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Plano para a apresentação

• O Environmental Policy Lab

• Importância da sustentabilidade nas cadeias de valor globais

• Diferentes formas de apoio (ou pressão) para a sustentabilidade

• Visão geral das iniciativas de cadeia de abastecimento sustentável

• Estudo de case: A importância de participação de mercado para
compromissos de desmatamento zero (CDZ) efetivas no setor bovino 
da Amazônia Brasileira



O Environmental Policy Lab



Conexões globais de fluxos de produto => 
conexões globais de responsabilidade



Sustentabilidade econômica, ambiental e 
social
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Várias formas de risco para empresas

Merino (2019)

Risco de desflorestação material para empresas e investidores

Risco de mercado Risco regulamentar Risco reputacional

United Cacao IOI Corporation Lumber Liquidators JBS

A desflorestação ilegal da 
United Cacao causa 
tumultos executivos e 
pagamentos fraudulentos; 
a empresa é retirada da 
Bolsa de Valores de 
Londres.

Os investidores perdem 
$42 milhões no 1T 2017

A IOI Corporation perde 27 
compradores empresariais 
após a suspensão da Mesa 
Redonda sobre Óleo de 
Palma Sustentável (RSPO) 
devido à desflorestação
ilegal em 11.750 hectares

Os ganhos do segundo 
trimestre de 2016 são 
negativos 14,8 milhões de 
dólares

Lumber Liquidators é 
condenado no tribunal 
federal da Virgínia devido 
a violações da Lacey Act
LL foi obrigada a pagar 
uma multa criminal de 13 
milhões de dólares, uma 
multa de serviço 
comunitário de 1,2 
milhões de dólares, e a 
confiscar bens 
relacionados com a 
desflorestação ilegal das 
florestas russas em 2016

A JBS SA é apanhada com 
59000 bovinos 
provenientes de 
propriedades ilegalmente 
desmatadas, suborna 
inspectores alimentares, e 
é apanhada em subornos, 
violações financeiras e 
contabilísticas

OPI da divisão 
internacional cancelada 
no final de 2017, as acções
desceram 35 por cento



Em resposta, iniciativas sustentáveis da cadeia 
de valor

Tipo de iniciativa Exemplos Abordagem Oportunidades Desafios

Aspirações coletivas Consumer Goods Forum, 
TFA2020

Objetivo coletivo amplo
por grupo de partes
interessadas

Amplo alcance Pode faltar
responsabilidade

Promessas da empresa Compromissos de 
desmatamento zero pela 
Wilmar, McDonalds etc.

Estabelecer / comunicar 
o desejo da empresa de 
reduzir os impactos

Combina visão de 
mudança com 
responsabilidade

Implementação incerta, 
muitas vezes critérios / 
cronogramas vagos

Códigos de conduta Política de compra 
responsável da Unilever

Definir as políticas 
internas e as práticas de 
abastecimento

Fornece etapas 
acionáveis personalizadas 
para uma empresa 
específica

Pode ignorar as 
necessidades de outras 
partes interessadas

Padrões baseados em
incentivos

Programas de certificação 
para soja (RTRS), óleo de 
palma (RSPO), café etc.

Padronizar práticas de 
produção sustentáveis e 
criar prêmios

Pode mudar o 
comportamento no nível 
da propriedade

Pode recompensar 
aqueles que obedecem 
facilmente

Padrões baseados em
sanção

Moratória da soja e dos 
acordos de gado na 
Amazônia brasileira

Identificar e punir 
coletivamente as ações 
insustentáveis

Pode reduzir o impacto 
em nível de bioma

Riscos de vazamento para 
outras geografias

Adaptado de Lambin et al. (2018)



MPF-TAC (2009) Acordo G4 (2009)

Estudo de case: A importância de participação de 
mercado para compromissos de desmatamento zero 
(CDZ) efetivas no setor bovino da Amazônia Brasileira



fornecedor diretos

Frigorífico com um
CDZ

Atravessadores

Cadeia de valor de gado 

Frigorífico 

fornecedores indiretos

1. A estrutura de cadeia de valor cria oportunidades de evitar as políticas 
2. Alta participação de mercado aumenta a capacidade das politicas para reduzir o desmatamento

Monitoramento de satélites 

Estrutura de cadeia de valor de gado e a importância 
de participação de mercado



QP1: O que é a participação de mercado dos empresas que assinam o   
G4 e TAC na nível municipal?

QP2: Qual é o efeito de um aumento na participação deles no 
desmatamento na Amazônia Brasileira?

Métodos > Questões de pesquisa e região de estudo

Região de estudo 
• Estados de Pará (PA), Rondônia (RO) e 

Mato Grosso (MT)
• 254 municípios para 10 anos (2010-2019)

Escala: município

Região: PA, RO & MT

Período: 2010-2019



PA

MT

RO

Politicas das empresas

Locais de frigoríficos

Produção para cada
Frigorifico

Zonas de abastecimento
esperada

fronteiras administrativas

uso da terra 

mudança de uso da terra

Participação de mercado dos empresas
com políticas sustentáveis

Participação de mercado 

Métodos > Determinação a participação de mercado
Escala: município

Região: PA, RO & MT

Período: 2010-2019



2010 2013 2016 2018

CDZs 
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Resultados > Participação de mercado das empresas com CDZs



variável dependente =  
desmatamento para pastagem

(1) (2) (3)

Quota de mercado do G4 -0.509*** -0.539***
(0.178) (0. 186)

Quota de mercado do TAC 0.336*** 0.383***
(0.08) (0.09)

R2 0.194 0.184 0.181
Adjustada R2 0.190 0.181 0.178
F-teste 0.000 0.000 0.000
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Resultados preliminarios > O Acordo G4 reduziu desmatamento 

Coberatura do G4 Coberatura do TAC



Conclusão

• Nos países importadores, a sustentabilidade torna-se cada vez mais 
importante tanto para a sociedade civil como para a regulamentação 
governamental

• As empresas estão expostas a uma vasta gama de influências e pressões e 
respondem através de iniciativas de cadeia de fornecimento sustentável

• Criar mudanças no terreno não é fácil: as iniciativas precisam de ser bem 
concebidas e implementadas

• Onde a participação de mercado é alto, CDZ poderia conservar florestas

• Mas os impactos para a sociedade rural nos países produtores e a economia 
estão menos claro até hoje
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