anos, os membros das câmaras sociais, 
ambientais e econômicos da FSC se 
reúnem para discutir. Os Grupos de 
Desenvolvimento Nacionais adequam 
os Princípios e Critérios do padrão 
para o contexto nacional, através 
de normas nacionais, no intuito de 
garantir as necessidades de adequação 
das florestas em cada região.
Em 2013, o Conselho Diretor do 
FSC apresenta a seguinte formação: 
Amata, Klabin e Suzano (câmara 
econômica), IFT, Imazon e Ipam (câmara 
ambiental) e GTA, IIEB e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Telêmaco 
Borba.   Além do Conselho Diretor, 
o FSC ainda conta com um Conselho 
Fiscal, Comitê de Desenvolvimento 
de Padrões e Comitê de Resolução de 
Conflitos, cada um com representantes 
de cada uma das câmaras.
Atualmente o FSC conta com 11 
certificadoras acreditadas para avaliação 
de manejo floresta e cadeia de custódia.
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DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

Os cinco principais países com produtos 
certificados FSC são: Canadá (56 milhões 
de hectares em 69 certificados de 
manejo e 984 certificados de cadeia 
de custódia), Rússia (33 milhões 
de hectares em 91 certificados de 
manejo e 203 de cadeia de custódia), 
Suécia (11 milhões de hectares em 
25 certificados de manejo e 273 de 
cadeia de custódia), EUA (14 milhões 
de hectares em 125 certificados de 
manejo e 3417 de cadeia de custódia) 
e Brasil (7 milhões de hectares em 95 
certificados de manejo e 951 de cadeia 
de custódia). Por isso, destacam-se os 
continentes Europeu e Norte-Americano 
que, atualmente, juntos totalizam 
82,62% do total de áreas certificadas.
Em 2012, em todo o mundo eram 
24.414 certificados de cadeia de 
custódia e 1.172 certificados de manejo 
florestal FSC. A área certificada atingiu 
171.877.149 ha no ano de 2012.

HISTÓRICO DO 
PADRÃO NO BRASIL

Em 1996, foi criado um grupo de trabalho 
do FSC no Brasil, com mesma lógica de 
governança em três câmaras. O objetivo 
desse grupo de trabalho era criar 
padrões adequados à realidade brasileira. 
Em 2001, quando integrava 
mais de 50 pessoas jurídicas, 
foi fundado o FSC Brasil.
Em junho de 2012, o Brasil era o sexto 
país em área de florestal certificada, 
com 6,3 milhões de hectares. 
Desse total, 56% eram plantações 
florestais certificadas, localizadas 
majoritariamente no sul, sudeste e 
nordeste. Os outros 44%, eram florestas 
naturais certificadas na Amazônia.
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FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

Com relação aos produtos provenientes 
do Manejo de Florestas Naturais:
Em 2011, produzida na região 
norte, 68% da madeira certificada 
amazônica foi destinada a exportação, 
14% foi destinada ao Sudeste 
(São Paulo) e 9% ao Nordeste. 

Com relação aos produtos 
provenientes de Florestas Plantadas:
As principais regiões produtoras são 
a região sul e sudeste. O selo FSC 
é uma exigência das indústrias de 
papel e celulose na Europa e EUA, 
onde ocorre o principal destino. 

INFORMAÇÕES DE MERCADO

O FSC tem parcerias globais, como Key Account 
do FSC e Global Partners, dentre as empresas 
parceiras estão IKEA, Akzo Nobel e a Green 
Building Council. Estas duas últimas apresentam 
desdobramentos nacionais. Dentro do FSC existe 
um programa especializado em parcerias e 
acordos: o Programa FSC Global Partner, que foi 
projetado para construir parcerias de alto nível 
com empresas que demonstram compromisso 
com o FSC, seus princípios e missão. 
O FSC Brasil está conduzindo uma campanha 
de marketing pra uso de madeira certificada na 
construção civil, para aumentar a participação 
desse segmento no consumo. As parcerias 
estão alinhadas a promoção do padrão e 
comprometimento com os critérios.
De maneira geral, o cenário é otimista: a 
inserção de critérios de sustentabilidade 
nas compras públicas e privadas é 
crescente. Alguns órgãos governamentais já 
demonstraram interesse em exigir FSC em 
licitações. Este ano será lançado um guia de 
compras FSC, como requisitos de compras, 
que ajudará nessa crescente inserção de 
critérios de sustentabilidade nas compras. 
Com relação aos grandes eventos (Copa do 
Mundo e Olímpiadas), existe um acordo para 
que toda a madeira da reforma do Maracanã 
seja FSC,  além de negociações em curso.
Acordos com o comitê olímpico para 
as Olimpíadas ainda são iniciais, mas 
já estão sendo articulados. 
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SUPORTE GOVERNAMENTAL

O FSC tem parceria com o governo 
junto ao Serviço Florestal Brasileiro. 
É um projeto no âmbito da 
formação de manejadores florestais, 
instrumentalizando pequenos 
proprietários e ajudando os mesmos no 
processo de certificação. Serão lançados 
materiais que ajudem na formação 
desses manejadores na Amazônia, 
especificamente nas áreas de concessão.
Um desafio é informar melhor os 
órgãos públicos sobre como inserir 
esses critérios de sustentabilidade nas 
licitações. Acordos e parcerias com 
o governo ocorrem em momentos 
especiais para ações determinadas. 

DEMANDA DO CONSUMIDOR

Com relação aos produtos provenientes 
do Manejo de Florestas Naturais:
Cerca de 60% das empresas que 
compram madeira demonstraram 
interesse em substituir suas compras por 
madeira certificada, e 60% das empresas 
demonstraram interesse em comprar 
produtos do FSC comunitário (selo criado 
em 2011) e 45% estariam dispostas a 
pagar sobre preço por estes produtos. 
Também é verificado um crescimento 
da área certificada e número de 
certificados de cadeia de custodia, o 
que sinaliza um crescente interesse 
das organizações pelo selo FSC.
Para aumentar o consumo de produtos 
FSC no Brasil, um ponto importante é o 
conhecimento da marca FSC. Uma vez 
que o consumidor consegue identificar 
o que está por trás do selo, ele pode 
optar. O principal desafio do FSC hoje 
é comunicar melhor sua marca.

Com relação aos produtos 
provenientes de Florestas Plantadas:
Na área de papel, o parque gráfico 
deverá continuar se certificando 
e agora outros produtos de papel 
começam a ganhar a certificação 
também (como foi o caso do Neve, 
e de várias embalagens FSC).
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MARINE STEWARDSHIP 
COUNCIL (MSC)
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P A D R Ã O

CONTATO
Endereço: Marine House - 1 Snow Hill – London EC1A 2DH UK
Telefone: + 44 (0) 20 7246 8900
Website: www.msc.org 
Representação no Brasil: Laurent Viguié

CONTEXTUALIZAÇÃO
No Ocidente, a mídia e as principais ONG’s trouxeram a tona o problema da pesca 
sustentável para o público, o que acabou tendo uma influência considerável 
na política de venda; em como e onde comprar os frutos do mar.
Agora, cada grande varejista no Ocidente tem uma política de sustentabilidade 
quando se trata de frutos do mar, e não estamos falando apenas dos supermercados 
de alto nível; Wal-Mart e McDonald’s, por exemplo, tem uma excelente 
política de abastecimento, apenas com frutos do mar certificados.
O MSC objetiva transformar os mercados de frutos do mar do mundo e promover práticas 
de pesca sustentáveis. Através de uma pesca sustentável e rastreabilidade de frutos do mar, 
o MSC busca aumentar a disponibilidade de frutos do mar sustentáveis e certificados.
 A MSC é amplamente conhecida como líder em padrão mundial devido a seu processo de 
certificação de terceiros (a MSC não recebe pagamento pelas suas certificações), seu padrão 
tem profunda base científica, além de ter um selo ecológico amplamente reconhecido. Uma 
pesquisa recente mostrou que um terço da população Europeia reconhece o seu selo ecológico.  
Mais de 13% da pesca mundial é certificada pela MSC, isto representa a captura de 
mais de 5 milhões de toneladas e envolve mais de 500 áreas de pescas em todo o 
mundo. Mais de 10.000 produtos em todo o mundo levam o slo ecológico da MSC.

ESCOPO
O padrão MSC certifica produtos da pesca de captura selvagens (espécies de peixe e frutos do mar) 
e desenvolve normas para a pesca. Apoia-se em três princípios, o primeiro relacionado às unidades 
populacionais de peixes, o segundo aos impactos ambientais e o terceiro à eficiência da gestão.
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HISTÓRIA

O MSC surgiu em 1997, em resposta 
a um colapso na atividade pesqueira 
de bacalhau nos EUA devido ao 
esgotamento dos peixes. Isso impactou 
o consumo e a economia, e pela 
primeira vez, atentou as questões 
de sustentabilidade na pesca para 
a comunidade internacional. Neste 
contexto, a Unilever, no início de 1997, 
percebeu que haveria uma pressão dos 
consumidores para a sustentabilidade 
da pesca, e, em parceria com o WWF, 
criaram o Padrão MSC. O padrão 
foi criado com base em padrões 
de pesca da FAO, e financiado pela 
Unilever. Em 1999, a Unilever deixou 
a parceria, a fim de que o Padrão se 
tornasse totalmente independente.

GOVERNANÇA

O conselho da MSC é composto por no 
máximo 15 membros e se reúne 4 vezes 
ao ano. O Conselho é assessorado pelo 
Conselho Técnico Consultivo e pelo Conselho 
de Stakeholders. O Padrão MSC é revisado 
anualmente por especialistas da FAO. 

DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

O padrão MSC tem atuação em 
todos os continentes, tendo atuação 
consolidada na América do Norte e na 
Europa. Nos demais continentes tem 
uma atuação incipiente. O MSC tem 
escritórios regionais na Rússia, Sudeste 
da Ásia, Austrália e América do Sul.
 

HISTÓRICO DO 
PADRÃO NO BRASIL

O padrão MSC iniciou suas atividades 
no Brasil em 2010, entretanto ainda 
não emitiu certificados no país. Há três 
grandes indústrias de pesca tentando 
obter certificação no Brasil: uma em 
Natal – RN, para certificação de Atum 
e Multiespécies, no Rio de Janeiro, 
para o peixe Bonito, e uma em Santa 
Catarina, para a Sardinha. Também há 
duas iniciativas de pescas artesanais 
de Pirarucu, na Amazônia e uma de 
Multiespécies, na Bahia, com um 
projeto da Conservation International. 
A MSC também trabalha com 
programas de certificação no Norte 
do Brasil (Pargo), no Ceará (Lagosta), 
no Sul e Estado do Rio de Janeiro 
(pesca com rede – Multiespécies).
A MSC tem um escritório na América 
Latina, localizado no Chile e um escritório 
no Brasil, localizado em Salvador, Bahia.
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FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

Até o momento não há regiões 
produtoras ou compradoras de 
produtos certificados MSC no Brasil.
A MSC está trabalhando com a estreita 
colaboração dos principais varejistas do 
Brasil, para assim desenvolver práticas 
sustentáveis para a pesca selvagem.

SUPORTE GOVERNAMENTAL

Assim como coopera com o Estado do 
Rio de Janeiro, a MSC tem projetos de 
cooperação em vários Estados do Brasil.
No entanto, verifica-se que o governo 
brasileiro apresenta poucas ações na 
pesca sustentável. Faltam programas de 
monitoramento por parte do governo 
que regulem, inspecionem as condições 
das populações de peixes, a qualidade 
da pesca, o cumprimento das leis. Essa 
lacuna na gestão da pesca dificulta 
a certificação MSC, já que um dos 
princípios desse padrão é a gestão eficaz.

INFORMAÇÕES DE MERCADO

Há articulações incipientes com o Walmart 
no Brasil, que pretende começar a importar 
produtos MSC, e o padrão tem interesse 
que a rede invista na certificação da pesca 
brasileira.   A rede Walmart já possui uma 
parceria forte para a venda de produtos 
certificados MSC no âmbito global.
A MSC está trabalhando com o Pão de 
Açúcar, não apenas para incentivar a 
importação de frutos do mar certificados, 
mas também para ajudar a pesca brasileira 
a conseguir obter suas certificações. 
Além disto, o Comitê Olímpico Rio 
2016 assinou um contrato com a MSC 
que se destina a fornecer o máximo 
de frutos do mar certificados, para 
os atletas, organizadores e imprensa, 
presente nos jogos, bem como para 
os restaurantes do local. O Comitê 
Olímpico irá priorizar os produtores 
locais do Estado do Rio de Janeiro.
Seguindo esta iniciativa, a FIPERJ, o 
Departamento de Pesca e Aquicultura do 
Estado do Rio, concordou em introduzir 
uma quantidade de pescarias dentro do 
programa da MSC, com o objetivo de 
conseguir o máximo de certificações a 
tempo de fornecer para os jogos. Seis 
pescarias do Estado do Rio de Janeiro 
tentarão conseguir suas certificações.

DEMANDA DO CONSUMIDOR

O consumo brasileiro de peixe está 
aumentando, ou seja, o brasileiro 
está comendo mais peixe per capita, 
sobretudo nos últimos três anos. 
Entretanto, ainda não há consciência 
do consumidor ou exigência por 
produtos sustentáveis, e isso não 
pressiona as empresas a oferecerem 
produtos com essa qualidade.
Porém, observa-se que esta situação 
está mudando lentamente, com o 
crescimento do apoio de importantes 
ONG’s (Conservation International, 
WWF) e dos varejistas.
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SUSTAINABLE 
AGRICULTURE 
NETWORK/RAINFOREST 
ALLIANCE (SAN/RA)
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P A D R Ã O

CONTATO
Endereço: P.O. Box 11029-1000 San José, Costa Rica
Telefone: +506 2216-4800
Website: sanstandards.org
Representação no Brasil: IMAFLORA (Endereço: Estrada Chico 
Mendes, 185 – CEP: 13426-420 - Piracicaba – SP – Brasil/ 
Telefone: +55 (19) 3429 0800/ Website: www.imaflora.org)

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Sustainable Agriculture Network (SAN), conhecida no Brasil como Rede de Agricultura 
Sustentável – RAS, promove sistemas agropecuários eficientes, a conservação de 
biodiversidade e o desenvolvimento humano sustentável por meio da criação de normas 
sociais e ambientais. A RAS estimula as melhores práticas para a cadeia de valor do 
setor agropecuário, incentivando os produtores a cumprir com as normas e motivando 
os comerciantes e consumidores a apoiar a sustentabilidade. É atualmente aplicado na 
agropecuária de mais de 40 países tropicais em grandes e pequenos produtores (a maioria).
No Brasil a principal cultura certificada é o café, seguido de laranja e cacau. O 
crescimento da certificação destas culturas tem sido fortemente impulsionado 
pela demanda de grandes empresas internacionais, como Mondeliz e Nespresso. A 
principal novidade recente é a certificação de pecuária, que tem grande potencial de 
impacto socioambiental e de penetração no mercado, não apenas para exportação, 
mas também nos mercados brasileiros. A carne com a certificação da SAN/Rainforest 
Alliance já é comercializada em lojas do Carrefour em várias cidades no Brasil. 

ESCOPO
O padrão RAS certifica culturas agrícola e pecuária, como produção de gado, 
café, cacau, banana, chá, abacaxi, flores e folhagens, cítricos, etc. Também 
pode ser aplicada a outros cultivos como açaí, abacate, castanhas, cebola, 
cupuaçu, goiaba, kiwi, macadâmia, manga, maracujá, palmito, plátanos, 
uvas e baunilha, e tipos de óleos. O padrão é agrupado em 10 Princípios 
e Critérios, nos temas ambientais, sociais, de gestão e produtivos.
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HISTÓRIA

A Rede de Agricultura Sustentável 
(RAS) surgiu a partir das preocupações 
levantadas por pesquisadores e 
ambientalistas na década de 1970 
e 1980. A decisão dos membros da 
RAS para trabalhar em conjunto 
foi baseada na constatação de 
que certificação das propriedades 
agrícolas poderia ser uma ferramenta 
eficaz para proteger o ambiente e 
melhorar a vida das pessoas rurais.
Os princípios da agricultura sustentável e 
as normas de apoio foram desenvolvidos 
pela primeira vez entre 1991 e 1993, 
através de um processo que envolveu 
os principais atores interessados na 
América Latina. A partir de 1993, a 
norma foi testada em propriedades 
agrícolas de diferentes tamanhos e 
cultivos e em vários países, através 
de uma série de auditorias e outras 
atividades relacionadas à certificação.

GOVERNANÇA

A RAS é uma coalizão de 9 organizações 
conservacionistas independentes.
Organizam-se em uma Assembleia 
Geral (autoridade máxima com um 
representante de cada membro), 
um Comitê Executivo (no máximo 3 
membros), um Conselho Diretor (no 
máximo 12 membros), uma Secretaria 
Executiva e um Comitê Internacional de 
Normas composto por 12 membros. 
No Brasil, a ONG brasileira IMAFLORA 
(Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola) é membro 
fundador da RAS, tem assento no 
Conselho Diretor e a representa 
institucionalmente no país.  

SUPORTE GOVERNAMENTAL

Atualmente, as corporações brasileiras 
têm se envolvido pouco com as questões 
de sustentabilidade e o consumidor está 
desinformado. Não existe política pública 
que incentive a certificação agrícola, 
nem crédito. Há alguma publicação da 
Secretaria da Agricultura do estado de São 
Paulo. Também há o SEBRAE, que apoia 
produtores no sentido da informação, 
capacitação a apoio no pagamento 
dos custos das primeiras auditorias de 
grupos de produtores de cooperativas. 

DEMANDA DO CONSUMIDOR

Há consumo nacional, mas é incipiente. 
A tendência é de crescimento, 
contudo o consumidor tem pouco 
conhecimento sobre os selos.
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DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

O padrão RAS atua no mundo todo, com 
menor expressão na Oceania. Na África e 
Ásia, apresenta forte expansão devido à 
certificação de cacau e chá. Na América 
Latina, tem atuação consolidada, 
principalmente na produção.  

HISTÓRICO DO 
PADRÃO NO BRASIL

Desde 1996, já havia discussões no 
Brasil, mas apenas em 2003 o primeiro 
certificado no Brasil foi emitido.
Atualmente somente um organismo 
de certificação está acreditado para 
atuar no Brasil (IMAFLORA), mas 
a SAN (RAS) está em processo de 
acreditação de outros certificadores, 
que devem passar a atuar até o 
final de 2013 ou início de 2014. 

FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS

No Brasil, os produtos se dividem: o café 
é produzido principalmente na região 
sudeste e praticamente todo exportado 
para Europa, EUA, Japão e Austrália. Mesmo 
em pequeno volume, há cafés certificados 
disponíveis no mercado brasileiro, inclusive 
em supermercados. O Cacau é produzido 
principalmente no Estado da Bahia e a maior 
parte fica no Brasil, mas a o selo chega a 
poucos produtos finais.  A laranja é produzida 
na região sudeste (São Paulo e Minas Gerais, 
principalmente) e é vendida para grandes 
indústrias alimentícias e de bebidas, acabando 
por ser exportada. A Pecuária (apenas um grupo 
de fazendas certificada no momento, localizada 
no Estado do Mato Grosso) é destinada 
parte para o mercado nacional, na região 
sudeste, e parte é exportada para Europa.
A tendência de certificação de laranja e pecuária 
é de crescimento, sendo mais expressivo 
na laranja. A pecuária ainda é incipiente.

INFORMAÇÕES DE MERCADO

Para o café, a RAS conta, no Brasil, 
com o compromisso com Mondeliz 
e com a Nespresso e para o cacau 
com a Mars, embora este último seja 
menos expressivo. Para a laranja, conta 
com compromissos com a Coca Cola 
e a Pepsi. Para a carne, conta com 
compromisso, ainda inicial e sem metas 
quantitativas, do Carrefour e do Marfrig.  
Há ainda parcerias com outras 
ONGs, como a Amigos da Terra 
- Programa Amazônia Brasileira 
que divulgam o conceito da 
certificação em diversos lugares. 
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ROUNDTABLE 
ON SUSTAINABLE 
BIOMATERIALS (RSB)





CONTATO
Endereço: International Environment House 2 - 7-9 Chemin de 
Balexert - CH-1219 - Chatelaine (Geneva) – Switzerland
Telefone: +41 22 796 40 37 
Email: info@rsb.org / Website: www.rsb.org
Representação no Brasil: Áurea Nardelli - Diretora Regional da RSB Services Foundation  
(Telefone: (31) 3245 – 5695/ Celular: (31) 7185-2660/ Email: anardelli@rsbservices.org)

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) é uma 
iniciativa internacional que reúne agricultores, empresas, 
organizações não-governamentais, especialistas, governos 
e agências intergovernamentais interessadas em garantir a 
sustentabilidade da produção e processamento de biomassa. 
O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de biomassa 
e de biocombustíveis, além de ser, também, um dos maiores 
consumidores. O etanol e o biodiesel já fazem parte da rotina 
do setor de transporte brasileiro e recentemente, o país tem 
protagonizado a discussão sobre o biocombustível para aviação. 
É crescente o debate a respeito dos impactos decorrentes da 
produção de biocombustíveis e biomateriais, se comparados 
com os produtos de origem fóssil. Aspectos voltados às emissões 
de gases de efeito estufa são centrais nessa discussão. Nesse 
sentido, o padrão RSB pode contribuir para responder de forma 
positiva às questões de sustentabilidade. O padrão oferece uma 
série de ferramentas práticas e uma metodologia para cálculo 
de emissões de gases de efeito estufa, inclusive reconhecida 
pela EU-RED (Diretiva Europeia de Energia Renovável). 
A RSB reconhece ainda outros sistemas de certificação da ISEAL 
Alliance, como os padrões do FSC e da SAN(RAS). Atualmente, 
está em estudo uma comparação com os padrões BONSUCRO. 
Por meio de tal reconhecimento, é possível realizar certificações 
integradas e obter os dois certificados, no caso de matérias-
primas em comum com outros sistemas de certificação. 
O sistema RSB permite a certificação em grupo e está 
desenvolvendo um padrão para certificação de pequenos 
produtores, o que facilitará a inclusão do pequeno produtor 
e do agricultor familiar nas cadeias certificadas. 

ESCOPO
O padrão RSB certifica biomassa, biomateriais 
e biocombustíveis em geral. Abrange diferentes 
tipos de matérias-primas, desde aquelas oriundas 
de culturas agrícolas e florestais até resíduos 
de diversas origens utilizados para a produção 
de biomateriais, como palha e bagaço de cana, 
resíduos de madeira, óleo de cozinha usado e 
gordura animal. Entre os exemplos de produtos 
que podem ser certificados pelo sistema RSB 
estão: etanol, etanol celulósico, biodiesel, 
biocombustível de aviação, pellets, glicerina, 
bioplásticos usados para embalagens etc. No Brasil, 
as principais matérias-primas para biomateriais e 
biocombustíveis são a cana-de-açúcar, a soja, o 
sebo bovino e o amido. Outras culturas agrícolas 
também têm grande potencial, como pinhão 
manso, palma (dendê), girassol, algodão e camelina 
(que está sendo introduzida no país).  Além dos 
temas relativos aos aspectos sociais e ambientais, 
o padrão possui critérios voltados ao tema da 
segurança alimentar e do desenvolvimento rural, 
além do cálculo de emissões de gases de efeito 
estufa associados ao produto certificado.
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HISTÓRIA

A RSB surgiu em 2007, como uma 
iniciativa multi-stakeholders para 
responder a questões de sustentabilidade 
na área de biocombustíveis. A RSB foi 
hospedada até final de 2012 na École 
Polytechnique Federal de Lausane, na 
Suíça. Houve um amplo processo de 
discussão e consultas com diversas 
partes interessadas para a construção do 
padrão e, em 2011, ocorreu publicação 
formal. Em 2010/2011, ocorreram os 
primeiros testes de campo em diferentes 
regiões do mundo, sendo que as 
primeiras certificações aconteceram em 
2012.  Em abril de 2013, a RSB anunciou 
uma extensão do escopo de seu sistema 
de certificação, que passou a englobar 
também os chamados “biomateriais”. 

GOVERNANÇA

A RSB é dividida em câmaras, 
com representantes de diferentes 
segmentos: (1) Produtores de biomassa; 
(2) Produtores de Biocombustível e 
de Biomateriais; (3) Comerciantes, 
usuários de biocombustíveis e 
biomateriais e investidores; (4) ONGs 
de Direitos Humanos e Sindicatos; (5) 
ONGs de desenvolvimento social; (6) 
ONGs ambientais; (7) Organizações 
governamentais, intergovernamentais, 
consultores especializadas, agencias 
de certificação. A Assembléia de 
Representantes elege o Conselho de 
Diretores, que é formado por sete 
membros. O equilíbrio entre os setores 
e entre representantes de países 
desenvolvidos e em desenvolvimento é 
garantido pelas regras de representação.
A RSB conta com um Secretariado 
Executivo (com sede na Suíça), 
grupos de especialistas para 
tópicos específicos, e um comitê de 
associação e angariação de fundos. 
Como entidade operacional, o sistema 
RSB conta com o suporte da RSB 
Services Foundation.  A fundação 
possui sede nos EUA e é responsável 
pela gestão e operação do sistema de 
certificação e de suas ferramentas. 
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DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

No momento, o país de maior atuação 
é os Estados Unidos, e o mercado 
consumidor mais expressivo é a 
Europa, principalmente devido a 
Diretiva Européia, que exige critérios 
e padrões de sustentabilidade 
para biocombustíveis.

HISTÓRICO DO CRESCIMENTO 
DO PADRÃO NO BRASIL

O padrão RSB foi testado no Brasil 
no primeiro semestre de 2012, como 
parte de um piloto desenvolvido 
em várias regiões do mundo. 
Em janeiro de 2013, a RSB Services 
Foundation (braço operacional da 
RSB) estruturou uma representação 
para o Brasil e a América do Sul. 
Como é recente sua atuação no país, não 
existem ainda produtos certificados no 
mercado brasileiro, sendo esperadas as 
primeiras certificações até o fim de 2013.
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FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

No momento, há um primeiro processo 
de certificação no Brasil em andamento, 
a partir de demandas por biocombustível 
para o setor de aviação. A perspectiva 
é de crescimento e a tendência é que o 
fluxo dos produtos seja para exportação, 
principalmente para a Europa. A 
demanda consumidora, proveniente 
principalmente da Diretiva Europeia 
contribui para a expansão na produção 
de biocombustíveis certificados.
Espera-se que com os grandes eventos 
(Copa FIFA 2014 e Olimpíadas 2016) 
ocorra um estímulo à demanda interna, 
principalmente nos setores de transporte 
e de embalagens sustentáveis.

Um dos principais mercados que 
tem demandado por produtos 
certificados RSB é o da aviação. 
A RSB conta com o Manifesto da 
SAFUG - Sustainable Aviation Fuel 
Users Group, que é uma Carta 
de compromisso para opções 
sustentáveis de biocombustíveis, 
demonstrando a intenção de 
companhias aéreas (entre elas a 
GOL e TAM) em buscar atender 
aos padrões da RSB. A parceria 
com o setor da aviação se estende 
para compromissos com a Copa da 
FIFA 2014 e Jogos Olímpicos 2016. 
Além disso, o setor de biodiesel 
brasileiro está iniciando 
suas exportações para a 
Europa, o que irá exigir dos 
produtores uma certificação de 
sustentabilidade reconhecida 
pelo mercado europeu. 
Nacionalmente, há as campanhas 
para coleta de óleo de 
cozinha com ONGs, empresas 
e associações, destinadas à 
produção de biodiesel. Esse 
produto pode ser certificado 
pelos padrões RSB e com isso 
fortalecer os compromissos com a 
sustentabilidade das organizações 

envolvidas, como o setor de 
transporte público de grandes 
metrópoles, os produtores de 
óleo vegetal e as grandes redes 
de restaurantes e fast-food.
Internacionalmente, há 
demandas especificas dos 
estados americanos e políticas 
ambientais governamentais, que 
representam oportunidades de 
parceria para a certificação RSB. 
Há também expectativa no 
segmento de biomateriais para 
os mais diversos usos, como os 
bioplásticos derivados de cana-de-
açúcar e de amido, destinados à 
indústria de embalagens, química, 
alimentícia e de cosméticos.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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SUPORTE GOVERNAMENTAL

No momento, não há acordos 
governamentais com o padrão RSB. Há 
um estudo de lacunas com intenção de 
promover parcerias com atores do setor 
financeiro, por meio de um benchmark 
realizado com os padrões do IFC 
(International Finance Corporation), que 
são usualmente usados como referência 
para concessão de empréstimos por 
parte de bancos públicos e privados. 
No setor de biodiesel, existe um 
programa do MDA (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário) voltado 
à inclusão da agricultura familiar no 
fornecimento de matéria-prima às 
indústrias de biodiesel. Esse programa, 
denominado de Selo Combustível Social, 
apresenta sinergias com a certificação 
RSB e pode ser uma oportunidade de 
colaboração entre a RSB e o governo.
As parcerias com o governo brasileiro 
seriam mais proveitosas se as 
exigências por critérios sustentáveis 
fossem incorporada nas políticas de 
compras públicas de forma geral, o 
que poderia favorecer os sistemas 
de certificações como um todo.

O mercado europeu é uma 
aliança estratégica, porque 
explicitamente reconhece 
o RSB como um padrão 
de sustentabilidade para 
biocombustíveis. Assim, as 
empresas voltadas à exportação 
(etanol, biodiesel, bioquerosene e 
pellets) poderiam ser incentivadas 
a aderir aos padrões RSB. 
Ainda não há demanda 
consumidora no país para 
produtos certificados pela RSB. 
No Brasil, o mercado de biodiesel 
não se comporta como um 
mercado comum, pois é regulado 
por leilões da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás natural 
e Biocombustíveis). As grandes 
distribuidoras tem acesso aos 
lotes de produtos por meio 
desses leilões. Os preços são 
controlados a partir dos leilões, o 
que indiretamente compromete 
a ampliação da certificação 
como ferramenta de mercado 
no setor, uma vez que não há 
um requisito específico ou preço 
diferenciado para produtos 
sustentáveis certificados.  

Entretanto, há compromissos 
de governos municipais  com 
o uso de biocombustíveis em 
frotas de ônibus urbanos, cuja 
negociação com o produtor pode 
se dar fora dos leilões. Existem 
oportunidades de desenvolver 
uma demanda específica 
junto a esses municípios.
Apesar de não existir uma 
demanda ainda para biomateriais 
certificados, o setor de 
bioplásticos também está 
crescendo no país, em especial 
como embalagens de produtos 
da indústria de alimentos. Várias 
empresas desse setor possuem 
políticas para uso de embalagens 
sustentáveis e poderiam 
demonstrar seus compromissos 
por meio de produtos certificados.

DEMANDA DO CONSUMIDOR
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ROUNDTABLE FOR 
SUSTAINABLE PALM 
OIL (RSPO)
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P A D R Ã O

CONTATO
Endereço: Unit A-37-1, Menara UOA Bangsar, No.5 Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia.
Telefone: +603 2302 1500
Email: rspo@rspo.org
Website: www.rspo.org

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) foi criado para 
promover o crescimento e uso de óleo de palma sustentável 
através da cooperação dentro da cadeia de suprimentos.

ESCOPO
O padrão RSPO trabalha com certificação de óleo de palma 
e de canola. Sua norma está pautada em 8 princípios: 
comprometimento com a transparência, cumprimento de 
leis, viabilidade econômica, boas práticas, responsabilidade 
ambiental e conservação de recursos naturais, 
comunidades tradicionais, desenvolvimento responsável 
com novas áreas de cultivo e melhoria contínua.
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HISTÓRIA

No início dos anos 2000, muitas 
ONGs começaram a dar atenção 
para a questão do óleo de palma, 
pois havia muitos problemas 
relacionados a indústrias de óleo 
de palma e desmatamento.  Então, 
um grupo de ONGs, incluindo a 
WWF, iniciou um processo de 
discussão sobre os problemas 
da produção de palma junto a 
grandes indústrias como Unilever, 
Procter and Gamble, Johnson e 
Johnson. Desta discussão, surgiu 
oficialmente em 2004 o padrão 
RSPO.  A sede da associação é em 
Zurique, Suíça e a Secretaria está 
sediada em Kuala Lumpur com 
ligação em Jacarta. Há intenção 
em estabelecer escritórios na 
Índia, América Latina, Europa.

GOVERNANÇA

A Assembleia Geral do RSPO é 
o órgão máximo de decisão do 
RSPO, na qual todos os membros 
podem participar, e é o local 
onde se define a composição 
do Conselho Executivo.
O Conselho Executivo é o 
responsável pela administração 
da RSPO e é composto por 
dezesseis membros. Estes 
16 membros representam os 
seguintes setores: Produtores 
de palma; Processadores de 
óleo de palma; Fabricantes de 
bens de consumo; Varejistas; 
Bancos e investidores; ONGs com 
atuação na temática ambiental e 
ONGs com atuação na temática 
social e de desenvolvimento.
No dia-a-dia, a RSPO é 
conduzida por uma Secretaria 
Executiva e sua equipe.

HISTÓRICO DO CRESCIMENTO 
DO PADRÃO NO BRASIL

O padrão RSPO chegou em 2011 
ao Brasil; são ao todo 11 membros, 
5 organizações, 4 traders, 1 
consumidor e 1 produtor. 
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FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

A Europa é o principal comprador. 
A principal empresa produtora 
no Brasil é Agropalma, localizada 
no estado do Pará (onde outras 
empresas também estão 
implantando áreas produtivas 
e indústrias). A maior parte dos 
produtos é exportada para os 
EUA, embora esses produtos 
não sejam vendidos como 
certificados. Há também consumo 
interno no país, especialmente 
por empresas do setor de 
cosméticos e alimentos.

INFORMAÇÕES 
DE MERCADO

Existem compromissos de compra 
de óleo de palma certificado 
pelos membros RSPO. A cadeia 
de suprimentos se compromete 
a fornecer óleo de palma 
certificado e a usar 100% de óleo 
de palma segregado. Existem 
acordos comerciais na Holanda, 
Alemanha, Bélgica e França.

SUPORTE 
GOVERNAMENTAL

Não há acordos 
governamentais no Brasil.

DEMANDA DO 
CONSUMIDOR

No Brasil, não há demanda do 
consumidor final, mas sim nos 
segmentos intermediários da 
cadeia, com destaque para 
empresas que atuam nos setores 
alimentício e cosmético. 
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UNION FOR ETHICAL 
BIOTRADE (UEBT)
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P A D R Ã O

CONTATO
Endereço: Ruijterkade 6, 1013AA, Amsterdam, The Netherlands
Telefone: + 31 20 223 4567
Email: info@ethicalbiotrade.org 
Website: www.ethicalbiotrade.org
Representação no Brasil: brazil@ethicalbiotrade.org ou +55 11 994311880

CONTEXTUALIZAÇÃO
A UEBT promove a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento local e 
o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Os membros comerciais da UEBT 
são empresas que trabalham com ingredientes naturais em todo o mundo e 
têm, direta ou indiretamente, uma influência ambiental, social e econômica nas 
áreas de produção destes ingredientes e nas suas cadeias de abastecimento. 
A UEBT promove o abastecimento com respeito e proporciona orientação 
aos seus membros para implementar gradualmente e de forma continua, 
as práticas de biocomércio ético nas suas cadeias de abastecimento através 
de seu sistema de gestão. Estas empresas são auditadas por organismos de 
terceira parte de acordo com as Normas de BioComércio Ético da UEBT.

ESCOPO
O sistema de verificação da UEBT atende neste momento a três 
setores: cosméticos, alimentícios e fármacos. Hoje, são 60 associados 
pelo mundo e a grande maioria deles é produtor de marcas de 
cosméticos ou abastecem insumos ao setor  cosmético.
A Norma de BioComércio Ético da UEBT conta com 7 princípios que estão 
apoiados nos 3 pilares da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), ou seja a 
conservação da biodiversidade através do seu uso sustentável e da repartição dos 
benefícios gerados da sua comercialização ao longo de toda a cadeia produtiva.
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HISTÓRIA

A UEBT é uma associação 
sem fins lucrativos, que 
nasceu em 2007 em 
Genebra-Suíça e que, desde 
então, tem como base 
seus membros comerciais 
e afiliados. A instituição 
foi criada como forma 
de promover, facilitar 
e verificar as práticas 
de biocomércio ético 
junto ao setor privado.
A Norma da UEBT tem 
como base os princípios e 
critérios estabelecidos pelo 
Programa de Biocomércio 
Ético da UNCTAD- 
Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio 
e Desenvolvimento.
GOVERNANÇA
A Assembleia Geral atua 
como órgão principal da 
UEBT e se reúne uma vez 
por ano, para eleger os 
membros do Conselho. 
A Assembleia Geral é 
composta por todos os 
membros da UEBT.
O Conselho Executivo 
é composto por 
representantes de 

DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

Europa, Brasil, Peru, Colômbia, 
Equador e África do Sul são 
regiões em plena expansão para 
a UEBT, enquanto as demais 
regiões têm seus trabalhos 
sendo iniciados.  Em termos 
setoriais, há uma consolidação 
da UEBT para o setor cosmético, 
porém setores como o de 
alimentos e fármacos vêm sendo 
trabalhados intensamente e 
seguem em plena expansão. 
O sistema de verificação 
da UEBT tem como base a 
verificação do sistema de gestão 
da biodiversidade de seus 
membros comerciais ao longo 
de suas cadeias produtivas. 
Enquanto a região de maior 
produção de ingredientes, 
podemos considerar os países/ 
regiões que compõem um 
cenário de mega-diversidade, 
ou seja, regiões como América 
Latina e África tendem a 
possuir um número maior de 
cadeias produtivas geridas por 
tais membros comerciais.
Os principais mercados 
de consumo seguem 
sendo Europa e Brasil.

Desde sua criação em 
2007, a UEBT atua no 
Brasil. Essa atuação toma 
como base o interesse 
crescente de empresas 
brasileiras ou que atuam 
no Brasil na utilização da 
biodiversidade como fonte 
de insumo e inovação 
para os seus produtos. 
Grandes marcas brasileiras 
são reconhecidas 
mundialmente por 
suas práticas pioneiras 
relacionadas à 
biodiversidade e vem 
aumentando o número de 
empresas que ingressam 
como membros da UEBT. 
Tais empresas ao 
ingressarem para a UEBT 
passam por auditoria de 
seu sistema de gestão e 
para isto a UEBT conta 
com os seguintes parceiros 
no Brasil: Ecocert, IBD, 
Imaflora e IMO Control.
Em parceria com o 
International Finance 
Corporation (IFC), a UEBT 
vem promovendo no 
Brasil um processo de 

membros comerciais 
e membros afiliados 
da UEBT, eleitos pela 
Assembleia Geral por um 
período de três anos. 
O Comitê de Norma 
(Standard Committee) é 
composto por membros 
da UEBT como 
também por empresas 
e pessoas individuais 
externas. Ele está 
constituído por 
representantes dos 
setores econômico, 
social e ambiental de 
países desenvolvidos, 
emergentes e em 
desenvolvimento, como 
também por especialistas 
em temas específicos 
relevantes para a UEBT.
No dia-a-dia, a UEBT 
é conduzida por uma 
Secretaria Executiva 
baseada em Amsterdã.

transformação do mercado 
para abastecimento 
ético da biodiversidade. 
Parceiros tais como o 
Movimento Empresarial 
pela Biodiversidade- Brasil 
(MEBB) e Imaflora, que 
se juntaram a UEBT como 
membros afiliados em 2012 
e 2013, respectivamente, 
são fundamentais nesta 
transformação. 
A UEBT tem o Brasil 
como plataforma para 
intensificar sua presença 
em países como Peru, 
Colômbia e Bolívia. 

HISTÓRICO DO CRESCIMENTO DO PADRÃO NO BRASIL
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FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

A grande maioria das empresas 
tem suas plantas produtivas 
nas regiões Sudeste e Sul do 
país, porém são abastecidas 
pelos diversos biomas 
brasileiros, principalmente 
Amazônia e Mata Atlântica.
Os produtos produzidos por 
empresas processadoras membros 
da UEBT são consumidos por 
empresas de marcas brasileiras 
e marcas estrangeiras. 
A tendência de crescimento 
da aplicação deste sistema de 
verificação continua concentrada 
nas regiões Sudeste e Sul do 
país, pois a maioria das empresas 
está instalada nessas regiões. 
Regiões como Norte e Nordeste 
são importantes produtores de 
matérias primas, que abastecem 
as empresas que se tornam 
membros comerciais da UEBT. 

INFORMAÇÕES 
DE MERCADO

Os grandes promotores da 
UEBT são os próprios membros 
comerciais e afiliados.
Além disso, existe um movimento 
de grandes empresas que, 
mesmo não sendo membros 
da UEBT, priorizam a compra 
de produtos de empresas que 
são membros da UEBT. 

SUPORTE 
GOVERNAMENTAL

No Brasil, a UEBT tem um 
trabalho próximo ao governo, 
pois há no país atualmente 
uma grande discussão sobre 
o acesso e repartição de 
benefícios. Neste sentido, a 
UEBT atua em um processo de 
cooperação com o governo, 
especialmente com o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA).  
O Brasil possui uma Medida 
Provisória que estabelece as 
regras para acesso aos recursos 
genéticos e sobre a distribuição 
de benefícios provenientes da 
comercialização destes recursos.  
É um marco regulatório que deve 
ser cumprido pelas empresas que 
acessam tais recursos no Brasil, o 
que acaba sendo um dos motivos 
pelos quais as empresas procuram 
por sistemas de verificação como 
a UEBT que tem a Repartição 
Justa e Equitativa dos Benefícios, 
como um de seus princípios. 
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UTZ CERTIFIED
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P A D R Ã O

CONTATO
Endereço: De Ruyterkade 6 - 1013 AA - Amsterdam - The Netherlands
Telefone: +31 20 530 8000 
Email: info@utzcertified.org 
Website: www.utzcertified.org
Representação no Brasil: Eduardo Sampaio 
(Email: eduardo.sampaio@utzcertified.org/ Telefone: +55 19 3661 5309)

CONTEXTUALIZAÇÃO
Através de seu sistema, a UTZ Certified visa à implementação de práticas racionais e sustentáveis 
no campo, envolvendo todos os membros relacionados às culturas de café, cacau e chá, desde 
produtores até manufaturadores, em um ambiente de transparência e credibilidade. Com uma 
abordagem de melhoria contínua, a UTZ aplica o conceito de better farming nas propriedades em 
que está presente, onde se encontram os temas-chave como rastreabilidade e gestão, treinamentos, 
manuseio e uso de defensivos e fertilizantes, manuseio do produto e questões ambientais.
No Brasil, o programa café já está consolidado como líder em área e produção certificadas e, 
atualmente, já iniciou as primeiras certificações de seu programa de cacau. Para café, o mercado 
interno brasileiro já conta com cerca de 20 marcas de café em que o selo UTZ é mencionado em 
sua embalagem e, mais recentemente, duas marcas de café torrado e moído em cápsulas.  
Outro objetivo da UTZ é a inclusão de pequenos produtores em seu programa de 
certificação, para tanto, desenvolveu parcerias com grandes colaboradores: Certifica 
Minas Café, norma de certificação nacional para os produtores de café de Minas Gerais; 
e o programa Nucoffee, uma iniciativa da Syngenta. Ambos visam preparar os pequenos 
produtores para atingirem boas práticas agrícolas e gestão da propriedade.

ESCOPO
UTZ Certified trabalha com padrões de sustentabilidade para o café, cacau e chá, e presta 
serviços de rastreabilidade para RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), óleo de palma 
sustentável certificada e Better Cotton Initiative. O principal produto certificado é o café.
Aborda temas divididos em três partes: a primeira abrange as questões de rastreabilidade; a segunda 
abrange as boas práticas agrícolas e de plantio e a terceira abrange aspectos sociais e ambientais.
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HISTÓRIA

Nos anos 90, dois parceiros de negócios, 
um produtor de café belga e um 
torrador holandês iniciaram a ideia 
deste padrão de certificação, depois 
de observar os benefícios e limitações 
do mercado e os selos de certificação 
disponíveis naquele momento. 
Juntos eles iniciaram o programa 
UTZ para implementar "qualidade 
sustentável" em larga escala 
no mercado mundial.
Eles escolheram o nome "UTZ Kapeh", 
que significa "bom café" na língua 
maia Quiché, e atualmente o programa 
chama-se UTZ Certified Good Inside. 
Um escritório foi inaugurado na Cidade 
da Guatemala, em 1999 e, em 2002, a 
sede foi inaugurada na Holanda. Seu 
lançamento no mercado foi neste mesmo 
ano, 2002. Atualmente, a UTZ Certified é 
a maior no mundo em cafés certificados.

GOVERNANÇA

UTZ Certified é gerida por um 
Conselho de Supervisão com membros 
agrupados em: produtores, cadeia 
de fornecimento, processadores, 
comerciais, varejistas, sociedade civil 
e organizações não governamentais 
e os sindicatos representativos.
A equipe executiva é formada pelo 
Diretor Executivo, o Diretor de Mercados, 
Diretor de Mercados Emergentes e 
Diretor de Normas, que juntos são 
responsáveis por assuntos do dia-a-dia.

INFORMAÇÕES DE MERCADO

Em relação aos grandes eventos (Copa 
e Jogos Olímpicos), as parcerias se dão 
para promoção do selo, porém não há 
um acordo efetivamente firmado.

FLUXOS DOS PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

Os principais produtores são Minas 
Gerais e São Paulo, que junto com o 
Paraná reforçam o mercado concentrado 
no Sul-Sudeste. Os estados da Bahia 
e Espírito Santo tem atuação inicial, 
com expectativas de crescimento 
na produção. Existem cerca de 50 
países consumidores de produtos 
UTZ, sendo os principais: Canadá, 
EUA, países europeus e Japão.
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DESENVOLVIMENTO 
MUNDIAL

Atualmente, Brasil (38%), Vietnã (22%), 
Honduras (18%), Índia (6%) e Colômbia 
(5%) são os principais países vendedores 
de café com certificado da UTZ. Os 
EUA e a Europa tem grande expressão 
no mercado como consumidores. 

HISTÓRICO DO CRESCIMENTO 
DO PADRÃO NO BRASIL

Os primeiros certificados para café 
da organização foram emitidos entre 
2001/02. Em 2009, os primeiros 
produtores de cacau e chá também 
passaram a receber certificação. 
Em 2007, a UTZ já contava com 
81 certificados emitidos no Brasil, 
correspondendo a 38,76% do numero 
total de certificados em todo mundo. O 
volume em MT (milhares de toneladas) 
produzido no Brasil em 2008 foi de 
25.211, passando para 30.659 em 
2009. Até o final de 2013, mais de 
um milhão de sacas serão exportadas 
oriundas do Brasil, equivalentes a 
3.5% da safra nacional, em mais de 
cem mil hectares certificados.

DEMANDA DO CONSUMIDOR

O projeto Ponta a Ponta do Walmart (que 
incentiva a redução de impactos ambientais do 
ciclo de vida de um dos produtos de empresas 
com marcas tradicionais) está disponível no 
mercado desde julho de 2012 e essa aliança 
deve contribuir para a certificação UTZ. Na 
Alemanha, a Tchibo, uma das três maiores 
torrefadoras no país, aderiu recentemente 
aos produtos certificados, numa iniciativa 
já tomada pela Melitta e Nestlé. Na Suíça, 
a Migros, maior rede supermercadista 
do país, utiliza 100% de café certificado 
UTZ em sua marca própria. A DEMB na 
Europa é o grande usuário, Smuckers nos 
EUA, além da líder de mercado, Frielle, na 
Noruega. No cacau, Nestlé, Mars e Cargill 
são grandes parceiros do programa. 
 

SUPORTE GOVERNAMENTAL

A UTZ tem parceria com o governo 
brasileiro, no Estado de Minas Gerais, 
com o programa Certifica Minas 
Café, que visa implantar práticas de 
sustentabilidade em produtores de café. 
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Outros membros ISEAL
A seguir apresentam-se sucintamente outros membros ISEAL, divididos em duas 
categorias: padrões com potencial de desenvolvimento no Brasil e acreditadoras.
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Padrões com potencial de desenvolvimento no Brasil

Alliance for Water Stewardship (AWS) 

A AWS se propõe a promover o uso responsável da água 
doce, socialmente e economicamente benéfico, bem como 
ambientalmente sustentável.

A AWS surgiu em 2012 por uma inciativa de 11 organizações 
que atentaram para a perspectiva de criação de uma plataforma 
multi-stakeholders para discussão a cerca do uso da água doce. 

Eles atuam no mundo todo, com ações em todos os 
continentes. A criação do padrão é recente, e as ações, mesmo 
que estejam em todos os continentes se restringem a alguns 
países. Atualmente, estão em curso alguns testes iniciais do 
padrão no Brasil.

Site: www.allianceforwaterstewardship.org

Equitable Origin (EO) 

O Equitable Origin (EO) é o primeiro sistema de certificação 
multi-stakeholders baseado em aspectos sociais e ambientais, 
voltado à certificação de gás e petróleo. O Equitable Origem foi 
fundado em Janeiro de 2009, a partir de iniciativas no Equador.  
Existem planos e articulações em curso para a promoção do 
padrão no Brasil, especialmente na região Amazônica. Em 2013, 
ocorrerão alguns eventos no Brasil, dentre eles: a reunião de 
diretoria (board), evento sobre consulta pública e um evento com 
múltiplos stakeholders onde serão discutidas as possibilidades de 
aplicação do padrão no país.

Site: www.equitableorigin.com

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) 

O Global Sustainable Tourism Council (GSTC) atua como o 
organismo internacional para promoção das práticas de turismo 
sustentável. 

Foi fundado em 2010, como uma associação independente. 
Suas origens estão vinculadas à ação um grupo de especialistas, 
líderes de indústrias e representantes da União Européia. Possui 

ações em alguns países como Egito, Índia e Estados Unidos.
Site: www.gstcouncil.org

GoodWeave (GWI)

GoodWeave International (GWI) é uma organização não 
governamental internacional que trabalha para acabar com o 
trabalho infantil na indústria do setor de tapetes artesanais, 
buscando oferecer oportunidades de educação para crianças 
de comunidades de tecelagem. O programa de certificação 
GoodWeave - anteriormente conhecido como Rugmark - 
oferece uma garantia de que fabricantes de tapete atendem 
ao padrão  GoodWeave Standard.

Foi fundado em 1994 pelo ativista de direitos infantis, o 
indiano Kailash Satyarthi. Atualmente, opera em seis países: 
Afeganistão, Índia e Nepal e nos países consumidores, 
Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos.

Site: www.goodweave.net

Responsible Jewellery Council (RJC) 

Responsible Jewellery Council (RJC) é uma organização 
sem fins lucrativos internacional, criada para reforçar a 
confiança dos consumidores na indústria de jóias, garantindo 
práticas responsáveis de negócios em toda a cadeia de 
suprimento de jóias com diamantes, ouro e metais do grupo 
da platina.

O primeiro padrão da RJC foi lançado em 2009 e todos 
os membros comprometem-se a se certificar após dois anos 
de adesão. Sua atuação é presente em vários países, com 
destaque para Bélgica, França, Alemanha e Estados Unidos. 
Possui atuação ainda reduzida no Brasil, destacando-se a 
certificação da mineradora Angloashanti.

Site: www.responsiblejewellery.com
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Acreditadores

Accreditation Services International (ASI) 

A Accreditation Services International (ASI) promove processos 
de acreditação de padrões de sustentabilidade em nível mundial. Sua 
atuação visa a assegurar confiabilidade ao processo de certificação. 
A ASI avalia as organizações que emitem certificados para uma série 
de padrões.

A ASI foi fundada em 2006 pelo Forest Stewardship Council 
(FSC) e, em 2010, seus procedimentos tiveram a conformidade 
com os requisitos da ISO 17011 para organizamos de acreditação 
reconhecida. 

Atualmente, a organização e vem expandindo sua atuação global, 
acreditando organismos de certificação de diversos padrões além do 
FSC, como MSC, ASC, RSPO e RSB.

Site: www.accreditation-services.com

International Organic Accreditation Services (IOAS) 

A IOAS é uma organização sem fins lucrativos de acreditação, 
dedicada à integridade dos rótulos ecológico utilizados nos setores 
de agricultura orgânica e sustentável, gestão ambiental, justiça 
social e comércio justo. Sua atuação busca assegurar que os 
produtores trabalhem em um ambiente justo. A IOAS trabalha em 
nível internacional para avaliar a competência de organizações de 
certificação de padrões de sustentabilidade.

A IOAS foi fundada pela Federação Internacional de Movimentos 
de Agricultura Orgânica, em 1997. Acredita, atualmente, seis 
sistemas, entre os quais se destaca o Sustainable Agriculture 
Network (SAN/RAS), com atuação no Brasil. 

Site: www.ioas.org

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) 

A Social Accountability Accreditation Services (SAAS) é uma 
agência de acreditação fundada para credenciar e fiscalizar 
organizações de certificação de normas sociais. A SAAS e foi 
formalmente criada como uma organização sem fins lucrativos em 

2007, tendo sido inicialmente fundada como um departamento 
do Social Accountability International (SAI), em 1997. A agência 
possui ampla atuação, acreditando organizações de certificação 
em diversos países do mundo, contudo não possui ações no Brasil.

Site: www.saasaccreditation.org
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Caminho a seguir: Estratégias para ampliar o 
alcance e o impacto coletivo de padrões de 
sustentabilidade no Brasil

O crescimento dos padrões e certificações de sustentabilidade, especialmente ao 
longo da última década, reflete uma maior confiança em ferramentas de mercado que 
mostram o caminho para a sustentabilidade e ajudam a impulsionar a produção e o 
consumo responsável.  Este relatório ilustra como o Brasil tem estado na vanguarda do 
movimento de padrões de sustentabilidade, contribuindo para que estes padrões ganhem 
força, perfil e o importante apoio das partes interessadas.

Ao olhar para o progresso coletivo feito por todos os padrões apresentados nesse 
relatório, uma série de temas surge:

• A certificação está aumentando no Brasil. Alguns dos regimes apresentados neste 
relatório têm taxas de crescimento positivas - especialmente nos últimos anos. Além 
disso, temos visto uma série de normas internacionais estabelecerem presença no 
Brasil, mesmo não tendo como foco as tradicionais exportações brasileiras, como o 
Marine Stewardship Council ou o RSPO.

• Apesar deste crescimento, o volume absoluto de produtos certificados permanece 
relativamente baixo e o potencial de crescimento futuro permanece elevado. Apenas 
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1% de toda a área florestal no Brasil, por exemplo, é certificada, sendo que 85% desta 
área (6,5 milhões de hectares) são certificadas pelo FSC.

• Uma das barreiras comuns identificadas em todos os regimes é o desafio de atingir 
pequenos produtores e fazer com que os padrões sejam acessíveis.

• Enquanto o Brasil é um importante fornecedor mundial de produtos certificados, a 
maior parte deste produto é exportada para a América do Norte e Europa. A maioria 
dos produtos certificados produzidos no Brasil é exportada para países desenvolvidos 
- muito pouco permanece no mercado interno e/ou em outras economias 
emergentes. 

• Enquanto a maioria dos regimes apresentados neste relatório foca no setor agrícola 
e florestal, é provável que, no futuro, ocorra a inserção de outros setores conforme 
diversos novos membros da ISEAL, que possuem operações no Brasil, passem a 
trabalhar em novos setores como o extrativista (mineração/petróleo e gás) e o de 
serviços (Golf e meio ambiente).

• Os sistemas de padrões baseados no Brasil estão formando parcerias inovadoras 
com todos os níveis de governo no país para ajudar a promover o desenvolvimento 
sustentável. O FSC, por exemplo, está ajudando na formação de funcionários 
florestais do estado, enquanto o UTZ e o 4C firmaram parcerias de longo prazo com o 
governo estadual de Minas Gerais.

Se o ISEAL e seus membros quiserem ampliar seu alcance e impacto coletivo no Brasil, 
os fatores que limitam esta ampliação terão que ser superados, e as oportunidades para 
promover o seu uso no Brasil deverão ser ainda mais exploradas. Para a comunidade de 
padrões de sustentabilidade, isto sugere quatro estratégias principais: 

• A construção da demanda do consumidor doméstico por padrões de sustentabilidade. 
Em muitos estudos, a população brasileira se classifica acima de economias 
desenvolvidas em termos de consciência dos problemas globais de sustentabilidade 
e da importância que atribui à busca de soluções.  De acordo com o Barômetro da 
Biodiversidade da União para BioComércio Ético para 2013, 95% dos brasileiros já 
ouviu falar de desenvolvimento sustentável e 97% já ouviu falar de biodiversidade. O 
desafio é como traduzir essa consciência em aumento da demanda dos consumidores 
por produtos certificados. É somente através do trabalho em conjunto de mensagens 
comuns que os padrões podem reforçar a ligação entre as escolhas dos consumidores 
por produtos certificados e os impactos sociais e ambientais positivos.

• Formar parcerias mais fortes com governos e órgãos governamentais. A intensificação 
de padrões de sustentabilidade para além dos níveis atuais exige compromissos mais 
amplos e mais profundos dos governos para o uso e apoio a estes padrões. Isto pode 
ser conseguido através da promoção da utilização dos padrões em compras públicas 
sustentáveis, estimulando os governos a certificarem suas florestas, fazendas, 
minas ou fábricas, bem como promover relações mais diretas entre os programas 
governamentais de capacitação e de certificação. A forma como o governo brasileiro 
pode usar padrões e certificações para ajudar a apoiar a aplicação da legislação é 
igualmente relevante e não deve ser ignorado. 

• Promover uma maior colaboração entre padrões para reduzir os custos e promover 
a inovação. Há uma série de oportunidades para promover a colaboração entre 
os diversos sistemas de padrões. Estas colaborações são necessárias não só entre 
os diferentes padrões internacionais, mas também entre as iniciativas de padrões 
nacionais e internacionais. Auditorias conjuntas, o desenvolvimento de critérios 
comuns sobre as boas práticas agrícolas, programas de capacitação de agricultores e 
sistemas de rastreabilidade compartilhados são exemplos dos tipos de colaborações 
que podem ajudar a reduzir os custos e melhorar o acesso da certificação para os 
produtores.

• Trabalhar com empresas brasileiras e multinacionais para incentivá-las a assumir 
compromissos públicos com a sustentabilidade e o uso de padrão de sustentabilidade 
no mercado interno brasileiro. Embora a certificação seja amplamente aceita 
por um número de empresas líderes que operam no país, incluindo a Stora Enso, 
TetraPak, Marfrig e Kimberly Clark, há uma oportunidade significativa para expandir 
e aprofundar esses compromissos.  Incentivar as empresas multinacionais a colocar 
o Brasil em linha com os compromissos de sustentabilidade assumidos em outros 
mercados é um bom ponto de partida. O setor financeiro brasileiro também oferece 
boas perspectivas, já que está entre os mais avançados do mundo quando se trata 
de questões de sustentabilidade e de promoção de padrões, em parte por causa 
da exposição ao risco para as questões sociais e ambientais, especialmente com 
atividades ligadas ao desmatamento.

 O Brasil é extremamente importante para a comunidade de padrões de sustentabilidade, porque 
é ativo na maioria dos setores onde há certificação (café, cacau, silvicultura) e setores emergentes 
(soja, açúcar, gado, turismo, petróleo, gás e mineração). A Aliança ISEAL e seus membros estão 
comprometidos em implantar das estratégias listadas acima e demonstrar que, para o Brasil, cadeias 
de fornecimento dinâmicas, de alto crescimento não precisam se desenvolver em detrimento da 
justiça social e ambiental, pelo contrário podem se desenvolver de forma a promovê-las.
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