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Avaliação e planejamento da implementação de compromissos de compra de soja

• O planejamento da implementação de compromissos 
requer integrar as políticas da empresa, bem como 
garantir a estrutura, capacidade interna e mandato 
adequados para tal implementação. 

• No mínimo, um plano de implementação deve cobrir 
QUE atividades serão executadas, QUEM irá executá-
las e QUANDO serão executadas. 

• A definição das atividades principais – o QUE – envolve 
o planejamento da rastreabilidade, avaliação de risco, 
engajamento de fornecedores, implementação de 
sistema de controle de compras, e do monitoramento, 
verificação e relato. Todos esses elementos são 
contemplados por Notas Informativas específicas do 
Kit de Ferramentas para a Soja.

Pontos Principais

Figura 1. A abordagem de 5 elementos para a compra responsável de soja.

Abordagem de 5 elementos

Estabelecer um sistema 
de controle de compras

Compreender os 
riscos da cadeia de 

fornecimento

Engajar fornecedores

Monitorar, veri� car 
e reportar

Estabelecer metas e planejar 
a implementação

• A atribuição de responsabilidades e a construção de 
apoio interno – o QUEM – usualmente inclui superar a 
‘desconexão’ entre a tomada de decisão na matriz e as 
opiniões das equipes no resto da organização.

• O desenvolvimento de um cronograma – o QUANDO 
– incluirá a definição de metas internas e externas 
com prazos definidos e objetivos de longo prazo, com 
base no conhecimento da cadeia de fornecimento, 
incluindo a complexidade, tipo e número de 
fornecedores.
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Objetivos dessa nota informativa
Essa nota informativa faz parte do Kit de Ferramentas para a Soja (Soy Toolkit)1. Está relacionada 
ao elemento “Avaliar e planejar a implementação” da abordagem de 5 elementos para a compra 
responsável de soja (veja Figura 1). 

As empresas comprometidas a comprar soja de modo responsável normalmente já possuem 
políticas definindo as questões ambientais e sociais que elas gostariam de tratar e as metas que elas 
pretendem atingir. Para desenvolver compromissos sólidos, as empresas precisam passar por etapas 
importantes, levando em consideração uma análise da situação atual e a identificação de objetivos 
internos. Planos de implementação são um recurso útil para consolidar a compreensão da estratégia, 
etapas, responsabilidades e cronogramas, permitindo monitorar o progresso e promover revisões. 
Nessa Nota Informativa, as empresas que assumiram compromissos encontrarão um resumo dos 
cinco elementos e informação útil sobre como elaborar um plano de implementação para dar vida 
a seus compromissos e possibilitar a definição de responsáveis pelo progresso. Este material foi 
elaborado com base em comentários e contribuições recebidas de empresas compradoras de soja, 
desenvolvedores de ferramentas e organizações não governamentais. 

Quadro 1. Possuindo uma política sólida de compra de soja

Principais passos, ferramentas e abordagens para desenvolver 
e colocar em prática um plano de implementação
A implementação de compromissos tem maior probabilidade de sucesso quando se consideram 
as políticas, processos e iniciativas existentes na empresa. Desta forma, o planejamento da 
implementação envolve integrá-los conforme apropriado, bem como garantir capacidade interna 
e estrutura adequadas para sua implementação. No mínimo, um plano de implementação deve 
abranger QUE atividades serão executadas, QUEM irá executá-las e QUANDO serão executadas. 
Planos mais detalhados podem também incluir quais sistemas e recursos serão utilizados para apoiar 
cada atividade.

1

1.  Reúna todos os compromissos feitos pela sua empresa que podem ser relevantes para a compra de soja e 
use-os como um ponto de partida para a nova política3.

2.  Identifique tópicos (sociais, ambientais, econômicos, de governança) que são ou que devem se tornar 
importantes para o setor da soja4 e questões centrais levantadas nos principais fóruns de discussão  
do setor5.

3.  Revise o que sua empresa está fazendo para implementar compromissos existentes e o nível atual de 
desempenho na sua base de fornecimento6.

4.  Compare as políticas de sua empresa com aquelas dos seus competidores para estabelecer referências de 
seu desempenho e identificar áreas para colaboração7.

5.  Considere o nível atual de engajamento interno e integração entre matriz e escritórios regionais e equipes 
que darão suporte para a implementação.

6.  Defina seu objetivo para cada tópico com base nas expectativas das partes interessadas, no que você já está 
fazendo e no que é realizável.

7.  Assegure que sua política seja clara e que cubra os componentes principais: tópicos a serem tratados, metas, 
escopo de aplicação, cronograma, data limite, forma de verificação do cumprimento da política e definições.

8.  Comunique sua política internamente e para as principais partes interessadas.

Empresas compradoras de soja necessitam desenvolver planos para compromissos sólidos. Uma vez que o 
principal público alvo do Kit de Ferramentas para a Soja é composto de empresas que já possuem compromissos, 
essa nota não se concentrará sobre como desenvolver uma política, mas em como planejar a implementação 
de políticas existentes2. De forma resumida, as principais etapas para assegurar uma política sólida em 
funcionamento são:
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Desenvolva a estratégia de implementação01
Existem diferentes tipos de empresas, operando em diferentes estágios da cadeia de fornecimento, 
com diferentes níveis de relevância e engajamento. Em reconhecimento a essa diversidade, as 
empresas podem definir a estratégia mais efetiva para implementar seus compromissos, levando  
em consideração:

Unidades de negócio: empresas ao final da cadeia podem também decidir implementar seus compromissos em 
unidades de negócios com maior pegada de soja, onde mais soja é usada e, então, ampliar para outras unidades  
de negócio.

Nestle: compras responsáveis de soja12 

"Em 2018, adquirimos cerca de 477.000 toneladas de soja. A vasta maioria dos produtos de soja que 
compramos é usada em rações para animais, de forma que ‘Nestlé Purina PetCare’ lidera nossas 
atividades de compra responsável nessa área."

Alcance da cadeia de fornecimento: empresas no início da cadeia podem iniciar a implementação verificando seus 
fornecedores diretos e, então, aumentar gradualmente o escopo para incluir fornecedores indiretos.

Alcance geográfico: as empresas podem iniciar a implementação de suas políticas em regiões ou países de alto risco 
e, então, expandir para outras áreas de fornecimento.

Empresas ao final da cadeia podem iniciar um primeiro nível de implementação com as  
compras diretas de soja e, então, expandir para ingredientes com soja embutida , considerando  
os níveis de maturidade da verificação de soja.

Nível 1: Soja e seus derivados adquiridos diretamente

Nível 2: Ração Animal para a produção de carne

Nível 3: Ovos e laticínios

Nível 4a: Carne em alimentos processados

Nível 4b: Ovos e laticínios em alimentos processados

Nível 5: Soja e seus derivados de fontes indiretas diversas (lecitina, derivados em produtos de  
higiene pessoal)

Diretrizes para compra de soja sustentável do Consumer Goods Forum (CGF)10

"É recomendado às empresas conduzir uma avaliação de materialidade em toda a amplitude das suas 
compras de produtos para determinar o escopo das suas políticas individuais de compras."

O CGF recomenda o uso do Quadro da Escala de Mensuração da Soja11 (‘Soy Measurement 
Ladder Framework’) para compreender onde a soja pode estar presente e planejar o progresso na 
implementação de cada nível.

Níveis da pegada da soja na escala CGF sobre soja:

*Soja embutida (embedded soy em inglês): soja presente indiretamente em alimentos de origem animal através da ração.

Política de Soja da Mars8 

"Mais de 70 por cento da soja mundial é cultivada nos EUA, Argentina e Brasil. Nosso foco inicial é o Brasil, 
onde florestas de alta sensibilidade têm sido historicamente convertidas para agricultura e pecuária."

Política de Soja Sustentável da Cargill9

"Nós iremos proporcionar, em longo prazo, amplas transformações no setor e na paisagem. Iremos 
adotar mudanças na nossa cadeia de fornecimento direta, enquanto trabalhamos em estreita 
colaboração comas principais partes interessadas, incluindo nossos fornecedores diretos e indiretos, 
clientes, comunidades, governos, organizações não governamentais, academia e outros conforme 
necessário, para alcançar nosso compromisso."
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Iniciativas no setor da soja: O Grupo de Trabalho do Cerrado (GTC)

O GTC foi estabelecido em 2017 e se originou do  Grupo de Trabalho de Soja, que era responsável por negociar 
uma moratória na Amazônia.  Ele foi estabelecido como uma entidade independente, responsável por negociar 
os termos de um acordo entre produtores, indústria, organizações de consumidores e sociedade civil, bem 
como de um plano de ação para eliminação do desmatamento no bioma Cerrado do Brasil.

O objetivo comum do GTC é “Eliminar, na menor escala de tempo possível, o desmatamento no bioma Cerrado, 
reconciliando a produção de soja com interesses ambientais, econômicos e sociais”, onde desmatamento é 
definido pelo GTC como a conversão de vegetação nativa.

As organizações membro do GTC são:

• Membros da Indústria: Abiove, ADM, Amaggi, ANEC, Bunge, Cargill, Cofco, Glencore, Louis Dreyfus Company

• Membros da Sociedade Civil: Earth Innovation Institute, Imaflora, IPAM, TNC, WWF

• Organizações de Produtores: Sociedade Rural Brasileira

• Instituições Governamentais e Financeiras: Banco do Brasil, INPE, MAPA, MMA, Serviço Florestal

• Varejistas (bens de consumo): Carrefour, Walmart (Source: GTC Briefing – February 2019)
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Elementos e Objetivos Exemplos de marcos de referência Exemplos de ações

Objetivo 1: Identifique a origem de 
toda a soja adquirida

Veja o Kit de Ferramentas para 
a Soja – Nota Informativa 02.A 
“Rastreabilidade e transparência na 
cadeia de fornecimento da soja”, em 
www.soytoolkit.net/element2

Até 2019, alcançar 100% da 
rastreabilidade até o município em 
países de alto risco

50% de rastreabilidade até a 
propriedade até 2019, 75% até 
metade de 2020 e 100% até o fim  
de 2020

• Definir o significado de “rastreabilidade 
até a origem”

• Coletar informação de rastreabilidade 
dos seus fornecedores diretos

• Utilizar plataformas abertas, 
engajamento de fornecedores ou seu 
próprio programa para mapear sua 
cadeia de suprimento

• Produzir e atualizar indicadores para 
volumes: “origem conhecida” e “origem 
desconhecida”

Objetivo 2: Classifique toda a soja 
comprada em nível de risco e 
priorize fornecedores e áreas para 
ação

Veja o Kit de Ferramentas para a Soja 
– Nota Informativa 02.B “Análise de 
risco para a soja: priorização para o 
engajamento positivo”, em 
www.soytoolkit.net/element2

Até 2019, definir risco e identificar 
municípios de alto risco

Até 2020, definir fornecedores 
prioritários para engajamento

• Traduzir os requisitos da política em 
fatores de risco

• Avaliar o desempenho dos 
fornecedores

• Avaliar risco geográfico

• Classificar o risco de áreas e 
fornecedores e priorizar para ação

Objetivo 3: Engaje todos os 
fornecedores e/ou regiões 
prioritários em um programa para 
alcançar seu compromisso

Veja o Kit de Ferramentas para a Soja 
– Nota Informativa 03 “Engajamento 
de fornecedores: trabalhando com 
fornecedores para implementar 
compromissos de compra 
responsável para a soja”, em 
www.soytoolkit.net/element3

Até 2019, desenvolver um plano 
de engajamento com foco em 
fornecedores e regiões prioritárias

Até 2020, 80% dos fornecedores 
prioritários estarão engajados em 
um programa

• Determinar em qual nível engajar

• Priorizar intervenções

• Compreender práticas correntes e 
lacunas

• Engajar com iniciativas de 
fornecedores e regiões

Defina das atividades principais – o QUE02
Independente da estratégia adotada para priorizar a implementação, as empresas necessitarão passar 
pelos diferentes elementos de implementação (Figura 1). Um bom plano de implementação precisa 
incluir marcos de referência ou metas por etapa (os chamados milestones) robustos para permitir a 
implementação progressiva dos objetivos. Os marcos de referência devem ser ‘SMART’ (específicos, 
mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais), e podem ser usados como a estrutura básica de uma 
matriz de monitoramento e relato. Os marcos de referência devem ter ações específicas associadas a 
eles (veja Tabela 1).

Tabela 1. Elementos, objetivos e exemplos de resultados e ações para planejar a implementação 
de uma política de compra.

http://www.soytoolkit.net/element2
http://www.soytoolkit.net/element2
http://www.soytoolkit.net/element3
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Designe equipe responsável pela implementação e con-
strua apoio interno – o QUEM03

A implementação de compromissos de compra responsável envolve diversos setores de uma 
empresa, incluindo setores de compras, sustentabilidade, lideranças sênior, comunicação, 
vendas e equipes de campo. Em muitas empresas pode haver uma ‘desconexão’ entre a tomada 
de decisão na matriz, que é onde os compromissos geralmente são feitos, e as opiniões das 
equipes no resto da organização. Desta forma, construir suporte deve ser uma parte central do 
processo. Para implementar a política, as principais ações são:

• Identifique um líder ou equipe líder para ser responsável por coordenar o monitoramento e relato 
de progresso com as equipes envolvidas.

• Garanta a integração de objetivos de compra responsável dentro de uma estratégia de negócios 
mais ampla para compra, e tente incluir incentivos internos relacionados ao cumprimento dos 
compromissos para os compradores. 

• Identifique equipes que estarão envolvidas na implementação e as envolva desde o começo, 
buscando seu apoio na definição de etapas e ações.

• Empodere as equipes envolvidas através de atividades de sensibilização e de construção de 
capacidades. Considerar um esforço especial para engajar a equipe de compras, já que eles serão 
as pessoas a engajar os fornecedores para cascatear a implementação. 

Também é importante considerar quando você necessitará de um parceiro externo para apoiar 
a implementação e as ações que devem ser tomadas pelos seus fornecedores.

Objetivo 4: Implemente um sistema 
de controle de compras

Veja o Kit de Ferramentas para a Soja 
– Nota Informativa 04 “Incorporando 
políticas de compra responsável em 
sistemas de controle de compras”, em 
www.soytoolkit.net/element4

Até 2019, um sistema de controle de 
compras estará desenvolvido

Até 2020, o sistema de controle de 
compras cobrirá 70% do volume de 
soja (por exemplo, implementação 
será iniciada no Brasil e então 
ampliada para outros países)

• Definir os requisitos mínimos para 
aprovar um fornecedor

• Definir caminhos para reintegração de 
fornecedores suspensos

• Desenvolver e implementar um  
sistema para operacionalizar a política 
de compra

Objetivo 5: Monitore, verifique e 
relate o progresso em relação à 
conformidade

Veja o Kit de Ferramentas para a Soja 
– Documento para Discussão 05.A 
“Compromissos de compra de soja: 
monitoramento e comunicação de 
progresso”, em 
www.soytoolkit.net/element5

Até 2019, o sistema de 
monitoramento e os indicadores de 
desempenho estarão desenvolvidos

Até 2020, o primeiro relatório de 
progresso será divulgado

• Definir o escopo do monitoramento 
e os indicadores de desempenho

• Desenhar seu sistema de 
monitoramento

• Implementar o monitoramento

• Relatar internamente e entrar em 
ação

• Relatar externamente e aprimorar a 
transparência

http://www.soytoolkit.net/element4
http://www.soytoolkit.net/element5
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Comunique, utilize e revise o plano05
Uma implementação rápida é encorajada e, quando combinada com comunicação proativa, é 
útil para minimizar não conformidades. Consequentemente, a comunicação do compromisso 
e da forma em que ele será atingido é crucial. Uma empresa pode escolher compartilhar seu 
plano de ação de forma a engajar mais efetivamente com parceiros na implementação, alinhar 
equipes gerenciais, ou para relatar seus esforços para o mercado. Ou a empresa pode decidir ter 
essas ações como um plano interno, mas é essencial que exista um caminho explícito designado 
para atingir os marcos de referência planejados.

Sugere-se que as empresas criem um sumário executivo para comunicação externa, que possa 
ser adaptado para diferentes públicos (com formato e linguagem diferenciados), de forma a 
atingir todas as partes interessadas relevantes, especialmente produtores.

Um plano de implementação é um documento vivo. A implementação das atividades 
planejadas deve ser monitorada e o resultado deve ser utilizado para revisar a estratégia e 
atualizar o plano, ajustando os marcos e os cronogramas se necessário. Além disto, os planos 
são desenvolvidos com base na melhor informação disponível no momento. Empresas devem 
ativamente identificar lacunas e novas ferramentas e instrumentos para atualizar o plano.

Desenvolvendo um cronograma – o QUANDO04
Defina metas internas e externas com prazos definidos e objetivos de longo prazo, com base 
no conhecimento da sua cadeia de fornecimento, incluindo complexidade e o tipo e número 
de fornecedores. Prazos finais devem ser ambiciosos, porém realistas. A iniciativa Accountability 
Framework (AFi) fornece orientação sobre metas com prazos definidos:

• Metas relacionadas ao controle do desmatamento e conversão especificam o cumprimento 
dos compromissos o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo em que reconhecem 
capacidades diferentes para implementação e a importância de enfatizar a inclusão 
(especialmente de pequenos produtores) para atingir escala e assegurar uma mudança 
duradoura. As metas das empresas têm como referência e se alinham com objetivos e metas 
mais amplos aplicáveis, como a Declaração sobre Florestas de Nova York ou compromissos 
setoriais mais amplos, o que ocorrer primeiro. 

• Compromissos relacionados aos direitos humanos especificam marcos de referência com 
prazos determinados para implementação, monitoramento e verificação, reconhecendo a 
obrigação da empresa para respeitar integralmente os direitos humanos em todos  
os momentos.

• No caso da implementação ser escalonada entre diferentes grupos de produtos, segmentos 
de negócios ou níveis de fornecedores (por exemplo, direto ou indireto), um cronograma 
temporal de implementação é especificado por segmento. Esse sequenciamento prioriza 
áreas para as quais impactos ambientais e sociais adversos são potencialmente mais 
significativos.
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Principais desafios e abordagens alternativas

Plano de implementação para engajamento em iniciativas

Para alcançar de forma efetiva seus compromissos, as empresas têm se engajado não somente 
com fornecedores, mas também além da sua cadeia de fornecimento direto, com pares e 
outras partes interessadas para alinhar estratégias, atualizar políticas e aumentar a eficiência 
e progresso da implementação considerando desafios comuns. Existem muitas áreas onde a 
colaboração pré-competitiva com atores de outras cadeias de fornecimento pode tornar essas 
abordagens mais efetivas. Atividades além da cadeia de fornecimento, em paisagens ou entre 
setores, tendem a envolver um amplo leque de atores, incluindo governos, organizações da 
sociedade civil, comunidades e os próprios produtores.

Um fator fundamental no planejamento é a criação e identificação de oportunidades para 
alinhar e colaborar com outras empresas e partes interessadas em ações mais abrangentes em 
termos de paisagem ou setor. Isso contribui para construir massa crítica para alcançar escala e 
para tratar questões que não podem ser resolvidas através cadeias de fornecimento individuais. 
Isso também pode fornecer oportunidades para maximizar impactos positivos locais.

No entanto, a forma de distribuir responsabilidade por um plano que envolve muitos 
atores diferentes e a maneira de integrar progresso de uma iniciativa com os indicadores de 
desempenho específicos das empresas ainda é um desafio. Algumas iniciativas buscando 
tratar destas questões para paisagens e jurisdições são: IdH Verified Sourcing Areas13; US 
Commodities and Jurisdictions14; e Landscape Standard15. Para iniciativas setoriais, como o Soft 
Commodities Forum e o Grupo de Trabalho do Cerrado (GTC), é esperado que os resultados 
provenientes dessas iniciativas sejam incorporados nas práticas das empresas.

https://www.idhsustainabletrade.com/publication/what-are-verified-sourcing-areas-vsas/
https://commoditiesjurisdictions.wordpress.com/
https://commoditiesjurisdictions.wordpress.com/
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publication/what-are-verified-sourcing-areas-
vsas/

14  https://commoditiesjurisdictions.wordpress.com/

15  Uma nota informativa específica sobre iniciativas  
em escala de paisagem será desenvolvida em 2019  
e integrada ao kit de ferramentas para a soja.  
Visite www.soytoolkit.net

http://www.proforest.net/soytoolkit
http://www.proforest.net/soytoolkit
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_acoes_resultados/copy_of_colaboracao_para_florestas_e_agricultura__cfa___27062017_1949/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_acoes_resultados/copy_of_colaboracao_para_florestas_e_agricultura__cfa___27062017_1949/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_acoes_resultados/copy_of_colaboracao_para_florestas_e_agricultura__cfa___27062017_1949/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_acoes_resultados/copy_of_colaboracao_para_florestas_e_agricultura__cfa___27062017_1949/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_acoes_resultados/copy_of_colaboracao_para_florestas_e_agricultura__cfa___27062017_1949/
https://accountability-framework.org/about-us/
https://accountability-framework.org/about-us/
https://www.proforest.net/pt/publications/responsible-sourcing-a-practical-guide
https://www.proforest.net/pt/publications/responsible-sourcing-a-practical-guide
https://www.proforest.net/pt/publications/responsible-sourcing-a-practical-guide
https://www.soytoolkit.net/element2
https://www.soytoolkit.net/element2
http://www.standardsmap.org/fefac/
http://www.standardsmap.org/fefac/
https://www.soytoolkit.net/element2
https://www.soytoolkit.net/element2
https://www.mars.com/global/about-us/policies-and-practices/soy-policy
https://www.mars.com/global/about-us/policies-and-practices/soy-policy
https://www.cargill.com/sustainability/soy/sustainable-soy-in-brazil
https://www.cargill.com/sustainability/soy/sustainable-soy-in-brazil
http://www.soytoolkit.net
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Aprenda mais e nos ajude a melhorar

Mais informação está disponível nas referências abaixo e em www.soytoolkit.net

Agradecemos também o compartilhamento de informação para melhorar essa nota 
informativa através do contato soytoolkit@proforest.net.
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