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1. INTRODUÇÃO 
O Observatório do Código Florestal (OCF) e seus 
membros têm desenvolvido estudos e apoiado os 
Estados e o governo federal em seus esforços para im-
plementar o novo do Código Florestal Brasileiro (CF). 

Entende-se que neste processo seja de extrema 
importância o envolvimento de outros setores, in-
cluindo o de compradores de produtos agrícolas. 
Os atores deste setor podem colaborar para apoiar 
a transição da ilegalidade para a legalidade no meio 
rural brasileiro, exigindo de seus fornecedores o 
cumprimento legal e apoiando sua adequação legal.

Com o objetivo de fomentar o engajamento de 
empresas é preciso, primeiramente, ouvi-las e 
compreendê-las para que se fomente os melhores 
mecanismos de sensibilização e implementação da 
legislação florestal. Neste contexto, e no âmbito do 
Observatório do Código Florestal (OCF), foi realizado 
um levantamento preliminar dos principais entraves 
à implementação do CF nas cadeias de fornecimento 
de grandes empresas.

3. RESULTADOS

O levantamento ocorreu por meio de uma pesquisa 
junto a empresas envolvidas com o setor agropecuário 
no Brasil. As empresas foram indicadas pelos membros 
do Grupo de Trabalho sobre Incentivos Econômicos 
do OCF e contatadas via o sistema de pesquisa online 
do SurveyMonkey. Diversos contatos foram realizados 
pelos membros do OCF diretamente com as empresas, 
de forma a estimular sua participação. 

O presente documento apresenta, brevemente, os prin-
cipais resultados e considerações acerca da pesquisa. 
Espera-se que esses resultados: 1- colaborem com o en-
tendimento sobre como grandes empresas têm cobrado e 
fomentado a implementação do CF e, 2- complementem a 
estratégia do OCF para engajar ainda mais o setor compra-
dor de produtos agropecuários na implementação do CF. 
O Anexo I apresenta o questionário enviado às empresas.

Os autores gostariam de agradecer aos responden-
tes da pesquisa e aos membros do OCF que desen-
volveram em conjunto o questionário, indicaram e 
engajaram as empresas.

2. OBJETIVO
O objetivo do estudo foi realizar um levantamento 
preliminar dos principais mecanismos e entraves à 
implementação do CF nas cadeias de fornecimento de 

grandes empresas privadas. Os resultados do estudo 
devem ajudar a elaborar orientações que auxiliem as 
empresas a garantir a legalidade de sua matéria-prima.

A pesquisa foi realizada entre outubro e dezembro de 
2015. Foram obtidas respostas de grandes empresas 
de praticamente todos os setores consultados, a sa-
ber: trader, processador de matéria-prima, indústria, 
restaurante, banco e provedor de insumos, com uma 
preponderância da indústria. A única exceção foi o 
setor varejista, para o qual não houve resposta. De um 
total de 49 empresas contatadas, 14 responderam o 
questionário (cerca de 30%).

As empresas respondentes consomem, em conjunto, 
todas as commodities alvo da pesquisa, a saber: soja, 
carne, couro, leite, óleo de palma ou derivados, açú-
car, produtos madeireiros de reflorestamento, pro-
dutos madeireiros de origem nativa. Também foram 
mencionados: café, cacau, cereais e frutas. 

Metade das empresas respondentes menciona ex-
plicitamente a necessidade do cumprimento ao 

CF em sua política de compra enquanto o restante 
solicita o cumprimento da lei de forma geral, sem 
explicitar o CF. 

Em cerca de 40% das respostas foi indicado que a 
política exige também o compromisso de fim do des-
matamento legal e ilegal por parte dos fornecedores, 
enquanto para cerca de 40% o compromisso é especi-
ficamente com o fim do desmatamento ilegal.

Cerca de 80% dos respondentes exigem o fim do 
desmatamento (ilegal ou legal) em sua política de compra.

Quase todos os respondentes (92%) já informaram 
a política para seus fornecedores. A figura 1 ilustra o 
status com relação a divulgação, aplicação e existên-
cia de metas ligadas às políticas de compra das em-
presas respondentes. 
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Figura 1 – Status com relação a divulgação, aplicação e metas relacionadas às políticas de compra

Ainda não informou a política 
para os fornecedores

Já informou a política 
para os fornecedores

8%

92%

Ainda não está 
aplicando a política

Já está aplicando 
a política

15%

85%

Não possui meta 
relacionada à política

Possui alguma meta 
relacionada à  política

38%

62%

Com relação às exigências incluídas nas políticas de 
compra para o cumprimento do CF, mencionou-se 
a solicitação de registro da fazenda no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) em cerca de 70% dos casos. 
Mencionou-se que, adicionalmente, são exigidos: o 
cumprimento dos requisitos sobre Reserva Legal (em 
cerca de 30% das respostas) e a necessidade de re-
cuperação de áreas de preservação permanente e de 
passivos de Reserva Legal (em 23% dos casos).

Atualmente, informações sobre a localização da fa-
zenda, CPF/CNPJ do proprietário foram indicados 
como as mais solicitadas para os fornecedores (cerca 
de 80%, vide gráfico 1). 

Empresas com metas mencionaram:
 » Atingir 100% das fazendas até 2020
 » Não ter relacionamento com fornecedores que 

promovem o desmatamento
 » Exigir o desmatamento zero desde 2000
 » Exigir o desmatamento zero desde 2010
 » Atingir 100% com origem certificada e mapeada
 »  Monitorar 100% dos fornecedores de gado

Algumas solicitações aos fornecedores 
 » Cadastro Ambiental Rural (CAR)
 » Cumprimento dos requisitos sobre Reserva Legal
 » Recuperação de áreas de preservação permanente e 

de passivo de Reserva Legal
 » Documento de origem florestal (DOF) ou guia florestal 
 » Documento de transporte desde a origem

Para a operacionalização das políticas, as empresas 
mencionaram que utilizam ou pretendem utilizar os 
mecanismos apresentados na tabela 1. 

 Mecanismo Percentual

Exigência contratual com fornecedores 71%

Auditorias externas 50%

Sistema informatizado para cruzamento 
de dados publicamente disponíveis 43%

Exigência de certificação de terceira parte 
de selos verdes como RTRS, RSPO, Bonsucro, 
RAS-Rainforest Alliance, UTZ etc.

43%

Autodeclaração de fornecedores 36%

Verificação “in loco” 36%

Monitoramento remoto (imagem de satélite) 36%

Solicitação de documentos 
comprobatórios no ato da compra 29%

Tabela 1 – Mecanismos para a operacionalização das políticas

Gráfico 1 - Informações solicitadas pelos respondentes
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Algumas empresas indicaram também a solicitação 
das certificações ProTerra, Roundtable on Responsib-
le Soy (RTRS) e Café Selo Verde - 4C.

No caso de produtos florestais, foi indicada a exigên-
cia do documento de origem florestal (DOF) ou guia 
florestal e do documento de transporte desde a ori-
gem, a fim de verificar a legalidade dos produtos. 

Documentos que não são exigidos por parte dos res-
pondentes, mas passarão a ser, incluem:

 » CAR (maior número de respostas, 50%)

 » Plano de Regularização Ambiental (PRA)

 » Certificado ambiental / selo verde

 » Limites da fazenda

 » Exigências dos frigoríficos1

 » Outros, incluindo sistemas de monitoramento 
dos clientes.

O quadro 1 apresenta as dificuldades destacadas pe-
los respondentes para a garantia do cumprimento 
do Código Florestal (ordenadas da mais para a menos 
importante). Ao lado de cada item, o quadro sugere a 
potencial influência do OCF para colaborar com ações 
para ajudar a sanar as dificuldades levantadas, bem 
como ações consolidadas, em andamento ou futuras.

Principais dificuldades Potencial 
influência do OCF

Atuação corrente e 
 potencial atuação futura do OCF

Não há informação 
publicamente disponível

Há publicações disponíveis no website do OCF2, 
incluindo cartilha, manual e outros. Há uma 
proposta para se desenvolver um website com o 
“Termômetro do CF”, que apresentará informações 
de fácil acesso sobre a implementação do CF.

Falta regulamentação dos 
mecanismos do Código 
Florestal nos Estados

O OCF tem se manifestado junto ao Poder Executivo e 
desenvolvido publicações com o objetivo de colaborar 
com a regulamentação do CF nos Estados2. Está em 
desenvolvimento o Guia de Diretrizes para Regulamentação 
e Implementação dos Programas de Regularização Ambiental 
dos Estados. O objetivo é que o guia seja fonte de informações, 
orientações e objeto para pressão sobre os Estados. 
A expectativa é que seja publicado em Abril de 2016.

Os demais compradores 
não conhecem e não exigem 
o cumprimento ao Código 
Florestal, causando distorções 
competitivas no mercado

Existe a proposta de realizar um seminário com 
empresas para apresentar os resultados deste/outros 
estudos e discutir como elas podem se engajar mais 
no cumprimento do CF, apresentando os benefícios e 
cobrando envolvimento de seus e concorrentes.

Não está claro o que devemos exigir
O OCF pretende desenvolver orientações para os atores 
da cadeia de produtos agropecuários sobre como garantir 
a implementação do CF ao longo de suas diversas fases.

Os produtores não conhecem 
as regras do Código Florestal

Há publicações disponíveis no website do OCF1, incluindo 
cartilha, manual e outros. Pode-se aventar a possibilidade 
de novas edições do material e de um esforço de divulgação 
(e.g. maior destaque no próprio site). A orientação aos 
compradores pode também apontar para os materiais 
desenvolvidos para produtores e encorajá-los a 
compartilhar e promover seu uso entre seus fornecedores.

O Código Florestal é 
confuso e complexo

Há publicações disponíveis no website1 que podem 
ser utilizadas para facilitar a compreensão. Pode-
se aventar a possibilidade de desenvolver manuais 
diversos e específicos para cada Estado, uma vez que 
os Estados estão se diferenciando na regulamentação 
dos Programas de Regularização Ambiental (PRA).

1. Entende-se que a referência seja a que grandes frigoríficos exigem na compra de gado oriundo da Amazônia: CAR ou o contorno da 
fazenda para verificar a sobreposição com áreas desmatadas, terras indígenas e unidades de conservação; CPF e CNPJ para verificar a 
lista de embargos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a lista de trabalho escravo do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Quadro 1 – Desafios para o cumprimento do CF na cadeia de valor e ações do OCF
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Não sabemos como verificar 
as informações recebidas e 
garantir a veracidade

Os compradores poderiam se juntar ao OCF na cobrança de 
transparência dos dados do Sistema  
de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR). A orientação 
a compradores que será desenvolvida pelo OCF deve 
esclarecer o que é desejável e viável. Pode-se desenvolver 
uma plataforma online que agregue e disponibilize 
informações úteis para compor a análise de risco do 
não atendimento ao CF (e.g. informações publicamente 
disponíveis de monitoramento do desmatamento e de 
iniciativas que colaborem para a implementação do CF, 
como programas de capacitação ou rastreabilidade). 

Também foram mencionados como obstáculos à im-
plementação do CF:

 » Ausência de políticas de auxílio aos produto-
res para a recuperação e compensação

 » Ausência de mecanismos de fomento para a 
regularização

 » Regulamentação dos PRAs estaduais

 » Ausência de fiscalização

 » Número insuficiente de técnicos

 » Falta de credibilidade com relação à cobrança 
do CF

 » Falta de capacitação para produtores

 » Ausência de mecanismos adotados ao longo 
da cadeia como um todo, devido à distância de 
determinados atores da produção

Quando perguntadas como o OCF poderia colaborar 
com a implementação do CF, e que tipo de informação 

Indica demandas onde o OCF pode ter maior influência, e.g. ao colaborar para a 
disponibilização de informações em seu website, ao elaborar material educativo.

Indica demandas onde o OCF pode ter alguma influência, e.g. em ações que dependerão de partes sobre 
as quais não há qualquer ingerência do OCF, mas onde colaborações/pressões podem surtir efeito.

Indica demandas onde o OCF teria pouca influência.

Colaborações do OCF ao processo
 » Ferramentas de monitoramento, apoio aos órgãos 

estaduais na regulamentação dos mecanismos 
previstos

 » Garantia da disponibilização das informações 
geográficas contidas no CAR em ferramentas 
públicas e acessíveis para consulta

 » Site com integração de dados entre as secretarias 
estaduais de Agricultura/de Meio Ambiente/da 
Fazenda

 » Divulgação e comunicação dos principais itens 
a serem cumpridos no código, a exemplo do CAR, 
Reserva Legal e áreas de preservação permanente

 » Disponibilização integral dos dados do CAR (limites 
com coordenadas geográficas)

 » Ferramenta publicamente disponível, única e 
econômica para todos

 » Informações sistematizadas, públicas e de fácil 
acesso que possam ser encontradas de maneira fácil 
e em bloco (não individualizadas por CPF/CNPJ, por 
exemplo).

 » Capacitação de produtores
 » Pressão sobre os órgãos fiscalizadores

ou ferramenta seriam úteis, um grande destaque foi 
dado às ferramentas de monitoramento e à disponibi-
lização de informações.

2. Exemplos de publicações estão disponíveis em: http://www.observatorioflorestal.org.br/sites/default/files/ebook_car_web.pdf, 
http://www.observatorioflorestal.org.br/sites/default/files/bvrio_guia_codigo_florestal.pdf, http://www.observatorioflorestal.org.
br/sites/default/files/guia_codigo_florestal_2a_edicao.pdf. 

3. Exemplos de manifestação e publicação estão disponíveis em: http://www.observatorioflorestal.org.br/sites/default/files/oficio_
observatorio_codigo.pdf, http://www.observatorioflorestal.org.br/sites/default/files/cotas004_1alta_parapublicacaoonline.pdf
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4. CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS

Informações mais solicitadas 
aos produtores atualmente

 » Localização da fazenda
 » CPF ou CNPJ do proprietário
 » CAR
 » Escritura
 » Limites da fazenda
 » Certificado ambiental

Mecanismos mais mencionados 
para a operacionalização 
das políticas de compra

 » Exigência contratual com fornecedores
 » Auditorias externas
 » Sistema informatizado para o cruzamento de dados publicamente disponíveis
 » Exigência de certificação de terceira parte (selos verdes como 

RTRS, RSPO, Bonsucro, RAS-Rainforest Alliance, UTZ etc.)

Mecanismos que devem ser utilizados
 » CAR
 » PRA

Principais desafios das empresas, 
destacando em que momento o 
OCF pode ter maior influência

 » Ausência de informação e esclarecimentos sobre 
o CF (o OCF pode ter alta influência)

 » Distorções no mercado pela falta de compromissos de 
concorrentes (o OCF pode ter influência média)

 » Falta de regulamentação dos mecanismos do CF nos 
Estados (o OCF deve ter uma influência menor)

Principais pleitos das empresas com 
relação à potencial ação do OCF para 
superar as barreiras mencionadas

 » Apoio ao acesso à informação, por meio de ferramentas de 
monitoramento e disponibilização das informações do CAR, 
SEAGs, SEAMAs, SEFAs em plataformas publicas

 » Divulgação e comunicação de informações sobre o CF e 
sua implementação e capacitação de produtores

 » Pressão sobre os órgãos fiscalizadores

Possibilidades de sinergia

 » Ações do OCF podem ser sinérgicas a de outros grupos com o objetivo 
de implementação do CF ou de compromissos de desmatamento zero. 
O TFA20204, por exemplo, reúne, inter allia, um enorme grupo de 
empresas de bens de consumo com o objetivo de zerar o desmatamento 
em sua cadeia de valor até 2020. Outros exemplos seriam o Consumer 
Goods Forum5 e a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura6

Depreende-se dos resultados que:

4. Mais informações disponíveis em: http://www.tfa2020.org/. Último acesso em janeiro de 2016.

5. Mais informações disponíveis em: http://www.theconsumergoodsforum.com/. Último acesso em fevereiro de 2016.

6. Mais informações disponíveis em: http://www.coalizaobr.com.br/. Último acesso em fevereiro de 2016.

É interessante notar que boa parte das ações dos OCF 
até o momento está alinhada às demandas explicita-
das nessa pesquisa, a exemplo de material de infor-
mação sobre o CF ou do contato direto com o Poder 
Executivo para a regulamentação estadual da lei. Isso 
pode ser atribuído a um constante diálogo dos mem-
bros do OCF com o setor privado.

Não obstante, nota-se que há espaço para aprimorar 
a disseminação de informações sobre o CF. Para pro-
dutores, destaca-se ainda o desconhecimento do CF 
e a necessidade de capacitação. Para os compradores, 
destaca-se a necessidade de disponibilização e inte-
gração de informações que permitam a análise dos 
seus fornecedores quanto ao cumprimento do código. 
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7. Informações disponíveis em: https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx. Último acesso em janeiro de 2016.

Entende-se que o OCF poderia também colaborar 
com o comprometimento de outras grandes empre-
sas compradoras de commodities. Por meio, inter 
allia, do desenvolvimento de orientações de fácil uso 
por gerentes de compras, da divulgação de informa-
ções de empresas já comprometidas, da divulgação 
dos riscos e oportunidades da legalidade versus ilega-
lidade e de oficinas para capacitação e troca de expe-
riências, espera-se que se amplie o comprometimen-
to de grandes empresas. Isso permitiria aumentar a 
pressão/apoio aos produtores para a implementação 
do CF, ao passo que as empresas pioneiras não se sen-
tiriam desestimuladas a fazê-lo por conta da concor-
rência desleal de empresas com custos menores em 
função da ilegalidade.

Ressalta-se que a pesquisa não pretendeu ser exaus-
tiva ou representar, com uma pequena amostra, a 
diversidade dos setores consultados. Mesmo assim, 
é importante notar que as empresas contatadas têm 
expressiva importância econômica na agropecuária 
nacional e apresentam reconhecidos esforços para 
rastrear a cadeia de valor e adotar práticas que fo-
mentem implementação do CF.

Além de políticas públicas de comando, controle e 
incentivo, implementar o CF por completo é uma 
tarefa que exigirá também a participação do setor 
privado para fechar as portas do mercado à ilegalida-
de e promover a adequação dentro de cada cadeia de 
fornecimento. 

Com base nos resultados do estudo em voga, observa-
ções diretas sobre os mecanismos de compra respon-
sável, bem como discussão realizada pelo Grupo de 
Trabalho sobre Incentivos Econômicos do OCF no dia 
25/2/2016, foram definidos como próximos passos:

 » Elaborar orientações simples e pragmáticas às 
empresas compradoras sobre como assegurar 
e promover a legalidade na sua cadeia

 » Realizar oficinas com gerentes de compra para 
capacitação, troca de experiências e engaja-
mento direto das empresas, buscando com-
prometê-las com uma cadeia de valor legal 

 » Colaborar com grupos como a Coalizão Brasil 
Florestas, Clima e Agricultura, a Tropical Forest 
Alliance 2020, e o Consumer Goods Forum para 
divulgar a importância do cumprimento do 
CF nas cadeias de valor e as orientações sobre 
como fazê-lo

Entende-se que, além das ações prioritárias indica-
das, o OCF também possa atentar-se para:

 » Desenvolver ou colaborar com uma plataforma 
que congregue informações publicamente 
disponíveis sobre desmatamento, commodities 
e a implementação do CF, de forma a colaborar 
com a implementação das políticas de compra 
de grandes empresas

 » Acompanhar e colaborar com a regulamenta-
ção do CF nos Estados, divulgando de forma 
simples e acessível as alterações e suas impli-
cações para produtores e compradores

 » Reeditar publicações e reorganizar o site do 
OCF, de modo a tornar seu acesso mais fácil e 
direto, para colaborar com lacunas relaciona-
das à compreensão do CF

 » Desenvolver ou apoiar programas de capacita-
ção que colaborem para disseminar a compre-
ensão do CF

 » Mapear os compromissos de grandes empre-
sas e divulgá-los em seu website. De forma 
semelhante a outras iniciativas de relato sobre 
sustentabilidade (e.g. CDP7), seriam expostas 
empresas na vanguarda da questão.
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5. ANEXO I - QUESTIONÁRIO
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO FLORESTAL

Questionário sobre implementação do Código Florestal 
em cadeias produtivas

O Código Florestal brasileiro, Lei 12.651/2012, é fun-
damental para a qualificação do agronegócio e desen-
volvimento sustentável do Brasil porque estabelece 
critérios de uso da terra e conservação florestal em 
propriedades rurais. Além de estabelecer regras de 
conservação como a reserva legal e as áreas de pre-
servação permanente, cria mecanismos de monito-
ramento, transparência, recuperação e incentivos 
econômicos à implementação da lei. 

Apesar de inovações positivas, como o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e os incentivos econômicos, 
a implementação da lei ocorre a passos lentos. Sua 
implementação é de extrema importância à produção 
agrícola brasileira, devido a sua dependência aos ser-
viços ambientais providos pelas florestas brasileiras 
como, principalmente, a chuva. 

É preciso o envolvimento at ivo do setor de 
compradores de produtos agrícolas para apoiar 
esta transição da ilegalidade para a legalidade no 
meio rural brasileiro. Essa transição demonstrará ao 

mundo a qualidade da produção agrícola brasileira, 
agregando valor e abrindo mercados.

Propósito do questionário e uso dos dados

Este questionário é direcionado às equipes de 
compras e/ou sustentabilidade de empresas que 
compram ou utilizam produtos agropecuários 
do Brasil e pretende identif icar se e como elas 
estão implementando ou planejando implemen-
tar o código f lorestal entre seus fornecedores. 
A intenção do Observatório do Código Florestal 
(OCF)* é entender o nível de compreensão sobre 
o assunto, os mecanismos já utilizados pelo setor 
privado e as principais dificuldades encontradas. 
 
Com base nessas informações, o OCF preten-
de desenvolver ferramentas e orientações que 
auxiliem as empresas a garantir a legalidade de 
sua matéria-prima. Os dados coletados serão 
compartilhados dentro do OCF e também se-
rão publicados de forma agregada por setor, sem 
menção a empresas específicas. O questionário 
leva em torno de 5 minutos para ser respondido. 
 
*Mais informações a respeito do OCF ao final do ques-
tionário.

1. Qual a sua posição na cadeia produtiva?

  Trader
  Processadora de matéria-prima
  Indústria
  Varejista
  Restaurante
  Banco
  Provedor de insumos
  Outro (especifique)

2. Quais commodities você utiliza?

  Soja
  Carne
  Couro
  Leite
  Outros produtos bovinos
  Óleo de palma ou derivados
  Açúcar
  Produtos madeireiros de reflorestamento
  Produtos madeireiros de origem nativa
  Outro (especifique)

3. A política de compra da sua empresa inclui uma 
exigência de cumprimento do Código Florestal?

  Há uma menção explícita ao Código Florestal ou a 
elementos dele na minha política de compra

  Minha política de compra exige cumprimento da lei 
em geral

  Não sentimos necessidade de mencionar o cumpri-
mento da lei na política de compra

4. O que a política da sua empresa exige como cum-
primento do Código Florestal?

  Registro da fazenda no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)

  Recuperação de áreas de preservação permanente 
e de passivo de reserva legal

  Cumprimento de requisito de reserva legal
  Não Aplicável
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5. Caso sejam negociados produtos florestais, são 
checados os instrumentos para assegurar a legalida-
de do produto?

  Não
  Sim, é exigido o documento de transporte (docu-

mento de origem florestal ou guia florestal) final do 
produto

  Sim, é exigida a comprovação da origem legal do 
produto, por meio de documento de transporte desde 
a origem

  Sim, além dos documentos de transporte desde a 
origem, são feitas outras checagens, como auditorias

  Sim, exigimos certificação. Qual?

6. A política da empresa exige algum compromisso 
de fim do desmatamento pelos fornecedores?

  Não
  Sim, exige desmatamento ilegal zero
  Sim, exige desmatamento legal e ilegal zero
  Sim, prevê uma data para o fim do desmatamento 
em seus fornecedores. Diga a data:

7. Caso sim, sua política de compra já foi informada a 
seus fornecedores?

  Sim
  Ainda não

8. Essa política já está sendo aplicada?

  Sim
  Não
  Se não, a partir de quando ela será aplicada?

9. Sua empresa tem algum tipo de meta para essa 
política?

  Não
  Sim. Qual?

10. Como sua empresa operacionaliza (ou pretende 
operacionalizar) essa política?

  Exigência contratual com fornecedores
  Autodeclaração de fornecedores
  Solicitação de documentos comprobatórios no ato 
da compra

  Sistema informatizado para cruzamento de dados 
publicamente disponíveis

  Verificação “in loco”
  Auditorias externas

  Exige certificação de terceira parte de selos ver-
des como RTRS, RSPO, Bonsucro, RAS-Rainforest 
Alliance, Utz, etc.

  Monitoramento remoto (imagem de satélite)
  Outro mecanismo. Qual?

11. Quais documentos são exigidos atualmente ao 
produtor rural como requisitos de compra na cadeia 
produtiva de sua empresa (diretamente por sua em-
presa ou por seus fornecedores)?

  CAR
  PRA
  CCIR
  Certificado ambiental / selo verde
  Escritura
  Localização da fazenda
  CPF ou CNPJ do proprietário
  Limites da fazenda
  Outro (especifique)

12. Caso os documentos da pergunta anterior ainda 
não sejam exigidos, mas a empresa já tenha definido 
a data em que passarão a ser, por favor, identificá-
-los.

  CAR
  PRA
  CCIR
  Certificado ambiental / selo verde
  Escritura
  Localização da fazenda
  CPF ou CNPJ do proprietário
  Limites da fazenda
  Outro (especifique)

13. Quais as principais dificuldades para garantir o 
cumprimento do Código Florestal na sua cadeia? 
Por favor, priorize as opções de 1 a 7, sendo 1 a princi-
pal dificuldade e 7 a de menor relevância

Os demais compradores não conhecem e não exigem 
o cumprimento ao Código Florestal, causando distor-
ções competitivas no mercado

O Código Florestal é confuso e complexo

Os Produtores não conhecem as regras do Código 
Florestal



Cumprimento do Código Florestal por Compradores de Commodities 

 14

Falta regulamentação dos mecanismos do Código 
Florestal nos estados

Não está claro o que devemos exigir

Não sabemos como verificar as informações recebi-
das e garantir a veracidade

Não há informação publicamente disponível

14. Há alguma outra dificuldade para garantir o cum-
primento do Código Florestal na sua cadeia não des-
crita na pergunta anterior?

15. Como o Observatório do Código Florestal e seus 
membros podem ajudar a garantir a implementação 
do Código Florestal entre seus fornecedores? 
Que tipo de informação ou ferramenta seria útil?

Sobre o Observatório do Código Florestal (OCF)

O OCF foi criado em maio de 2013 por sete institui-
ções da sociedade civil8 e tem como objetivos mo-
nitorar a implementação da nova Lei Florestal (Lei 
Federal 12.651/12) em todo o país. O OCF acompanha 
o desempenho dos Programas de Regularização 
Ambiental (PRAs) e de seu principal instrumento, o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), com a intenção de 

mitigar os aspectos negativos do novo Código e evitar 
novos retrocessos. Entre as ações específicas, o OCF 
gera dados, informações e análises que promovem a 
transparência e qualificam os debates na sociedade 
sobre a implementação do novo código.
 
Para mais informações ou dúvidas, por favor, contatar 
info.ocf2105@gmail.com. 

 
 

8. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), WWF-Brasil, SOS Mata Atlântica, Instituto Centro de Vida (ICV), The Nature 
Conservancy (TNC), Conservação Internacional (CI) e Instituto Sociambiental (ISA). Além desses, são membros colaboradores as seguintes 
organizações: Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA), Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, Associação de Preservação do Meio 
Ambiente e da Vida (APREMAVI), Associação Caatiga, Biofílica, Bolsa Verde do Rio de Janeiro (BVRio), Conservação Estratégica (CSF), Grupo 
Ambientalista da Bahia (Gamba), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLORA), Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia (IMAZON), Iniciativa Verde, Instituto Goiamun, Instituto Planeta Verde, Proforest e Rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA).






