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Propósito e sumário
Este documento oferece diretriz sobre como as empresas devem definir ou
adotar datas-limite para compromissos de não desmatamento e não conversão,
conforme estabelecido no Princípio Fundamental 1. Isso inclui orientação para
empresas que compram múltiplas commodities de múltiplas regiões, bem como
orientação relativa às datas-limite de abrangência setorial.
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1. Introdução
Clareza nas datas-limite é essencial para permitir às empresas estabelecer compromissos
precisos, acionáveis e monitoráveis relativos a cadeias de suprimento livres de desmatamento
e livres de conversão. Pelo menos tão importante quanto isso, as datas-limite podem mandar
sinais de mercado—e idealmente ajudar a estabelecer normas de abrangência setorial—
que limitem a especulação de terras, desmatamento e conversão nas áreas de fronteira
agropecuária.
Os Princípios Fundamentais 1.1 e 1.2 estabelecem que compromissos robustos determinem
uma data-limite para desmatamento e conversão. Esta Diretriz Operacional fornece informação
adicional na definição de datas-limite apropriadas. A seguinte terminologia é usada:
yy A data-limite especifica a permissividade de desmatamento ou conversão com base
no momento da ocorrência de tais eventos no campo. O desmatamento de floresta
natural depois da data-limite torna a área afetada ou a unidade de produção, bem como
a commodity ali produzida, não conforme com compromissos de não desmatamento.
De forma similar, a abertura de quaisquer ecossistemas naturais depois da data-limite
torna a área afetada ou a unidade de produção, bem como a commodity ali produzida,
não conforme com compromissos de não conversão.
yy A data prevista é a data na qual uma determinada empresa (ou outra entidade
desenvolvendo compromissos ou políticas) pretende estar em completo cumprimento
e aderência com seus compromissos.
yy As datas-limite de abrangência setorial são datas-limite amplamente aprovadas e
aplicadas para uma determinada commodity em uma área geográfica específica. Essa
área geográfica pode ser um país, uma região dentro de um país, ou vários países
partilhando de um contexto similar de produção e conservação. Datas-limite setoriais
podem emergir através de vários meios, incluindo: (i) ação voluntária de grupos de
empresas que englobam uma grande parte de determinado contexto setorial; (ii)
políticas e fiscalização governamentais; ou (iii) combinações desses ou outros meios.1

Datas-limite com abrangência setorial são aquelas que se aplicam a uma porção majoritária (quando não ao todo)
de um dado contexto setorial/geográfico. Assim, por exemplo, a data-limite definida na Moratória da Soja no Brasil
é considerada uma data-limite de abrangência setorial para a área onde essa Moratória se aplica. Datas-limite em
padrões voluntários que cobrem apenas uma minoria de um dado setor (por exemplo, programas de certificação do
Forest Stewardship Council, Mesa Redonda do Óleo de Palma Sustentável e Mesa Redonda da Soja Responsável)
podem ajudar empresas a demonstrar compras sustentáveis e a reconhecer produtores sustentáveis, mas não são
consideradas datas-limite setoriais para o propósito desta diretriz.
1
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Quadro 1.

Datas-limite e datas previstas

A empresa “A” tem como data-limite o ano de 2015 e como data prevista o ano
de 2020 para seu compromisso de não desmatamento. Isso significa o seguinte:
yy A data-limite indica que a commodity coberta pelo compromisso
não pode ser produzida em terra que foi sujeita a desmatamento ou
conversão após 2015.
yy A data prevista indica que até 2020 a empresa se compromete a ter
alcançado completamente seu compromisso—isto é, não possuir volume
de commodity na sua cadeia de suprimento que foi produzido em terra
sujeita a desmatamento ou conversão após 2015.
yy Para cumprir seu compromisso, no mais tardar, até 2020 a empresa
deverá gerenciar suas operações e cadeia de suprimento para evitar
a inclusão de material produzido em terra sujeita a desmatamento ou
conversão após 2015.
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2. Orientação sobre a seleção e
adoção de datas-limite
De acordo com o estabelecido nos Princípios Fundamentais 1.1 e 1.2, compromissos robustos
da empresa relativos a desmatamento e conversão especificam datas-limite direcionadas
à abrangência total de seu compromisso. Isso é necessário para conduzir a gestão dos
fornecedores e das novas operações da empresa, mandando sinais de mercado claros para os
fornecedores ao início da cadeia, bem como a avaliação de conformidade.
Para empresas que adquirem múltiplas commodities de múltiplas regiões, as datas-limite
podem diferir entre commodities e regiões; entretanto, a orientação das Seções 2.1 até 2.4
se aplica a todos os contextos. Quando parcelas do compromisso da empresa ainda não
especificam datas-limite (por exemplo, a empresa tem uma política florestal corporativa ampla,
porém inclui um compromisso de não desmatamento específico com data-limite apenas para
uma commodity), isso deve ser retificado para especificar compromissos claros com dataslimite para todas as partes relevantes dos negócios da empresa.

2.1

Datas-limite de abrangência setorial

Conquanto políticas e datas-limite claras são essenciais, compromissos isolados de determinadas
empresas, que possuem planejamento de longo prazo, terão provavelmente pouco efeito
no contexto se a conversão é ou tem sido praticada amplamente no setor. Datas-limite de
abrangência setorial (conforme definido acima) são, em consequência, preferidas como uma
solução mais abrangente e duradoura. Essa abordagem pode ajudar a deter novos desmatamentos
ou conversões, bem como evitar falhas ou o desenvolvimento de cadeias de suprimento
paralelas que não tenham aderência às normas de não desmatamento e não conversão.
Datas-limite harmonizadas podem também simplificar o monitoramento, verificação e gestão
de fornecedores, através da criação de uma linha de base reconhecida, bem como os produtos
de mapeamentos e dados associados, que claramente identifica fornecedores conformes e
não conformes. Datas-limite setoriais podem ser implementadas através de mecanismos de
monitoramento e fiscalização estabelecidos e operados pelo setor privado, governos, grupos
da sociedade civil ou uma combinação destes.
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2.2

Datas-limite específicas a
compromissos

Onde datas-limite setoriais não existem, os compromissos das empresas devem especificar
datas-limite que não sejam posteriores à data em que o compromisso foi assumido. A definição
de uma data-limite coincidente ou anterior à data de publicação do compromisso diminui
incentivos para desmatamento ou conversão adicional em antecipação à data-limite. Além
disso, uma vez que os compromissos da empresa são sempre adicionais à legislação aplicável
(de acordo com o Princípio Fundamental 3.4), as datas-limite apropriadamente especificadas
nos compromissos da empresa não podem torná-los mais fracos (isto é, menos protetores)
que os requisitos legais, em qualquer contexto onde se apliquem.
No evento de novos compromissos de não desmatamento emitidos em 2020 ou depois,
as datas-limite devem se alinhar com metas globais para deter o desmatamento até 2020,
conforme especificado na Declaração de Nova Iorque sobre Florestas e na Meta 15.2 dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Uma data-limite não posterior a 1 de janeiro
de 2020 resultaria em alinhamento da empresa com essas normas globais.

2.3

Sazonalidade das datas-limite

Tanto as datas-limite setoriais ou específicas da empresa devem ser estabelecidas em função
de considerações sobre a viabilidade de realizar o monitoramento. Especificamente, em alguns
contextos, mudanças no uso da terra podem ser mais fáceis de monitorar em certas épocas
do ano do que em outras. Onde esse é o caso, as datas-limite devem ser especificadas para
coincidir com a época do ano onde o monitoramento é mais viável, refletindo a disponibilidade
e a precisão dos produtos de mapeamento indicados para serem utilizados para monitorar
os compromissos. Por exemplo, datas-limite devem levar em conta a sazonalidade dos
períodos de coleta de dados, disponibilidade de imagens de satélite livres de nebulosidade,
períodos regulares de queimadas, épocas de colheita, ou outros eventos que possam impedir
o monitoramento ou afetar a qualidade e a consistência dos dados de monitoramento. Essas
considerações irão ajudar a garantir o estabelecimento de mapas de linha de base confiáveis
(alinhados com as datas-limite) e que os compromissos possam ser prontamente monitorados
ao menos em um ciclo anual.
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2.4

Orientação específica ao cenário

A partir das considerações precedentes, as empresas são aconselhadas a especificar e
implementar datas-limite conforme segue (veja também a Tabela 1):
yy Caso exista uma data-limite setorial, as empresas assumindo novos compromissos
devem fazer referência e adotá-la nos seus próprios compromissos e na gestão da
cadeia de suprimento.
yy Onde ainda não existe uma data-limite setorial, as empresas devem fazer esforços de
boa fé para trabalhar colaborativamente com empresas pares, governo e sociedade
civil, visando estabelecer uma data-limite setorial. Quando uma data-limite setorial é
estabelecida, aqueles compromissos pré-existentes sem datas-limite especificadas, ou
com data-limite posterior, devem ser ajustados para alinhamento com a data-limite de
abrangência setorial.

Tratando não conformidade relacionada
às datas-limite
Quadro 2.

Em casos onde desmatamento ou conversão, conectado a commodities,
ocorreu após a data-limite, a respectiva unidade de produção ou entidade
associada com esse desmatamento ou conversão é, usualmente, considerada
não conforme a compromissos livres de desmatamento e livres de conversão.
Veja a Diretriz Operacional sobre a Gestão da Cadeia de Suprimento, a Diretriz
Operacional sobre Remediação e Acesso a Medidas Corretivas e a Diretriz
Operacional sobre Restauração e Compensação Ambiental para melhores
práticas de gestão e remediação de não conformidade.
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Tabela 1. Orientação para a especificação de datas-limite para

compromissos de não desmatamento e não conversão
Se uma data-limite setorial existe
(ou está estabelecida)

Se uma data-limite setorial não existe

…e sua empresa…

…então você deve…

…e sua empresa…

…então você deve…

tinha um
compromisso préexistente com uma
data-limite anterior à
data-limite setorial

manter a data anterior

tinha um compromisso
pré-existente com
uma data-limite
especificada

• gerenciar a cadeia de suprimento
para evitar aquisições associadas
com desmatamento ou
conversão após a data-limite, e
trabalhar para os fornecedores
atingirem conformidade

• fazer esforços de boa fé visando
estabelecer data-limite setorial
tinha um
compromisso préexistente com uma
data-limite igual à
data-limite setorial

aplicar a data-limite
setorial

tinha um
compromisso préexistente com uma
data-limite posterior à
data-limite setorial

ajustar compromisso
para incorporar a datalimite setorial

tinha um compromisso
pré-existente sem
uma data-limite
especificada

• especificar a data-limite como
sendo a data de emissão do
compromisso (ou antes)

• fazer esforços de boa fé visando
estabelecer data-limite setorial

não tem um
compromisso

• assumir um compromisso
especificando a data-limite como
sendo a data de emissão do
compromisso (ou antes)

• empresas fazendo novos
compromissos de não
desmatamento em 2020 ou
depois, adotar uma data-limite
de 1 de janeiro de 2020 ou
anterior, para alinhamento com
normas globais relevantes

• fazer esforços de boa fé visando
estabelecer data-limite setorial
tinha um compromisso
pré-existente sem
uma data-limite
especificada

ajustar compromisso
para incorporar a datalimite setorial

não tem um
compromisso

assumir compromisso
que expresse a datalimite setorial
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3. Comunicação e adoção de
datas-limite ao longo de
cadeias de suprimento e em
paisagens de alto risco
Para demonstrar o cumprimento de compromissos de não desmatamento e não conversão, as
empresas devem trabalhar pro ativamente para prevenir conversão adicional de ecossistemas
nas redondezas de suas operações ou áreas de aquisição. Isso significa que datas-limite
não devem ser interpretadas estritamente, como um simples filtro, para determinar quais
fornecedores são elegíveis para inclusão em uma dada cadeia de suprimento. Ao contrário, elas
fornecem uma base para a empresa usar sua influência para ajudar a tratar de desmatamento
e conversão no campo, proporcionalmente ao seu tamanho, influência e posição na cadeia de
suprimento. Isso pode ser feito de várias maneiras:
yy As empresas compradoras de commodity devem comunicar a seus fornecedores
que elas aceitarão somente materiais que não estão associados a desmatamento
ou conversão após a data-limite. Os fornecedores devem, por seu lado, tornar essa
informação conhecida por moinhos, produtores, grupos de pequenos produtores e
outros atores ao início da cadeia. Essa comunicação pode ocorrer através de cláusulas
contratuais, visitas locais, campanhas de informação, treinamentos, colaboração com
serviços de extensão do governo, e/ou outras abordagens.
yy No caso da empresa adquirir commodities no mercado à vista, mudar regularmente
seus fornecedores, ou comprar de pequenos produtores, exigências para evitar novos
desmatamentos ou conversões devem ser comunicadas tanto para os fornecedores
atuais como potenciais, na região de aquisições da empresa, com o objetivo de limitar o
desmatamento e conversão por parte daqueles atores mais suscetíveis de causar isso
diretamente. Tal comunicação pode ter necessidade da colaboração entre produtores,
moinhos, traders e fabricantes, bem como de apoio de múltiplos compradores,
abordagens setoriais, e/ou iniciativas governamentais ou de múltiplas partes ao nível
jurisdicional ou de paisagem.
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yy Os compradores que compram commodities de uma área na qual os diferentes
fornecedores possuem diferentes datas-limite devem direcionar as aquisições para
aqueles fornecedores cujas datas-limite se alinham, ou são anteriores, às datas-limite
setoriais aplicáveis e à data-limite do próprio comprador.2 No entanto, o alinhamento
das datas-limite de um fornecedor com aquelas do comprador não é suficiente para
demonstrar aquisições livres de desmatamento e livres de conversão. Preferivelmente,
os compradores devem garantir a conformidade do suprimento adquirido, através
de controle e monitoramento adequados da cadeia de fornecimentos, conforme
especificado na Diretriz Operacional sobre a Gestão da Cadeia de Suprimento e na
Diretriz Operacional sobre Monitoramento e Verificação.
yy As abordagens da empresa para o gerenciamento de fornecedores não conformes
deve levar em consideração o tempo que pode ser necessário para comunicar e
divulgar informação sobre datas-limite para pequenos e médios produtores, bem como
para fornecedores indiretos. Isso é especialmente verdadeiro para fornecedores que
tenham feito, mais recentemente, compromissos de conservação de ecossistemas
(ou que tenham sido informados, mais recentemente, sobre as expectativas de não
desmatamento e não conversão), bem como para aqueles que frequentemente operam
nas fronteiras de conversão, onde compromissos podem ter o maior impacto. Os
processos de comunicação e disseminação externa devem priorizar o engajamento
com esses produtores, os quais podem solicitar mais assistência tanto para evitar
sua exclusão de cadeias de suprimento como limitar seu papel em desmatamentos e
conversões futuras.

Da mesma forma, instituições financeiras devem financiar ou investir apenas naquelas empresas cujos
compromissos se alinham com os compromissos da própria instituição financeira, inclusive em respeito às dataslimite.
2
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