
                             
 
 

Exemplos de políticas de compra responsável para produtos florestais 

 

Exemplo 1 

 

Política de compra responsável – produtos florestais 

 

Esta organização tem compromisso com a compra responsável de produtos 

florestais. Nossa intenção, no longo prazo, é que toda madeira usada em produtos 

que compramos ou descrevemos seja adquirida em florestas bem-manejadas que 

foram certificadas por padrões confiáveis de certificação e/ou são de materiais 

reciclados pós-consumidor. 

 

Este compromisso será alcançado por meio de uma abordagem gradativa para a 

compra responsável usando as melhores técnicas e informações disponíveis. 

 

Esta organização não comprará produtos que contenham madeira, fibra e outras 

matérias-primas caso: 

 

 A floresta de origem é conhecidamente, ou existe a suspeita de que possui alto 

valor de conservação, exceto onde a floresta for certificada ou esteja em processo 

de certificação sob um sistema de certificação confiável, ou o manejador da 

floresta tem como demonstrar que a floresta e/ou a paisagem circunvizinha é 

manejada para assegurar a manutenção desses valores. 

 

 A floresta de origem está sendo convertida de floresta natural em plantação ou em 

outro uso do solo, a menos que a conversão seja justificada por ganhos sociais e  

ambientais, inclusive com o aumento de alto valor de conservação na paisagem 

circunvizinha. 

 

 O material foi extraído ou comercializado ilegalmente. 

 



                             
 

 O material foi comercializado de maneira a criar conflito armado violento ou 

ameaçar a estabilidade nacional ou regional (ou seja, a chamada ‘madeira de 

conflito’). 

 

 A entidade extratora ou processadora, ou um regime político ou militar relacionado, 

está violando os direitos humanos. 

 

 O material é obtido de árvores geneticamente modificadas.  

 

 A floresta de origem é desconhecida. 

 

Para assegurar que estas metas sejam alcançadas, esta organização irá: 

 

 Examinar detalhadamente todos os fornecedores de produtos florestais para 

todas as compras de bens para revenda, para não revenda, e em todas as novas 

atividades de construção. 

 

 Buscar informação sobre a origem da madeira, fibra ou outros materiais 

florestais nos produtos que extraímos e as circunstâncias sob as quais foram 

coletados. 

 

 Buscar informação sobre a cadeia de custódia dos produtos florestais que 

compramos, inclusive as circunstâncias sob as quais eles foram fabricados e 

comercializados. 

 

 Avaliar informações da cadeia de custódia em relação a esta política e apoiar  

procedimentos operacionais. 

 

 Melhorar continuamente o nível de conformidade com estas políticas, por meio 

de revisões anuais, relatórios e ações acordadas com nossos fornecedores. 

 

 Trabalhar junto a e estimular fornecedores e fontes florestais que estejam 

ativamente envolvidos em um processo de compromisso gradual, programado e 

transparente para alcançar a certificação confiável (como os participantes do 



                             
 

Programa SIM/Rede de Floresta e Comércio WWF em regiões produtoras de 

madeira). 

 

 Trabalhar junto aos principais interessados para assegurar a aplicação de 

melhores práticas. 

 

 Estabelecer objetivos anuais, comunicados publicamente, referentes ao nosso 

desempenho. 

 

 Maximizar o uso de madeira reciclada pós-consumo. 

 

 



                             
 

Exemplo 2  
 

Política de compra responsável – produtos florestais 

 

Como empresa [pública/de negócios/opinião] e líder global, [NOME da EMPRESA]  

compromete-se a alavancar nossa influência no mercado para conservar, proteger e 

restaurar os recursos naturais. Como fundamento deste compromisso, [NOME DA 

EMPRESA] buscará um Programa para Compra Responsável de Madeira para 

promover o desenvolvimento de mercados para produtos florestais ambientalmente 

responsáveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

[NOME DA EMPRESA] reconhece que a liderança no mercado global inclui 

responsabilidade para com o meio ambiente e, em particular, responsabilidade de 

promover a conservação, a proteção e a restauração das florestas do planeta. [NOME 

DA EMPRESA] é líder em [setor de mercado/público/opinião pertinente]. Portanto, 

[NOME DA EMPRESA] está em posição para influenciar [a oferta e/ou demanda] no 

mercado e assim contribuir para o desenvolvimento de soluções ambientais que 

influenciem o manejo florestal responsável. [NOME DA EMPRESA] apóia 

integralmente as práticas responsáveis de manejo florestal que promovem a 

sustentabilidade de ecossistemas, da biodiversidade e benefícios ambientais, sociais e 

econômicos no longo prazo.  

Com esta finalidade, [NOME DA EMPRESA] por este meio estabelece os seguintes 

compromissos de política: 

 

POLÍTICA 

 

1. [NOME DA EMPRESA] trabalhará junto a todos os vendedores e fornecedores 

associados para rastrear  a origem de nossos produtos atuais. 

Explicação: O rastreamento na cadeia de custódia de  produtos florestais é crucial 

para avaliar se os produtos florestais usados foram obtidos por meios ambientalmente 

responsáveis ou não. [NOME DA EMPRESA] tentará determinar não apenas onde os 

produtos atuais foram comprados, mas qual é a origem da madeira usada nesses 



                             
 

produtos, levando em consideração a possível necessidade de verificação por 

terceiros. 

 

2. [NOME DA EMPRESA] exigirá que todos os vendedores e fornecedores 

associados demonstrem  conformidade com todos os requisitos legais para o 

manejo florestal, exploração de madeira e comércio relacionado, com verificação 

por terceiros em áreas de alto risco. 

Explicação: [NOME DA EMPRESA] trabalhará para assegurar que entidades que 

burlam a lei não obtenham qualquer vantagem de mercado e estimulará o apoio à 

conservação e proteção de florestas e aos mecanismos de regulamentação de leis 

ambientais. 

 

3. [NOME DA EMPRESA] reduzirá e, até [DATA], eliminará suas compras de 

madeira, papel, e outros produtos que contenham madeira de origens 

controversas, inclusive madeira de conflito,  entidades acusadas de violações de 

direitos humanos e árvores geneticamente modificadas. 

Explicação:  [NOME DA EMPRESA] tem a intenção de não apoiar regimes e práticas 

que causem impactos danosos à sociedade civil ou ao meio ambiente. [NOME DA 

EMPRESA] permanecerá atento a áreas de origens controversas que podem ser 

identificada por interessados internos e externos, e adotará uma abordagem 

preventiva quanto ao uso de árvores geneticamente modificadas que podem colocar 

em risco espécies nativas e causar grandes rompimentos na cadeia alimentar 

ecológica. 

 

4. [NOME DA EMPRESA] reduzirá, e até [DATA], eliminará suas compras de 

madeira, papel, e outros produtos que contenham madeira de operações 

extratoras que ameacem altos valores de conservação ou que envolvam a 

conversão injustificada de floresta natural para outros usos do solo. 

Explicação: [NOME DA EMPRESA] tem a intenção de afastar a transição das práticas 

de exploração florestal que conduzem à degradação ambiental e adotará uma 

avaliação cientificamente confiável, com base no uso do solo, para identificar e 

manejar adequadamente as florestas que contêm valores ambientais e sociais 

excepcionais. [NOME DA EMPRESA] considerará que os altos valores de 

conservação estarão protegidos contra ameaças se a floresta for certificada ou estiver 



                             
 

em processo de certificação sob um sistema de certificação confiável, ou se o 

manejador florestal puder demonstrar que a floresta e/ou a paisagem circunvizinha são 

manejadas para assegurar a manutenção desses valores. De maneira semelhante, 

[NOME DA EMPRESA] somente aceitará a conversão como justificada, nas raras 

circunstâncias em que puder ser justificada quando houver ganho social e ambiental, 

inclusive o aumento de altos valores de conservação na paisagem circunvizinha. 

 

5. [NOME DA EMPRESA] promoverá o uso apropriado e eficiente de madeira, papel e 

outros produtos florestais. 

Explicação: [NOME DA EMPRESA] pretende contribuir com esforços que maximizem 

o uso de todos os recursos de fibras e ajudar na redução de consumo per capita. 

 

6. [NOME DA EMPRESA] defenderá e incorporará o uso de critérios de 

sustentabilidade ao selecionar materiais alternativos. 

Explicação: [NOME DA EMPRESA] pretende apoiar a expansão da base de recursos 

naturais e promover avaliações de ciclo de vida de produtos como medida da 

importância ambiental. 

 

7. [NOME DA EMPRESA] dará preferência de compra a produtos de florestas bem-

manejadas e certificadas de maneira confiável e àqueles de fornecedores que tenham 

se comprometido em progredir rumo à certificação confiável. 

Explicação: [NOME DA EMPRESA] pretende promover o desenvolvimento de 

mercados para produtos ambientalmente preferíveis apoiando a certificação de 

melhores práticas de manejo por meio da compra de produtos florestais certificados de 

maneira confiável, quando o preço e a disponibilidade permitirem. 

 

8. [NOME DA EMPRESA] publicará e distribuirá um relatório anual a todos os 

interessados detalhando nosso progresso ao implementar esta política e o 

compromisso de melhoria contínua. 

Explicação: [NOME DA EMPRESA] buscará manter comunicações abertas e relações 

colaboradoras junto a todos os interessados que tenham interesse em nosso 

desempenho ambiental proporcionando anualmente informações unificadas sobre 

nosso desempenho ambiental. 


