VIABILIZANDO ABORDAGENS
JURISDICIONAIS PARA FREAR
O DESMATAMENTO
Informativo do Projeto
Resumo
As florestas tropicais e os seus serviços ecossistêmicos
associados estão sendo perdidos em taxas alarmantes. Isso
se dá, entre outros motivos, pela produção não sustentável de
commodities como soja, carne e óleo de palma. Tais perdas
colocam em risco a subsistência das comunidades locais bem
como a estabilidade global do clima.
Aproximadamente 450 empresas se comprometeram com o ﬁm do
desmatamento, com prazo até 2020, relacionado à produção de commodities
por meio iniciativas como a Declaração de Nova York sobre Florestas, a Tropical
Forest Alliance 2020 e o Consumer Goods Forum. Apesar desse engajamento,
a ação da indústria até o momento não foi suﬁciente para atingir a meta. Há
um consenso emergente de que as empresas não podem cumprir as ambições
de 'zero desmatamento' e 'ﬁm da conversão de áreas naturais' no ritmo e na
escala necessários sem a colaboração e o alinhamento com outros atores.
O envolvimento do governo, especialmente do nível subnacional, por meio de
iniciativas denominadas 'abordagens jurisdicionais’ de múltiplos stakeholders é
cada vez mais reconhecido como um importante catalisador para o sucesso dos
esforços liderados pelo setor privado e pela sociedade civil. Entretanto, é possível
identiﬁcar dois entraves para o desenvolvimento das abordagens jurisdicionais.
Por um lado, constata-se a falta de informações consistentes e conﬁáveis sobre
essas abordagens e seus resultados potenciais para empresas, o que não auxilia
o engajamento dessas nessa agenda. Por outro lado, a falta de capacidade
de autoridades locais para desenvolver, implementar e relatar as intervenções
relacionados às abordagens jurisdicionais impedem o dimensionamento e
monitoramento dessas abordagens em seus territórios.
Por meio do programa “Viabilizando Abordagens Jurisdicionais para Frear
o Desmatamento”, ﬁnanciado pela Fundação Walmart, o CDP implementará
ações que contribuirão para o enfrentamento desses desaﬁos. Isso se dará
de três formas. Primeiro, com a criação e a implementação de uma avaliação
padronizada e consistente quanto à qualidade dos processos jurisdicionais.
Os atores-chave incentivarão o engajamento de empresas e governos
subnacionais nas intervenções das abordagens jurisdicionais. Segundo, o
processo de resposta a essa nova avaliação, integrada ao questionário CDP,
apoiará os governos subnacionais à compreender quais informações são
necessárias para fornecer ao mercado sobre essa temática e aumentará
a capacidade e habilidade das autoridades locais de compartilhar essas
informações. Por ﬁm, ao coletar os dados e as percepções necessárias, o
CDP promoverá um ciclo virtuoso entre os atores do mercado, os produtores
e os governos subnacionais, acelerando os esforços para implementação de
abordagens jurisdicionais.
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Resultados esperados

1

Aumento do alinhamento e da capacidade de reporte dos stakeholders como resultado do
desenvolvimento de novos processos e métricas relacionados à qualidade das intervenções de
abordagens jurisdicionais, que serão integradas ao questionário CDP para empresas e governos
subnacionais.
 O CDP desenvolverá métricas baseadas nas melhores práticas existentes, conduzirá
consultas e lançará tais métricas para o mercado.

2
3

Aumento da confiança do mercado em relação às abordagens jurisdicionais tal como prontidão
e disposição das empresas para incorporar as abordagens jurisdicionais em suas estratégias de
compra responsável.
 O CDP engajará empresas por meio de reuniões individuais e sessões de treinamento.

Aumento do número de jurisdições subnacionais em países com florestas tropicais que relatam o
progresso na implementação de abordagens jurisdicionais usando métricas padronizadas.
 O CDP desenvolverá um policy briefing para compartilhar um exemplo de desenvolvimento
de uma iniciativa de abordagem jurisdicional usando dados relatados por estados ao CDP.
O CDP também organizará reuniões bilaterais, workshops e sessões de treinamento para
auxiliar os governos na submissão de seus questionários.

Grupos-alvo
 Empresas da cadeia de suprimento com operações na América Latina e no Sudeste Asiático
ou empresas que compram commodities dessas regiões;
 Jurisdições subnacionais na América Latina e no Sudeste Asiático;
 Organizações da sociedade civil que trabalham com abordagens jurisdicionais.

Linha do tempo

Julho 2020

Dezembro 2021

Contato CDP
Para mais informações, entrar em contato com Gustavo.souza@cdp.net (Brasil) e/ou Sareh.forouzesh@cdp.net (Reino Unido)
Colaboração com a ISEAL Alliance
O CDP e a ISEAL Alliance se comprometeram a trabalhar de forma colaborativa para o cumprimento do objetivo mútuo de fornecer às
empresas um caminho claro para apoiar e investir em iniciativas de abordagem jurisdicional confiáveis com progressos mensuráveis
para endereçar questões fundamentais de sustentabilidade. Ao trabalhar juntas, as duas organizações visam garantir que as jurisdições
e as empresas que compram mercadorias oriundas dessas localidades sejam capazes de relatar seus progressos utilizando uma
estrutura de reporte consistente, confiável e clara. Isso será possível graças à um alinhamento amplo em torno de métricas e da
metodologia para mensurar e comunicar os progressos das iniciativas de abordagem jurisdicional e ao incorporar tais resultados no
reporte das empresas e das jurisdições.

Sobre o CDP
O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos que mede o impacto Ambiental de empresas e governos de todo o mundo,
colocando essas informações no centro das decisões de negócios, investimentos e políticas. Em um trabalho conjunto com investidores
institucionais com ativos de US $ 106 trilhões, alavancamos o poder do investidor e do comprador para motivar as empresas a divulgar e
gerenciar seus impactos ambientais. Mais de 8.400 empresas com mais de 50% da capitalização de mercado global divulgaram dados
ambientais por meio do CDP em 2019. Além das mais de 920 cidades, Estados e regiões que também divulgaram suas ações de mitigação
e adaptação climática, a plataforma do CDP é uma das fontes de informações mais ricas do mundo sobre como empresas e governos estão
promovendo mudanças ambientais. Visite https://cdp.net/ ou siga-nos no @CDP-LA para saber mais.
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