
 
A iniciativa Accountability Framework 

Formulário de Feedback de Consulta Pública 
 

Informações do respondente  
 
Nome e contato: (opcional) 
 
Nome da organização: (opcional) 
 
Tipo de organização:  

 ONG 
 Organização comunitária, indígena ou de produtores 
 Poder público 
 Organização intergovernamental 
 Instituição acadêmica 
 Setor privado 

o Produtor de commodities 
o Processador primário 
o Intermediário 
o Fabricante de bens de consumo 
o Varejista 

 Associação setorial 
 
Setor/commodities que você produz, comercializa ou compra:  

 Óleo de palma 
 Celulose/papel 
 Madeira 
 Carne 
 Soja 
 Cacau 
 Borracha 
 Outro 

 
Região onde você produz ou adquire commodities com risco florestal:  

 América do Sul 
 África Ocidental 
 África Central 
 Sudeste Asiático 
 Outra 



______________________________________________________ 
 

Seções introdutórias e feedback geral sobre o documento 
Opcionalmente, forneça seus comentários gerais sobre o documento básico da Accountability 
Framework:  
 
Opcionalmente, forneça seus comentários a respeito das seções introdutórias sobre Visão; 
Aplicabilidade e papel; e Escopo e organização da Accountability Framework: 
 
Os "usos previstos" descritos na página 3 parecem compatíveis com a forma como sua 
empresa ou organização poderá utilizar a Framework?   

 Sim, os casos de uso são adequados para a minha organização 
 Os casos de uso podem ser adequados para a minha organização 
 Não, os casos de uso provavelmente não são adequados para a minha organização 

Se desejar, explique melhor a sua resposta 
 
Em termos gerais, como você caracterizaria o nível de detalhes fornecido no documento 
básico (levando em conta que esse documento será acompanhado futuramente por um 
Manual Operacional mais detalhado):  

 Detalhes demais, ele deveria ser mais simples 
 Satisfatório 
 O documento não é suficientemente detalhado 

 
Sobre quais tópicos você gostaria de obter mais detalhes, seja no documento básico ou no 
Manual?  
 

SEÇÃO 1: Escopo e Especificação dos Compromissos 
1. Você concorda com o conteúdo dessa seção?  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Forneça seus comentários gerais e sugestões sobre essa subseção: 

 
2. Alguns aspectos são muito rigorosos ou inviáveis? Explique melhor:  

 
3. Alguns aspectos importantes estão faltando ou não são suficientemente rigorosos? 

Explique melhor: 
 

SEÇÃO 2: Gestão Empresarial e de Cadeia de Suprimentos 
 



2A. Sistemas e processos internos para incentivar a implementação efetiva 
 

1. Você concorda que essa subseção identifica os tipos de sistemas e processos 
necessários para assegurar que os compromissos da empresa sejam adotados por 
toda a organização e suas cadeias de suprimentos?  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Explique melhor, se desejar: 

 
2. Até que ponto a implementação das orientações dessa seção por uma empresa é 

viável?  
 Totalmente ou quase totalmente viável 
 Parcialmente viável 
 Relativamente inviável 

 
Opcionalmente, forneça mais detalhes sobre a viabilidade: 

 
3. Em sua opinião, quais partes desse material precisariam de mais detalhes ou 

orientações?  
 

4. Com relação ao último item em destaque na subseção 2A, que sugestões você teria 
para especificar a gestão eficaz de fornecimentos indiretos e o engajamento dos 
fornecedores indiretos no cumprimento dos compromissos? 

 

2B. Rastreabilidade, gestão de riscos e gestão de fornecedores 
 

1. Você concorda com a abordagem proposta para a avaliação de riscos e a 
rastreabilidade (primeiro destaque + subitens)?  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões sobre avaliação de riscos e 
rastreabilidade: 

 
2. Quais tipos de orientações adicionais seriam mais úteis para inclusão no Manual 

Operacional com relação à avaliação de riscos e à rastreabilidade? 
 

3. Você concorda com a afirmação no segundo item em destaque? "As empresas que 
mantêm relacionamentos de compra recorrentes ou de longo prazo com produtores 
ou processadores apoiam [devem apoiar] esses fornecedores para que sejam 
capazes de cumprir os compromissos. Esse apoio prioriza os fornecedores de menor 



capacidade, como os pequenos proprietários rurais, para evitar que sejam excluídos 
das cadeias de abastecimento."  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
4. Com relação a esse tópico, quais tipos de orientações adicionais seriam mais úteis 

para inclusão no Manual Operacional? 
 
5. Você concorda com a abordagem especificada para fornecedores fora de 

conformidade (3º item em destaque e respectivos subitens)?  
 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
6. Com relação a esse tópico, quais tipos de orientações adicionais seriam mais úteis 

para inclusão no Manual Operacional? 
 

7. Há outras normas, sistemas ou ferramentas para fins de rastreabilidade, 
gerenciamento de riscos e gestão de fornecedores que, em sua opinião, a Framework 
deveria considerar ou mencionar nessa seção? 
 

SEÇÃO 3: As Cadeias de Suprimentos são Livres de Desmatamento e 
Protegem Outros Ecossistemas Naturais 
 

3A. Cadeias de abastecimento livres de desmatamento e proteção das florestas 
 

1. Você concorda com o conteúdo dessa subseção sobre cadeias de suprimentos livres 
de desmatamento?  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
2. Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões relacionados a essa subseção: 

 
3. Caso você acredite que o conteúdo dessa subseção deve ser mais matizado para 

pequenos proprietários, como isso poderia ser feito?  
 

3B. Proteção de outros ecossistemas naturais 
 

1. Você concorda com a abordagem de não conversão proposta nessa subseção?  
 Concordo 



 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
2. Caso acredite que uma abordagem sem conversão é inviável no momento, indique 

quais são, na sua opinião, os principais desafios: 
 

3. Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões sobre essa subseção: 
 
 

SEÇÃO 4: As Cadeias de Suprimentos Respeitam e Promovem os 
Direitos Humanos 

4A. Proteção dos direitos dos povos indígenas e comunidades locais 
 

1. Você concorda com o conteúdo dessa subseção?   
 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
2. Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões sobre o conteúdo preliminar 

dessa subseção: 
 

3. Há elementos adicionais que deveriam ser adicionados?  
 Sim – comente. 
 Não 

 
4. Na sua opinião, quais aspectos dos direitos à terra e FPIC, caso existam, exigem mais 

esclarecimentos, seja por meio do alinhamento e detalhamento das ferramentas e 
manuais existentes sobre esse tema e/ou do desenvolvimento de orientações 
adicionais em áreas específicas? 

 
5. Há recursos adicionais relevantes para esse tópico que a Framework deveria 

mencionar ou considerar nessa subseção ou nas partes associadas do Manual 
Operacional? 
 

4B. Proteção dos direitos trabalhistas 
Obs: Essa subseção do documento básico é um espaço reservado, dependendo de consultas 
adicionais e do envolvimento das partes interessadas para definir o papel da AFi no que se 
refere a questões trabalhistas. A AFi reconhece que muitas organizações vêm trabalhando há 
anos no desenvolvimento de abordagens comuns e melhores práticas para abordar questões 
críticas e melhorar a accountability relacionada aos direitos trabalhistas. A AFi iniciou um 
processo de consultas e definição do escopo junto a organizações que trabalham com direitos 



trabalhistas e responsabilidade social para determinar como pode contribuir para esse tema, 
levando em conta os progressos obtidos até o momento e os esforços em andamento. Esse 
processo será mantido durante o período de consultas públicas.  
 
Os parceiros da AFi estão abertos a comentários e sugestões sobre as seguintes questões, para 
ajudar a determinar como a AFi pode apoiar e complementar os esforços existentes 
relacionados a questões de direitos trabalhistas. 
 

1. Você considera válido incluir os direitos trabalhistas na Accountability Framework a 
fim de fornecer uma abordagem mais integrada de gestão e avaliação de riscos e 
impactos sociais e ambientais nas cadeias de suprimentos agrícolas e florestais?  

 Sim, com certeza 
 Relativamente válido 
 Não, é preferível abordar temas sociais e ambientais por meio de iniciativas 

separadas 
 

Opcionalmente, detalhe melhor a sua resposta: 
 

2. Em sua opinião, quais são as lacunas mais importantes, caso existam, no conjunto 
atual de normas, padrões, ferramentas e sistemas para implementar práticas de 
trabalho responsáveis nas cadeias de suprimentos agrícolas e florestais? 
 

3. Em sua opinião, quais são as lacunas mais importantes, caso existam, no conjunto 
atual de normas, padrões, ferramentas e sistemas para monitorar, verificar e relatar 
o progresso relacionado às práticas de trabalho responsáveis nas cadeias de 
suprimentos agrícolas e florestais? 
 

4. Quais recursos, ferramentas ou iniciativas você recomenda para consideração ou 
referência em versões futuras do conteúdo da Framework sobre direitos 
trabalhistas? 
 

5. Em sua opinião, há organizações ou grupos de partes interessadas específicos que 
devam ser incluídos em eventuais desenvolvimentos futuros do conteúdo da 
Framework sobre direitos trabalhistas? 
 

SEÇÃO 5: Planejamento e gestão do uso responsável da terra 
 

1. Você concorda com a abordagem proposta para incorporadores (primeiro item em 
destaque + subitens)?  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões sobre esse material: 



 
2. Até que ponto você considera que as abordagens técnicas existentes para avaliação 

e planejamento do uso da terra (por exemplo, ESIA, HCV, HCSA e outras) são claras, 
consistentes e adequadas para orientar os usos da terra para agricultura e 
silvicultura? 

 Majoritariamente ou totalmente claras, consistentes e adequadas 
 Parcialmente claras, consistentes e adequadas 
 Não muito claras, consistentes ou adequadas.  

 
Opcionalmente, detalhe melhor sua resposta, indicando como você acha que as 
abordagens técnicas de avaliação e planejamento do uso da terra devem ser 
expandidas, melhoradas ou alinhadas:  
 

3. Você concorda com a afirmação de que "Incorporadores, gestores e comerciantes 
que detêm uma participação significativa nas atividades de produção ou 
comercialização em territórios específicos apoiam ou participam [devem apoiar ou 
participar] de atividades multipartites de planejamento e elaboração de políticas 
para melhorar a governança da terra no nível local ou jurisdicional"?  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Opcionalmente, detalhe melhor sua resposta:  
 

4. Você tem outros comentários ou sugestões gerais sobre a Seção 5? 
 

SEÇÃO 6: Monitoramento, Verificação, Relatórios e Declarações 

6A. Monitoramento 
1.  Você concorda com o conteúdo dessa subseção? 

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões sobre esse material: 
 

2. Você tem sugestões ou exemplos práticos relacionados à afirmação "O 
monitoramento incorpora as contribuições e a participação ativa das partes 
afetadas, bem como de especialistas em questões locais de biodiversidade, direitos 
humanos e meio ambiente"? Em caso afirmativo, detalhe: 
 



6B. Verificação 
1.  Você concorda com o conteúdo dessa subseção?  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões sobre esse material: 

 
2. Em sua opinião, quais aspectos do tópico sobre verificação deveriam ser melhor 

detalhados ou explicados?  
 

6C. Relatórios, divulgação e declarações 
1. Você concorda com o conteúdo dessa subseção?  

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões sobre esse material: 
 

2. Para empresas e produtores: Até que ponto a abordagem proposta de geração de 
relatórios e divulgação é viável?  

 Totalmente ou quase totalmente viável 
 Parcialmente viável 
 Componentes importantes seriam inviáveis 

 
Caso acredite que a abordagem não é totalmente viável, quais aspectos seriam mais 
difíceis e por quê? 

 

SEÇÃO 7: Reparação e Acesso a Meios Corretivos 
1. Você concorda com o conteúdo dessa subseção?   

 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Opcionalmente, forneça comentários ou sugestões gerais sobre esse material: 
 

2. Há elementos adicionais que deveriam ser adicionados? 
 Sim – comente. 
 Não 

 
3. Em sua opinião, quais aspectos da reparação e correção, caso existam, exigem mais 

esclarecimentos, seja pelo alinhamento e detalhamento das normas e boas práticas 



existentes sobre esse tema e/ou pelo desenvolvimento de orientações adicionais em 
áreas específicas? Explique melhor: 

 
4. Há recursos adicionais relevantes para esse tópico que a Framework deveria 

mencionar ou considerar nessa subseção ou nas partes associadas do Manual 
Operacional? 

 

SEÇÃO 8: Envolvimento das partes interessadas e relações externas 
 

1. Você concorda com o conteúdo dessa seção?  
 Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo 

 
Registre aqui seus comentários e sugestões sobre o material, particularmente se 
houver partes de que você discorda: 

 
2. Quais tipos de orientações adicionais são necessárias em relação ao 3° item em 

destaque (engajamento de empresas em contextos caracterizados por alto risco 
social ou ambiental ou baixa governança)? 

 
 


