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AGENDA 2020 PARA COMMODITIES E FLORESTAS:  

DEZ PRIORIDADES 
PARA REMOVER O DESMATAMENTO 

TROPICAL DAS CADEIAS DE 
SUPRIMENTOS DE COMMODITIES 
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Se pretendemos evitar os piores efeitos da mudança 
climática global, é imperativo que acabemos com o 
desmatamento. A destruição de nossas florestas cria 
mais emissões de gases de efeito estufa do que todo 
o setor de transportes (excluindo as viagens aéreas 
internacionais) e, apesar disso, continua a uma taxa 
alarmante, com uma área equivalente ao tamanho 
da África do Sul perdida entre 1990 e 2015. Para 
termos uma chance de limitar o aumento da tempera-
tura global, conforme esboçado no Acordo de Paris 
para as alterações climáticas, as emissões causadas 
pelo do uso da terra devem atingir seu pico em 2020 
para então declinarem. Erradicar o desmatamento em 
regiões tropicais representa um passo crucial para 
este objetivo.  

Como consequência, surgiu um movimento global para 
eliminar o desmatamento causado pelas cadeias de 
abastecimento agrícola mundial até 2020. A agricul-
tura comercial é responsável por mais da metade de 
todo o desmatamento, com terras desmatadas para 
produzirem commodities que acabam nos nossos 
produtos de consumo diários. Até setembro de 2017, 
mais de 470 empresas líderes mundiais assumiram 
voluntariamente compromissos para reduzir ou eliminar 
o desmatamento de suas cadeias de suprimentos, 
através de melhorias na produção e nas práticas de 
suprimento. Já em 2010, o Consumer Goods Forum 
(Fórum de Bens de Consumo) comprometeu-se a atin-
gir desmatamento líquido zero até 2020 nas cade-
ias de suprimentos de carne, soja, óleo de palma, 
celulose e papel. Em 2014, mais de 190 entidades 

governamentais, não governamentais e corporativas 
comprometidas com a eliminação de todo o desmata-
mento impulsionado pelas commodities agrícolas até 
2020 assinaram a New York Declaration on Forests 
(Declaração de Nova York sobre Florestas).  

No entanto, este movimento deve intensificar seus 
esforços, se for para atingir seus objetivos. Apesar do 
grande ímpeto, avaliações independentes indicam que 
a comunidade internacional não atingirá seu objetivo 
de eliminar o desmatamento causado por commodi-
ties até 2020, se os esforços não forem redobrados 
e acelerados. O relatório Commodities and Forests 
Agenda 2020 (Agenda 2020 para Commodities e 
Florestas) estabelece 10 áreas prioritárias sobre as 
quais os executivos de empresas, os formuladores 
de políticas e os líderes da sociedade civil devem se 
concentrar, a fim de acelerar o progresso no combate 
ao desmatamento causado por commodities. Estas 
10 áreas de ação prioritária são:

A DESTRUIÇÃO DE NOSSAS 
FLORESTAS CRIA MAIS EMISSÕES 
DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO 
QUE TODO O SETOR DE TRANS-
PORTES (EXCLUINDO AS VIAGENS 
AÉREAS INTER-NACIONAIS) E, 
APESAR DISSO, CONTINUA A UMA 
TAXA ALARMANTE, COM UMA 
ÁREA EQUIVALENTE AO TAMANHO 
DA ÁFRICA DO SUL PERDIDA ENTRE 
1990 E 2015.



#1 
ELIMINAÇÃO DA ILEGALIDADE 
DAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS

#2 
FORTALECIMENTO E CRESCIMENTO 

DA CERTIFICAÇÃO DO ÓLEO DE PALMA
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As empresas têm uma oportunidade substancial para 
ajudarem a erradicar o desmatamento, eliminando 

a ilegalidade de suas cadeias de suprimento agrícola. 

O desmatamento ilegal de florestas é responsável por 
quase metade de todo o desmatamento tropical. O cum-
primento de leis florestais existentes pode salvar aprox-
imadamente 80 milhões de hectares de floresta natural 
no Brasil e na Indonésia, e contribuir para o crescimento 
substancial dos estoques de carbono. 

Em última análise, políticas reforçadas, melhores estruturas legais e efetiva aplicação da lei são da respons-
abilidade dos governos, mas as empresas podem apoiar esses esforços, melhorando a forma como o cum-
primento legal é monitorado em suas próprias cadeias de suprimentos.

A expansão e o fortalecimento da certificação do 
óleo de palma são fundamentais para o sucesso 

das cadeias de suprimentos sustentáveis. O óleo de 
palma é uma das principais causas do desmatamento, 
em particular no Sudeste Asiático e na África Ocidental, 
e tem-se feito um esforço substancial no desenvolvimento 
da certificação sustentável do óleo de palma.  Atualmente, 
a Mesa Redonda para Óleo de Palma Sustentável (RSPO 
- Roundtable for Sustainable Palm Oil) certifica 21% do 

mercado mundial de óleo de palma, a maior penetração de qualquer programa de certificação sustentável.  
A certificação é o principal meio pelo qual as empresas cumprem seus compromissos para eliminar o des-
matamento das cadeias de fornecimento de óleo de palma. Para aumentar ainda mais a oferta certificada, 
é essencial que seja aumentada a demanda certificada. Os países consumidores e as empresas devem 
comprometer-se a comprar o óleo de palma certificado.  Ao mesmo tempo, os programas de certificação de 
óleo de palma e sua aplicação precisam se fortalecer para melhorar sua integridade e o impacto ambiental.

A EXPANSÃO E O 
FORTALECIMENTO DA 
CERTIFICAÇÃO DO ÓLEO DE 
PALMA SÃO FUNDAMENTAIS 
PARA O SUCESSO DAS 
CADEIAS DE SUPRIMENTOS 
SUSTENTÁVEIS.

AS EMPRESAS TÊM 
UMA OPORTUNIDADE 

SUBSTANCIAL PARA 
AJUDAREM A ERRADICAR 

O DESMATAMENTO, 
ELIMINANDO A ILEGALIDADE 

DE SUAS CADEIAS DE 
SUPRIMENTO AGRÍCOLA.



#3 
AMPLIAR PROGRAMAS DE INTENSIFI-

CAÇÃO DA PECUÁRIA SUSTENTÁVEL 

#4 
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DOS 
PEQUENOS PRODUTORES DE ÓLEO 

DE PALMA E CACAU 
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Programas piloto na América do Sul mostram que méto-
dos bem geridos de intensificação sustentável podem 

melhorar os rendimentos e a rentabilidade dos sistemas 
de pecuária, ao mesmo tempo em que poupam a terra e 
reduzem as pressões de desmatamento. A demanda por 
carne bovina está crescendo e sua produção causa mais 
desmatamento do que a soja, óleo de palma, madeira, 
papel e celulose combinados. 

É necessário aumentar o investimento para expandir em grande escala os programas-piloto existentes. A 
falta de mão-de-obra qualificada, hábitos e comportamentos enraizados, juntamente com os custos iniciais, 
terão de ser superados, e os custos de produção deverão cair quando a intensificação for ampliada. Ao 
mesmo tempo, é necessário apoio à aplicação da lei e ao manejo e proteção florestal para acabar com a 
liberação ilegal de florestas e reorientar os programas de incentivos que cobrem a produção de carne com 
baixo rendimento. 

Aumentar o rendimento dos pequenos produtores de 
óleo de palma poderia poupar milhões de hectares 

de desmatamento. Mais de um terço do óleo de palma 
é produzido por pequenos produtores que muitas vezes 
não têm acesso a crédito, tecnologia e treinamento. 
Com assistência técnica e financeira, essas operações 
têm grande potencial para elevar seus rendimentos aos 
padrões globais sem prejudicar a paisagem natural. 

Bem gerenciados, esses aumentos de produtividade poderiam até liberar terras para outras culturas, ou para 
reflorestamento. Para que isso aconteça, devem ser removidas as barreiras existentes aos investimentos, que 
impedem a adoção de melhores práticas, pois há maior agregação, gerenciamento de riscos e treinamen-
tos que podem ajudar a aumentar os rendimentos nas plantações de pequenos agricultores. Também são 
necessárias soluções semelhantes, que aumentem o rendimento e apoiem a intensificação sustentável, para 
eliminar a pressão exercida sobre as florestas pela produção de cacau na África Ocidental.

A DEMANDA POR CARNE 
BOVINA ESTÁ CRESCENDO E 

SUA PRODUÇÃO CAUSA MAIS 
DESMATAMENTO DO QUE 
A SOJA, ÓLEO DE PALMA, 

MADEIRA, PAPEL E CELULOSE 
COMBINADOS. 

MAIS DE UM TERÇO 
DO ÓLEO DE PALMA É 
PRODUZIDO POR PEQUENOS 
PRODUTORES QUE MUITAS 
VEZES NÃO TÊM ACESSO 
A CRÉDITO, TECNOLOGIA E 
TREINAMENTO.



#5 
ALCANÇANDO A PRODUÇÃO SUSTEN-

TÁVEL DE SOJA NA AMÉRICA DO SUL

#6
ACELERANDO A IMPLEMENTAÇÃO 

DE PROGRAMAS JURISDICIONAIS
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Iniciativas multilaterais são urgentemente necessárias para 
enfrentar o problema da conversão da terra causada 

pela soja na América do Sul. 

A demanda global de soja está aumentando e a produção 
está se expandindo rapidamente, tornando-se uma das 
principais causas para a destruição dos ecossistemas 
naturais dessa região. 

Entre 1990 e 2010, apenas a soja foi responsável pela perda de aproximadamente 29 milhões de hect-
ares de paisagens naturais do cerrado brasileiro. As iniciativas colaborativas apoiadas por empresas, pela 
sociedade civil e pelo governo podem ajudar a garantir que a produção ocorra sem uma maior conversão 
da paisagem.

Muitas jurisdições florestais tropicais - nacionais e 
subnacionais - começaram a definir e implementar 

programas climáticos e florestais que integram o plane-
jamento de terras, o manejo florestal sustentável e a 
produção de commodities para conseguir seu desen-
volvimento rural sustentável. 

Coletivamente, essas jurisdições abrangem 10% (carne 
bovina) e 40% (soja) da produção global de produtos 
com risco florestal. Os primeiros resultados são encora-
jadores, mas esses esforços precisam ser fortalecidos e 
acelerados com mais apoio dos setores público e privado. 

Jurisdições com programas mais avançados podem servir de modelo para outros países e regiões, de modo 
que mais compromissos de produtos do setor privado possam ser incorporados a programas liderados pelo 
governo. 

INICIATIVAS MULTILATERAIS 
SÃO URGENTEMENTE 

NECESSÁRIAS PARA ENFRENTAR 
O PROBLEMA DA CONVERSÃO 

DA TERRA CAUSADA PELA SOJA 
NA AMÉRICA DO SUL.

JURISDIÇÕES COM 
PROGRAMAS MAIS 
AVANÇADOS PODEM SERVIR 
DE MODELO PARA OUTROS 
PAÍSES E REGIÕES, DE MODO 
QUE MAIS COMPROMISSOS DE 
PRODUTOS DO SETOR PRIVADO 
POSSAM SER INCORPORADOS 
A PROGRAMAS LIDERADOS 
PELO GOVERNO. 



#7 
ABORDAGEM DE CONFLITOS DE TERRA, 
SEGURANÇA DA POSSE E DIREITO À TERRA

#8
MOBILIZAÇÃO DA DEMANDA POR 
COMMODITIES LIVRES DE DESMATA-

MENTO NOS MERCADOS EMERGENTES 
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Existe uma correlação entre claros e incontestados 
direitos à terra e a proteção florestal. Em muitos países 

com florestas tropicais, a incerteza sobre o registro de 
terras seu título dificulta o investimento em práticas de 
terras mais sustentáveis. Conflitos de terra e reivindicações 
sobrepostas incentivam o desmatamento, por exemplo: 
no caso de concessões agrícolas que foram concedidas 
sobre terras comunitárias. Atribuir títulos formais de terras 
é particularmente relevante para terras tradicionalmente 
ocupadas por povos indígenas e comunidades locais. 

Estudos na América do Sul descobriram que as taxas de desmatamento ficam menores, entre 6 e 350 vezes, 
em florestas legalmente reconhecidas como pertencentes a povos indígenas e comunidades locais. Portanto, 
é essencial acelerar os esforços de registro de terras e implementar mecanismos efetivos e justos de resolução 
de conflitos para reivindicações concorrentes acerca da posse de terras. 

Os mercados emergentes são os maiores importadores 
de commodities com risco florestal, e seu engaja-

mento é, portanto, crítico para o sucesso de iniciativas 
de desmatamento zero. 

A China é o maior importador mundial de soja, celulose 
e papel, o terceiro maior importador de óleo de palma 
e deverá se tornar o segundo maior importador mundial 
de carne bovina nos próximos cinco anos. A Índia é o 
maior importador mundial de produtos de óleo de palma. 

Um número crescente de iniciativas nas economias emergentes indica prontidão para o engajamento e para 
uma melhor coordenação e cooperação entre as partes interessadas dos países consumidores e produtores. 
As partes interessadas da cadeia de suprimentos de commodities devem apoiar um maior envolvimento com 
as empresas e os governos chinês e indiano para incentivar cadeias de suprimentos mais sustentáveis. 

ESTUDOS NA AMÉRICA DO 
SUL DESCOBRIRAM QUE AS 
TAXAS DE DESMATAMENTO 

FICAM MENORES, ENTRE 6 E 
350 VEZES, EM FLORESTAS 

LEGALMENTE RECONHECIDAS 
COMO PERTENCENTES A POVOS 

INDÍGENAS E COMUNIDADES 
LOCAIS.

OS MERCADOS EMERGENTES
SÃO OS MAIORES IMPORTA-
DORES DE COMMODITIES 
COM RISCO FLORESTAL, E SEU 
ENGAJAMENTO É, PORTANTO, 
CRÍTICO PARA O SUCESSO 
DE INICIATIVAS DE DESMATA-
MENTO ZERO.



#9
REDIRECIONAMENTO DO 

FINANCIAMENTO PARA CADEIAS 
DE SUPRIMENTOS SEM DESMATAMENTO

#10 
MELHORA DA QUALIDADE E DISPONI-
BILIDADE DE DADOS SOBRE O DESMAT-
AMENTO E A CADEIA DE SUPRIMENTOS
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O atual montante de financiamento disponível para 
a produção sustentável de commodities é muito 

pequeno diante do montante de investimentos disponível 
para a produção agrícola tradicional. Portanto, é essen-
cial redirecionar os fluxos financeiros existentes para 
uma produção agrícola sustentável. A mudança para 
commodities agrícolas livres de desmatamento pode criar oportunidades de investimento novas e lucrativas, 
ao mesmo tempo em que mitiga riscos de aplicações para áreas em disputa e ativos congelados. 

Os critérios de investimento adequados e políticas de gestão de riscos, combinados com a reforma dos 
subsídios – especialmente no crédito agrícola – podem ajudar. No entanto, o investimento na produção 
sustentável é muitas vezes dificultado por riscos desconhecidos, pelos custos iniciais e por uma compreensão 
limitada das características regionais. São necessários financiamentos públicos dedicados e investimentos 
de impacto, que cubram os custos e os riscos da transição e pilotem modelos de financiamento inovadores 
no direcionamento da melhor gestão de práticas agrícolas sustentáveis.

A última década viu enormes avanços na disponib-
ilidade de informações sobre desmatamento e as 

perdas florestais. No entanto, as empresas da cadeia 
de suprimentos e outras partes interessadas estão apenas 
começando a desenvolver sistemas eficazes para usar essa 
informação em apoio à implementação dos compromissos 
de desmatamento zero. 

Da mesma forma, iniciativas da sociedade civil e o aprimoramento da tecnologia de mapeamento levaram 
a um melhor monitoramento em países como o Brasil e a Indonésia, mas são necessários novos avanços 
para capturar completamente seu potencial no apoio a decisões sustentáveis de uso do solo. Mais dados 
devem ser coletados e publicamente compartilhados para que os governos e as empresas possam segmen-
tar e monitorar suas atividades de forma mais eficaz. Um acordo sobre um conjunto comum de definições, 
incluindo “florestas” e “desmatamento líquido zero” também é necessário para garantir a comparabilidade 
e a responsabilização das cadeias de suprimentos.

PORTANTO, É ESSENCIAL 
REDIRECIONAR OS FLUXOS 

FINANCEIROS EXISTENTES PARA 
UMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

SUSTENTÁVEL. 

MAIS DADOS DEVEM SER 
COLETADOS E PUBLICAMENTE 
COMPARTILHADOS PARA QUE 
OS GOVERNOS E AS EMPRE-
SAS POSSAM SEGMENTAR E 
MONITORAR SUAS ATIVIDADES 
DE FORMA MAIS EFICAZ.



A COMMODITIES AND FORESTS AGENDA 2020 (AGENDA DE COMMODI-
TIES E FLORESTAS 2020) RESUME AS ÁREAS EM QUE SÃO NECESSÁRIAS AS 
AÇÕES MAIS URGENTES PARA ELIMINAR O DESMATAMENTO DAS CADEIAS 
GLOBAIS DE SUPRIMENTO AGRÍCOLA.  

Precisarão ser projetados planos de ação concretos para contextos locais que incorporem prioridades 
nacionais e regionais. Além disso, para se alcançar sustentabilidade a longo prazo, essas áreas precisarão 
ser apoiadas por esforços que suportem o desenvolvimento sustentável mais amplo das comunidades rurais 
que operam à margem de florestas tropicais e por esforços para transformar os padrões de consumo que 
reduzam a pegada global de cadeias de suprimentos agrícolas. No entanto, entender a importância de 
abordar essas preocupações de longo prazo não deve ser uma razão para retardar ações da agenda de 
commodities e florestas. 



14

The Tropical Forest Alliance (TFA) is a global public 
private partnership driven by an external consortium 
aiming to enable zero net deforestation in four global 
commodity supply chains (palm oil, beef, soy, and pulp 
and paper), while improving livelihoods of smallholder 
farmers. TFA is funded by the governments of Norway, 
the Netherlands and the United Kingdom and is hosted 
at the World Economic Forum. It fosters cross-sector 
collaboration and engages over 150 partners working 
across Latin America, Africa, and Southeast Asia.

Please visit www.tfa2020.org 
contact us tfa2020@weforum.org
Follow us on Twitter: @tfa2020

The World Economic Forum, committed to improving 
the state of the world, is the International Organization 
for Public-Private Cooperation.

The Forum engages the foremost political, business 
and other leaders of society to shape global, regional 
and industry agendas.

World Economic Forum
91–93 route de la Capite
CH-1223 Cologny/Geneva
Switzerland
Tel.: +41 (0) 22 869 1212
Fax: +41 (0) 22 786 2744
contact@weforum.org
www.weforum.org

http://www.tfa2020.org
mailto:tfa2020%40weforum.org.?subject=
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