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Termos e Definições

Propósito e sumário
Este documento define os termos-chave utilizados nos Princípios Fundamentais
e na Diretriz Operacional do Accountability Framework (em português, o ‘Quadro
de Responsabilização).
Para todos os termos, o texto sem formatação indica a definição do termo; o
texto em itálico fornece explicação adicional para ajudar na interpretação e
aplicação da definição.
Para mais informação sobre como as definições de desmatamento e conversão
são aplicadas na prática, favor consultar a Diretriz Operacional sobre a
Aplicação das Definições Relacionadas ao Desmatamento, Conversão e
Proteção de Ecossistemas.
Para termos que não estão definidos aqui, as definições comuns e
internacionalmente reconhecidas devem ser usadas.
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Definições
Ações:
Atividades, processos de melhoria ou práticas que uma empresa está executando para
implementar seus compromissos ou aqueles de seus clientes. As ações podem se basear,
por exemplo, nas boas práticas identificadas no Accountability Framework ou em outros
padrões e quadros confiáveis e/ou em atividades específicas identificadas em planos de
ação ou planos de engajamento.
Auditoria/Controle:
Processo sistemático e documentado para obter registros, declarações de fatos ou
outras informações relevantes e avaliá-los objetivamente para determinar a extensão do
cumprimento dos requisitos especificados.
Avaliação de lacunas:
Uma avaliação do desempenho real em comparação ao desempenho desejado (por
exemplo, conforme definido pelos compromissos, obrigações e metas da empresa),
a qual resulta na identificação de lacunas que devem ser preenchidas para alcançar o
desempenho desejado. As avaliações de lacunas orientam os planos de ação desenvolvidos
para alcançar a conformidade total. As avaliações de lacunas são por vezes referidas como
avaliações da linha de base ou avaliações das necessidades.
Avaliação de risco:
Um processo sistemático de avaliação do risco em potencial nas operações, cadeias de
suprimento e investimentos atuais ou futuros de uma empresa.
y

No contexto do Accountability Framework, este termo refere-se à avaliação do risco
de não conformidade com os compromissos da empresa ou com a legislação aplicável
relacionada ao escopo do Accountability Framework, bem como os impactos prejudiciais
aos direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Isso é diferente do uso do termo
em um contexto geral de negócios, onde se refere à avaliação de riscos financeiros e
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aos fatores que promovem tais riscos (por exemplo, risco legal, risco de crédito, risco de
reputação e outros). O risco de impactos sociais e ambientais prejudiciais, incluindo a
não conformidade com os compromissos da empresa, pode ser um elemento importante
do risco comercial mais amplo.
Avaliação prévia (sinônimo: ‘due diligence’):
Processo de gerenciamento de riscos implementado por uma empresa para identificar,
prevenir, mitigar e explicar como ela trata dos riscos e impactos ambientais e sociais em
suas operações, cadeias de suprimento e investimentos.
y

Nota: essa definição de avaliação prévia se refere a questões ambientais e sociais nas
cadeias de suprimento de commodities, de acordo com o escopo do Accountability
Framework. Outras formas de diligência prévia de negócios—como avaliação prévia
financeira e legal—não estão incluídas nesta definição.

Baixo risco:
Uma conclusão, após uma avaliação de risco, de que existe um risco negligenciável ou
insignificante de que o material produzido ou adquirido de um determinado contexto não
está em conformidade com um ou mais aspectos dos compromissos ou obrigações sociais
e ambientais de uma empresa.
Base de fornecimentos:
A origem de materiais no início das cadeias de suprimento. A base de fornecimentos
inclui: (i) unidades de produção; (ii) unidades de processamento primário e suas regiões
de fornecimento associadas; e (iii) grupos de unidades de produção e de unidades de
processamento primário localizadas em regiões muito próximas geograficamente e sob
gestão comum ou coordenada.
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Benefícios justos:
Produtos e serviços fornecidos aos empregados sem custos ou com um custo
notoriamente reduzido que são clara e primariamente benéficos para os empregados.
y

Eles englobam elementos tais como serviços de saúde, seguridade social (incluindo
incentivo adequado para a participação do empregado em sistemas governamentais),
sistemas de poupança voluntária, comida, bebida, combustível para transporte e
outros pagamentos em espécie; e o custo, além do custo de capital, da moradia dos
trabalhadores oferecida pelo empregador. Esses benefícios não podem ser considerados
como substituição de nenhuma remuneração regular.1

Compensação (em relação a danos ambientais):
Ações realizadas e/ou fundos disponibilizados para remediar ou contrabalançar o
desmatamento, a conversão ou outros danos aos ecossistemas e seus valores de
conservação, com ganhos ambientais e/ou sociais em locais diferentes daqueles onde os
danos ocorreram.
y

O termo “compensação” é também utilizado no contexto da remediação de danos aos
direitos humanos, para a qual a compensação pode vir de várias formas. Consulte a
Diretriz Operacional sobre Remediação e Acesso a Medidas Corretivas.

Comprador:
Uma empresa que adquira matérias-primas, materiais processados ou produtos acabados
de um fornecedor.

1

y

Os compradores podem incluir processadores (por exemplo, fábricas ou matadouros),
traders, fabricantes e varejistas. Por exemplo, os comerciantes compram matériasprimas ou processadas de fazendas ou usinas de processamento, enquanto os varejistas
compram produtos de consumo dos fabricantes.

y

Uma determinada empresa pode ser tanto um fornecedor quanto um comprador.

Fonte: baseado em definições de benefícios em espécie da Global Living Wage Coalition
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Compromisso (sinônimo: compromisso da empresa):2
Uma declaração pública por parte de uma empresa que especifica as ações que ela
pretende tomar ou os objetivos, critérios ou metas que ela pretende alcançar no que
respeita à sua gestão ou seu desempenho em questões ambientais, sociais e/ou de
governança.
y

Compromissos podem também ser intitulados ou referidos como políticas, garantias ou
outros termos.

y

Compromissos podem ser globais da empresa (por exemplo, uma política global da
empresa para florestas) ou específicos para certas commodities, regiões ou unidades de
negócio. Eles podem ser específicos a tópicos ou eles podem abordar múltiplas questões
ambientais, sociais e/ou de governança.

Comunidade local:
Um grupo de pessoas interativas que vive e compartilha um ambiente e local específicos,
compartilhando a preocupação comum em torno de instalações, serviços e ambientes
locais, que às vezes pode se afastar de definições tradicionais ou oficiais. Tais comunidades
podem atribuir um significado particular à terra e aos recursos naturais como fontes de
cultura, costumes, história e identidade, e/ou dependem deles para sustentar seus modos
de vida, organização social, cultura, tradições e crenças. Comunidades locais podem
ser legalmente ou consuetudinariamente conhecidas ou designadas por vários termos,
como “comunidades tradicionais”. Assim como os povos indígenas, elas podem usar e
manejar a terra de acordo com os sistemas tradicionais de posse e direitos associados,
bem como podem depender de suas terras para sobrevivência cultural e física. Devido
a suas semelhanças, o Framework refere-se simultaneamente “tanto a povos indígenas
quanto a comunidades locais” e necessita dos mesmos processos e respeito pelos direitos
de ambos os grupos, inclusive em respeito à propriedade e o direito de dar ou reter seu
Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI; veja a definição).3

A AFi reconhece que compromissos são também feitos por outros atores, como os governos. Essa definição é
limitada a compromissos empresariais porque esses são o foco do Accountability Framework.
2

Fonte: Guia de Consentimento Livre, Prévio e Informado para os Membros da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma
Sustentável (RSPO). Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da RSPO 2015
3
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Conformidade (termo relacionado: monitoramento de conformidade):
O estado de cumprimento ou atendimento a determinada legislação, padrão, compromisso
ou meta. A avaliação de conformidade é binária.
y

A conformidade pode ser avaliada ao nível da produção ou da(s) unidade(s) de
processamento primário (por exemplo, fazendas, grupos de produtores ou usinas), das
cadeias de suprimento ou de um compromisso global da empresa.

Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI):
Um direito humano dos povos indígenas e comunidades locais de oferecer ou recusar seu
consentimento antes do começo de qualquer atividade que possa afetar seus direitos,
terras, recursos, territórios, modos de vida e segurança alimentar. Ele é um direito exercido
através de representantes de sua própria escolha e de uma maneira consistente com seus
costumes, valores e normas.
Conversão:
Mudança de um ecossistema natural para outro uso da terra ou mudança profunda na
composição, estrutura ou função das espécies de um ecossistema natural.
y

O desmatamento é uma forma de conversão (conversão de florestas naturais).

y

A conversão inclui a degradação severa ou a introdução de práticas de manejo que
resultam em mudanças substanciais e frequentes na composição, estrutura ou função
das espécies antigas do ecossistema.

y

A mudança de ecossistemas naturais que atende a essa definição é considerada uma
conversão, independentemente de ser ou não legal.

Criança:
Qualquer pessoa com menos de 15 anos de idade, a menos que a idade mínima para
trabalhar ou escolarização obrigatória seja maior em função de legislação local, sendo que
nesse caso a maior idade estipulada é aplicada nessa localidade.4
Data prevista:
A data na qual uma determinada empresa (ou outra entidade emissora de compromissos
ou políticas) pretende ter implementado completamente seus compromissos ou políticas.

4

Fonte: Norma SA8000
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Data-limite (relativa a compromissos de não desmatamento e não conversão):
Data após a qual o desmatamento ou a conversão tornam uma determinada área ou
unidade de produção não conforme com compromissos de não desmatamento ou não
conversão, respectivamente.
Defensores de direitos ambientais e humanos:
Indivíduos ou grupos que, dentro de sua capacidade pessoal ou profissional e de forma
pacífica, agem para proteger e promover os direitos humanos, eliminar violações aos
direitos humanos ou proteger o meio ambiente, incluindo a água, ar, terra, flora e fauna.
Degradação:
Mudanças dentro de um ecossistema natural que afetem significativa e negativamente a
composição, estrutura e/ou função de suas espécies, e reduz a capacidade do ecossistema
de fornecer produtos, dar suporte à biodiversidade e/ou oferecer serviços ecossistêmicos.
y

A degradação pode ser considerada conversão se ela:
a) Ocorrer em grande escala e for progressiva ou duradoura;
b) Alterar a composição, estrutura e função do ecossistema ao ponto em que a
regeneração para um estado anterior seja improvável; e
c) Levar a uma mudança no uso da terra (por exemplo, para a agricultura ou outro uso
que não seja uma floresta natural ou outro ecossistema natural).

Desempenho (termo relacionado: monitoramento de desempenho):
Medidas quantitativas ou qualitativas de condições ou resultados sociais e ambientais
relativas a um objetivo ou meta declarado (como um compromisso da empresa).
Desmatamento:
Perda de floresta natural como resultado de: (i) conversão para agricultura ou outro uso
não florestal da terra; (ii) conversão para uma floresta plantada; ou (iii) degradação severa e
contínua.
y

Essa definição pertence aos compromissos da cadeia de suprimento livre de
desmatamento, que geralmente se concentram na prevenção da conversão de florestas
naturais.

y

Degradação severa (cenário iii na definição) constitui desmatamento mesmo se a terra
não for usada subsequentemente para um uso não florestal da terra.
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y

Uma perda de floresta natural que atenda a essa definição é considerada
desmatamento independentemente de ser ou não legal.

y

A definição do Accountability Framework para desmatamento significa “desmatamento
bruto” da floresta natural, onde “bruto” é utilizado no sentido de “total; agregado; sem
dedução para reflorestamento ou outra compensação”.

Desmatamento líquido:
Diferença na área florestal entre dois pontos no tempo, levando em conta tanto as
perdas por desmatamento como os ganhos da regeneração e restauração florestal. O
desmatamento líquido é medido com relação a uma determinada área geográfica (por
exemplo, um distrito, estado, nação ou globo) e um determinado período de tempo.
y

O Accountability Framework especifica que o desmatamento líquido não é uma métrica
apropriada para caracterização da pegada florestal e de uso da terra das operações,
cadeias de suprimento ou investimentos da empresa. Em vez disso, as empresas devem
utilizar o conceito de desmatamento (bruto), conforme definido no Accountability
Framework, ao estabelecer metas e monitorar resultados.

y

Essa definição é aqui fornecida para contexto e integridade, porque aparece algumas
vezes no léxico. Alguns sugeriram que o desmatamento líquido pode ser um conceito
relevante para estabelecer metas e informar o planejamento do uso da terra na escala
de paisagem, jurisdicional ou nacional, considerando-se todos os setores e todos os
usos da terra em conjunto. Na medida em que o conceito de desmatamento líquido é
usado nesses contextos, a AFi defende que as florestas naturais sejam distinguidas e
rastreadas separadamente das florestas plantadas para fins de quantificar a perda e o
ganho florestal.

Desmatamento líquido zero:
Nenhuma perda líquida na área florestal entre dois pontos no tempo, levando em conta
tanto as perdas do desmatamento quanto os ganhos com a regeneração e restauração
florestal. O desmatamento líquido zero seria normalmente avaliado com referência a uma
determinada área geográfica (por exemplo, um distrito, estado, nação ou globo) e um
determinado período de tempo.
y

A AFi advoga contra o uso de desmatamento líquido zero como meta relacionada à
pegada florestal e de uso da terra ou aos resultados das operações da empresa, cadeias
de suprimento ou investimentos.
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y

Essa definição é aqui fornecida para contextualização e completude, porque aparece
em algumas vezes no léxico. Desmatamento líquido zero pode ser um alvo relevante
na escala de paisagem, jurisdicional ou nacional, considerando-se todos os setores
e todos os usos da terra em conjunto. Na medida em que tal meta seja estabelecida
nesses contextos, a AFi defende que a meta seja também desagregada para estabelecer
submetas e rastreamento separados para florestas naturais e florestas plantadas, de
forma que estejam claramente especificados os tipos desejados de conservação, perda
e/ou ganho florestal.

Direitos consuetudinários:
Direitos que surgem de um comportamento ou ação que é repetida ao longo do tempo sob
a convicção de que é necessário e, devido à repetição ou aceitação, adquire força de lei
dentro de uma geografia ou sociedade (também conhecidos como ‘tradicionais’).
Direitos tradicionais a terras, recursos e território:
Padrões de longa data no uso de terras e recursos de acordo com leis, valores, costumes ou
tradições de povos indígenas e comunidades locais.5
y

Tais direitos se aplicam às terras, recursos e territórios que povos indígenas e
comunidades locais têm tradicionalmente possuído, ocupado ou de outra forma
utilizado. Eles não se aplicam a terras, territórios e recursos que esses grupos tenham
adquirido de outra forma, como, por exemplo, através de compra ou como parte de um
pacote de compensação.

y

Esses direitos são um direito humano coletivo de povos indígenas e comunidades locais
que existe se um título do estado foi emitido ou não.

Discriminação:
Qualquer distinção, exclusão ou preferência feita com base em raça, cor, sexo, religião,
opinião política, ascendência nacional ou origem social (entre outras características), que
tem o efeito de anular ou prejudicar a igualdade de oportunidade e tratamento no emprego
ou ocupação.6

5

Fonte: Princípios e Critérios da RSPO

6

Fonte: Convenção 111 da OIT

09

10

O Accountability Framework

Ecossistema natural:
Ecossistema que se assemelha substancialmente—em termos de composição de espécies,
estrutura e função ecológica—ao que é ou seria encontrado em uma determinada área
na ausência de impactos humanos significativos. Isso inclui ecossistemas manejados por
humanos, onde grande parte da composição natural das espécies, estrutura e função
ecológica está presente.
y

Ecossistemas naturais incluem:
a) Ecossistemas naturais em grande parte “intocados” que não foram sujeitos a
impactos humanos significativos na história recente.
b) Ecossistemas naturais regenerados que foram sujeitos a grandes impactos no
passado (por exemplo, pela agricultura, pecuária, plantio de árvores ou exploração
madeireira intensiva), mas onde as principais causas do impacto cessaram ou
diminuíram sensivelmente e o ecossistema atingiu a composição, estrutura e função
semelhante aos anteriores ou outros ecossistemas naturais contemporâneos.
c) Ecossistemas naturais manejados (incluindo muitos ecossistemas que poderiam ser
denominados “seminaturais”) onde grande parte da composição, estrutura e função
ecológica do ecossistema estão presentes; isso inclui florestas naturais manejadas,
bem como pastagens nativas ou pradarias que são, ou foram historicamente,
pastoreadas pelo rebanho.
d) Ecossistemas naturais que foram parcialmente degradados por causas
antropogênicas ou naturais (por exemplo, exploração, incêndio, mudança climática,
espécies invasoras ou outras), mas onde a terra não foi convertida para outro uso
e onde boa parte da composição, estrutura e função ecológica do ecossistema
permanece presente, ou onde é esperada sua regeneração natural ou por manejo
para restauração ecológica.

Empresa:
Um empreendimento, firma ou outra entidade organizacional ou jurídica envolvida
na produção, suprimento, comércio ou venda de bens e serviços (incluindo serviços
financeiros). Essa definição engloba todas as estruturas de propriedade da empresa,
inclusive capital fechado, sociedade aberta e empresas estatais, bem como empresas nas
quais os estados detêm participação. Para os propósitos do Accountability Framework,
uma empresa é definida para incluir o grupo corporativo (veja a definição) do qual faz parte.
Isso inclui as subsidiárias, afiliadas, joint ventures e participações majoritárias da empresa.
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Empresa ao final da cadeia:
Uma empresa que faz pouca ou nenhuma compra direta de produtores (como fabricantes e
varejistas).
Empresa ao início da cadeia:
Empresas que compram diretamente dos produtores (como traders e frigoríficos).
Exclusão:
Ação de um comprador para encerrar um relacionamento de compra com um fornecedor
(no caso de um relacionamento anterior ou contínuo) ou para evitar a compra de um
determinado fornecedor (no caso de mercados à vista ou falta de um relacionamento de
compra contínuo).
Fabricante:
Uma empresa que fabrica produtos de consumo a partir de matéria-prima ou processada
de origem agrícola ou florestal.
Final da cadeia:
Uma posição na cadeia de suprimento mais distante da origem da matéria-prima e mais
próxima da fase de venda final e consumo.
Floresta7:
Terrenos com mais de 0,5 hectares com árvores com mais de 5 metros de altura e
cobertura de dossel superior a 10%, ou árvores capazes de atingir esses limiares in situ. Não
inclui terras com uso predominantemente agrícola ou outro. Floresta pode ser tanto natural
quanto plantada.
y

Limiares quantitativos (por exemplo, para a altura da árvore ou cobertura do dossel)
estabelecidos em definições legítimas de florestas nacionais ou subnacionais podem ter
precedência sobre os limites genéricos nesta definição.

Fonte: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), com formulação e informação
adicionais fornecidas pelo Accountability Framework.
7
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y

O Accountability Framework não deve ser interpretado como enfraquecedor ou
qualificador de qualquer proteção ou disposição das leis florestais nacionais, inclusive
quando essas leis se aplicam a florestas legalmente classificadas mesmo quando são
florestas plantadas ou que atualmente têm pouca ou nenhuma cobertura de árvores.
Conforme estabelecido no Princípio Fundamental 3.4, os compromissos da empresa
são adicionais à legislação aplicável, e quando ambos se aplicam ao mesmo tópico,
prevalece a norma mais rigorosa (mais protetiva).

y

A AFi defende que as florestas naturais sejam distinguidas das florestas plantadas
para fins de conduzir inventários florestais e quantificar a perda e ganho florestal.
Isso facilitará a comparabilidade entre o monitoramento florestal do governo e o
acompanhamento dos compromissos da cadeia de suprimento com foco na conversão
de florestas naturais induzida pelo homem.

Floresta natural:
Uma floresta que é um ecossistema natural.
y

As florestas naturais possuem muitas ou a maioria das características de uma floresta
nativa de um determinado local, incluindo composição de espécies, estrutura e função
ecológica. Florestas naturais incluem:
a) Florestas primárias que não foram sujeitas a grandes impactos humanos na história
recente.
b) Florestas regeneradas (secundárias) que foram sujeitas a grandes impactos
no passado (por exemplo, pela agricultura, pecuária, plantação de árvores ou
exploração madeireira intensiva), mas onde as principais causas do impacto
cessaram ou diminuíram sensivelmente e o ecossistema atingiu muito da
composição, estrutura e função de espécies de ecossistemas naturais anteriores ou
outros contemporâneos.
c) Florestas naturais manejadas onde boa parte da composição, estrutura e função
ecológica do ecossistema existem na presença de atividades como:
+

Exploração madeireira ou de outros produtos florestais, incluindo o manejo para
promover espécies de alto valor.

+

Baixa intensidade e cultivo em pequena escala dentro da floresta, como formas
menos intensivas de agricultura de roçado em um mosaico florestal.

Termos e Definições

d) Florestas que foram parcialmente degradadas por causas antropogênicas ou
naturais (por exemplo, exploração, fogo, mudança climática, espécies invasoras ou
outras), mas onde a terra não foi convertida para outro uso e onde a degradação
não resulta na redução contínua da cobertura das árvores abaixo dos limiares que
definem uma floresta, ou a perda recorrente de outros elementos principais da
composição, estrutura e função do ecossistema.
y

As categorias “floresta natural” e “floresta plantada” são mutuamente exclusivas,
embora a distinção possa ser pouco clara em alguns casos. Favor consultar a Diretriz
Operacional sobre a Aplicação das Definições Relacionadas ao Desmatamento,
Conversão e Proteção de Ecossistemas para discussão adicional sobre “casos limiares”.

y

Para fins de compromissos de empresas livres de desmatamento, o foco está na
prevenção da conversão de florestas naturais.

Floresta plantada:
Uma floresta predominantemente composta por árvores estabelecidas através de plantio e/
ou semeadura deliberada, que não possui elementos-chave de uma floresta nativa natural
para a área, como a composição de espécies e diversidade estrutural.
y

Florestas plantadas geralmente têm uma ou algumas espécies de árvores e tendem a
incluir uma ou mais das seguintes características:
a) plantadas em terras desmatadas;
b) colhidas regularmente;
c) árvores com idades iguais; e
d) produtos da plantação são manejados e processados para produção comercial.

y

Plantações florestais podem consistir de árvores plantadas para extração de madeira,
celulose, produtos não madeireiros (por exemplo, látex de borracha) ou serviços
ecossistêmicos (por exemplo, estabilização do solo). Plantações dominadas por espécies
agrícolas (por exemplo, frutas ou palma de óleo) são consideradas agricultura, não
plantios florestais.

y

Existe uma variedade de “casos-limiares” onde as áreas têm algumas características
de plantações florestais e algumas características de florestas naturais. Favor
consultar a Diretriz Operacional sobre a Aplicação das Definições Relacionadas ao
Desmatamento, Conversão e Proteção de Ecossistemas para mais informações sobre
esses casos.

13
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Fornecedor:
Um produtor ou empresa que fornece matérias-primas, materiais processados ou produtos
acabados a um comprador.
y

Fornecedores podem incluir produtores, processadores, traders e fabricantes. Por
exemplo, as fazendas ou usinas de processamento fornecem materiais brutos ou
processados aos traders, enquanto os fabricantes fornecem produtos de consumo aos
varejistas.

y

Uma determinada empresa pode ser tanto um fornecedor quanto um comprador.

y

Um fornecedor pode tanto ser um fornecedor direto (vendendo diretamente ao
comprador) ou um fornecedor indireto (vendendo a um intermediário que está um ou
mais degraus abaixo do comprador).

Garantia:
Evidência demonstrável de que os requisitos especificados relativos a um produto,
processo, sistema, pessoa ou entidade são atendidos.
Grupo corporativo:
A totalidade das entidades legais para as quais a empresa é afiliada em um relacionamento
no qual as diferentes partes controlam as ações e desempenho umas das outras. Os fatores
que utilizados para determinar quando uma empresa é parte de um grupo corporativo mais
amplo são:
y

Formalidade do relacionamento: existe uma relação formal de propriedade, por
exemplo, através de uma estrutura de holding de investimentos?

y

Declarada como um grupo: o grupo declarou publicamente que as empresas são
ligadas?

y

Controle familiar: as empresas são pertencidas ou dirigidas por membros da mesma
família?

y

Controle financeiro: existem arranjos contratuais, financeiros ou outros que indicam
que uma parte controla o desempenho da outra?

y

Controle gerencial: existe ampla sobreposição de gestores entre as empresas?

y

Controle operacional: as propriedades estão sob o controle operacional de um grupo?

y

Beneficiário efetivo—proprietário: a propriedade final está escondida em empresas
offshore ou pelo uso de pessoas nomeadas?

y

Recursos compartilhados: as empresas compartilham um endereço registrado, terra ou
outro ativo físico, ou da provisão de funções ou serviços da empresa?

Termos e Definições

Início da cadeia:
Uma posição na cadeia de suprimentos mais próxima da origem da matéria-prima.
Jornada de trabalho legal e decente:
Horário de trabalho que cumpra a legislação aplicável, acordos de negociação coletiva
(quando aplicável) e normas do setor sobre horário de trabalho, pausas e feriados públicos.8
Legislação aplicável:
Leis nacionais e internacionais ratificadas que se aplicam em um determinado contexto ou
situação.
y

Leis nacionais incluem a legislação e regulamentos de todas as jurisdições dentro de uma
nação (local, regional e nacional).

y

Leis internacionais às quais a nação tenha aderido são também consideradas como
Legislação aplicável.

Liberdade de associação:
O direito de trabalhadores e empregadores, sem qualquer distinção, de estabelecer e
participar de organizações de sua própria escolha sem autorização prévia.9
Locais de trabalho seguros e saudáveis:
Locais de trabalho nos quais empresas tomem medidas efetivas para prevenir potenciais
incidentes de saúde e segurança, e injúria ou doença ocupacional decorrente de, associada
com, ou presente no curso do trabalho.10
Mapeamento da cadeia de suprimento:
O processo de identificação dos atores em uma cadeia de suprimento da empresa e no
relacionamento entre eles.

8

Fonte: Norma SA8000

9

Fonte: Convenção 87 da OIT

10

Fonte: Constituição da OIT
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Material certificado como identidade preservada:
Matéria-prima ou produto derivado com certificação que se origina de uma única fonte
com identidade certificada e é mantida separada de todas as outras fontes por toda a
cadeia de suprimento.
Material certificado como segregado:
Matéria-prima ou produto derivado que se origina inteiramente de fontes certificadas e é
mantida separada de fontes não certificadas por toda a cadeia de suprimento.
Mecanismo de reclamações:
Qualquer processo rotineiro através do qual reclamações a respeito de impactos negativos
relacionados ao negócio sobre os direitos humanos ou o meio ambiente podem ser
formuladas e onde medidas corretivas podem ser buscadas.11
y

Mecanismos de reclamações podem ter base estatal ou não estatal, e eles podem ser
judiciais ou não judiciais.

Métrica:
Uma medida objetiva e verificável utilizada para avaliar condições, resultados ou tendências
(por exemplo, em relação a uma dada área, instalação, cadeia de suprimento, empresa,
processo ou sistema).
y

O Accountability Framework utiliza esse termo, ao invés do termo estreitamente
relacionado ‘indicador’, embora os termos possam frequentemente ser usados de forma
intercambiável.

Modos de vida:
O modo de subsistência de uma pessoa ou grupo, a partir do meio ambiente ou na
economia—incluindo provisões para as necessidades básicas e garantia de acesso a
comida, água limpa, saúde, educação, moradia e materiais necessários para sua vida e
conforto—tanto através do seu próprio uso direto dos recursos naturais como através de
intercâmbio, permuta, comércio ou engajamento no mercado. Ele abrange as capacidades,
ativos e atividades necessárias para assegurar as necessidades da vida.12

11

Adaptado dos Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos da ONU

12

Fonte: Princípios e Critérios da RSPO

Termos e Definições

Modos de vida tradicionais:
Os meios tradicionais nos quais povos indígenas e comunidades locais se adaptaram ao
seu entorno, usando a cultura, valores e leis tradicionais para assegurar seus modos de vida
e manter, preservar e transmitir para gerações futuras sua identidade espiritual e cultural.
y

Atividades tradicionais como a tecelagem, pesca, caça, agricultura itinerante e criação
de animais selvagens podem evoluir para explicar as circunstâncias sociais, políticas e
econômicas contemporâneas em transformação, mas não necessariamente perdem
suas origens no modo de vida tradicional.13

Monitoramento:
Uma função contínua que usa a coleta sistemática de dados em métricas específicas para
avaliar e documentar a extensão na qual as ações, progresso, desempenho e conformidade
estão sendo desenvolvidos ou alcançados.
Não conformidade:
O estado de não cumprimento ou não atendimento (ou apenas cumprimento ou
atendimento parcial) de uma determinada legislação, padrão, compromisso ou meta. No
contexto do Accountability Framework, o não cumprimento de compromissos voluntários,
a não conformidade com a legislação aplicável e os impactos adversos para os direitos
humanos reconhecidos internacionalmente são considerados casos de não conformidade.
Não conversão (sinônimo: livre de conversão):
Produção, aquisição ou investimentos financeiros em commodities que não causam
ou contribuam para a conversão de ecossistemas naturais (conforme definido no
Accountability Framework).

13

y

Livre de conversão se refere a não conversão bruta de ecossistemas naturais, o que é
especificado pelo Accountability Framework como política e meta apropriadas sobre
essa questão para empresas e cadeias de suprimento.

y

Os termos “livre de conversão” e “não conversão” são usados ao invés de “conversão
zero”, porque “zero” pode implicar uma abordagem absolutista que pode estar em
desacordo com a necessidade de, às vezes, acomodar níveis mínimos de conversão
no nível local, visando facilitar a conservação ideal e os resultados da produção (veja
definição de nível mínimo [de conversão/desmatamento]).

Fonte: Padrão 6 do SES PNUD: Povos Indígenas
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Não desmatamento (sinônimo: livre de desmatamento):
Produção, aquisições ou investimentos financeiros em commodities que não causem ou
contribuam para o desmatamento (conforme definido no Accountability Framework).
y

Livre de desmatamento se refere ao não desmatamento bruto de florestas naturais, o
que é especificado pelo Accountability Framework como política e meta apropriadas
sobre essa questão para empresas e cadeias de suprimento.

y

No contexto do Accountability Framework, desmatamento se refere à perda de floresta
natural (veja definição de desmatamento).

y

A AFi reconhece a Abordagem de Alto Estoque de Carbono (AAEC, em inglês ‘High
Carbon Stock Approach—HCSA’) como uma ferramenta prática para implementar o não
desmatamento nos trópicos, nos contextos onde a ferramenta tem sido validada14.

y

Os termos “livre de desmatamento” e “não desmatamento” são usados ao invés de
“desmatamento zero”, porque “zero” pode implicar uma abordagem absolutista que
pode estar em desacordo com a necessidade de, às vezes, acomodar níveis mínimos de
conversão no nível local, no âmbito de facilitar a conservação ideal e os resultados da
produção (veja definição de nível mínimo [de conversão/desmatamento]).

Negociação coletiva:
Todas as negociações que ocorram entre um empregador, um grupo de empregadores,
ou uma ou mais organizações patronais, de um lado, e uma ou mais organizações de
trabalhadores, no outro, para: (i) determinação de condições de trabalho e termos de
contratação; e/ou (ii) regulação de relações entre empregadores e trabalhadores; e/ou (iii)
regulação de relações entre empregadores ou suas organizações e uma organização de
trabalhadores ou organizações de trabalhadores.15
Nível mínimo (de desmatamento ou conversão):
Uma pequena quantidade de desmatamento ou conversão que seja insignificante
no contexto de um determinado local devido à sua pequena área e porque não afeta
significativamente os valores ecológicos dos ecossistemas naturais ou os serviços e valores
que eles fornecem às pessoas.

Para mais informações sobre a aplicação atual dessa ferramenta—incluindo os contextos nos
quais ela está aplicada, testada e preparada para rastreamento—veja o painel de aplicação e testes
da AAEC (http://highcarbonstock.org/further-resources/hcsa-application-and-trials-dashboard) e a
nota de orientação sobre aplicação em diferentes contextos (http://highcarbonstock.org/wp-content/
uploads/2018/10/AdviceNote18-1-EC-Membership-Global-Requirements-070918.pdf).
14

15

Fonte: Convenção 154 da OIT
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y

Níveis mínimos de desmatamento ou conversão na escala do local não necessariamente
violam os compromissos de não desmatamento ou não conversão. No entanto, esta
disposição não sanciona a conversão substancial de florestas ou ecossistemas naturais
para ampliar as áreas de produção de commodities.

y

Para serem considerados consistentes com os compromissos de não desmatamento ou
conversão, os níveis mínimos devem geralmente atender às seguintes condições:

y

+

Não exceder os limites cumulativos que são pequenos, tanto em termos absolutos
(por exemplo, não mais do que alguns hectares) quanto em relação à área em
questão (por exemplo, não mais do que uma pequena proporção da área.). Os níveis
de conversão ou desmatamento devem ser avaliados cumulativamente no espaço e
no tempo; várias pequenas instâncias de conversão podem levar a que um produtor
seja considerado não conforme com os compromissos.

+

Não resultar na perda de valores biológicos, sociais ou culturais importantes, por
exemplo, conforme definido na abordagem de Alto Valor de Conservação.

+

Se planejados com antecedência, que sejam especificados como resultado de um
processo de planejamento integrado e participativo de uso do solo, que segue boas
práticas para alcançar resultados ambientais e sociais (por exemplo, conforme
especificado no Princípio Fundamental 7).

+

Se não planejados antecipadamente (por exemplo, se resultantes de invasão não
autorizada ou outras atividades imprevistas), são tratados por meio de ações efetivas
para prevenir sua repetição, remediar danos e restaurar os valores de conservação o
quanto for necessário

Mesmo quando os níveis mínimos de desmatamento ou conversão não possam ser
motivo para exclusão de cadeias de suprimento éticas, eles ainda devem requisitar
a remediação (incluindo restauração e/ou compensação) na extensão em que eles
resultem em impactos prejudiciais para os valores de conservação ou direitos humanos.

Parte interessada (sinônimo: ‘stakeholder’):
Uma pessoa, grupo ou organização com participação nos investimentos de produção,
comercialização e financeiros da empresa, com a capacidade de influenciar os resultados
dessas atividades e/ou com o potencial de serem afetados por essas atividades.
Patrimônio cultural:
O legado de ativos físicos e intangíveis que um grupo ou sociedade herda de gerações
passadas, mantém no presente e preserva para gerações futuras. Isso pode incluir (i)
formas tangíveis de patrimônio cultural, como, por exemplo, objetos móveis ou imóveis,
propriedades locais ou estruturas contendo valores arqueológicos, paleontológicos,
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históricos, culturais, artísticos ou religiosos; (ii) características naturais únicas que
englobam valores culturais sagrados, tais como bosques, rochas, lagos e quedas-d’água; e
(iii) formas intangíveis de cultura, definidas como as práticas, inovações, representações,
expressões, conhecimentos e habilidades—assim como os instrumentos, objetos, artefatos
e espaços culturais associados com a eles.16
Pequeno produtor:
Produtores de pequena escala de produtos agrícolas e florestais que são distintos dos
produtores de larga escala encontrados em contexto semelhante em virtude de várias ou
de todas as seguintes características:
y

Alto grau de dependência do trabalho familiar.

y

Lucros acumulados essencialmente para o proprietário da fazenda ou floresta, ou sua
família.

y

A fazenda ou floresta prove uma fonte primária de renda para o pequeno proprietário.

y

As unidades de produção tem uma pegada fundiária relativamente pequena
(relativamente à variedade de tamanhos das unidades de produção para uma
determinada commodity ou região)

y

Recursos familiares são alocados tanto para os cultivos de subsistência como para os
cultivos comerciais.

y

Uso relativamente baixo de insumos agrícolas e geralmente com baixa produtividade e
produção.

y

Restrições econômicas significantes, tais como a falta de ativos de capital e baixo
acesso a finanças.

y

Restrições de informação significativas, incluindo a falta de conhecimento técnico e
baixo acesso a informação de mercado.

De acordo com os critérios e parâmetros apontados na definição acima, numerosos
governos, agências internacionais, políticas e iniciativas setoriais estabelecem definições
mais específicas e quantitativas de pequeno produtor, que podem diferir em função
da localização, tipo de uso da terra e commodity. Quando as empresas participam de
programas de certificação, programas setoriais ou iniciativas jurisdicionais que definem a
produção de pequenos produtores, elas podem adotar tais definições quando elas refletirem
apropriadamente as características acima de forma pertinente no contexto dado.

16

Fonte: Padrão 4 do SES PNUD: Patrimônio Cultural
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Personalidade jurídica:
Um indivíduo, grupo ou entidade que é reconhecido pela legislação como sendo capaz
de ter direitos e deveres legais, incluindo processar, ser processado, possuir títulos e
participação em propriedades, e celebrar contratos.
y

Personalidade jurídica de um povo indígena não é para ser confundida com a
identificação de povos indígenas ou o reconhecimento de um estado que um particular é
identificado como povo indígena.17

Plano de engajamento de fornecedores:
Documentação das atividades, investimentos, processos, procedimentos, metodologias e
atividades que um comprador pretende implementar para garantir que seus fornecedores
cumpram os compromissos e obrigações sociais e ambientais do comprado.
Plano de implementação (também referido como plano de melhorias, plano de gestão ou
plano de ação corretiva):
Documentação das atividades, investimentos, processos, procedimentos e metodologias
que uma empresa pretende implementar no nível da base de fornecimentos para atingir e
demonstrar o cumprimento dos compromissos e obrigações ambientais e sociais. Planos
de implementação podem surgir a partir de avaliações de riscos, avaliações de lacunas e
outros processos que identificam não conformidades reais ou potenciais, impactos sociais
ou ambientais adversos ou outras necessidades de melhorias.
Povos indígenas:
Grupos distintos de pessoas que satisfazem qualquer das definições mais comumente
aceitas de povos indígenas18 que consideram (entre outros fatores) se a coletividade:

17

y

perseguiu seu próprio conceito e modo de desenvolvimento humano em um
determinado contexto socioeconômico, político e histórico;

y

tentou manter sua identidade de grupo, línguas, crenças tradicionais, costumes, leis e
instituições, visões de mundo e modos de vida distintos;

Fonte: Norma 6 do SES PNUD: Povos Indígenas

Definições comumente aceitas geralmente incluem, entre outras, aquelas fornecidas na Convenção sobre
Populações Indígenas e Tribais em Países Independentes (Convenção no 169 da OIT), o Estudo sobre o Problema
da Discriminação contra Populações Indígenas, e o Documento de Trabalho da ONU sobre o Conceito de “Povos
Indígenas”, elaborado pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Populações Indígenas.
18

21
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y

exerceu ao menos uma vez o controle e manejo das terras, recursos naturais e
territórios que ele tem ocupado e usado historicamente, com os quais ele tem uma
conexão especial e sobre os quais sua sobrevivência física e cultural depende de forma
típica;

y

identifica a si mesma como povo indígena; e/ou

y

descende de populações cuja existência é anterior à colonização das terras nas quais
ela era originalmente encontrada ou da qual ela foi então desapropriada.

Na análise dos fatores acima, nenhum deles deve ser determinante. Povos indígenas são
definidos como tais de modo independente dos termos locais, nacionais ou regionais que
podem ser aplicados a eles, como “povo tribal”, “primeiros povos”, “tribos isoladas”, “povos
das florestas” ou outros.
Práticas abusivas ou procedimentos disciplinares indevidos:
O uso de punições corporais, coerção mental ou física, ou abuso verbal de funcionários, ou
outro tratamento agressivo ou inumano no local de trabalho.19
Processador primário:
Uma empresa, cooperativa ou outra entidade que conduz a primeira etapa do
processamento depois que uma matéria-prima agrícola ou florestal é extraída. Os exemplos
incluem usinas de óleo de palma, frigoríficos, locais de agregação e esmagamento de
sementes oleaginosas, instalações de moagem úmida de café e serrarias processando toras
em madeira serrada.
Produtor:
O proprietário ou gestor de uma fazenda, propriedade, plantação ou rancho usado para
produzir produtos agrícolas, ou de uma floresta que é administrada, pelo menos em
parte, para a colheita de produtos florestais. Isso inclui pequenos produtores, grupos de
produtores e sistemas de produção pertencentes ou gerenciados pelas comunidades.
Progresso (termo relacionado: monitoramento de progresso):
Avanço em direção ao cumprimento de compromissos ambientais e sociais. ‘Progresso’
é um termo genérico que pode se referir a ações e/ou melhorias no desempenho que
demonstram—ou servem como referências confiáveis—uma mudança positiva no
cumprimento de compromissos.

19

Fonte: Norma SA8000; Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo 5º
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Rastreabilidade:
A capacidade de seguir um produto ou seus componentes através dos estágios da cadeia
de suprimento (por exemplo, produção, processamento, fabricação e distribuição).
Reivindicação:
Uma mensagem usada para descrever ou promover um produto, processo, negócio
ou serviço com respeito aos seus atributos ou credenciais de sustentabilidade. Isso
pode incluir mensagens relativas ao estabelecimento, implementação, progresso ou
cumprimento de compromissos da cadeia de suprimento.20
Relato:
Transmissão de informações de uma parte a outra sobre conformidade, desempenho ou
ações.
y

No contexto dos compromissos da cadeia de suprimento do Accountability Framework,
o relato é feito em geral de fornecedores para compradores, de empresas da cadeia de
suprimento para instituições financeiras, e de todos os tipos de empresas para partes
interessadas externas (por exemplo, governo, sociedade civil e público em geral). O
relato pode ser público (ver definição de divulgação) ou privado (por exemplo, interno,
bilateral de uma parte a outra, ou de uma parte para muitas por meio de plataformas de
comunicação com fornecedores).

Remediação e medidas corretivas:
Termos usados de forma intercambiável ou em combinação mútua, tanto para se referir ao
processo de providenciar a reparação por um impacto negativo e resultados substanciais
que possam contrabalançar, como a transformar em positivo o impacto negativo. Esses
resultados podem tomar uma variedade de formas, como por exemplo desculpas,
restituição, reabilitação, restauração, compensação financeira ou não financeira, e sanções
punitivas (tanto criminais como administrativas, como multas), bem como a prevenção do
dano através de, por exemplo, medidas ou garantias de não repetição.21

20

Adaptado de ISEAL Alliance Sustainability Claims Good Practice Guide (Version 1.0, May 2015).

21

Adaptado dos Princípios Orientadores do Quadro de Relato da ONU
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Restauração (em relação a danos ambientais):
O processo de auxiliar a recuperação de um ecossistema, e seus valores de conservação
associados, que foi degradado, danificado ou destruído.
y

O termo “restauração” também é utilizado no contexto de remediação de danos aos
direitos humanos, para o que a restauração pode vir de várias formas (por exemplo,
restauração de benefícios, emprego ou acesso à terra). Veja a Diretriz Operacional sobre
Remediação e Acesso a Medidas Corretivas.

Resultado:
Condições ou resultados sociais, ambientais ou outros.
y

Os resultados estão associados a condições “de campo” dentro de fazendas, florestas,
instalações de processamento e paisagens. Esses resultados podem também ser
avaliados e relatados em conjunto (por exemplo, no nível da unidade de negócios ou
cadeia de suprimento).

Risco:
A probabilidade de um impacto prejudicial em potencial combinado com a sua possível
gravidade.
Salário mínimo:
A remuneração recebida para uma semana padrão de trabalho por um trabalhador em um
lugar particular, suficiente para sustentar um padrão de vida decente para o trabalhador e
sua família. Dentre os elementos de um padrão de vida decente incluem-se a comida, água,
moradia, educação, cuidados com a saúde, transporte, vestuário e outras necessidades
essenciais, incluindo recursos para eventos inesperados.22
Segurança alimentar:
A condição na qual todas as pessoas, o tempo todo, têm acesso físico e econômico a
alimentação suficiente, segura e nutritiva, que atende suas necessidades e preferências
alimentares para uma vida ativa e saudável.23

22

Fonte: Global Living Wage Coalition

23

Fonte: Programa Alimentar Mundial
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Servidão por dívida:
A situação ou condição decorrente de um compromisso, por parte de um devedor,
em relação a seus serviços pessoais ou daqueles de uma pessoa sob seu controle
como garantia em função de um débito, no caso do valor desses serviços, estipulado
razoavelmente, não ser aplicado para a liquidação do débito, ou a duração e natureza
desses serviços não são respectivamente limitada e definida.24
Sistema de controle:
Um sistema para avaliar e gerenciar os atributos de matérias-primas ou produtos em seu
local de produção e/ou ao passar por uma cadeia de valor.
y

Os sistemas de controle incluem programas de certificação, sistemas de regulamentação
e execução governamental (incluindo moratórias), sistemas de gestão jurisdicional,
sistemas de controle gerenciado por traders e compradores, e sistemas comerciais.

Sistema jurisdicional:
Iniciativas de governança, monitoramento ou fiscalização implementadas por uma
jurisdição subnacional para ajudar a enfrentar desafios sociais e ambientais (por exemplo,
desmatamento, conversão de ecossistemas e impactos negativos aos direitos humanos),
e/ou aumentar os benefícios sociais e ambientais (por exemplo, modo de vida dos
agricultores, inclusão de pequenos produtores e manejo florestal sustentável).
Supervisão:
O ato de supervisionar o trabalho de um provedor de garantia (por exemplo, entidade de
verificação) para assegurar a qualidade e a legitimidade do processo de verificação.
Suspensão:
Ação de um comprador para interromper temporariamente a compra de um fornecedor
enquanto continua a engajar o fornecedor para resolver e remediar não conformidade ou
outros problemas identificados.

Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas
Análogas à Escravatura, Artigo 1º
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Trabalhadores vulneráveis:
Trabalhadores que podem estar em maior risco de ter seus direitos violados e para os quais
proteções especiais devem ser aplicadas. Vulnerabilidade não é um termo ou descritor
absoluto e é influenciado por vários fatores que podem mudar dependendo da região
geográfica, indústria ou estação do ano, por exemplo. Esses tipos de fatores ao longo das
cadeias de suprimento globais podem criar vulnerabilidades específicas para populações
como mulheres, trabalhadores jovens, trabalhadores migrantes, populações minoritárias
(grupos indígenas e populações locais) e trabalhadores temporários.25
Trabalho forçado ou compulsório:
Qualquer trabalho ou serviço que é extorquido de qualquer pessoa sob uma ameaça de
qualquer punição e para o qual a dita pessoa não tenha se oferecido voluntariamente,
incluindo todas as formas de servidão por dívidas e tráfico humano para fins de trabalho
forçado.26
Trabalho infantil:
Qualquer trabalho realizado por criança mais nova que a(s) idade(s) especificada(s) na
definição acima para uma criança, exceto conforme previsto na Recomendação 146 da OIT
[2]
Trabalho que prive crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que seja
perigoso para seu desenvolvimento físico e mental. Padrões internacionais27 estabelecem
a idade mínima geral de admissão para emprego ou trabalho aos 15 anos (13 para trabalhos
leves) e uma idade mínima para trabalho perigoso aos 18 (16 dentro de certas condições
rigorosas). Eles estabelecem a possibilidade de estabelecer inicialmente a idade mínima
geral aos 14 (12 para trabalhos leves) onde as estruturas econômicas e educacionais são
insuficientemente desenvolvidas.
y

Trabalho perigoso é o trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias nas quais ele é
executado, é capaz de comprometer a saúde, segurança ou moral de pessoas jovens.28

25

Fonte: baseado na definição de trabalhadores vulneráveis da Ethical Trade Initiative

26

Fonte: Convenção 29 da OIT, Artigo 2; Protocolo 29 da OIT, Artigo 1

27

Fonte: Convenção 138 da OIT

28

Fonte: Convenção 138 da OIT, Artigo 3º; Recomendação 190 da OIT
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y

Crianças com idades entre 13 e 15 anos podem fazer trabalhos leves, desde que não
prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, ou impeçam sua frequência escolar ou
participação em orientação ou treinamento vocacional.29

Trader:
Uma empresa que compra e vende matérias-primas ou materiais processados agrícolas
ou florestais. Traders normalmente também fornecem serviços de transporte para esses
produtos. Empresas de trading podem também engajar-se com processadores primários e
secundários.
Tráfico humano:
O recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou receptação de pessoas, por meio
de ameaça ou uso de força ou outra forma de coerção, abdução, fraude, artifício, abuso
de poder ou de posição de vulnerabilidade, ou entrega ou recebimento de pagamentos
ou benefícios para alcançar o consentimento de uma pessoa com controle sobre
outra pessoa, para o propósito de exploração. Tal exploração deve incluir, no mínimo, a
exploração da prostituição de terceiros ou outras formas de exploração sexual, trabalho
forçado ou serviços, escravidão ou práticas similares a escravidão, servidão ou remoção de
órgãos.30
Unidade de produção:
Uma porção discreta de terra na qual o produtor cultiva plantações agrícolas, maneja
madeira ou cria rebanhos animais.
Varejista:
Uma empresa que vende produtos diretamente para consumidores individuais. Isso inclui
supermercados, lojas de conveniência, lojas de artigos de madeira e construção para o lar,
lojas de artigos de decoração, varejistas online, cadeias de restaurantes e similares.

29

Fonte: Convenção 138 da OIT, Artigo 7º

30

Protocolo de Palermo, Artigo 3
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Verificação:
Avaliação e validação de conformidade, desempenho e/ou ações relativas a um
compromisso, padrão ou meta declarado. Os processos de verificação normalmente
utilizam dados de monitoramento, mas podem também incluir outras fontes de informação
e análise. Definições relacionadas incluem as seguintes:
y

Verificação de primeira parte: verificação conduzida pela própria empresa, porém
executada por pessoal não envolvido na concepção ou implementação das operações
sendo verificadas.31

y

Verificação de segunda parte: verificação conduzida por uma entidade afim com
participação na empresa ou operação sendo avaliada, tal como o cliente empresarial de
uma operação de produção/processamento ou um contratante que também fornece
outros serviços além da verificação.

y

Verificação de terceira parte: verificação conduzida por uma entidade independente
que não fornece outros serviços à empresa.

Termos e Definições

Anexo: Definições por tema
Definições relacionadas ao desmatamento,
conversão e proteção de ecossistemas
Compensação (em relação a danos
ambientais)
Conversão
Data-limite (relativa a compromissos de
não desmatamento e não conversão)
Data prevista
Degradação
Desmatamento
Desmatamento líquido
Desmatamento líquido zero
Ecossistema natural
Floresta
Floresta natural
Floresta plantada
Não conversão (sinônimo: livre de
conversão)
Não desmatamento (sinônimo: livre
de desmatamento)
Nível mínimo (de desmatamento
ou conversão)
Restauração (em relação a danos
ambientais)
Definições relacionadas aos direitos
humanos
Defensores de direitos ambientais
e humanos
Mecanismo de reclamaçõe
Remediação e medidas corretivas

Definições relacionadas aos povos indígenas
e comunidades locais
Comunidade local
Consentimento Livre, Prévio e
Informado (CLPI)
Direitos consuetudinário
Direitos consuetudinários
Modos de vida
Modos de vida tradicionais
Patrimônio cultural
Personalidade jurídica
Povos indígenas
Segurança alimentar
Definições relacionadas aos direitos
dos trabalhadores
Benefícios justos
Criança
Discriminação
Jornada de trabalho legal e decente
Liberdade de associação
Locais de trabalho seguros e saudáveis
Negociação coletiva
Práticas abusivas ou procedimentos
disciplinares indevidos
Salário mínimo
Servidão por dívida
Trabalhadores vulneráveis
Trabalho forçado ou compulsório
Trabalho infantil
Tráfico humano
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Definições relacionadas aos compromissos
voluntários e seu contexto legal e
jurisdicional
Compromisso (sinônimo: compromisso
da empresa)
Legislação aplicável
Sistema jurisdicional
Definições dos diferentes tipos de atores da
cadeia de suprimento
Comprador
Empresa
Empresa ao final da cadeia
Empresa ao início da cadeia
Fabricante
Final da cadeia
Fornecedor
Grupo corporativo
Início da cadeia
Parte interessada (sinônimo:
‘stakeholder’
Pequeno produtor
Processador primário
Produtor
Trader
Varejista
Definições relacionadas à gestão
da cadeia de suprimento
Avaliação de lacunas
Base de fornecimentos
Exclusão
Mapeamento da cadeia de suprimento
Material certificado como
identidade preservada
Material certificado como segregado
Plano de engajamento de fornecedores

Plano de implementação (também
denominado plano de melhorias,
plano de gestão ou plano de ação
corretiva)
Rastreabilidade
Sistema de controle
Suspensão
Unidade de produção
Definições relacionadas à avaliação de riscos
e resultados
Avaliação de risco
Avaliação prévia (sinônimo: ‘due
diligence’)
Ações
Baixo risco
Conformidade (termo relacionado:
monitoramento de conformidade)
Desempenho (termo relacionado:
monitoramento de desempenho)
Não conformidade
Progresso (termo relacionado
monitoramento de progresso)
Resultado
Risco
Definições relacionadas ao monitoramento,
verificação, relato e reivindicações
Auditoria/Controle
Divulgação
Garantia
Metric
Monitoramento
Reivindicação
Relato
Supervisão
Verificação
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