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Resumo 
 

Este relatório elaborado pelo Instituto Escolhas apresenta-se como síntese da pesquisa 

realizada no âmbito da Task Order 2.3.3 – Social Certification for Biofuels in Brazil –, do 

Programa de Energia para o Brasil (BEP, da sigla em inglês), promovido e financiado pelo 

governo britânico. Com o objetivo de fortalecer o RenovaBio e promover uma transição 

energética com inclusão social e igualdade de gênero, o presente estudo busca analisar 

impactos da produção de biocombustíveis e desenhar uma proposta de certificação 

social no âmbito do RenovaBio.  

O trabalho foi realizado por meio extensa pesquisa constituída de entrevistas com os 

diversos públicos interessados no tema (os stakeholders), levantamento bibliográfico 

das iniciativas de certificação existentes e dos impactos sociais da produção de 

biocombustíveis, além de pesquisa de campo nas principais localidades produtoras de 

biocombustíveis. A análise dos dados coletados evidenciou o debate sobre o estado da 

arte das considerações sociais relevantes na atualidade, dentro do contexto da 

produção de biocombustíveis, de forma a embasar uma nova proposta de certificação 

social para o setor. 

Como resultados do extenso trabalho de pesquisa, foram definidos cinco parâmetros 

centrais para nortear a proposta de certificação social:  

1) a flexibilidade, com um modelo escalonado de certificação que englobe diferentes 

níveis de exigência;  

2) a complementaridade, que permita uma mescla e uma convalidação entre a nova 

proposta e os princípios e critérios já existentes em outras certificações;  

3) a coordenação, com indicação de outras políticas complementares, de forma a 

sustentar e apoiar a implementação e a operacionalização do processo de certificação; 

4) a aderência à narrativa “Ambiente, Social e Governança” (ESG, na sigla em inglês), 

com organização dos princípios segundo prerrogativa existente no setor para facilitar a 

convergência entre temas e interesses de diferentes stakeholders; e  

5) o diálogo e a construção coletivos, com envolvimento da pluralidade de atores no 

detalhamento do novo instrumento e de sua governança. 

O modelo de certificação social no âmbito do Programa RenovaBio foi desenhado de 

forma escalonada, dividindo-se em níveis de exigência de acordo com os princípios e 

critérios atendidos. Tem-se como proposta quatro principais temas: Direitos dos 

trabalhadores, Impactos na comunidade, Responsabilidade com clientes e Saúde e 
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segurança. Esses temas, por sua vez, desdobram-se  em quinze princípios, a saber: 

cumprimento de legislação trabalhista; relações de trabalho; aspectos fundiários; povos 

indígenas e populações tradicionais; relação com a comunidade e os modos de vida 

locais; recursos hídricos e impactos para saúde humana; desenvolvimento local; 

segurança alimentar; agricultura familiar; desmatamento, mudança no uso do solo e 

consequências para a vida humana; cumprimento da legislação vigente; rastreabilidade; 

governança; segurança e gestão de riscos; e uso de agroquímicos, controle de poluentes 

e consequências para a vida humana.  

Reitera-se a importância sobre a discussão dos incentivos com os stakeholders diversos, 

sendo atualmente previstos aspectos reputacionais e vantagens de créditos, bem como 

a governança do modelo de certificação. O estudo sugere, ainda, a composição de 

grupos de trabalho e câmaras técnicas para implementação e constante atualização do 

modelo de certificação. 
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1. Apresentação 
 

Com o intuito de analisar os impactos sociais da produção de biocombustíveis e 

desenhar uma proposta de certificação social para o setor, o Instituto Escolhas realizou 

uma pesquisa no âmbito da Task Order 2.3.3 – Social certification for biofuels in Brazil, 

do Programa de Energia para o Brasil (BEP, de Brazil Energy Programme), mantido pelo 

governo britânico. Este relatório traz a síntese do projeto, que se apresenta no contexto 

das propostas do BEP que abordam a inserção da igualdade de gênero e da inclusão 

social (GESI, de Gender Equality and Social Inclusion) no processo de transição 

energética no Brasil. Dessa forma, busca-se apoiar uma transição para economia de 

baixo carbono de forma a oferecer energia limpa e acessível para impulsionar o 

desenvolvimento econômico inclusivo, reduzir a pobreza e aumentar a equidade de 

gênero e a inclusão social.  

O estudo traz como proposta a criação de um selo social no âmbito do programa 

RenovaBio, apresentando parâmetros para a certificação.  Esse selo tem a prerrogativa 

de promover a inclusão social e a equidade de gênero, trazendo benefícios para as 

populações mais vulneráveis.  

Para chegar à concepção do selo social, este documento demonstra todo o trajeto 

percorrido, desde o levantamento de informações sobre a produção de biocombustíveis 

e as certificações já existentes no Brasil e no contexto internacional até a realização de 

entrevistas com os principais stakeholders, de oficinas e de pesquisa de campo para 

avaliar as principais questões pertinentes à certificação proposta.  

Sempre que necessário, ao  longo do relatório, são especificadas a que matérias-primas 

dos biocombustíveis os dados se referem. Mas, em geral, é preciso ter em mente que as 

informações sobre o RenovaBio se concentram na produção de etanol a partir da cana-

de-açúcar (embora, ao menos formalmente, ele envolva também a produção de 

biocombustíveis e, de forma promissora mas ainda incipiente, a produção de 

biometano); e que as informações sobre o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biocombustíveis (PNPB) se referem à produção de biodiesel a partir da soja. Já o uso da 

palma, principalmente no Norte do país, também é mencionado, mas o uso do sebo 

bovino não aparece nos dados utilizados,  tampouco é mencionado na literatura mais 

relevante por seu caráter residual no total da produção.  
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2. Metodologia 
 

2.1. Mapeamento de stakeholders 
 

O mapeamento de stakeholders foi realizado por meio de entrevistas semiestruturadas 

com um conjunto de pessoas-chave, portadoras de opiniões e informações 

representativas de seis segmentos: a) indústrias de biocombustíveis; b) produtores de 

matérias-primas; c) órgãos governamentais; d) empresas certificadoras; e) 

trabalhadores agrícolas; e f) pesquisadores com trabalhos relevantes sobre o tema. Não 

se trata de um mapeamento exaustivo de atores relevantes a serem tomados em conta 

em um futuro processo de certificação, e sim das opiniões de atores representativos de 

uma diversidade de posições do setor.   

Quanto aos temas, as entrevistas foram orientadas por um roteiro semiestruturado 

(disponível no anexo 1 deste relatório) cobrindo dimensões como percepções, lições e 

aprendizados relacionados à inclusão e diversidade e à promoção de impactos sociais; 

percepções, lições e aprendizados relacionados à certificação; a identificação de 

bloqueios e os desafios para melhorar ou ampliar o uso do selo social.  

Foram realizadas treze entrevistas, todas à distância por conta das restrições relativas à 

pandemia da Covid-19. O Quadro 1 explicita a distribuição dos entrevistados nos vários 

segmentos que constituíam o alvo deste mapeamento. O objetivo inicial era entrevistar 

pelo menos quatro representantes de cada segmento, observando critérios de 

diversidade de gênero, regional, de posicionamento sobre o tema, assim como de 

diversidade de cadeias e de matérias-primas (cana, sebo, soja, palma). 

Quadro 1. Representação dos entrevistados por segmento 

Segmentos Número de entrevistados 

Representantes das indústrias de biocombustíveis 4 

Representantes dos produtores de matérias-primas 1 

Representantes de órgãos governamentais 3 

Representantes de empresas certificadoras 1 

Representantes dos trabalhadores 2 

Pesquisadores com trabalhos relevantes sobre o tema 2 

 

Todas as entrevistas foram realizadas mediante autorização formal de uso das 

informações e com registro de áudio. Oito entrevistados concederam a autorização sem 

ressalvas, e cinco autorizaram com ressalvas. Foi garantido aos entrevistados que as 

opiniões colhidas, se tornadas públicas, não seriam vinculadas a um emitente específico, 

de forma a preservá-los. Também foi registrado que as opiniões e as informações 

fornecidas durante a entrevista estavam sendo feitas em caráter pessoal e não 

necessariamente representavam as posições da organização à qual o entrevistado 

pertence, exceto quando isso fosse explicitado por ele.   
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2.2. Levantamento das iniciativas de certificação 
 

A coleta de informações foi feita em bases nacionais e internacionais de consulta a 

publicações científicas, nas quais estão disponíveis monografias, teses, dissertações, 

artigos científicos e relatórios técnicos especializados. A consulta cobriu as publicações 

veiculadas nos últimos 15 anos sobre o tema de certificação. A partir disso, foram 

analisados os modelos de certificação existentes, com destaque para as cadeias 

produtivas de cana-de-açúcar, palma, sebo bovino e soja. Deve-se destacar que a 

maioria das certificações existentes são voltadas aos produtos, não ao seu uso na 

produção de biocombustíveis especificamente (o escopo será apresentado em cada 

caso). 

O levantamento de monografias se deu na base de teses e dissertações da Capes, cujas 

buscas foram realizadas por meio de palavras-chave isoladas e combinadas entre si. A 

busca tendo por palavra-chave “certificação” resultou em 822 monografias. Destas, 433 

estavam disponíveis para consulta online, por meio da Plataforma Sucupira. Entre estas, 

foi encontrada uma grande diversidade de temas relacionados à certificação, como 

construção civil, turismo, educação e setor têxtil. Relacionado ao setor agropecuário 

destacam-se a certificação de café e de produção de orgânicos. Foram, então, 

selecionadas 23 monografias em acordo com o tema aqui proposto. Após a leitura dos 

respectivos resumos, nove textos foram separados para uma análise mais minuciosa: 

seis dissertações e três teses dos mais variados campos de conhecimento. 

De modo a focalizar o levantamento bibliográfico na base de monografias da Capes, 

procedeu-se à combinação de palavras-chave em acordo com as cadeias produtivas 

prioritárias para o estudo (Quadro 2). Os mesmos procedimentos relativos ao período 

foram utilizados. Para a combinação “certificação” e “cana-de-açúcar” foram 

encontradas 35 monografias (14 teses e 21 dissertações). Destas, cinco foram 

selecionadas para análise a partir da leitura dos resumos. Ressalta-se que duas teses não 

possuem autorização de divulgação. Ambas têm como objeto de análise o sistema de 

certificação Bonsucro. Diante disso, foram analisadas duas teses e uma dissertação. 

A busca por “certificação” e “óleo de palma” resultou em uma tese e três dissertações. 

Todos os resumos disponíveis foram lidos, e duas dissertações selecionadas para análise. 

No caso da busca com as palavras “certificação” e “soja”, foram encontradas 36 

monografias (14 teses e 22 dissertações). Após a leitura dos resumos e verificação de 

enquadramento ao tema proposto, foram selecionadas duas dissertações, mas uma 

delas não tem autorização de divulgação. Ainda, quanto à certificação da soja, optou-se 

pela busca pela palavra-chave “biodiesel”, porém o resultado não diferiu da primeira 

pesquisa realizada. 
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Já a busca pelas palavras “certificação” e “sebo” não resultou em nenhuma monografia. 

A descrição realizada nos parágrafos anteriores sobre a pesquisa na base de dados da 

Capes está sumarizada no quadro abaixo. 

Quadro 2. Resultado quantitativo do levantamento no banco de monografias Capes  

Termos de busca Total Teses Dissertações 
Resumos 

selecionados 
para leitura  

Trabalhos 
selecionados 
para análise 

Certificação 822 205 617 23 9 

Certificação AND 
“cana-de-açúcar” 

35 14 21 8 3 

Certificação AND 
“óleo de palma” 

4 1 3 4 2 

Certificação AND soja 36 14 22 2 1 

 

Para o levantamento de artigos científicos, a base dados utilizada foi a da Scielo, que 

disponibiliza textos já revisados por pares (Quadro 3). Novamente, o horizonte temporal 

foi dos últimos 15 anos. A primeira busca se deu pela palavra-chave “certificação”, que 

sozinha resultou em 292 artigos. A leitura dos títulos direcionou para a seleção dos 

resumos de 26 artigos e, finalmente, de nove artigos para análise. 

Novas buscas foram realizadas a partir de cinco combinações de palavras-chave. A 

primeira, com “certificação” e “cana-de-açúcar”, resultou em dois artigos que foram 

descartados por não atenderem aos interesses da pesquisa. A segunda, com 

“certificação” e “soja”, trouxe quatro artigos que não corresponderam ao tema de 

interesse. No caso de “certificação” e “sebo”, não houve resultados. Já a quarta e a 

quinta combinações de palavras – com “certificação” e “biocombustíveis” e 

“certificação” e “palma” – resultaram em um artigo relevante cada. 

De forma adicional, foram pesquisados mais dois conjuntos de termos – “biodiesel” e 

“soja”, com 51 artigos exibidos, dos quais quatro tiveram os resumos analisados e dois 

foram selecionados; e “etanol” e “cana-de-açúcar”, com 65 artigos, dos quais seis 

tiveram os resumos analisados e três foram selecionados para análise. O quadro abaixo 

resume os números apresentados. 

Quadro 3. Resultado quantitativo do levantamento na base Scielo 

Termos de busca Total 
Resumos 

selecionados 
para leitura  

Trabalhos 
selecionados 
para análise 

Certificação 292 26 9 
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Certificação AND “cana-de-açúcar” 2 2 0 

Certificação AND soja 4 0 0 

Certificação AND sebo 0 0 0 

Certificação AND palma 1 1 1 

Certificação AND biocombustível 1 1 1 

Biodiesel AND soja 51 4 1 

Etanol AND “cana-de-açúcar” 65 6 3 

 

Ainda quanto aos artigos científicos, procedeu-se o levantamento em uma base 

internacional. Na página Science Direct, foram pesquisadas as mesmas palavras-chave 

elencadas anteriormente pelo mesmo período de 15 anos (Quadro 4). Contudo, para 

um maior refinamento, optou-se por selecionar algumas áreas de interesse: 

“environmental science”, “agricultural and biological science” e “social science”. Nesse 

contexto, a palavra “certification” resultou em 2.090 artigos. Diante do número elevado, 

a busca foi direcionada especificamente para os temas de interesse. A procura por 

“certification” e “sugar cane” resultou em três artigos, um deles selecionado para 

análise. A pesquisa com as palavras “certification” e “palm oil” resultou em 63 artigos, 

dos quais onze tiveram seus resumos lidos e oito acabaram selecionados para análise. A 

busca pelas palavras “certification” e “soybean” resultou em 14 artigos, e um deles foi 

selecionado para análise. Por fim, a última busca nessa plataforma se deu pelas palavras 

“certification” e “beef tallow”, que apontou apenas um artigo que já havia sido 

selecionado anteriormente. 

Por fim, quanto aos artigos internacionais, a busca por “certification” e “biofuels” 

resultou em 29 artigos. A leitura de oito resumos resultou na seleção de seis artigos para 

análise aprofundada. 

Quadro 4. Resultado quantitativo do levantamento base Science Direct em áreas de 

interesse selecionadas 

Termos de busca Total 
Resumos 

selecionados 
para leitura  

Trabalhos 
selecionados 
para análise 

Certification AND “sugar cane” 3 3 1 

Certification AND “palm oil” 63 11 8 

Certification AND soybean 14 14 1 

Certification AND “beef tallow” 1 1 1 

Certification AND biofuels 29 8 6 
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Levantamento complementar foi realizado na plataforma Google com as palavras-chave 

“certificação” e “biocombustíveis”. As primeiras dez páginas relevantes foram visitadas, 

resultando em relatórios e legislações. A literatura não acadêmica sobre instrumentos 

de certificação específicos revelou-se bem mais limitada.  

 

2.3. Impactos sociais  
 

2.3.1. Revisão de literatura sobre os impactos sociais da cadeia 

dos biocombustíveis 
 

Quanto à revisão de literatura, o material utilizado foi obtido por meio de buscas nas 

plataformas Scholar Google, Scielo e Science Direct, com os termos “impacto social” e 

“biocombustíveis”; “impacto social”, “biocombustíveis” e “soja”; “impacto social”, 

“biocombustíveis” e “cana-de-açúcar”; “impacto social”, “biocombustíveis” e  “palma”,; 

e “impacto social”, “biocombustíveis” e  “sebo bovino”; assim como seus equivalentes 

em inglês. Essas pesquisas resultaram em 130 artigos, dos quais, foram pré-selecionados 

79, depois reduzidos para 41 de acordo com a pertinência e relevância para este estudo. 

Os resultados são apresentados sob a forma de evidências e considerações, agrupadas 

em torno dos temas representativos das principais controvérsias que marcam o debate 

público sobre os impactos sociais associados à produção de biocombustíveis.  

 

2.3.2. Pesquisa de campo 
 

Quanto à pesquisa de campo, foram visitadas quatro áreas consideradas relevantes para 

se compreender a dinâmica dos impactos sociais da produção de biocombustíveis 

(Figura 1). São elas: a) o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina, por 

sua importância na produção de soja pela agricultura familiar; b) o interior de São Paulo, 

por sua relevância na produção de etanol; c) o leste do Pará, pela presença da produção 

e do processamento da palma e por conta das especificidades do bioma Amazônia; e d) 

o semiárido da Bahia, por ter sido uma região prioritária na fase inicial do Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, quando se esperava fazer da mamona uma 

matéria-prima importante e, com isso, converter o incremento dessa produção em um 

vetor de inclusão dos agricultores mais vulneráveis da região – marcada por expressiva 

concentração da pobreza rural –, fazendo daquela política pública um fator de 

desenvolvimento regional. 
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Figura 1. Localidades visitadas durante a pesquisa de campo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesses locais foram entrevistados, em visitas de três dias, representantes das usinas de 

produção de biodiesel, fornecedores de matérias-primas, sindicatos e associações de 

representação de trabalhadores rurais e da agricultura familiar, membros do poder 

público, cooperativas e, eventualmente, outras lideranças locais e pesquisadores. As 

entrevistas foram orientadas a: 1) capturar efeitos da produção de biocombustíveis 

nesses territórios, em especial explorando as controvérsias identificadas pela revisão da 

literatura; 2) mapear a percepção dos agentes sobre essa produção e sobre a política 

pública para o segmento; 3) compreender como veem o papel da certificação na 

dinâmica atual do setor; e d) explorar que expectativas eles têm quanto a possíveis 

aperfeiçoamentos.  
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2.3.3. Sobre o levantamento de dados secundários 
 

Quanto aos dados secundários, foram utilizadas três fontes. De início, foram reunidos 

dados que mostram a evolução do número de agricultores familiares envolvidos; o 

volume de matéria-prima adquirido no âmbito dos arranjos estruturados com o Selo 

Biocombustível Social (SBS); o número de usinas que têm o SBS; e qual é a participação 

das diferentes matérias-primas nos volumes apontados. Em seguida, foram recuperados 

os dados relativos à participação das usinas na certificação RenovaBio (direcionada para 

obter os créditos de carbono ou CBIOs, então de natureza ambiental com alguns 

objetivos de inclusão social), também destacando os segmentos com maior adesão.  

De forma complementar, foi elaborado um quadro com o desempenho de indicadores 

sociais selecionados nos municípios que contam com a presença de usinas de produção 

de etanol ou de biodiesel. Foram analisados os indicadores de ocupação de trabalho e 

emprego, pobreza e produto interno bruto municipal – todos eles a partir de fontes 

oficiais de dados em sua versão mais recente disponível. Para pobreza foram usados os 

dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE), de 

2010, atualizado com projeções da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 

2017. Para desigualdade, novamente foi adotadp o Censo Demográfico 2010. E, para 

ocupação de trabalho em estabelecimentos agropecuários, o Censo Agropecuário 2016, 

do IBGE.  

Em todos os municípios que têm indústrias de biocombustíveis foi observado se o 

comportamento de cada indicador era pior ou melhor do que a média observada na 

respectiva Unidade da Federação. Esse tipo de procedimento visa evitar distorções 

comuns quando se utiliza como recurso a comparação com médias nacionais.  

Aqui, não há qualquer expectativa de associar diretamente os efeitos da produção de 

biocombustíveis sobre os indicadores, que são influenciados por vários outros fatores, 

mas tão somente oferecer um quadro ilustrativo do comportamento desses indicadores 

nos locais onde essa produção é relevante.  

 

2.4. Mapeamento de riscos e oportunidades 

Tendo por base o conteúdo resultante da metodologia acima, um último procedimento 

realizado consistiu em traçar um quadro de riscos e oportunidades, fragilidades e pontos 

fortes, levando-se em conta também algumas das principais conclusões de outros 

relatórios produzidos no âmbito deste estudo e sua tradução em cinco parâmetros 

fundamentais que dão a estrutura do instrumento de certificação social aqui proposto 

para o RenovaBio.Esse quadro foi elaborado por meio da matriz SWOT (mapeamento 

de fortalezas, fragilidades, oportunidades e ameaças), por se tratar de uma metodologia 

relativamente simples. Ela se mostrou adequada aos propósitos de, por um lado. 

fornecer parâmetros e diretrizes para a moldagem de um instrumento de certificação 

social, de forma a aproveitar as oportunidades e potencializar os traços mais fortes da 
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certificação de biocombustíveis hoje existente; e, por outro lado, de minimizar os riscos 

e contornar as fragilidades identificadas. 

 

3. Mapeamento de stakeholders 
 

3.1. Descrição e análise das nuances por segmento 
 

Esta seção descreve a relevância dos atores consultados no mapeamento das partes 

interessadas e suas opiniões para a discussão de uma nova proposta de certificação 

social no âmbito do RenovaBio.  

 

3.1.1. Representantes de órgãos governamentais 

 

Foram realizadas três entrevistas entre os representantes de órgãos governamentais, 

duas com pessoas que tiveram participação ativa na construção do PNPB e uma que 

atualmente atua no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 

coordena o Selo Biocombustível Social no PNPB.  

De modo geral, os três entrevistados têm uma percepção bastante positiva em relação 

ao programa. Embora reconheçam os desafios experimentados a partir da sua 

implementação, compreendem que o selo é parte importante da construção de uma 

política com governança, estrutura e logística inéditas e orientadas para a inclusão da 

agricultura familiar. 

Em sua entrevista, o representante do Mapa reforçou a diversificação das matérias-

primas como uma condição importante para que o programa possa fazer frente ao 

desafio das disparidades regionais. Edestacou três alterações recentes: 1) a abertura 

para que cooperativas que não são da agricultura familiar possam participar do 

programa, com a produção e a venda de matérias-primas – o que até 2019 era permitido 

somente a cooperativas de agricultura familiar, com no mínimo 50% de cooperados 

nessa condição, comprovada por meio de uma Declaração de Aptidão (DAP) jurídica; 2) 

a inserção das cerealistas como um novo agente intermediário, os quais foram 

autorizados a participar desde que atendam as condições estabelecidas pelo Mapa; e 3) 

a mudança na forma de cálculo para a concessão do SBS. Na opinião do entrevistado, as 

duas primeiras alterações são positivas por ampliarem a participação dos agricultores 

que estão fora das cooperativas de agricultura familiar. Já a terceira alteração traz maior 

transparência e menos burocracia ao SBS, dando mais agilidade ao processo de auditoria 

e facilitando a adesão pelas empresas para fornecer suas informações.  
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Em relação à certificação RenovaBio, o mesmo entrevistado assinala que algumas 

empresas de biodiesel já se inserem nesta certificação e conseguem emitir CBIOs. Ele 

afirma que a indústria do biodiesel tem condições de participar do RenovaBio 

atendendo tanto aos critérios ambientais como aos parâmetros sociais, e que estes 

últimos poderiam ser incorporados aos marcos de funcionamento do RenovaBio.   

É importante ressaltar que nas demais entrevistas, com representantes de outros 

segmentos, há opiniões divergentes. Em alguns desses casos, sobretudo entre a 

representação dos trabalhadores rurais, acredita-se que as alterações que vêm sendo 

implementadas representam uma flexibilização que desconfigura a natureza original do 

programa, com risco de que os propósitos originais de inclusão da agricultura familiar 

venham a desaparecer. Esses entrevistados destacam dois fatores nesse sentido: o 

enfraquecimento político da concepção subjacente ao programa, decorrente da 

extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que resultou na redução de equipe 

e na capacidade de acompanhamento e proposição; e o fim dos leilões sob a alegação 

de que estes impedem a livre concorrência.  

A leitura trazida por outrorepresentante dos segmentos não governamentais sugere que 

existem visões distintas na burocracia governamental ligada aos biocombustíveis. 

Segundo essa opinião, parte das estruturas governamentais e seus agentes não 

compreendem os biocombustíveis como setor prioritário para o futuro dos mercados de 

energia; e outra parte aposta nesse setor, mas prefere um modelo menos regulado, por 

exemplo com flexibilização ou mesmo eventual fim dos leilões e da obrigatoriedade dos 

percentuais de mistura dos biocombustíveis ao combustível fóssil. Este tema é delicado, 

pois está aí um componente que funciona como incentivo aos investimentos privados e 

à participação das empresas nos arranjos de governança como o SBS. Nessa visão, a 

própria criação do Selo RenovaBio Social seria um indicativo de que não há disposição 

em apostar na adoção de critérios sociais – o que, somado à flexibilização das regras do 

SBS, seria mais um sinal do enfraquecimento deste instrumento e de seu lugar em um 

arranjo de governança do setor.  

Em relação a uma possível revisão da certificação social no SBS, ou inclusão de critérios 

sociais na certificação RenovaBio para biocombustíveis, parte dos entrevistados que não 

fazem mais parte das estruturas governamentais discordam desta proposição. Para um 

deles, a exigência de critérios sociais adicionais pode representar risco de enfraquecer 

ainda mais o selo e dificultar a inclusão da agricultura familiar. Além disso, consideram 

que os principais atores do setor não têm disposição para adotar mais critérios.  

Já o entrevistado hoje presente no governo federal não se declara totalmente contrário 

à ideia, no entanto, apresentou duas grandes questões: em que medida a criação de 

uma certificação adicional impactaria de fato a vida dos produtores; e quem arcaria com 

os custos de uma certificação mais onerosa. Para que ocorra algo dessa natureza, 

segundo ele, seria necessária uma decisão de governo, legitimada e chancelada por 

outras esferas para além dos setores diretamente envolvidos com a política de 

biocombustíveis. Apesar das dificuldades, esse entrevistado entende que a observância 

de critérios sociais faz sentido, e é importante não fechar os olhos para demandas 
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contemporâneas que recaem sobre os mercados e os produtores, como a adoção de 

práticas sociais e ambientais responsáveis. Porém, é preciso considerar “a 

sustentabilidade de toda a cadeia” sem que tudo passe exclusivamente por um único 

arranjo, como a certificação. Ao fazer essa observação, o entrevistado faz alusão à 

necessidade de levar em conta outros instrumentos e outros atores.  

 

3.1.2. Representantes das indústrias de biocombustíveis 
 

No segmento das indústrias de biocombustíveis foram realizadas quatro entrevistas, 

duas com representantes de associações de indústria de biodiesel e duas com 

experiência prévia ou atual na Petrobras Biocombustível.  

Os quatro entrevistados reconhecem o SBS como um instrumento de grande relevância 

para a inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva e no desenvolvimento de 

arranjos produtivos com impactos sociais relevantes. Mas há diferenças de opinião 

importantes quanto ao alcance do que já foi feito e ao que deveria ser corrigido.  

Uma primeira posição sobre esses temas considera que o SBS precisaria de um esforço 

para que seus incentivos fossem dirigidos de modo a favorecer outras regiões do país. 

Tal como está estabelecida a política, a tendência é que a indústria migre para onde é 

mais fácil obter os incentivos dispostos, o que resulta deixar de apoiar a agricultura 

familiar no Nordeste, por exemplo, onde há um potencial grande, mas muita fragilidade 

em aspectos como organização social e tecnologias de produção.   

Uma segunda posição, em direção distinta, apoia-se no fato de que a legislação 

estabeleceu originariamente como público-alvo os agricultores familiares com DAP, e 

isso concentrou a aquisição da matéria-prima na região Sul, onde está o segmento mais 

estruturado e capitalizado. Ela aposta na ideia de flexibilização para além da agricultura 

familiar, englobando a categoria dos “pequenos agricultores”. Porém, é preciso lembrar 

que tal ampliação poderia reforçar a participação de agricultores mais capitalizados, e 

não o contrário, como seria desejado.  

Uma posição intermediária destaca que a efetividade do programa é questionável em 

termos de produção, no entanto, há uma curva de aprendizado que não pode ser 

desprezada. Os desafios operacionais para a implantação do programa são, nessa visão, 

atribuídos à fragilidade da organização e das condições produtivas dos agricultores.  

Em relação ao RenovaBio, as percepções vocalizadas nas entrevistas também guardam 

diferenciações relevantes.  

 

Entre os entrevistados do segmento empresarial privado, prevalece a ideia de que 
a certificação do RenovaBio foi modelada considerando o contexto de usinas de 
cana-de-açúcar, nas quais haveria maior capacidade de apurar as condições de 
produção da matéria-prima requerida. No caso das oleaginosas, em especial a soja, 
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o entendimento é que o setor tem dificuldade em rastrear a origem de sua matéria-
prima, principalmente por conta do desenho da cadeia produtiva, mais pulverizada 
e com vários elos. 

 

Entre os entrevistados ligados à Petrobras, considera-se que se trata de uma política de 

incentivos aos biocombustíveis interessante sob o ângulo ambiental, pela adoção de 

parâmetros que permitem visualizar a eficiência nesse critério. Mas, eles afirmaram não 

ter elementos para avaliar se a metodologia e os critérios adotados são os melhores no 

que diz respeito aos efeitos para o conjunto da sociedade.   Também nesse segmento 

foi mencionado o desafio das usinas de biodiesel em atenderem à elegibilidade do 

RenovaBio devido à dificuldade de rastreabilidade do setor.  

Quanto à adoção de critérios sociais, todos os entrevistados apresentaram discordância, 

com base nos seguintes argumentos: 1) o contexto atual não seria favorável à adoção 

de exigências adicionais ao que já está posto; 2) as políticas de compras nas empresas 

já englobam o cumprimento da legislação social, o que é visto pelo setor como 

suficiente; c) não é possível visualizar quem arcaria com os custos dos prêmios pela 

observância de critérios que possam ir além do que a lei já exige; d) as certificações mais 

complexas tendem a ser mais custosas, o que gera controvérsia envolvendo a 

distribuição desses custos; e) os instrumentos exigentes tendem a ganhar a adesão 

apenas de uma elite entre os produtores, o que limita seu impacto em escala mais 

ampla; f) já existe certa resistência ao RenovaBio entre produtores e trata-se de setor 

que já está estruturado em certas bases, sendo difícil introduzir mecanismos novos 

nesse momento.  

 

3.1.3. Representantes dos produtores de matérias-primas 
 

Neste segmento foi realizada uma entrevista com representante de organização de 

produtores de cana-de-açúcar. A entrevista teve como foco o posicionamento da 

instituição em relação à certificação RenovaBio.  

A primeira questão vocalizada é que o setor está em conflito com o RenovaBio, sob o 

argumento de que o produtor de cana não foi contemplado pelo desenho atual. O 

processo de aprovação da lei teria sido muito rápido, mas havia uma demanda do setor 

de que os produtores fossem incluídos em outras bases. Em decorrência da pressa na 

aprovação, houve um compromisso de tratar essa questão posteriormente, o que ainda 

não teria sido feito.  

Partindo do argumento de que a certificação RenovaBio é vinculada à área de produção, 

sendo necessário fornecer o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da fazenda de onde é 

originada a matéria-prima para a produção de etanol, a representação do setor 

considera que a base da certificação é a propriedade. Diante disso, o que se reivindica é 

que, tendo sido o produtor quem gera as condições de elegibilidade, ele deveria ter 



23 

 

 

direito a 100% dos CBIOs gerados, algo que as usinas não aceitam. Por esse motivo estão 

acionando a ANP, via Lei Geral de Proteção de Dados, com uma ação argumentando que 

os dados dos produtores foram utilizados sem consentimento. Segundo o relato há 

disposição em negociar o percentual reivindicado, mas os 50% oferecidos pelas usinas 

até o momento são considerados insuficientes.  

Há uma tensão interna no campo dos produtores também: muitas usinas têm preferido 

não negociar coletivamente e tentam fazer acordos individuais com os produtores, e 

estes nem sempre têm condições de negociar e avaliar as dimensões do programa. O 

entrevistado afirma não querer chegar ao ponto de não autorizar a inclusão do CAR dos 

produtores na certificação, o que a inviabilizaria, mas considera isso uma possibilidade 

extrema, se as negociações não avançarem. 

Quanto à inclusão de critérios sociais, o mesmo afirma que os grandes produtores já 

tiveram avanços suficientes no âmbito da legislação vigente, sobretudo no centro-sul do 

país. Mas admite que entre produtores médios e de pequeno porte ainda está em curso 

um processo de adoção de boas práticas. Nas questões ambientais destaca que ainda 

existem algumas falhas, especialmente na região Centro-Oeste, onde prevalecem 

práticas menos avançadas do que em São Paulo. Compreende que, na dimensão social, 

houve muitas melhorias nos últimos anos, principalmente decorrentes do papel da 

fiscalização, mas reconhece que ainda persistem desafios. A adoção de critérios sociais 

no RenovaBio faria sentido, mas avalia que não há disposição e espaço para isso no 

momento. Mesmo para a obtenção da certificação Bonsucro – certificação internacional 

aplicável à produção de cana-de-açúcar - é mencionado que muitos produtores ainda 

não cumprem parte de seus requisitos. Considera-se que esta certificação tem 

demandas muito difíceis de serem atendidas pelos produtores rurais, e até mesmo o 

RenovaBio é considerado inviável para o pequeno produtor. 

 

3.1.4. Representantes dos trabalhadores 
 

Entre os trabalhadores, foram realizadas duas entrevistas com representantes da 

Contag e da Contar, confederações de sindicatos que representam, respectivamente, o 

segmento dos agricultores familiares e o segmento dos assalariados rurais. 

As impressões e os comentários em relação ao SBS destacaram que o programa 

ofereceu incentivos que foram importantes para parte dos agricultores familiares. Mas 

as principais ponderações concentraram-se nos aspectos descritos a seguir.  

Há relatos de ocorrência de contratos que lesam os direitos da agricultura familiar. 

Denúncias feitas não foram levadas adiante sob o argumento de que não era admitido 

que a Contag tivesse acesso ao conteúdo de contratos, antes que fossem assinados por 

cooperativas ou agricultores. Isso é visto como um indício de que são frágeis a 

governança e a garantia de condições de representação coletiva no arranjo.  
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Outros relatos trazem casos de atravessadores que têm conseguido burlar os 

mecanismos formais e intermediar a venda da agricultura familiar para usinas, 

apropriando-se de parte dos ganhos.  

Existe preocupação também com a indução a um modelo baseado em monocultivos 

(especificamente soja) por meio do programa de biodiesel. Isso é conflitante com o 

modelo produtivo defendido pelas organizações dos agricultores, cuja ênfase recai 

sobre a diversificação como estratégia de autonomia e garantia de segurança alimentar.  

Há menções à diversidade interna da agricultura familiar e à pouca flexibilidade do 

programa e seus instrumentos em dialogar substantivamente com essa 

heterogeneidade, o que acaba por penalizar justamente os setores mais vulneráveis e, 

inversamente, por fortalecer aqueles que já estão inseridos em mercados.  

Há crítica à permissão de que a venda da matéria-prima possa ocorrer por DAP jurídica, 

porque nela é mais difícil verificar se a produção comercializada é de fato dos 50% dos 

produtores familiares, uma vez que não existe rastreabilidade. Esse receio se reforça 

com a menção à portaria recente que teria retirado os mecanismos de controle social 

sobre a homologação e a fiscalização das DAPs, fragilizando ainda mais a participação 

da agricultura familiar.  

Foram apontados, ainda, um conjunto de problemas indiretos ao fortalecimento da 

cadeia produtiva da soja. Os entrevistados relataram que, à medida que se fortalece 

esse segmento, há concentração fundiária inerente à competitividade entre os 

produtores; problemas associados à propriedade da terra com a expansão em áreas 

onde há irregularidades fundiárias; desmatamento e uso indiscriminado de recursos 

hídricos, entre outros. Por fim, há ainda a crítica de que é justamente neste segmento 

que se encontra a maior dificuldade de diálogo. 

 

Tudo isso faz com que as organizações hoje considerem que a agricultura familiar 
tem emprestado legitimidade ao programa sem, no entanto, estar se beneficiando 
adequadamente dele.  

 

Especificamente no que diz respeito a relações trabalhistas, foram feitas críticas à falta 

de critérios que permitam monitorar a informalidade nas relações de trabalho e o uso 

de trabalho infantil na agricultura familiar.  

Quanto ao RenovaBio, a representação sindical optou por não participar dos debates 

que levaram à adoção da certificação, pois perceberam que suas demandas e propostas 

em relação à agricultura familiar não teriam espaço.  

Sobre as condições de trabalho, foi ressaltado que, especialmente no caso da cana, o 

setor ainda apresenta ocorrência expressiva de situações análogas a trabalho escravo. 

Houve também menções ao fato de que o setor está enfraquecido, com muitas usinas 

em situação falimentar. Com isso, hoje se convive com problemas graves, incluindo 
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municípios empobrecidos com usinas em falência, sobretudo no Nordeste, dependendo 

cada vez mais do Estado quanto a aposentadorias e programas sociais, e com dificuldade 

de competir no mercado com os produtores do centro-sul. A mecanização, por sua vez, 

tem resultados ambíguos, pois melhora as condições de trabalho e o patamar de 

remuneração, mas, ao mesmo tempo, gera exclusão e seletividade elevada na 

contratação, privilegiando os trabalhadores mais escolarizados e capacitados.  

A representação sindical manifestou-se favorável a uma certificação com critérios 

sociais, ainda que com ressalvas. Primeiro, por terem dúvida acerca da disposição de 

atores importantes em assumir uma certificação mais robusta e com seus termos 

negociados coletivamente.  Segundo, por entenderem que, embora cabível, não sabem 

se o momento é o mais apropriado para alterar regras em arranjos institucionais em 

vigor, por receio de que tais mudanças levem a uma flexibilização e ao enfraquecimento 

dos instrumentos disponíveis.  

Apesar dos problemas, eles afirmam que, em áreas certificadas, a qualidade de emprego 

é melhor do que nas demais e reconhecem que o movimento sindical sempre teve muita 

resistência às certificações por serem consideradas instrumentos unilaterais, frágeis em 

mecanismos para ouvir as demandas dos trabalhadores e dos representantes sindicais. 

Consideram que, para funcionar, a certificação social teria dee ser diferente das demais 

certificações, com critérios construídos com maior participação dos trabalhadores e de 

seus representantes também nas etapas de elaboração das normas e no seu 

monitoramento.  

Além disso, há críticas mais pontuais que devem ser observadas: o agendamento prévio 

facilita a preparação das empresas que não seguem as regras para contornarem as 

exigências; a auditoria feita na entressafra não corresponde à dinâmica real do setor em 

período normal; e a não escuta do sindicato local como fonte de informação idônea 

restringe a base de evidências usada. 

 

No caso específico das certificações “ambientais”, a crítica diz respeito justamente 
à ausência de critérios sociais, em especial por ignorarem as questões trabalhistas, 
que apresentam muitos problemas há tempos. 

 

3.1.5. Representantes de empresas certificadoras 
Foi realizada uma entrevista com um representante de associação de empresas de 

certificação, experiente com o RenovaBio. Suas opiniões ficaram restritas à possibilidade 

de inclusão de critérios sociais na certificação existente ou na adoção de instrumento 

destinado a esse fim.  

Sobre isso, a posição apresentada é que não há problemas sob o ângulo da certificação 

em si, desde que isso esteja incluído na regulamentação aceita por todas as partes 

envolvidas. No regulamento existente é totalmente possível acolher tais critérios, além 

de que existe competência para isso nos marcos gerais que regem a adoção da 
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certificação. Instrumentos já existentes – como a Bonsucro – são precedentes para esse 

tipo de auditoria e poderiam ser uma base importante para o desenho dos critérios e 

procedimentos a serem adotados.  

Do ponto de vista prático, contudo, o entrevistado considera que o cenário atual é pouco 

favorável à adoção de critérios sociais adicionais ao que já existe na lei. O momento ideal 

para fazer isso teria sido quando o desenho do programa estava sendo discutido e 

pactuado. Há também dúvidas sobre a disposição dos atores mais poderosos no setor 

em participar de alguma repactuação nesse sentido.    

 

3.1.6. Pesquisadores com trabalhos relevantes sobre o tema 
Dois professores e pesquisadores que realizaram pesquisas relevantes sobre os 

impactos do SBS foram ouvidos neste segmento. Suas opiniões são distintas, embora 

ambos considerem que a iniciativa inaugurou uma experiência relevante e que merece 

ser valorizada.  

Os entrevistados concordam que, se o critério de avaliação da experiência do SBS e do 

PNPB for o objetivo social originalmente estabelecido para essa política – incluir 

agricultores familiares vulneráveis na cadeia de fornecedores de matérias-primas para 

a produção de biodiesel –, então o resultado não é positivo. Houve frustração quanto à 

possibilidade de diversificar as fontes de matérias-primas, tendo prevalecido a soja. E 

não houve a estruturação de cultivos comerciais competitivos entre agricultores 

familiares de regiões menos favorecidas.   

Por outro lado, ambos ponderam que, se o olhar é ampliado para outros aspectos, então 

há três pontos positivos a considerar, indiretos ou decorrentes de ajustes na proposta 

original Um deles diz respeito à introdução do biodiesel na matriz energética de maneira 

rápida e vigorosa, com a adoção do expediente dos percentuais de mistura obrigatórios 

e progressivos no combustível fóssil. Isso diversificou a matriz com uma fonte renovável 

e produzida, em grande medida, pela agricultura familiar.  

Um segundo aspecto diz respeito ao fato de que, mesmo não tendo viabilizado a 

produção de matérias-primas pelos agricultores mais pobres, o fato de se priorizar 

agricultores familiares contribui para a geração de renda de maneira menos 

desconcentrada. Isso favorece esses agricultores e as regiões onde se dá essa produção.  

Por fim, um terceiro aspecto diz respeito aos agricultores familiares mais vulneráveis. 

Mesmo não tendo sido incluídos como fornecedores de matérias-primas para os 

biocombustíveis, eles tiveram suas condições de vida e de produção melhoradas devido 

a uma série de aspectos: passaram a contar com um destino estável para parte de sua 

produção (mesmo que de outros produtos, que podiam ser adquiridos pelas empresas 

para garantir o percentual mínimo exigido para obtenção do selo); passaram a contar 

com assistência técnica e acesso a insumos; foram incluídos no sistema bancário; 

firmaram contratos apoiados em uma base mínima de critérios; tiveram os preços 
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praticados incrementados com a entrada em cena de novos compradores; e puderam, 

em alguns casos, eliminar atravessadores que antes capturavam boa parte da renda.  

Há divergências quanto à adaptabilidade que foi sendo criada para contornar as 

restrições iniciais de fornecimento dos agricultores mais vulneráveis, por exemplo a 

autorização de que a compra de outros produtos – que não as matérias-primas – fosse 

autorizada e computada nos percentuais mínimos exigidos. Para um dos pesquisadores, 

isso introduz um ruído, por se tratar de um programa para a produção de biodiesel e 

esse deveria ser o critério principal. Para o outro, é natural que exista uma rota de 

adaptação às condições reais de implementação de uma política, com a correspondente 

acomodação dela ao universo material e cultural dos envolvidos.  

Sobre os problemas que levaram ao êxito parcial mencionado acima, os dois 

pesquisadores concordam com o fato de que a viabilização de agricultores mais 

vulneráveis como fornecedores é algo que exige investimentos e um horizonte de tempo 

maiores. Há dificuldades estruturais que não podem ser equacionadas no curto prazo.  

Quanto a uma certificação com critérios sociais ampliados, as opiniões são distintas. Um 

deles diz que, em tese, trata-se de algo interessante, mas pondera que não há chances 

de prosperar no contexto atual, sendo preferível manter o SBS em sua versão atual – o 

qual já se encontra sob ameaça. Os esforços deveriam ser empenhados no 

aprimoramento e em uma boa avaliação do instrumento vigente. Há também dúvidas 

quanto a quem assumiria os custos de instrumentos mais complexos. E as mudanças 

vistas recentemente apontam na direção contrária a uma maior regulamentação ou à 

adoção de formas que gerem mais custos de transação para os vários envolvidos.  

Para o outro pesquisador, entretanto, a resposta é que sim, deveria haver uma 

certificação com critérios sociais adicionais. Segundo ele, o argumento dos custos 

sempre é levantado, mas os custos podem, sim, ser absorvidos por uma estrutura de 

governança eficiente. É preciso, por exigências do mundo contemporâneo, criar normas 

de sustentabilidade e de inclusão social mais ousadas. Olhar apenas para os custos e não 

para os benefícios leva sempre a uma posição conservadora, e adotar critérios mais 

ambiciosos nada mais significaria do que um alinhamento às melhores práticas 

internacionais.   

 

3.2. Tipificação de atores de acordo com as opiniões emitidas 
 

Durante as entrevistas, os stakeholders foram convidados a dar a sua opinião sobre a 

adoção de um instrumento de certificação social para biocombustíveis ou sobre o 

aperfeiçoamento dos critérios utilizados no instrumento hoje existente.  

O Quadro 5 foi organizado considerando as respostas à questão, por segmento e por 

entrevistado. Dos treze entrevistados, a maioria (oito) discordam totalmente dessa 
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proposição; quatro concordam com ressalvas; e apenas um manifestou-se favorável 

incondicionalmente.  

 
Quadro 5. Apresentação esquemática das opiniões dos treze entrevistados sobre a 

adoção ou ampliação de critérios sociais em instrumentos de certificação de 
biocombustíveis 

Posição dos entrevistados em relação à criação de uma certificação social ou à inclusão de 
critérios sociais adicionais 

Concorda  Concorda com ressalvas Discorda totalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Legenda  
Segmentos: 
P = Pesquisadores com trabalhos relevantes sobre o tema 
G = Representantes de órgãos governamentais 
T = Representantes dos trabalhadores 
IB = Representantes das indústrias de biocombustíveis 
C = Representantes de empresas certificadoras 
PR = Representantes   dos produtores de matérias-primas 

 

Foram reunidos na coluna “discorda totalmente” os atores entrevistados que, em suas 

falas, expressaram discordância explícita com a proposta ou que não conseguiram 

vislumbrar qualquer possibilidade de concretização de tal proposta. Os principais 

argumentos contrários apresentados foram que: 1) abrir uma discussão sobre critérios 

adicionais além da inclusão da agricultura familiar, como já previsto, é um risco no 

contexto atual e pode enfraquecer o SBS; 2) o atendimento à legislação trabalhista, que 

poderia ser um desses critérios,  já é uma obrigação e qualquer proposta em termos de 

certificação social deveria ir além da legislação; 3)  adicionar outros critérios aumenta a 

complexidade, exclui produtores familiares e não traz benefícios reais para os 

produtores; 4) adicionar outros critérios eleva o custo da certificação, por isso é preciso 

definir quem sustentaria esses custos; e 5) nem na esfera governamental, nem nas 

organizações empresariais, nem entre as organizações de trabalhadores e agricultores 

há portadores constituídos reivindicando uma reforma nessa direção, o que dificulta as 

chances de que isso possa ir adiante.  

Foram considerados como “concorda com ressalvas” as opiniões que destacavam o 

valor da iniciativa, mas que, no entanto, não vislumbram condições favoráveis à sua 

P2 G3 G2 

T2 T1 

P1 G1 

IB2 

IB4 

IB1 

IB3 

C1 PR1 
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realização ou questionam o instrumento de certificação, seja na forma de elaboração 

ou como ferramenta de intervenção privilegiada. O segmento da representação dos 

trabalhadores e dos agricultores familiares foi o que mais enfatizou a necessidade de 

inclusão de critérios sociais adicionais para além da inclusão da agricultura familiar na 

cadeia produtiva do biodiesel, demandando, para tanto, critérios construídos com a 

participação dos trabalhadores e de seus representantes, atuantes também nas etapas 

de elaboração das normas e na definição das regras da auditoria. 

O único ator que claramente se posicionou favorável a uma certificação social para o 

setor foi um dos entrevistados do segmento de pesquisadores. Ele afirma ser favorável 

à inclusão de outras dimensões sociais na produção de biocombustíveis e reconhece que 

essa ação aumenta o custo e a complexidade para os atores envolvidos. Porém, chama 

a atenção para a necessidade de analisar também os efeitos benéficos, e não somente 

os custos, argumentando que, ao final, o saldo seria positivo. Seu principal argumento é 

que não se trataria de progressismo exacerbado, mas de puro e simples alinhamento 

com o que vai se tornando o mainstream nos mercados internacionais, cada vez mais 

pautados pela internalização de critérios sociais e ambientais nos modelos de negócios.  

 

4. Estado da arte em sistemas de certificação 
 

4.1. A certificação e seus instrumentos 
 

Os sistemas de certificação foram instituídos com o propósito de atribuir um valor ao 

produto ou serviço ao qual se refere, a partir da atestação de certas condições 

envolvendo sua qualidade ou o processo produtivo envolvido. A materialidade do 

processo de certificação pode ser vislumbrada em selos que atestam a qualidade ou o 

compromisso socioambiental da empresa e dos produtores ao adotarem certos 

procedimentos e critérios. Davi e Guivant (2018) esclarecem que os selos representam 

uma construção que envolve diversos atores, e o logotipo utilizado tende a relacionar o 

produto com a ideia que se encerra na certificação, funcionando como “atalhos 

cognitivos de mercado” que ligam diretamente a ideia ao produto e, assim, criam-se 

formas de relacionamento entre as partes interessadas, incluindo os consumidores. Os 

selos podem estar relacionados a uma multiplicidade de qualidades, tais como a 

responsabilidade social, a produção orgânica ou os produtos saudáveis, entre outras. 

Geralmente, o processo de certificação é voluntário, sendo buscado pelas empresas e 

pelos produtores que têm interesse em amenizar as críticas da sociedade, ou para 

atender às exigências do mercado, ou ainda para melhorar sua imagem frente aos 

consumidores, clientes e acionistas.  

“Segundo o Inmetro, a certificação é definida como um conjunto de atividades 
realizadas por uma organização de terceira parte, independente, que atesta que um 
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produto, uma pessoa, um serviço ou um sistema segue requisitos técnicos 
especificados, confirmada por meio da emissão de um certificado, o qual atesta o 
cumprimento das normas do sistema adotado” (BONFIM, 2016, p. 33). 

 

4.1.1 Certificações relevantes para a produção de 

biocombustíveis 
 

O processo de certificação com critérios socioambientais mais analisado pela literatura 

é o de manejo florestal. É também o primeiro a ser instituído mundialmente e que serve 

de modelo para a elaboração do padrão de certificação de outras cadeias produtivas, 

inclusive as de biocombustíveis, que são o foco deste estudo.  

A certificação florestal foi constituída na década de 1990 por um conjunto de ONGs 

ambientalistas, com o intuito de modificar o padrão mundial de produção de madeiras. 

Na prática, mais amplamente, implica no processo de construção de um mercado 

apoiado em um conjunto de dispositivos que dão suporte à produção e à 

comercialização da madeira com o selo de certificação. 

A certificação é voluntária e não governamental, com exigência de cumprimento de 

princípios ambientais, econômicos e sociais. As organizações buscam a certificação por 

exigência do mercado, por sofrerem críticas da sociedade, por terem incentivos 

governamentais, por pressões de grupos sociais e pela necessidade de melhoria da 

imagem da empresa, entre outros (SAMPAIO CARNEIRO, 2011; BASSO, 2015). A 

preocupação com as mudanças climáticas, o interesse crescente no consumo verde e o 

aumento da responsabilidade corporativa por parte de empresas globais são aspectos 

que favorecem um maior impulso aos processos de certificação. 

O Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council – FSC), atuante desde 1993, 

é o sistema de certificação mais descrito na literatura. Especificamente para 

biocombustíveis, os estudos se concentram nos cases do Bonsucro, do International 

Sustainability and Carbon Certification (ISCC) e dos “roundtables” RSB, RSPO e RTRS -

respectivamente dedicados a biomateriais, certificados de carbono e consumo 

responsável da soja e da palma. Para uma análise das certificações nacionais, destacam-

se o SBS para o biodiesel, e o RenovaBio para os biocombustíveis.  

O Quadro 6 compila os principais sistemas de certificação existentes. 



 
 

Quadro 6. Principais sistemas de certificação existentes e relevantes para a produção de biocombustíveis 

Sistema de 
certificação 

Características principais Principais pontos fortes e fracos 

Forest Stewardship 
Council (FSC) 

Não contempla biocombustíveis, mas é uma iniciativa pioneira e talvez a principal referência internacional em 
certificação. Tem significativa influência, servindo de modelo para os outros sistemas.  

Considerado um caso de sucesso, o FSC é uma organização social independente, formada por um conjunto de 
atores que permanentemente monitoram e renegociam os critérios e parâmetros de funcionamento da iniciativa. 

Destaque para o envolvimento multi-stakeholders e para a vinculação da certificação a regras de funcionamento do 
mercado dos principais produtos envolvidos, o que aumenta o seu enforcement.  

Reconhecida amplamente pelos 
mercados em que atua.  

Complexidade elevada para sua 
operacionialização. 

Better Sugar 
Initiative 
(Bonsucro) 

Atua em biocombustíveis produzidos a partir da cana-de-açúcar. Tem uma certificação direcionada ao produtor, e 
outra voltada para a comercialização, com rastreamento de origem.  

Iniciativa global que tem como participantes empresas consumidoras, comerciantes de commodities, ONGs, 
produtores nacionais e locais e empresas petrolíferas. 

Os critérios utilizados atêm-se, em grande medida, ao cumprimento da legislação vigente. Isso resulta em baixo custo, 
comparativamente a outras iniciativas, e maior adesão.  

Bem avaliada por atores do mercado 
de biocombustíveis.  

Complexidade e exigência 
consideradas intermediárias, o que 
facilita aceitação.  

Para outros atores exigentes, deixa 
importantes dimensões de fora do 
seu escopo.  

Roundtable on 
Sustainable 
Biomaterials (RSB) 

Aplicada a biocombustíveis e biomassa.  

Iniciativa é composta por câmaras representativas que se reportam ao comitê de coordenação. As câmaras 
representam diferentes partes interessadas integrantes da cadeia de biocombustíveis.  

É tida por muitos como uma certificação premium, mais exigente e, portanto, com maiores custos.  

Escopo e governança elogiados por 
atores importantes.  

Complexidade elevada resulta em 
custos altos e maior resistência à sua 
aceitação. 

International 
Sustainability and 

Sistema de certificação voluntária voltada para biomassa e bioenergia. Versão “plus” direcionada para alimentos, 
rações, químicos e outras aplicações indiretas de bioenergia.  

Iniciativa reconhecida por atores 
internacionais importantes.  
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Carbon Certification 
(ISCC) 

Sistema de atuação global, a inciativa foi apoiada pelo governo alemão e é aprovada pela Diretiva Europeia de Energia 
Renovável. Tem como principais participantes agricultores, processadores, representantes do comércio e indústrias, 
ONGs, instituições de pesquisa e autoridades ligadas ao tema. 

Caráter voluntário deixa a desejar 
quanto à capacidade de enforcement.  

Roundtable on 
Sustainable Palm 
Oil (RSPO) 

Aplicado especificamente à produção de óleo de palma, a certificação abrange os vários elos dessa cadeia.  

RSPO representa o caso com a maior participação de partes interessadas. Tem entre seus membros bancos e 
investidores, fabricantes de bens de consumo, ONGs, pessoas físicas, produtores de óleo de palma, organizações, 
processadores de óleo de palma e comerciantes, organizações sociais e de apoio ao desenvolvimento. 

Amplo leque de segmentos 
relevantes envolvidos.  

Avaliada por muitos como de 
exigência elevada, o que pode 
resultar em resistência à adesão de 
atores econômicos importantes.  

Roundtable on 
Responsible Soy 
(RTRS) 

Aplicada à produção de soja.  

Disseminação de informações e monitoramento de critérios e indicadores formalizados no padrão RTRS.  

Envolve produtores, representantes da indústria e do comércio, bem como organizações da sociedade civil. 

Alinhada a padrões internacionais 
quanto às informações monitoradas, 
concentradas em aspectos 
ambientais.  

Críticas quanto à sua efetividade e a 
ausência de critérios sociais 
relevantes. 

Selo 
Biocombustível 
Social (SBS) 

Aplicado à produção de biocombustíveis, até agora com o predomínio da cadeia da soja. 

Iniciativa do governo federal do Brasil que tem como foco a inclusão dos agricultores familiares na cadeia de 
fornecedores de matérias-primas.  

Elogiada pela coordenação entre os 
incentivos públicos e as ações 
privadas.  

Restrita a um único critério social – a 
inclusão da agricultura familiar. 

RenovaBio Aplicado à produção de biocombustíveis, até agora mais concentrado no etanol de cana-de-açúcar.  

Iniciativa do governo federal do Brasil que tem como foco a emissão de certificados associados à descarbonização.  

Iniciativa muito recente, sem 
balanços e avaliações disponíveis.  

Certificação restrita à dimensão 
ambiental. 



 
 

4.2. Um balanço dos instrumentos destacados 
 

De maneira geral pode-se afirmar que a busca por certificação visa atender exigências 

de mercado, sobretudo o internacional, cada vez mais criterioso no que se refere às 

preocupações com o meio ambiente e com as mudanças climáticas. Esse cenário vem, 

desde a década de 1990, impulsionando a adoção dos sistemas de certificação, 

materializados nos selos que comprovam que empresas e produtores respeitam certas 

práticas socioambientais em seus ambientes produtivos. É o caso também de outros 

instrumentos que, no entanto, não são o objeto específico deste levantamento, como 

selos de sustentabilidade e mecanismos de financiamento “verdes”, entre outros que 

não seguem uma lógica de certificação com a mesma robustez e a formalização dos 

instrumentos aqui apresentados.  

Viu-se nas páginas anteriores que a certificação de manejo florestal foi pioneira e 

serviu de inspiração para outros sistemas e instrumentos. Quase sem exceção, todos 

eles apresentam critérios relacionados a aspectos sociais, especialmente ligados às 

questões trabalhistas, de direitos humanos e de saúde dos trabalhadores. Alguns 

instrumentos observam outros aspectos relacionados à segurança alimentar, direito 

de posse de terra, direitos indígenas e olhares específicos para mulheres e jovens. 

Contudo, os estudos apontam que há uma tendência a que as certificações menos 

exigentes tenham a preferência de empresários e produtores, dados os custos de 

transação aí embutidos. 

É o que demonstram Perosa e Azevedo (2019) ao estabelecer uma comparação entre o 

RSB e o Bonsucro. Os autores destacam que os critérios exigidos pelo Bonsucro já são 

cobertos pelas legislações locais e o RSB estabeleceu novos padrões e requisitos mais 

rigorosos do que os que estão postos localmente, elevando os custos de adaptação para 

a produção e a gestão. O sistema RSB apresenta maior quantidade de critérios sociais e 

é objeto de críticas pelo seu elevado custo. A maioria das usinas certificadas Bonsucro 

não precisou alterar suas práticas para atingir os critérios estabelecidos. Acrescentam 

que a representação dos produtores é consolidada e desempenha um papel importante 

na coordenação e no apoio às mudanças tecnológicas necessárias para cumprir os 

requisitos da certificação. Essas características, segundo os autores, tornam o Bonsucro 

mais apto a atrair os produtores. 

Nesse mesmo sentido, Gueneau (2021) destaca como os sistemas RTRS e ISCC 

apresentam uma cobertura mais completa no que concerne aos direitos trabalhistas, 

inclusive no estabelecimento de uma intervenção de emergência em caso de problemas 

graves. Também destaca que esses dois padrões pontuam critérios sobre acesso à terra 

e aos recursos naturais, além da exigência – no caso do RTRS – do consentimento livre, 

prévio e informado. 

Os estudos analisados apontam que as preocupações sociais são levadas à discussão 

pelas ONGs e organizações sociais, que geralmente são minoria nos espaços de 
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governança dos sistemas de certificação. Nesse sentido, Hunsberger et al. (2013) 

destaca que os resultados sociais têm estado ausentes ou subdimensionados nos 

relatórios de avaliação de bioenergia global, apesar de sua importância no que se refere 

à sustentabilidade dos biocombustíveis. Tal quadro pode ser resultado de uma atenção 

branda aos critérios sociais e de esquemas de governança mais favoráveis aos grandes 

negócios, que tendem a dominar as discussões. 

Em suma, a dimensão social está presente em todos os sistemas de certificação 

internacional analisados. Em maior ou menor grau, eles buscam cobrir pelo menos 

minimamente os direitos humanos e trabalhistas, especialmente os já acordados em 

convenções internacionais como a OIT, por exemplo. Alguns sistemas aprofundam a 

dimensão social, trazendo questões relativas aos direitos dos povos indígenas, à posse 

de terra, à segurança alimentar e, ainda, mais amplamente, com indicações ao 

desenvolvimento rural e benefícios específicos para jovens, minorias e mulheres. 

Justamente por serem mais abrangentes e rigorosos, apontam os estudos aqui 

analisados, estes tendem a ser preteridos pelos empreendimentos, dados os custos de 

adequação. 

Por fim, entre as experiências nacionais, o RenovaBio não faz alusão direta a nenhum 

aspecto social e concentra-se na certificação apoiada em verificação de carbono. Já o 

SBS traz em suas premissas a inserção da agricultura familiar e o desenvolvimento 

econômico em áreas menos privilegiadas, tendo por base matérias-primas de baixa 

concorrência comercial. Contudo, a prática não acompanhou as inovações projetadas, e 

hoje o PNPB baseia-se mais na compra de soja e no envolvimento de agricultores via 

cooperativas, com concentração regional no sul do País, e na compensação à agricultura 

familiar mais vulnerável, com compra de outros produtos e com a adoção de formas de 

apoio produtivo. O Quadro 7 apresenta uma síntese dos princípios e elementos dos 

principais sistemas de certificação analisados.
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Quadro 7. Síntese dos princípios e das características centrais dos sistemas de certificação 

Instrumento Aplicação Princípios Aspectos sociais Observações1 Participantes 

FSC (manejo 
florestal) 

Global  10 Princípio 1 – atendimento legal 
Princípio 2 – direito de posse e 
uso da terra 
Princípio 3 – direitos indígenas 
Princípio 4 – direitos e 
condições de trabalho 

Povos indígenas devem controlar atividades de manejo em 
seus territórios, com respeito aos seus direitos de posse e uso 
de recursos, identificação de locais de interesse (histórico, 
arqueológico, cultural, ecológico, econômico ou religioso). 
Esses povos devem ser recompensados de forma justa pelo 
uso de seus conhecimentos tradicionais; exigência de 
consentimento livre, prévio e informado; respeito às posições 
acordadas na OIT e em legislações locais. 

Empresas florestais, ONGs 
socioambientais, varejistas, 
acadêmicos, estudantes, 
ativistas e outras partes 
interessadas. 

RSB 
(biocombustíveis) 

Global 12 Princípio 4 – direitos e 
condições de trabalho 
Princípio 5 – desenvolvimento 
rural 
Princípio 6 – segurança 
alimentar 
Princípio 9 – direitos indígenas 
Princípio 12 – direitos 
fundiários 

Alinhamento com posições da OIT (trabalho forçado, trabalho 
infantil, discriminação, salário mínimo, limites para horas 
extras e o direito de organização); melhorias na condição 
socioeconômica das partes interessadas nos locais 
impactados, com criação de empregos, acesso à energia, 
formação de cooperativas, manutenção de escolas, 
instalações médicas e residências, medidas que encorajem a 
participação de jovens e mulheres, povos indígenas e 
vulneráveis; proteção e aumento da segurança alimentar, 
garantindo terra para cultivo de alimentos, aumento da 
produtividade, apoio agrícola; aumento e melhoria de acesso 
à água, sem interferir no abastecimento local; garantia de 
direitos fundiários por meio de instrumentos voltados ao 
consentimento livre, prévio e informado.  

Agricultores, empresas, 
ONGs, especialistas, 
governos e agências 
intergovernamentais. 

Bonsucro 
(biocombustíveis) 

Global 6 Princípio 2 – direitos 
trabalhistas 

Compromissos OIT e legislações locais Empresas consumidoras, 
comerciantes de 
commodities, ONGs, 
produtores nacionais e 

 
1 As informações contidas na coluna “observações” referem-se aos princípios colocados na coluna anterior, especificamente sobre os aspectos sociais dos 

sistemas de certificação. Ressalta-se que não estão esgotados os critérios contidos nos princípios. São indicadas as noções gerais que os contemplam já que, 
por vezes, os sistemas possuem mais de um padrão. 
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locais e empresas 
petrolíferas. 

ISCC (biomassa, 
alimentos) 

Global 6 Princípio 3 – direitos e 
condições de trabalho 
Princípio 4 – direitos humanos e 
à terra 
Princípio 5 – posse de terra 

Compromisso com o núcleo da OIT, padrões de trabalho, 
respeito ao salário mínimo, ao ambiente social, e aos títulos 
de propriedade legais; compensação suficiente para as 
comunidades; compromisso para resolver conflitos sociais; 
garantia de condições seguras de trabalho, com ênfase em 
saúde, higiene e segurança; não violar direitos humanos, 
trabalhistas e de acesso à terra; estabelecimento de relações 
responsáveis com a comunidade (mediação de conflitos e/ou 
compensação para trabalhadores e comunidades vizinhas e 
segurança alimentar). 

Agricultores, processadores, 
comércio, indústria, ONGs, 
associações, instituições de 
pesquisa e autoridades. 

RSPO (óleo de 
palma) 

Global 8 Responsabilidade social com os 
trabalhadores e com os 
indivíduos e comunidades 
afetados pelo cultivo 

No Brasil, atende aos critérios do Selo Combustível Social – 
inclusão da agricultura familiar e produção dentro de limites 
estabelecidos por zoneamento na região amazônica. 

Bancos e investidores, 
fabricantes de bens de 
consumo, ONGs, pessoas 
físicas, produtores de óleo 
de palma, organizações, 
processadores e 
comerciantes, organizações 
sociais ou de 
desenvolvimento. 

RTRS (soja) Global 5 Princípio 1 – Cumprimento legal 
e boas práticas empresariais 
Princípio 2 – Condições de 
trabalho responsável 
Princípio 3 – Relações 
comunitárias responsáveis 

Legalidade no uso das terras e comprovação da 
documentação, tanto do uso como da posse, escritura, 
acordos de arrendamento, ordem judicial; condições laborais 
justas, por meio do cumprimento da legislação trabalhista 
nacional, não permitindo trabalho escravo, forçado, infantil, 
condições inseguras e insalubres de trabalho; programas de 
treinamento para os empregados que desenvolvam 
atividades de risco e fornecimento de equipamento de 
proteção individual; criar canais de comunicação e diálogo 
entre a comunidade e os produtores da soja, por meio de 
mecanismos de reclamações e queixas, que deve ser 
acessível à comunidade local e aos usuários tradicionais das 

Produtores, representantes 
da indústria e comércio, e 
organizações da sociedade 
civil. 
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terras; resolução de conflitos e relação ética e saudável entre 
fazendeiros e comunidades do entorno. 

Selo Combustível 
Social (biodiesel) 

Nacional 
(Brasil) 

- Aquisição de matéria-prima da 
agricultura familiar; 
Aquisição de produtos 
regionais; 

Geração de emprego e renda para agricultores familiares das 
regiões mais vulneráveis, por meio da obrigatoriedade da 
aquisição da produção desse grupo social e acesso à 
assistência técnica. 

Mapa, outros ministérios e 
entidades representativas 
dos produtores de biodiesel. 

RenovaBio 
(biocombustíveis) 

Nacional 
(Brasil) 

- Créditos de carbono e emissão 
de gases de efeito estufa 

 ANP e MME, com 
participação de partes 
interessadas em consultas e 
audiências públicas. 
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5. Análise crítica dos sistemas de certificação 

existentes 
 

5.1. Os principais resultados positivos e as dificuldades 

encontradas 
 

Os estudos apontam que há vários aspectos positivos a ser considerados no processo de 

certificação de produtores e empresas, principalmente os sociais, ambientais e de 

sustentabilidade das cadeias produtivas. Antes de passar a eles, é bom lembrar que 

alguns dos selos ou certificações existentes cobrem apenas a dimensão social (SBS), 

outros se dedicam aos temas ambientais (RenovaBio), e alguns cobrem ambos os 

domínios (FSC). A expressão ‘selo social’ é aplicada somente ao primeiro caso. Já a 

expressão ‘certificação social de biocombustíveis’ pode ser aplicada ao terceiro caso, 

por cobrir várias dimensões.  

O FSC é o sistema mais bem avaliado entre os estudos sobre certificação. Da mesma 

forma que esse sistema serviu de modelo para a implantação de outros processos, os 

ganhos obtidos com ele também podem ser perseguidos.  

As vantagens da certificação são nítidas nas dimensões que compõem as diferentes 

narrativas sobre sustentabilidade. Os benefícios sociais podem ser vislumbrados na 

garantia de observação e no respeito a aspectos trabalhistas, de saúde e segurança dos 

trabalhadores florestais; no empoderamento de partes afetadas por meio da 

participação e do acesso à informação; na preservação de direitos e costumes de povos 

indígenas e populações tradicionais; e na promoção de desenvolvimento do comércio 

local baseado no uso sustentável de recursos naturais. Os benefícios ambientais residem 

na conservação da biodiversidade; na proteção de espécies e habitats ameaçados; na 

manutenção da integridade ecológica e da funcionalidade das florestas; na proteção 

contra o desmatamento; e na redução da emissão de gases de efeito estufa. Já os 

benefícios econômicos, por sua vez, estão na diferenciação de mercado com potencial 

de aumento de vendas e/ou preços diferenciados; no incremento do potencial de acesso 

a mercados; no aumento da lucratividade pelo aperfeiçoamento da gestão e 

minimização de desperdícios; e no acesso a novas fontes de capital como investimentos 

socialmente responsáveis. 

Os estudos analisados são unânimes em indicar que o processo de certificação – 

mesmo os que exigem requisitos mínimos – são instrumentos importantes para que 

as legislações sejam efetivamente cumpridas. Contribuem, também, para a 

disseminação de informações sobre direitos e condições de trabalho, saúde e meio 

ambiente em geral.  
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Segundo Basso (2015), as exigências fizeram com que organizações que solicitaram a 

certificação aplicassem um modelo de gestão ambiental e trabalhista com regras mais 

rigorosas. 

Do ponto de vista dos empreendimentos, as análises indicam que são dois os principais 

ganhos na obtenção dos selos que atestam a sustentabilidade. O primeiro deles se 

refere ao acesso a mercados diferenciados, o que corresponde diretamente aos anseios 

provocados ainda na década de 1990 e que foram se aprofundando nas décadas 

seguintes envolvendo a internalização de critérios socioambientais pelo mundo 

empresarial. O acesso a esses mercados pode afetar, inclusive, os preços dos produtos, 

aumentando o ganho das empresas.  

Esse acesso a mercados internacionais diferenciados reflete no segundo aspecto 

positivo citado nas pesquisas analisadas. Além do estabelecimento de boas práticas de 

gestão e produção, com possíveis ganhos em preços diferenciados por prêmios de 

mercado, o acesso à certificação garante certo prestígio junto aos consumidores 

preocupados com a questão ambiental. Esse conjunto de ganhos é denominado por 

Sampaio Carneiro (2012) como um capital simbólico que os empreendimentos adquirem 

e aumentam a partir do processo de certificação – e que podem ser convertidos em 

outros ganhos, inclusive financeiros. 

Por outro lado, os custos para obtenção da certificação são considerados altos, 

sobretudo para agricultores familiares que só conseguem alcançar os selos por 

intermédio de ONGs ou outras parcerias que facilitam o pagamento desses custos (TEY 

et al., 2021). Quando esses agricultores têm acesso ao processo, a certificação atua na 

alteração das formas de manejo, aliando o conhecimento tradicional ao técnico 

científico, muitas vezes, alterando o padrão informal e, por vezes, ilegal, para o 

juridicamente institucionalizado, garantindo o licenciamento ambiental e a 

certificação florestal (WALDHOFF e SILVA, 2019). 

Outra dificuldade apontada pelos autores reside no atendimento a todos os elos da 

cadeia que estão presentes no desenvolvimento de determinado produto, uma vez 

que, segundo Perosa e Azevedo (2019), quanto mais fragmentada for a cadeia 

produtiva, maior é o desafio em aplicar instrumentos de certificação por dificuldades 

como rastreamento, controle e monitoramento.  

Uma fragilidade destacada nas pesquisas (BASSO, 2015; SAMPAIO CARNEIRO, 2012) 

reside na pouca expressão de mercados internos no Brasil que estimulem a procura 

pela certificação. Para isso, seria necessário um maior apoio governamental atuando na 

disponibilização de técnicos e no ordenamento territorial, nas regulamentações e na 

disseminação de informações sobre o assunto, além do amplo envolvimento de todas 

as partes interessadas. Estes fatores contribuiriam para a ampliação de um mercado 

interno voltado ao aprimoramento das questões sociais – enfocadas em maior 

inclusividade e equidade entre os grupos participantes – e ambientais no país. 
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Nakagawa et al. (2015) apontam que, apesar de muitas vezes se tratar de iniciativas que 

não envolvem os governos, o papel do Estado é fundamental na organização dos setores 

produtivos em termos legais e de compartilhamento de informações2. 

Por fim, Miyake et al. (2012) e Hunsberger et al. (2013) levantam um importante aspecto 

que influencia o sistema de certificação mundial, destacando que, embora todos os 

acordos em torno do tema tenham envolvido um consenso, o significado de 

sustentabilidade ainda não é claro, especialmente no que se refere à dimensão social 

e como ela se combina com os critérios ambientais na retórica da sustentabilidade 

(que obscurece ainda mais os temas sociais). Com isso, os impactos da certificação nessa 

dimensão são difíceis de serem avaliados e com frequência se restringem ao que já é 

acordado internacionalmente. Para ampliar a definição seria necessário mais esforço 

científico e de envolvimento de todas as partes interessadas, especialmente nos países 

em desenvolvimento responsáveis pela produção de grande parte de matéria-prima 

agrícola. 

 

5.2. Principais consensos e discordâncias 
Os principais consensos identificados pela literatura analisada sobre o uso dos 

instrumentos de certificação coincidem com os aspectos positivos verificados na adoção 

dos sistemas, apontados no item anterior. Optou-se, então, por sumarizar nessa seção 

os principais consensos e discordâncias observados na análise do material bibliográfico 

levantado para a realização desse estudo, como pode ser visto no Quadro 8.  

 

Quadro 8. Síntese dos principais consensos e discordâncias sobre os sistemas de 

certificação de biocombustíveis 

Tema  Consensos  Discordâncias 

 
Legitimidade dos 
diversos 
instrumentos  
 

 
FSC é principal referência e foi 
construída a partir do forte 
engajamento de atores bastante 
distintos (consumidores, produtores, 
ONGs, empresas).  
 
Apesar da crise ambiental, o 
contexto de crise econômica dificulta 
iniciativas que ampliem exigências 
sobre os processos produtivos.  
 

 
Questionamentos à produção de 
biocombustíveis e partir de matérias- 
primas agropecuárias, mesmo com 
certificação; estímulo à monocultura e 
efeitos indiretos sobre áreas ricas em 
biodiversidade e florestas. 

 
2 Uma referência sobre o papel do Estado na RSPO no Brasil pode ser vista em Veiga e 

Rodrigues (2016), na qual os autores destacam a importância do governo federal em estabelecer 
limites de zoneamento para a produção da palma na região amazônica, bem como a criação de 
uma câmara setorial com o objetivo de promover sinergia entre as partes interessadas. 
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Custos e o dilema 
entre 
complexidade e 
aceitação 
 

 
Quanto mais completo e abrangente 
for um instrumento de certificação, 
mais altos são os custos e mais difícil 
é o engajamento dos atores mais 
influentes.  
 

 
Certificações simples têm menores 
custos e podem facilitar engajamento. 
Mas cobrem espectro limitado de 
critérios e, por isso, podem ser menos 
efetivas.  
 
Certificações complexas podem abranger 
mais critérios e, por isso, serem mais 
efetivas, mas seu custo alto pode ser 
fator de inviabilidade.  
 

 
Modos de vida, 
inclusão, equidade 
e outros aspectos 
de escopo 
  

 
Cumprimento da legislação 
trabalhista e fundiária são critérios 
sociais incontornáveis.  

 
Para além do cumprimento da legislação 
há vários fatores que afetam a inclusão 
social: desigualdades raciais, de gênero e 
geracionais; respeito a modos de vida 
tradicionais afetados com expansão de 
atividades comerciais de grande porte, 
entre outros. Qual seu lugar em um 
sistema de certificação?  

 
Incentivos e 
formas de 
governança  
 

 
Não se trata somente de ter um bom 
desenho de critérios a ser 
monitorados. É preciso pensar nas 
condições de implementação dos 
sistemas de certificação, e isso 
envolve dois domínios: os incentivos 
que podem ampliar a adesão dos 
atores relevantes; e as formas de 
governança, que devem garantir que 
não exista grande assimetria de 
poder e que haja transparência e 
credibilidade dos instrumentos 
adotados.  
 

 
Que tipos de incentivos podem ser 
adotados em um contexto marcado por 
desregulamentação e limitadas 
capacidades de investimento no setor 
público e privado?  
 
Que tipos de espaços institucionais e que 
tipo de participação podem acomodar as 
expectativas de atores com interesses 
distintos em um contexto marcado por 
significativa polarização social?  
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6. Impactos sociais associados à cadeia de 

biocombustíveis 
  

6.1. Revisão da literatura 
 

Muito tem sido dito a favor e contra a produção de biocombustíveis, configurando um 

debate que envolve aspectos que vão desde a eficiência energética e os conflitos 

sociais até as vantagens ambientais e econômicas. Esta seção do relatório é dedicada 

à apresentação dos principais resultados de uma revisão bibliográfica sobre os 

impactos sociais associados à atividade econômica em questão. O relatório privilegia a 

dimensão dos impactos sociais dentro do esforço proposto de introduzir um 

instrumento de certificação social no âmbito do RenovaBio. São abordados aqui um 

conjunto de temas considerados os mais relevantes no debate público, a saber: o papel 

dos biocombustíveis na produção de riquezas e na reprodução ou acentuação de 

desigualdades e vulnerabilidades; os aspectos associados à dinâmica ocupacional, ao 

trabalho e emprego; os conflitos socioambientais; os chamados efeitos indiretos da 

expansão da produção de biocombustíveis e das matérias-primas vinculadas àatividade 

de transformação; e o papel das políticas públicas no equacionamento dos problemas 

associados aos vários domínios mencionados.  

Antes, porém, é preciso fazer algumas ressalvas para melhor contextualizar os temas e 

o alcance do que se pode dizer a respeito deles.  

A revisão da literatura especializada sobre biocombustíveis não permite chegar a 

conclusões taxativas sobre seus impactos sociais. O caráter inconclusivo das pesquisas 

já havia sido apontado por Abramovay (2009) em seu livro Biocombustíveis – a energia 

da controvérsia e também foi destacado em vários outros trabalhos (SIMAS, 2010; 

FAVARETO, KAWAMURA e DINIZ, 2012; SACHS, 2007).   

Duas razões explicam essa dificuldade – uma de natureza científica, outra de natureza 

social. Sob o ângulo científico, predominam os estudos de caso sobre realidades 

específicas de determinados municípios ou regiões (ALVES, CASTRO, 2012; CARDOSO, 

MANESCHY, MATLABA, 2014; KAWAMURA, ABRAMOVAY, FAVARETO, 2013; GEMAQUE, 

SOUSA, BELTRÃO, 2019; LOURENZANI, CALDAS, 2014; MONTANHA, 2012; NAHUM, 

SANTOS, 2013; OLIVEIRA, 2010; REIS et al., 2017; TEIXEIRA, 2013; VALARIE et al., s.d.). 

Nota-se uma falta de pesquisas sistemáticas de avaliação de impactos da atividade 

econômica e dos programas públicos voltados para estimulá-la. Poucos estudos cobrem 

a realidade nacional ou utilizam séries históricas longas. Este fato foi inclusive 

reconhecido por gestores públicos diretamente envolvidos com as políticas nacionais de 

biocombustíveis. Não existe uma agenda de pesquisas voltada a examinar a fundo 
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justamente as discordâncias. Sob o ângulo social, é preciso reconhecer que parte das 

controvérsias envolvem escolhas que, muitas vezes, implicam em dilemas, com ganhos 

inseparáveis de perdas a eles associadas: é o caso da controvérsia sobre o uso da terra 

para produção de energia renovável ou para produção de alimentos – uma fonte 

renovável e menos poluente é altamente desejável, mas sendo os recursos naturais 

finitos, há consequência sobre os usos da terra para um ou para outro fim (SACHS, 

2007; ZIEGLER, 2008); ou sobre os efeitos da mecanização na cana-de-açúcar, que 

elimina um trabalho extremamente penoso e o substitui por atividades melhor 

remuneradas, mas implica em enorme poupança de trabalhadores (LIMA, 2021). Tais 

aspectos serão retomados mais detidamente a seguir, mas servem como exemplo de 

que, em nome do rigor científico, é mais adequado considerar que se trata mais de 

mapear as controvérsias, as evidências parciais e os argumentos existentes sobre elas, 

do que, artificialmente, sustentar afirmações cabais sobre os temas.  

É preciso considerar também que os efeitos sociais são muito diferentes nas cadeias 

produtivas associadas ao etanol ou ao biodiesel. O etanol no Brasil é produzido a partir 

da cana-de-açúcar, atividade econômica que vicejou na Zona da Mata do Nordeste por 

séculos, mas que foi progressivamente se deslocando para o Sudeste do Brasil nos 

últimos cinquenta anos e, agora, avança em direção ao Centro-Oeste e parte de Minas 

Gerais (Shikida, 2013; MUELLER, MARTHA JR., 2011; RUDORFF, 2010). A estrutura 

fundiária nessas regiões é marcada pela presença de grandes fazendas, e a inclusão de 

pequenos e médios produtores é restrita a alguns bolsões. Já o biodiesel tem como 

principal fonte de matéria-prima a soja, cuja produção historicamente se concentrou no 

Sul do país, mas no último meio século avançou rapidamente pelo Cerrado e pelas 

bordas da Amazônia (WESZ JR., 2019). Nesse cultivo, a agricultura familiar ocupa um 

papel de destaque. O mesmo vale para os casos da palma, praticamente restrita ao 

bioma Amazônia, e da mamona, concentrada quase exclusivamente no bioma Caatinga, 

e que era a matéria-prima originalmente planejada como principal insumo para a 

produção de biodiesel (KAWAMURA, ABRAMOVAY, FAVARETO, 2013). Porém, a 

produção da palma e da mamona concentra-se nos segmentos mais fragilizados da 

agricultura familiar, ao contrário do que ocorre com a soja, um cultivo típico dos 

segmentos intermediários ou dps mais consolidados e melhor capitalizados.  

As diferenças envolvem quatro variáveis principais:  

a) a forma social de produção predominante – se em grande ou pequena escala, e se 

feita por grandes fazendas ou por unidades familiares de produção, pois isso influi no 

caráter mais ou menos concentrado da produção de riquezas;  

b) as características do entorno socioeconômico dessa produção – se existe ou não uma 

economia mais diversificada e uma rede de cidades mais estruturada, porque isso afeta 

a qualidade de vida, o acesso a mercados e a infraestrutura – importantes para os 

agricultores e trabalhadores;  
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c) o grau de vulnerabilidade dos agricultores, pois isso afeta sua possibilidade efetiva 

de participar da cadeia de fornecedores das usinas, com produção regular e de 

qualidade;  

d) o grau de desenvolvimento tecnológico das matérias-primas utilizadas, pois isso 

condiciona seu aproveitamento e a atratividade pelas usinas – como é o caso da baixa 

produtividade entre os produtores da mamona ou das restrições técnicas ao uso dessa 

matéria-prima na fase do processamento.  

Em consequência, os impactos da produção de biocombustíveis não são unívocos, como 

será demonstrado. Eles são estruturalmente heterogêneos, pois dependem das várias 

configurações possíveis de combinação destas variáveis.  

O QUADRO 9, abaixo, sumariza as principais constatações encontradas na revisão da 

literatura. Ele está organizado de forma a diferenciar os resultados encontrados para o 

biodiesel e as cadeias a ele associadas, e para o etanol e a produção de cana-de-açúcar. 

Cada aspecto será retomado mais detidamente em seguida, com a indicação das fontes 

que contêm evidências para as afirmações. É preciso mencionar também que certos 

temas, reconhecidos no debate público como relevantes, apareceram com menos 

destaque do que o esperado – caso, por exemplo, dos efeitos nocivos do uso excessivo 

de agroquímicos.  

 

Quadro 9. Síntese dos principais resultados da revisão da literatura associados aos 

temas mais importantes do debate público sobre os impactos sociais dos 

biocombustíveis  

Tema Etanol Biodiesel 

 
Geração de renda e 
produção de 
riquezas 
 

Atividade econômica dinâmica que gera 
riqueza nas regiões produtoras, mas de 
forma concentrada, por se basear 
predominantemente em fornecedores com 
grandes unidades produtivas. 

Atividade econômica dinâmica que gera riqueza 
nas regiões produtoras, com efeitos mais 
positivos nas regiões em que a agricultura 
familiar participa da cadeia de fornecedores, 
favorecendo melhor distribuição de renda. 

 Efeitos mais positivos nos municípios que contam com usinas, porém mais limitados 
naqueles que se restringem ao fornecimento de matérias-primas. 

 

 Os efeitos sobre a arrecadação são atenuados pelo elevado patamar de incentivos fiscais à 
atividade primária. 

 

Desigualdades, 
pobreza e exclusão 
social 

Setores mais dinâmicos concentrados no 
centro-sul do País. Efeitos econômicos 
indiretos sobre a renda tendem a ser mais 
fortes nessas regiões. 

Impactos positivos tênues nas regiões onde 
predomina a agricultura familiar mais 
vulnerável. 

 
Dinâmica 
ocupacional, 
trabalho e emprego 
 

Diminuição do trabalho penoso com o 
avanço da mecanização, sobretudo em São 
Paulo. 

Tendência de concentração na cadeia de 
fornecedores, com aumento da produtividade e 
dos custos. 

 Postos de trabalho com melhor 
remuneração criados, mas em número 
insuficiente para fazer frente à alta 
poupança de trabalho gerada com a 
mecanização. 

Unidades familiares de produção, presentes na 
cadeia da soja, ocupam mais força de trabalho 
comparativamente a cana-de-açúcar/etanol, na 
qual predominam unidades maiores e com 
índice de mecanização mais elevado. 
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Conflitos 
socioambientais 
 

Conflitos diminuíram nas áreas em que a 
mecanização alterou as relações de 
trabalho. 

Número relativamente elevado de conflitos nas 
áreas de expansão recente (Matopiba – região 
que inclui o sul do Maranhão, Tocantins, sul do 
Piauí e oeste da Bahia – e Amazônia). 

 Aumento expressivo no registro de conflitos envolvendo uso de recursos hídricos.  

 
Efeitos indiretos 
(modos de vida, 
segurança alimentar, 
perda de 
biodiversidade e 
desmatamento) 

Avanço das monoculturas pode estar implicando na conversão de áreas antes dedicadas à 
produção de alimentos, agora sendo utilizadas para a produção de energia. 

 

Incorporação de novas áreas desloca populações tradicionais ou muda a dinâmica 
econômica local com impactos negativos sobre os modos de vida tradicionais.   

 

Aumentos recentes da produção, baseados predominantemente em elevação da 
produtividade, mostra que o desmatamento não é um requisito para expansão do setor. 

 

Substituição de cultivos tem alguma influência no movimento da fronteira agropecuária, 
contribuindo para o aumento do desmatamento e a erosão da biodiversidade. 

 

 
O papel das políticas 
públicas na geração 
de melhores 
impactos sociais e 
ambientais  
 

Importância de fortalecimento de 
mecanismos de tipo comando-e-controle 
nas áreas ambiental e trabalhista, para 
fiscalizar o descumprimento da legislação 
onde isso ainda persiste. 

Insuficiência do PNPB e de seu sistema de 
incentivos para introduzir mudanças estruturais 
nas regiões mais vulneráveis. 

 Há problemas associados à produção de biocombustíveis – como os efeitos indiretos sobre 
a biodiversidade ou a inclusão social – que extrapolam a política de energia e precisam ser 
resolvidos mediante uma melhor coordenação com outras áreas e outros programas de 
governo (ambiental, ciência e tecnologia, desenvolvimento regional). 
 

 

 

● Geração de renda e produção de riquezas  

Um primeiro tema destacado na literatura sobre biocombustíveis diz respeito à 

geração de renda e produção de riquezas. Isso ocorre em todas as regiões produtoras 

e se traduz em maior circulação de divisas, que ativam economias locais e geram efeitos 

diretos sobre a arrecadação, e indiretos sobre a geração de empregos nos setores 

beneficiados por esse dinamismo (REIS et al., 2017; BUSCHINELLI et al., 2014). A 

magnitude desses efeitos, contudo, varia. Dois aspectos precisam ser ponderados. O 

primeiro diz respeito às diferenças entre as regiões produtoras, e o segundo tem a ver 

com diferenças internas às regiões produtoras (FAVARETO et al. 2021). Quanto às 

diferenças inter-regionais, é preciso observar as nuances entre as regiões mais antigas 

e as regiões de produção mais recentes. Quanto às diferenças intrarregionais, é preciso 

observar as distinções relacionadas às formas sociais de produção existentes, se 

baseadas em grandes ou pequenas e médias propriedades, e também a combinação, na 

economia local, da produção de matérias-primas agrícolas com outras atividades 

econômicas. Isto é, as características internas da produção agropecuária e do entorno 

socioeconômico desaa atividade importam decisivamente.  

No caso do etanol, as regiões mais antigas, como a Zona da Mata nordestina, 

apresentam efeitos mais débeis do que novas regiões, como o interior de São Paulo. 

Os níveis mais elevados de produtividade nas novas regiões resultam em melhor 

desempenho econômico, com efeitos sobre a riqueza gerada (SHIKIDA, RISSARDI, 2017). 

Também é preciso considerar que as áreas novas apresentam um padrão de 
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diversificação econômica mais elevado. Com isso, os postos de trabalho perdidos com o 

rápido avanço da mecanização na cultura da cana-de-açúcar são, ao menos em parte, 

compensados por outras oportunidades em setores distintos das economias locais. Nas 

regiões antigas, marcadas por menor complexidade do tecido econômico, os  efeitos de 

compensação tendem a ser mais brandos (MTE, RAIS, 2019).  

No caso da soja ocorre o inverso, com as regiões mais antigas, como o Sul do Brasil, 

apresentando melhores indicadores sociais do que as áreas novas, como o Matopiba. 

O que explica essa diferença é o mesmo aspecto mencionado para o caso do etanol e da 

cana-de-açúcar: as regiões mais antigas, como o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste 

de Santa Catarina, tem um padrão de formação do tecido econômico apoiado em 

pequenas propriedades da agricultura familiar (WESZ JR., 2019). Com isso, a riqueza 

historicamente foi produzida de forma mais desconcentrada, favorecendo uma 

internalização das rendas nessa região. Isso irrigou os circuitos econômicos locais 

favorecendo a diversificação da economia. E com a diversificação da economia, postos 

de trabalho perdidos com o avanço da mecanização foram, em parte, compensados pela 

geração de novas oportunidades em outros setores.  No Matopiba, por exemplo, e como 

contraste, se produz até mais riqueza, mas os efeitos sobre a economia local e sobre a 

ampliação de oportunidades são mais débeis, pois boa parte da riqueza é drenada para 

outras regiões, por conta da concentração fundiária ou pelo fato de que muitos 

proprietários sequer residem nos municípios produtores (Favareto, et al., 2019; Reis, et 

al., 2017). E também porque a economia local é mais dependente do setor primário, o 

que restringe a geração de empregos em outros setores.  

 

● Desigualdade, pobreza e exclusão social  

Os efeitos da produção de biocombustíveis e suas matérias-primas sobre a 

desigualdade, a pobreza e a exclusão são, como indicado acima, ambíguos. Por um 

lado, por se tratar de um setor pujante, há efeitos relacionados à circulação de riquezas 

que dinamiza as economias locais. Por outro, se trata de uma atividade com alto grau 

de intensividade tecnológica, com repercussão direta na alta seletividade entre 

trabalhadores, fornecedores e empresas. Os dados do último Censo Agropecuário (IBGE, 

2017) mostram que as lavouras de cana e soja vêm apresentando tendência de 

concentração; e mostram que os grandes estabelecimentos vêm perdendo postos de 

trabalho (GORI, 2021). Isso se traduz em um paradoxo: as regiões que mais se 

beneficiam indiretamente com a geração de riquezas são também as que ganham 

menos diretamente, por conta do caráter altamente concentrador e competitivo dessa 

atividade econômica, como acontece no centro-sul do País, no caso da cana-de-açúcar 

e do etanol; já as regiões mais antigas, a exemplo da Zona da Mata nordestina, ainda 

apresenta um nível de ocupação mais elevado, mas, por ser menos emprendedora, tem 

menor efeito na dinâmica agregada da economia regional e seus trabalhadores recebem 

salários piores (LIMA, GONÇALVES, COELHO, 2021).  
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Especificamente no caso do biodiesel, a promessa de fazer do programa um vetor de 

desenvolvimento regional não se cumpriu. A produção acabou por se concentrar nas 

regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil, privilegiando a soja como matéria-prima (MAPA, 

2021). Isso equivale a dizer que não se logrou incluir os agricultores mais vulneráveis e 

das regiões mais pobres como fornecedores, como inicialmente imaginado. Mas 

tampouco se pode dizer que o efeito sobre a desigualdade, a pobreza e a exclusão foi 

nulo. Tanto porque o privilégio à agricultura familiar limita uma concentração ainda 

maior do segmento dos grandes produtores na cadeia de fornecedores, com impactos 

para a (des)concentração da renda gerada, como pelo fato de que foram mantidas ações 

paliativas nas regiões mais pobres, o que vem resultando em melhoria de preços e 

prestação de serviços como assistência técnica para os agricultores vulneráveis, mesmo 

sem inclui-los como fornecedores de matérias-primas para os biocombustíveis 

(KAWAMURA, ABRAMOVAY, FAVARETO, 2013; FLEXOR et al., 2018).  

 

● Dinâmica ocupacional, trabalho e emprego 

Historicamente, o setor de produção de cana-de-açúcar foi associado a conflitos 

trabalhistas e à penosidade do trabalho. Isso mudou significativamente com o avanço 

da mecanização. A proibição da queima em São Paulo, associada à pressão por melhores 

condições de trabalho, levou a um processo de modernização que diminuiu 

significativamente situações antes comuns, como mortes por exaustão ou denúncias de 

trabalho em condições análogas à escravidão, descumprimento de legislação 

trabalhista, entre outras. Apesar disso, ainda há registros de casos na literatura 

especializada, sobretudo em regiões de fronteira ou em áreas mais periféricas, como 

será mencionado mais adiante (OXFAM, 2013; REPÓRTER BRASIL, 2019; CPT, 2021; 

TEIXEIRA, COUTO, 2013).  

A mecanização gerou a criação de postos de trabalho mais bem remunerados, mas em 

número significativamente menor. Os postos de trabalho no corte manual, que exigem 

menor qualificação, foram substituídos por outros relacionados à condução das 

máquinas e a operações de supervisão e controle, todas mais bem remuneradas (CEPEA, 

2017). Entretanto, isso gerou uma exclusão significativa no setor, porque boa parte dos 

trabalhadores manuais não possuem as habilidades para as novas tarefas, e também 

pelo fato de que se trata de uma quantidade de empregos mais restrita (LIMA, 2021). 

Apenas parte da mão-de-obra restante vem sendo realocada em outros setores, 

sobretudo naqueles casos em que a economia das regiões produtoras é mais 

diversificada. Nas regiões mais dependentes do setor primário ou nos pequenos 

municípios, essas possibilidades são menores, o que acarreta maior vulnerabilidade 

social e aumento da dependência de políticas sociais para combate à pobreza (MATOS, 

FRATARI, CARVALHO, 2018).  
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No caso da soja, a poupança de trabalho tem repercussões também sobre as 

dimensões de gênero e geracional. A menor demanda por força de trabalho, em 

especial nas unidades familiares, tem gerado um processo de envelhecimento e 

masculinização (ABRAMOVAY, 2003). Os mais jovens saem em busca de outras 

oportunidades de trabalho, deixando aos mais velhos os cuidados com as lavouras. Entre 

os mais jovens, são as mulheres quem mais saem, principalmente por conta de uma 

tradição, segundo a qual a prioridade para a herança da terra é dos filhos homens. Como 

resultado, a participação feminina na cultura da soja é muito reduzida (FAVARETO, 

2021).  

 

● Os efeitos indiretos de difícil mensuração  

A literatura especializada dá muita ênfase a dois aspectos classificados como efeitos 

indiretos dos biocombustíveis: a pressão sobre a biodiversidade e a substituição da 

produção de alimentos por matérias-primas para a bioenergia. Os dois temas são 

baseados predominantemente em inferências lógicas, e menos em evidências 

mensuráveis (AGUIAR, SOUZA, 2014; SILVA, DAHLL, 2010; MOREIRA, 2010), o que 

evidencia a dificuldade de captar esses efeitos pelas razões expostas a seguir.  

Quanto aos efeitos sobre a biodiversidade, o problema central está associado à 

dinâmica de deslocamento da fronteira das atividades agropecuárias em direção ao 

Cerrado e à Amazônia. Pesquisadores e organizações de representação do setor 

empresarial que enfatizam os efeitos benéficos da atividade agropecuária costumam 

argumentar, não sem razão, que a larga maioria dos produtores cumpre a legislação 

ambiental e que, por isso, não se pode acusá-los de contribuir para a degradação 

ambiental (AIBA, 2016). Por outro lado, os críticos argumentam, também com razão, 

que o problema maior está nos efeitos indiretos da expansão da atividade agropecuária 

(BARROS, CHAGAS, 2021). Dito de forma um tanto simplificada, a expansão das lavouras 

mais valorizadas de commodities desloca atividades que antes ali existiam para regiões 

mais periféricas, onde as terras são mais baratas, estimulando a conversão de áreas de 

vegetação original – primeiro com a exploração de madeira, depois substituída por 

pastagens e, finalmente, com a sua utilização para a produção de grãos. Portanto, é 

verdade que, quando a produção da soja se instala as áreas já desmatadas, não se pode 

atribuir diretamente a esses produtores a responsabilidade pela erosão da 

biodiversidade. Mas também é correto afirmar que a dinâmica geral do setor estimula 

essa prática baseada no trinômio madeira-gado-grãos (DOMINGUES, BERMAN, 2012). 

Por fim, também é verdade que a cana-de-açúcar não é um cultivo adaptado ao bioma 

Amazônia, mas a soja e a pecuária, sim. Em algumas regiões há conversão de cultivos 

que “empurram” a fronteira em direção ao Norte.  

A expansão da fronteira não é uma condição para o aumento da oferta agropecuária, 

mas ela continua existindo. Esse é um aspecto consensual na literatura. Boa parte do 
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aumento da produção nas últimas décadas resulta de ganhos de produtividade 

(GASQUES et al., 2021). No entanto, a incorporação de novas áreas continua 

acontecendo (GUEDES PINTO, 2016). Isso apenas mostra que parte da devastação 

ambiental poderia ser evitada mediante melhores tecnologias, mecanismos de tipo 

comando-e-controle ou com incentivos mais eficientes. Estudo recente e de grande 

repercussão mostrou que apenas 2% do total dos estabelecimentos agropecuários 

respondem por quase dois terços, 62% mais precisamente, do desmatamento ilegal na 

Amazônia (RAJÃO et al., 2020). Contudo, pela concentração fundiária e pela 

precariedade dos mecanismos de monitoramento, estima-se que aproximadamente 

20% da soja e pelo menos 17% da carne exportadas pelo Brasil estão contaminadas por 

esse desmatamento (RAJÃO et al., 2020).  

Uma pergunta que resta pendente é: se poucos ganham diretamente, por que não são 

adotadas práticas mais severas de conservação ambiental? Aparentemente há três 

respostas. Ainda é incipiente o conhecimento que se tem sobre esses efeitos indiretos, 

que precisariam ser mais bem documentados, por meio de estudos ambiciosos e 

metodologicamente mais sofisticados. Além disso, há uma economia interna no setor 

agropecuário que faz com que a fronteira funcione como válvula de escape da exclusão 

gerada com a competitividade (FAVARETO et al., 2019). Apesar dos recentes ciclos de 

valorização das commodities, há também uma elevação crescente dos custos de 

produção. Torna-se cada vez mais difícil para os pequenos e médios produtores 

manterem-se competitivos. Os produtores são impelidos a comprar novas áreas em 

regiões de fronteira, estimulando o mercado de terras nessas áreas (caso do Amapá ou 

da tríplice fronteira entre Acre, Rondônia e Amazonas – a chamada Amacro –, tida por 

muitos como a nova Matopiba, acrônimo usado para a região formada por Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia). Há, por fim, um aspecto ideológico: as organizações do agro 

tem a tradição de unificar suas reivindicações políticas, minimizando as diferenças 

internas ao setor, o que resulta em certo conservadorismo na pauta ambiental da maior 

parte dessas entidades e de seu braço político no Congresso Nacional como forma de se 

opor às críticas de ambientalistas, apesar de conhecidas exceções (POMPEIA, 2021).  

Quanto aos efeitos sobre a segurança alimentar, também existem argumentos que 

endossam e outros que questionam a associação entre a expansão de cultivos para 

bioenergia e para a produção de alimentos. Pelo lado dos críticos, uma evidência 

mobilizada é a expansão crescente da proporção de terras dedicadas à produção de 

commodities agropecuárias, entre elas as que funcionam como matéria-prima para a 

bioenergia: soja, milho e cana-de-açúcar. É clara a concentração da produção brasileira 

em um pequeno grupo de commodities, com a diminuição da participação relativa de 

cultivos mais diretamente associados aos hábitos alimentares dos brasileiros, como o 

arroz ou o feijão (GUEDES PINTO, 2021). Por outro lado, argumenta-se também que nas 

chamadas culturas alimentares – termo um tanto impreciso, é verdade – tem havido 

ganhos de produtividade e manutenção ou mesmo expansão do volume de produção. 

Especificamente entre agricultores familiares há conversão de área para os cultivos 
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comerciais mais valorizados, tanto no Sul, com a soja, como no Norte, com a palma 

(CARDOSO, MANESCHY, MATLABA, 2014), passando pelo Sudeste, com o avanço da 

cana-de-açúcar (RIBEIRO, 2013). Mas também aqui há um contraponto: a elevação da 

renda com esses novos cultivos resultaria em melhor poder aquisitivo, o que afetaria 

positivamente o consumo alimentar das famílias. Em uma espiral argumentativa, há 

como contraponto o registro de que os novos hábitos alimentares se apoiam no 

consumo de ultra processados, de menor valor nutritivo e diretamente associados a 

doenças crônicas não transmissíveis (BELIK, 2021).  

 

● Conflitos socioambientais 

O processo de modernização da agropecuária brasileira sempre esteve associado a um 

elevado grau de conflitos, sobretudo fundiários e trabalhistas. Na década anterior, 

esses conflitos vinham diminuindo, o que está associado tanto a um fortalecimento dos 

mecanismos de fiscalização ambiental e trabalhista quanto a um ambiente econômico 

mais favorável, ou ainda, à expansão de políticas sociais, o que favorecia a ampliação de 

oportunidades para as pessoas em regiões marcadas por pobreza. Nos anos mais 

recentes isso mudou, justamente por conta do arrefecimento dos mesmos vetores: o 

crescimento econômico da primeira década do século deu lugar a uma crise que se 

arrasta por vários anos, e houve fragilização dos mecanismos de fiscalização e controle. 

Como resultado, há uma nova alta dos conflitos, com destaque para as regiões de 

expansão da fronteira agropecuária (CPT, 2021). Mais uma vez, fica evidente que esses 

conflitos são evitáveis, e não uma consequência inevitável do crescimento da produção 

agropecuária, pois durante um período significativo havia sido possível obter progressos 

em ambos os domínios.  

Uma novidade é a importância dos conflitos hídricos. Recentemente, pela primeira vez 

os conflitos envolvendo acesso e uso da água superaram em número os conflitos 

fundiários e trabalhistas (CPT, 2021). Isso revela a importância crescente que os temas 

de natureza ambiental vêm tendo – e terão – na dinâmica do setor agropecuário 

brasileiro. 

  

● O papel das políticas públicas na geração de melhores impactos sociais 

Os resultados de políticas que procuraram melhorar os impactos sociais da produção 

de biocombustíveis também tiveram resultados controversos. A literatura mostra que 

o objetivo inicial do PNPB não foi cumprido a contento (KAWAMURA, ABRAMOVAY, 

FAVARETO, 2013; FLEXOR et al., 2018). Esse objetivo consistia em, a partir do estímulo 

à produção da mamona, viabilizar a inclusão de agricultores familiares mais pobres na 

cadeia de produção do biodiesel e, por aí, favorecer o desenvolvimento regional. Isto 

porque a mamona é um cultivo típico de agricultores familiares mais vulneráveis do 
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Semiárido nordestino, região que tradicionalmente concentra boa parte da pobreza 

rural no País. Essa tentativa foi frustrada por diversos fatores: problemas técnicos 

associados à viabilidade da mamona como matéria-prima para o biodiesel, 

relativamente desconhecidos à época; mas também problemas de baixa produtividade 

e oferta excessivamente pulverizada da matéria-prima, dificultando a organização da 

cadeia de suprimento. Diante da dificuldade, houve uma mudança na execução do 

programa, segundo a qual tornou-se facultativo às usinas, para obterem o SBS e, com 

ele terem acesso aos incentivos do programa, a aquisição de qualquer matéria-prima da 

agricultura familiar. Isso teve vários efeitos, alguns deles já mencionados nos itens 

anteriores: 1) agricultores do interior do Nordeste foram incluídos na cadeia de 

fornecedores das usinas, mas não como fornecedores de matérias-primas para 

biodiesel, e sim como fornecedores de outros produtos, vendidos pelas empresas para 

outros mercados, como o alimentar ou químico; 2) houve inequívoca concentração de 

produtores de soja na cadeia de fornecedores, o que para muitos significou estímulo 

indireto à expansão de monoculturas; 2 3) entre os produtores de soja há uma 

participação expressiva de agricultores familiares e, com isso, a geração de uma renda 

mais desconcentrada e com melhores condições como garantia de assistência técnica e 

supervisão de contratos.  

As mudanças recentes na política para o biodiesel deixam dúvidas sobre seu futuro. 

Entre essas mudanças está o fim da prioridade em leilões de compra para as empresas 

detentoras do SBS, procedimento que deixa de existir e dá lugar à negociação direta 

entre os atores econômicos, de forma que um dos incentivos às usinas para obtenção 

do SBS desaparece. Outros aspectos, como a flexibilização de regras para o 

credenciamento de cooperativas com menor número de agricultores familiares, são 

avaliados de maneira distinta por vários atores, mas ainda não são tratados 

suficientemente na literatura, pelo seu caráter recente. As evidências colhidas em 

campo complementam o esforço relatado nestas páginas e são o objeto da próxima 

seção.  

 

Implicações para o desenho de instrumentos de certificação social  
 
As constatações trazidas pela literatura sugerem que não existe linearidade ou 
automatismo quando se trata dos efeitos da produção de biocombustíveis, mesmo para 
as economias locais. Isto é, efeitos econômicos positivos dependem de um conjunto de 
variáveis, algumas delas relacionadas à história regional de longo prazo nas áreas onde 
ocorre essa atividade econômica. Porém, mostram também que algo pode ser induzido 
por meio de incentivos direcionados a ampliar a participação de produtores de pequeno 
e médio porte. E sugerem, por fim, que se os objetivos sociais forem ambiciosos, como na 
primeira fase do PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel), então será 
preciso coordenar melhor as políticas específicas para biocombustíveis com outros 
programas e políticas que afetam esses condicionantes associados ao entorno da 
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atividade econômica, por exemplo, por meio de uma melhor combinação com as iniciativas 
de desenvolvimento regional ou com as políticas de ciência e tecnologia. Em uma frase: 
instrumentos de certificação social podem cumprir um papel relevante, mas sozinhos são 
insuficientes para promover inclusão em maior escala. 
 

 

6.2. Resultados da pesquisa de campo 
 

Esta seção tem como principal objetivo apresentar as informações colhidas em 

trabalho de campo realizado em novembro de 2021, destinado a avaliar a percepção 

de atores políticos e econômicos diretamente envolvidos com a produção de 

biocombustíveis ou de matérias-primas com essa finalidade.  

A prioridade neste momento foi ouvir a pluralidade de atores sociais, o que nem 

sempre se mostrou possível. O tempo relativamente curto para a realização desta 

atividade e seu caráter não exaustivo, mas importante para complementar aos demais 

instrumentos utilizados, implicou em um esforço de priorização. A preocupação central 

consistia em mapear a diversidade de opiniões e de interesses. Buscou-se, sempre, 

visitar e entrevistar informantes das usinas de produção de biocombustíveis, 

representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais ou de agricultores familiares, 

membros de cooperativas ou associações de produtores, membros do poder público 

local e pesquisadores da própria região. Esse intuito foi bem-sucedido, com exceção das 

usinas de etanol em São Paulo, como será mencionado mais adiante. Os informantes 

não serão nominados no relato a seguir, devido ao compromisso de confidencialidade 

firmado para a realização das entrevistas, mas o QUADRO 10, a seguir, dá um panorama 

geral desses stakeholders.  

A escolha das localidades se deu com base em alguns critérios. O oeste de Santa Catarina 

e o noroeste do Rio Grande do Sul conformam uma área característica da produção de 

soja por agricultores familiares, com presença de indústrias de biodiesel detentoras do 

SBS. É uma região representativa da situação predominante dos arranjos produtivos 

estimulados pelo PNPB. O interior de São Paulo, por sua vez, é a região na qual se 

concentram as principais usinas de etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, e 

fornecido principalmente por grandes estabelecimentos. Trata-se da situação típica da 

produção de etanol nas áreas dotadas de maior dinamismo. A terceira região visitada 

foi o leste do Pará, por se tratar de uma realidade representativa da Amazônia brasileira, 

na qual usinas de biodiesel estruturam sua produção a partir da palma, que é produzida 

por grandes e pequenos produtores. Por fim, o Semiárido da Bahia foi incluído porque 

essa região recebeu grandes investimentos na fase inicial do PNPB, quando ainda se 

esperava a produção da mamona tornasse viável a inclusão dos agricultores mais pobres 

do Nordeste na cadeia de fornecedores do biodiesel. O Quadro 10 sumariza as 

localidades, os atores entrevistados e as visitas realizadas. 
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Quadro 10. Entrevistas e visitas realizadas durante a etapa de pesquisa de campo  

Localidade Atores entrevistados e visitas realizadas 

 
Oeste de Santa 
Catarina/Noroeste 
do Rio Grande do Sul  
 

● Prefeitura Municipal de Água Santa  

● Cooperativa Agrícola de Água Santa  

● Prefeitura Municipal de Erechim  

● Federação da Agricultura Familiar da Região Sul  

● Olfar – Usina Biodiesel  

● Visita a produtores familiares e reserva indígena em Erechim e Getúlio 

Vargas 

● Universidade Federal da Fronteira Sul  

Interior de São Paulo 
 

● Prefeitura Municipal de Barrinha  

● Sindicato de Trabalhadores Rurais de Barrinha  

● Sindicato de Trabalhadores Rurais de Pradrópolis 

● Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba  

 
Semiárido da Bahia  
 

● Cooperativa Coopergrãos 

● Cooperativa Coopero  

● Cooperativa de Apoio à Agricultura Familiar do Estado da Bahia 

● Sindicato de Trabalhadores Rurais de Cafarnaun 

● Comercial Santos – Comércio de Mamona 

● Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu 

● Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Morro do Chapéu  

 
Leste do Pará  

● Belém Bioenergia  

● Prefeitura Municipal de Tomé Açu 

● Usina Vila Nova Biocombustíveis  

● Sindicato de Trabalhadores Rurais de Tomé-Açu 

 

● Noroeste do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina – avaliação positiva sobre 

o PNPB e expectativas ambíguas sobre os significados das mudanças recentes  

Nessa região, os atores diretamente envolvidos com a produção de biodiesel 

avaliaram de forma positiva a experiência do PNPB. Tanto os representantes da usina 

visitada, como das organizações da agricultura familiar, demonstraram ter bom 

conhecimento do funcionamento do programa. Todos eles convergiram em afirmar que 

o programa viabilizou melhores condições para a inserção dos agricultores familiares na 

cadeia de fornecedores, em especial no que diz respeito à negociação de contratos e à 

garantia de assistência técnica.Sobre as mudanças recentes na estrutura de incentivos 

e nas formas de regulamentação do programa, mencionadas no item anterior, não 

houve consenso: para a usina visitada no Rio Grande do Sul, isso não deve trazer maiores 

implicações, mas as organizações dos trabalhadores manifestaram preocupação quanto 

a parte delas, em especial no que diz respeito ao sistema de incentivos que pode tornar 

o programa menos atrativo para as usinas. Já o poder público local, embora reconheça 

claramente a importância desta atividade econômica, pouco sabe das regras e da 
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dinâmica recente do programa, o que é compreensível, já que se trata de região com 

economia relativamente diversificada, com vários setores econômicos coexistindo. 

Além disso, há um sentimento de que, caso o mercado de biodiesel seja abalado, as 

exportações de grãos continuariam gerando ganhos suficientes.  

Controvérsias apontadas pela revisão da literatura foram confirmadas nesta visita a 

campo, em especial, duas delas: o acirramento de conflitos sociais e fundiários e a 

tendência de concentração entre produtores. No caso dos conflitos, alcançou grande 

repercussão na imprensa a situação que envolve uma das reservas indígenas locais. 

Nela, as terras da reserva foram arrendadas a produtores de soja, gerando conflitos na 

população indígena. Parte da comunidade se rebelou contra o acordo ou contra a forma 

de repartição dos ganhos, que estaria privilegiando apenas os chefes locais. No caso da 

tendência de concentração, confirmou-se a ideia de que a valorização da soja vem se 

traduzindo em incentivo para a substituição de cultivos. E também o fato de que, com o 

aumento do preço dos insumos, há uma tendência de concentração entre os 

produtores, com as menores unidades produtivas sendo incorporadas por unidades 

maiores, nas quais os ganhos de escala permitem ainda fazer frente à escalada dos 

custos de produção.  

O caso do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina confirma também que as 

características do tecido social e econômico dos territórios são importantes. Nem tudo 

se explica pela dinâmica do setor, isoladamente. O fato de se tratar de uma região 

marcada pelo predomínio de estabelecimentos familiares, com a presença de centros 

urbanos importantes como Erechim, Passo Fundo ou Chapecó, e a consequente 

diversificação da economia local, é algo que importa para o desenvolvimento geral das 

famílias envolvidas com a produção da soja. É muito comum a existência das chamadas 

famílias pluriativas – isto é, estabelecimentos agropecuários nos quais parte da renda 

vem do trabalho de membros da família nos núcleos urbanos próximos, fortalecendo 

com isso a resiliência das unidades produtivas. Também é comum que os filhos dos 

agricultores não precisem deixar sua região de origem para ter acesso a lazer ou 

educação de boa qualidade, o que fortalece o tecido econômico local. O mesmo vale 

para a população mais idosa, que com pequenos e mais fáceis deslocamentos 

conseguem acessar equipamentos de saúde ou serviços necessários ao seu bem-estar. 

Tudo isso afeta positivamente os indicadores econômicos e sociais do território e, 

individualmente, das famílias de agricultores.  

Especialmente importante foi a constatação de que a certificação é bem vista pelo 

setor empresarial. Isso contrasta ao menos em parte com as posições expressas por 

lideranças do setor, que afirmam ser a certificação algo desejável, mas de custos 

elevados, o que gera certa reticência quanto à proposição de novos instrumentos desse 

tipo. Embora se trate de um universo relativamente restrito de entrevistados, o que se 

observou em campo é que os custos são uma preocupação menor perante os ganhos 

que a certificação pode propiciar, tanto em termos reputacionais como propriamente 
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econômicos. Não deve ser mero acaso que a usina que aceitou ser visitada e 

entrevistada é de um grupo local, enquanto outra que recusou pertence a um grande 

grupo econômico de fora da região. Neste segundo caso, os vínculos com o território e 

com a comunidade local, ou os canais de diálogo com as organizações da agricultura 

familiar, não são tão fortes quanto no primeiro caso.  

 

● São Paulo – um setor muito concentrado, moderno e com efeitos territoriais 

diferenciados.   

Em São Paulo, diferentemente do que ocorreu nas demais regiões, foi impossível 

visitar ou entrevistar representantes das usinas. Todas as usinas da região de Ribeirão 

Preto, escolhida para o trabalho de campo, se recusaram ou não responderam às 

tentativas feitas. Sempre o argumento usado era de que há uma orientação para que o 

tipo de informações que se procurava fosse prestado pela organização representativa 

do setor, e esta, igualmente, não atendeu os pedidos de agendamento de entrevista. 

Isso dificultou a aferição do posicionamento deste segmento. Mas sabe-se, pelos dados 

secundários, que a maioria das usinas possui certificações, o que mais uma vez põe em 

xeque, em alguma medida, a afirmação de que esse instrumento é custoso, ou ao menos 

o questionamento de que as dificuldades para sua obtenção representam uma barreira 

difícil de ser transposta. Segundo informações de terceiros, há uma predominância da 

certificação Bonsucro, tida por muitos como mais simples e mais efetiva do que as 

demais. Posteriormente ao trabalho de campo, em entrevista realizada sob condição de 

anonimato, a responsável pela certificação de um dos maiores grupos de produção de 

etanol de São Paulo confirmou que a postura da maior parte das empresas é de 

pragmatismo: tomam a certificação como algo dado no setor, já incorporado nas 

diretrizes corporativas, e como um tema que não gera resistências, desde que os ganhos 

associados à adesão das empresas sejam claros.  

Na região há clara predominância na produção monocultora de cana-de-açúcar para 

produção de açúcar e etanol em grandes propriedades. A concentração de terras ainda 

é a tônica, mas os ordenamentos para a produção foram se diversificando ao longo do 

tempo, dando indícios das tendências predominantes no setor. Há desde situações em 

que a produção é conduzida pelo próprio proprietário da terra, que pode ou não ser 

integrante de um complexo usineiro, até o arrendamento para outro produtor e o 

sistema de integração, em que a usina fornece insumos, apoio técnico para a produção 

e maquinário para cuidados com solo e colheita. Isso coexiste com a produção de milho, 

soja e amendoim em sistema de rotação e renovação do solo dos canaviais. Essas terras 

podem também ser arrendadas por um período curto da rotação. Em outras 

microrregiões do estado há predomínio de pequenas ou médias propriedades, como em 

Piracicaba, ali com maior ocorrência do sistema de arrendamento, com os proprietários 

das terras vivendo nas áreas urbanas próximas. Cada sistema gera uma dinâmica distinta 

de repartição das rendas. 
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Quanto às usinas, também não há um padrão claro, mas há mudanças importantes 

com repercussão para a circulação da riqueza produzida. Poucas possuem apenas uma 

unidade. A maioria envolve grupos que podem ser familiares (alguns em processo de 

abertura de capital) ou se organizar como companhia de usinas associadas – caso da 

Copersucar (Usina Pitangueiras, Grupo Balbo, Viracool, Santa Adélia). Outras estão em 

processo de agregação a grandes trades. Os grupos empresariais possuem diversas 

unidades no Estado de São Paulo, mas também no Centro-Oeste, notadamente Goiás, o 

que revela uma tendência de diminuição da importância de grupos locais e a presença 

cada vez maior dos grandes grupos. Uma consequência para os territórios é que uma 

fatia maior da renda tende a ser drenada para fora dos municípios produtores.  

Uma clivagem significativa envolve a situação dos municípios que contam com usinas 

e a daqueles que são apenas fornecedores de matéria-prima. Dos municípios visitados 

– Pontal, Guariba, Barrinha e Pradópolis –,observa-se que Barrinha, por não ter usina de 

processamento para produção de açúcar e álcool em seu território, apresenta uma 

condição econômica e de emprego e rendimento pior que os demais. Apesar disso, a 

discrepância não é muito acentuada, talvez pelo efeito de proximidade com outros 

centros urbanos ou por um deslocamento da população para outros locais. Os demais 

municípios têm pouca diversidade de atividades econômicas, com foco em pequenos 

comércios e serviços, sendo a principal atividade industrial a usina. Estas condições os 

diferenciam bastante dos municípios polo da região: Ribeirão Preto e Sertãozinho, que 

atraem os jovens em busca de emprego.  

Nos municípios restritos à condição de fornecedores de matéria-prima, a principal 

dificuldade é a mudança no mercado de trabalho gerada com a mecanização. Apesar 

dos esforços do poder público e das empresas em oferecer cursos para requalificação 

dos trabalhadores, a efetivação no emprego é concorrida. Com o emprego de máquinas, 

a colheita ocorre em turnos de 24 horas (com três trabalhadores por posição), o que 

anteriormente era realizado por turmas de trabalhadores. O presidente de um dos 

sindicatos indicou que, em um grupo usineiro, em 1996/1997 havia cerca de 137 turmas 

na colheita, com 45 trabalhadores cada turma. Em 2021 são apenas 12 turmas, com 15 

trabalhadores. O corte manual ainda é utilizado apenas em locais de acesso muito difícil 

às máquinas. As condições de mecanização modificaram também o tipo de contrato, 

agora prevalecendo o contrato por tempo determinado para a maioria dos empregados, 

gerando insegurança e sazonalidade do trabalho e da renda.  

 

● Pará – as controvérsias se repetem no caso da produção de biodiesel a partir da 

palma 

O caso da produção de biodiesel a partir da palma em municípios como Tomé-Açu, 

Tailândia e Moju é exemplar das controvérsias que cercam essa atividade econômica. 

O cultivo da palma – ou dendê – para a fabricação de biodiesel é descrito pelo conjunto 
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de agentes como algo efetivo e em expansão, inclusive com a instalação prevista de 

novas usinas. Duas décadas atrás a palma era vista como uma monocultura ou como 

cultivo secundário. No contexto atual são crescentes os processos de consorciamento 

agrícola: o dendê sendo cultivado de forma conjunta com outras culturas. A inserção da 

agricultura familiar na cadeia ainda é limitada e, no mais das vezes, associada a poucos 

produtores de estratos mais estruturados desse segmento.  

No caso da produção de óleo de palma, duas principais certificações foram 

mencionadas: a do SBS, baseada em inserção da agricultura familiar na cadeia de 

fornecedores, e a da RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), que envolve a 

conformidade com sete critérios definidos por fórum internacional e que reúne 

representantes de toda a cadeia produtiva do óleo de palma, além de ONGs e 

especialistas interessados no tema. Tais critérios são a conformidade com leis e 

regulamentações locais e internacionais; o compromisso comprovado com a 

variabilidade econômica e financeira a longo prazo; o uso das melhores práticas 

agrícolas por produtores e moendas; a responsabilidade ambiental, incluindo a 

preservação de recursos naturais e biodiversidade; a consideração responsável por 

funcionários e pela comunidade afetada pelo cultivo ou produção; o gerenciamento 

responsável das novas plantações; e o compromisso com a melhoria contínua em todos 

os indicadores. Nessa região, quatro usinas merecem ser destacadas. Uma delas já 

possui a certificação RSPO e outra o SBS. Das outras duas, uma está em vias de obter a 

certificação RSPO, e a última faz parte de uma rede de usinas que possui outras duas 

plantas, na Bahia e em Santa Catarina, sendo que estas possuem o SBS.  

A certificação RSPO exige a observância de mais critérios sociais do que o SBS para sua 

obtenção, mas ainda assim é aceita pelos atores econômicos. Nela se prevê a ausência 

de trabalho escravo e infantil e de qualquer ação que coloque em xeque os direitos 

humanos. No que se refere aos impactos ambientais, a certificação Round Table é mais 

exigente, sendo necessário analisar critérios socioambientais específicos, visitar as 

comunidades do entorno e ver qual é o impacto da produção na dinâmica da vida local. 

O uso e a cobertura dos solos têm um marco temporal em 2007, e desde então tudo o 

que foi desmatado acarreta uma penalidade para a empresa, que tem que fazer uma 

ação compensatória. As plantações também não podem ocorrer em regiões em que há 

fauna e flora preservadas, nem em áreas consideradas regiões de sequestro de carbono.  

Mais do que uma certificação ou outra isoladamente, nota-se no ambiente 

empresarial uma adesão crescente à adoção de critérios socioambientais para atuação 

no setor de bioenergia. Segundo o informante de uma empresa que está prestes a 

adquirir a certificação RSPO, tanto a cultura da empresa como os seus parceiros exigem 

uma política de boas práticas socioambientais. É uma demanda do mercado atual, ou 

seja, a empresa teria clientes se não se adequasse às normas socioambientais 

representadas e certificadas pela RSPO, mas não o mesmo perfil de clientes que ela 

almeja, aqueles com mais solidez econômica. Como a empresa está em expansão, a ideia 
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é que esse degrau da consolidação da certificação seja algo decisivo nessa ampliação da 

sua inserção no mercado. Obter a certificação deixa a empresa mais exposta no que diz 

respeito às questões socioambientais, mas isso exerce uma pressão positiva no sentido 

de uma continuidade – a certificação RSPO abre espaço na cultura empresarial para 

adquirir outras certificações, tanto com critérios ambientais quanto organizacionais. 

Confirmar a obtenção da RSPO seria um movimento inicial nesse processo. Um dado 

importante mencionado pelo entrevistado é que não há no momento qualquer 

interesse de obtenção do SBS pela empresa, o que pode ser indício de que as mudanças 

nos marcos de incentivos – como o fim da prioridade nos leilões, já mencionada – 

começam a repercutir sobre a tomada de decisões, ou que o mercado de biodiesel pode 

não ser o prioritário perante outros usos dessa matéria-prima, conforme explicado a 

seguir.  

As mudanças recentes no sistema de incentivos da produção de biodiesel foram 

mencionadas por mais de um ator, inclusive no segmento empresarial, com 

preocupação. Segundo o diretor de uma empresa que está se instalando na região, 

apesar de ser uma política corporativa possuir o SBS, ele vê com preocupação o futuro 

da certificação na dinâmica atual, principalmente em função do fim dos leilões de venda 

antecipada por aqueles que possuem o selo. Para ele, isso tende a fazer com que as 

empresas paulatinamente percam o interesse pela sua obtenção, uma vez que as 

demandas para sua consecução e manutenção tornam-se esforços onerosos e 

trabalhosos sem que haja uma contrapartida valiosa do ponto de vista mais pragmático. 

Ou seja, o ganho simbólico conferido pela posse do SBS não lhe parece suficiente para 

justificar tais demandas, uma vez que o mercado vai tratar em igualdade de condições 

quem possui a certificação e quem não.  

Ainda em relação ao SBS, especificamente, se uma das promessas da dinâmica do 

arranjo era acabar com o papel do atravessador, isso chegou a se manifestar de 

maneira tímida em um primeiro momento, mas no contexto atual esse ator voltou a 

ter o seu papel por conta da prática das antecipações de pagamento, fidelizando os 

fornecedores. Isso porque o financiamento da produção segue sendo uma variável mal 

resolvida. Dito de outra forma, o PNPB atuou sobre o provimento da assistência técnica, 

mas sua complementaridade com outros instrumentos como o crédito teria sido 

insuficiente.   

Apesar dessas ponderações, os impactos socioeconômicos são avaliados pelos atores 

locais como predominantemente positivos, embora restritos a um segmento mais 

consolidado. Argumentam ter havido aumento de renda para os agricultores que 

optaram por produzir para a venda às usinas do biodiesel. Há situações nas quais a 

palma é cultura única, e outras nas quais é a segunda cultura, principalmente para 

aqueles que têm uma propriedade um pouco maior. Há exceções nas quais em áreas 

pequenas se consegue dividir a área plantada entre o dendê e uma segunda lavoura, 

apesar de isso não ser muito comum. Por isso há certa reticência quanto à possibilidade 
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de que esse cultivo possa se expandir de forma a beneficiar massivamente agricultores 

mais vulneráveis. Segundo um produtor e representante de associação de agricultores, 

dos cerca de 800 associados ativos que ela possui, cerca de 50 plantam dendê para o 

biodiesel. A empresa que está prestes a adquirir a certificação da RSPO compra 

principalmente dos grandes produtores. Cerca de 7% da matéria-prima advêm dos 

produtores familiares com até 50 hectares e cerca de 3% daqueles que possuem mais 

de 50 hectares, que eles chamam de parceiros integrados. O restante, cerca de 90%, é 

oriundo de produtores não familiares. Os benefícios mencionados para aqueles que 

conseguem se inserir na cadeia de fornecedores são os mesmos destacados para outras 

regiões, ou seja: melhores preços, pagamento em dia, e garantia de assistência técnica 

para além da palma, beneficiando o conjunto das atividades do estabelecimento.  

Por outro lado, também houve muitas menções a impactos ambientais desfavoráveis, 

sobretudo por parte das organizações de trabalhadores. Entre os aspectos mais 

mencionados está a utilização de agrotóxicos aplicados por aviões ou o emprego de 

fertilizantes que contaminam igarapés utilizados pelos moradores, mesmo por 

empresas que possuem o SBS.  

 

● Bahia – efeitos positivos da política de biodiesel apesar da frustração com as 

promessas originais e a importância da coordenação entre políticas e programas  

A região onde estão localizados municípios como Morro do Chapéu, Irecê e Iraquara, 

no Semiárido baiano é representativa da tentativa frustrada de fazer da mamona, 

cultura típica dos agricultores mais vulneráveis daquela região, marcada pela 

persistente pobreza, uma das matérias-primas principais da produção de biodiesel.  

Esse era o intuito nacional do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. 

Acreditava-se que a garantia de demanda, sob a forma dos percentuais progressivos 

anunciados para mistura do biodiesel ao combustível convencional, atrairia o interesse 

das indústrias por essa matéria-prima. Associado às condições favoráveis para os 

agricultores familiares – assistência técnica gratuita ofertada como contrapartida das 

empresas, supervisão de contratos pelos sindicatos, entre outros aspectos –, isso 

viabilizaria essa produção e, com ela, a melhoria da renda de amplos contingentes de 

agricultores, induzindo o desenvolvimento regional. Pode-se dizer que essa expectativa 

inicial foi frustrada porque hoje inexiste produção comercial de biodiesel a partir da 

mamona, apesar de todos os esforços iniciais, que envolveram investimentos em 

cooperativas da agricultura familiar, apoio técnico a essas organizações, prioridade em 

investimentos governamentais com a instalação de plantas de processamento e de 

organização de canais de suprimento.  

As razões desta frustração são de duas ordens: técnica e de desenho de política. Sob 

o ângulo das restrições técnicas, a mamona acabou por revelar-se uma matéria-prima 
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pouco adaptada à produção do diesel. O problema técnico está relacionado ao nível de 

viscosidade do óleo. Os problemas de desenho de política, por sua vez, foram três:  

1) o desconhecimento de que há usos mais nobres para esse óleo na indústria química, 

farmacêutica e de cosméticos, gerando concorrência para a destinação final;  

2) o desconhecimento das estruturas sociais dos mercados, nos quais os chamados 

atravessadores desempenham papel muito importante e se valem de mecanismos de 

dominação tradicionais, como os adiantamentos em dinheiro, para fidelizar os 

fornecedores, que ao final da safra se veem impedidos de vender às usinas;  

3) o desconhecimento da estrutura produtiva, altamente pulverizada e baseada em 

baixos níveis de produtividade, o que aumenta muito o custo operacional e de transação 

para as usinas, e que só pode ser superado por investimentos em longo prazo em 

pesquisa, assistência técnica, reestruturação produtiva – apenas parte destes elementos 

eram mobilizados no programa de biodiesel do governo federal.  

Apesar dessas restrições, o impacto inicial da política para o biodiesel foi bastante 

positivo, como é atestado pelos entrevistados dos diferentes segmentos, público ou 

privado. Houve um momento, cujo intervalo difere um pouco na interpretação dos 

entrevistados, mas que pode ser definido como algo entre os anos de 2010 e 2016, em 

que a inserção da cadeia do biodiesel foi fundamental para alavancar a produção de 

mamona. A simples concorrência pelo uso final do produto elevou os preços médios em 

até quatro vezes os valores praticados antes, beneficiando agricultores familiares. O 

incremento técnico na produção também ocorreu, como resultado da assistência 

técnica obrigatória prestada às famílias. De acordo com o representante do poder 

público de Morro do Chapéu, foi no período posterior à chegada da cadeia do biodiesel 

na região que a produtividade da mamona passou por um incremento significativo, indo 

de cerca de 600 kg por hectare para algo em torno de 800 a 900 kg por hectare. Foi 

nesse contexto também que passou a ocorrer a irrigação da lavoura da mamona com 

outros produtos, algo menos frequente anteriormente. Aqui é preciso notar que isso 

chegou para um número relativamente limitado de famílias, mas mostra o potencial de 

arranjos produtivos e institucionais deste tipo.  

Na questão ambiental, os atores locais não apontam a ocorrência de problemas. É 

unânime a ideia de que a mamona não é uma lavoura com potenciais mais nocivos nem 

que demande a utilização de produtos excessivamente agressivos ao meio ambiente.  

Os impactos iniciais do PNPB mencionados acima arrefeceram, ao menos 

parcialmente, quando foi ficando clara a inviabilidade da mamona como matéria-

prima para o biodiesel. Os membros do poder público e os representantes da 

agricultura familiar apontaram que a atuação dos atravessadores voltou a crescer nos 

últimos anos, com o declínio da atuação mais direta das empresas de biocombustíveis 

na região. o que limitou ainda mais os impactos sobre o desenvolvimento regional. Além 

da retirada atual de investimentos, e apesar do ímpeto inicial, sempre houve reticência 
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de atores locais quanto ao futuro de longo prazo dos investimentos na mamona, e esta 

desconfiança se mostrou pertinente. Muitos entrevistados afirmaram ser impossível 

imaginar a mamona, por toda a precariedade que historicamente marcou sua existência, 

pudesse competir com a soja, cultura agrícola que recebeu por décadas pesados 

investimentos governamentais em pesquisa e que é a base de grandes 

empreendimentos nas várias regiões do país. Além disso, citam também problemas no 

modelo de contrato praticado entre as cooperativas e os agricultores, o que resultava 

em sucessivas quebras de compromisso, com os produtores entregando o produto a 

outros destinos, apesar dos acordos inicialmente firmados. Soma-se a tudo isso 

problemas na gestão local do programa, com suspeitas de corrupção e má gestão em 

algumas organizações que desempenhavam papel chave no enraizamento territorial do 

programa de biodiesel.  

A solução encontrada pela política nacional de biodiesel para os problemas – de 

permitir às empresas a compra de produtos da agricultura familiar mesmo que para 

outros usos que não a produção de biodiesel, para fins de obtenção do selo e dos 

incentivos a ele associado – mostrou-se capaz de minimizar os problemas gerados com 

a frustração inicial das expectativas. Isso ocorreu no início do último decênio, com 

alterações nas instruções normativas do programa de biodiesel. Empresas como a PBio, 

pertencente à Petrobras no ramo de biodiesel, passou a comprar a mamona para 

comercializá-la junto à indústria ricinoquímica, em vez de usá-la na produção do 

biodiesel. Empresas do Sul do Brasil compram coco de agricultores para uso na indústria 

de alimentos ou de cosméticos, mas contabilizam a matéria-prima em suas aquisições, 

também como forma de obter o selo. Essa prática deu sobrevida à presença das 

empresas e seus aportes em compras e em prestação de assistência técnica nas regiões 

periféricas, que acabaram ficando de fora da cadeia de fornecedores de matéria-prima 

para biodiesel, cada vez mais concentrada no Sul e no Centro-Oeste, como se verá mais 

adiante, mesmo que sem a força transformadora inicialmente almejada.  

No caso da produção de mamona na Bahia, há apenas a certificação SBS, mas os vários 

relatos indicam certo ceticismo quanto a seu futuro. Um dos entrevistados 

sintomaticamente mostrou-se surpreso ao saber que o selo ainda existe, o que é 

revelador do enfraquecimento da presença do arranjo institucional original do 

programa do biodiesel na região. Outro afirmou acreditar que, com o fim dos leilões, 

aos quais as empresas detentoras do selo participavam com prioridade de venda, restam 

incentivos fiscais que podem não ser suficientes para sustentar as iniciativas em curso 

ou, menos ainda, para atrair novos investimentos. Assim como em São Paulo, mas 

provavelmente por razões inversas, não foi possível visitar as usinas de biodiesel na 

Bahia, ficando a obtenção de informações restritas a trocas de mensagens e interações 

à distância.  
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6.3. Análise dos dados secundários e dos indicadores 
 

Os números relativos às famílias de agricultores familiares inseridas nos arranjos do 

SBS sugerem três fases: o momento de crescimento entre 2008 e 2011; o declínio a 

partir de 2012, e a estabilidade a partir de 2017, com nova alta em 2020. Em 2020 

existiam 74.244 famílias fornecedoras de matéria-prima, sendo estas predominantes do 

Sul do Brasil (68.743 famílias). Os dados estão em balanço publicado pelo governo 

brasileiro (BRASIL, 2021), nos quais se vê também que até 31 de agosto de 2021 havia 

45 empresas com o SBS. A Figura 2 apresenta a evolução do número de famílias no 

programa, enquanto a Figura 3 apresenta o número de famílias inseridas no SBS, por 

estado e por região. 
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Figura 2. Evolução do número de famílias inseridas nos arranjos do SBS (2008-2020) 

 

Fonte: Brasil (2021) 

 

Figura 3. Evolução do número de famílias inseridas no SBS por estado e por região 

(2008-2020) 

 

Fonte: Brasil (2021) 
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O volume adquirido de matéria-prima da agricultura familiar apresentou valores 

crescentes entre 2008 e 2015, com certa estabilidade a partir de então, como mostra 

a Figura 4. Esses números, em contraste com a diminuição no número de famílias 

fornecendo entre 2013 e 2019, como apontado no parágrafo anterior, sugere uma 

concentração entre os fornecedores. Também sobre esse quesito, o Sul é a região com 

a maior participação.   

 

Figura 4. Evolução do volume de produção adquirida da agricultura familiar nos 

arranjos do SBS (2008-2020) 

 

Fonte: Brasil (2021) 

 

Por último, é importante destacar a concentração da participação da soja entre as 

matérias-primas para o biodiesel. A soja foi a cultura prevalente na maioria dos estados 

com fornecimento no ano de 2020. O Rio Grande do Sul destaca-se como o estado com 

maior fornecimento de soja, seguido por Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

Esses dados (Quadro 11) indicam uma tripla concentração: quanto à matéria-prima, a 

enorme relevância da soja; quanto à região, o privilégio do Sul e do Centro-Oeste, nesta 

ordem; e, em termos de agricultores, o segmento mais consolidado da agricultura 

familiar.  
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Quadro 11. Volume e valor da produção adquirida de agricultores familiares de 
arranjos individuais no âmbito do SBS, por matéria-prima, no ano de 2020. 

UF do 
Agricultor Matéria-prima Volume (kg) Valor (R$) 

AL Coco 36.831.206,00 84.909.633,44 

AP Caroço de açaí 610.000,00 1.020.001,90 

  Soja 5.616.628,00 40.604.315,61 

BA Dendê 98.710,00 356.343,10 

  Óleo de dendê 69,84 233.964,00 

  Mamona 8.351.560,00 25.470.079,70 

GO Milho 11.528.360,00 7.015.660,15 

  Soja 237.157.065,92 318.858.343,40 

MG Soja 14.565.900,00 19.259.979,63 

MS Soja 90.263.057,00 121.496.079,46 

  Soja 22.698.365,91 28.916.501,64 

MT Milho 4.103.153,00 3.241.664,22 

  Soja 666.139.073,00 1.069.455.511,29 

PR Óleo de frango 2.170.590,00 5.703.534,00 

  Milho 73.150.883,00 66.120.927,64 

RO Bovino 4.042.401,30 50.481.017,50 

  Soja 2.140.139.644,96 3.515.471.208,70 

  Milho 72.719.289,00 45.231.192,32 

RS Canola 1.300.000,00 3.033.290,00 

  Óleo de soja 10.810.970,00 34.304.640,46 

SC Soja 219.847.764,00 355.890.013,00 

  Óleo de soja 20.068.940,00 80.691.024,72 

SE Coco 8.302.001,00 21.105.825,00 

SP Soja 30.195.170,39 41.767.655,44 

TO Soja 800.557,75 1.069.472,13 

 Total geral 3.700.211.360,07 5.941.707.878,45 
Fonte: Brasil (2021) 

 

6.3.1. A adesão ao RenovaBio  
 

Os dados oficiais disponíveis do RenovaBio não permitem fazer afirmações sobre seus 

impactos sociais, pois esta dimensão não faz parte do escopo do programa. A 

certificação existente concentra-se na dimensão ambiental e, nela, o critério utilizado é 

a eficiência em carbono, cuja aferição é a base para a emissão dos Cbios 

comercializáveis. Além disso, o programa é bastante recente. Como o intuito final deste 
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estudo é justamente propor a introdução de um instrumento ou componente de 

certificação social, faz-se necessário olhar para os dados da adesão das usinas.  

Um total de 73% das usinas já conta com a certificação. Estes dados oficiais do Painel 

Dinâmico do programa (ANP, 2021) mostram como a adesão à certificação foi rápida e 

massiva entre as empresas, possivelmente por conta do incentivo claro associado à 

certificação e da relativa simplicidade do mecanismo de aferição.  

Os dados mostram também que há uma concentração significativa dessas 

certificações no segmento dedicado à produção de etanol e, em termos regionais, em 

São Paulo. Enquanto 268 das 356 usinas autorizadas para a produção de etanol estão 

certificadas, no caso do biodiesel esses números envolvem 54 autorizadas, das quais 30 

certificadas. Os dados também são  da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP, 2021) e estão expressos na Figura 5 para o conjunto do país. Já a 

Figura 6 mostra a concentração regional por unidades da federação. 

 

Figura 5. Processos certificados em biocombustíveis por tipo de produto e número de 

usinas autorizadas e certificadas (2021) 

 

Fonte: ANP (2021) 
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Figura 6. Certificações vigentes por Unidade da Federação (2021) 

 

Fonte: ANP (2021). 

 

6.3.2. Os indicadores sociais nos territórios com produção 

de biocombustíveis  
 

A mensagem principal desta seção é a de que os dados apresentados a seguir atestam 

ser impossível estabelecer um padrão único de ocorrência de indicadores sociais e 

econômicos nos territórios com produção de biocombustíveis. . Mas antes de passar a 

eles é preciso registrar duas ressalvas: 1) não há relação de causalidade entre as 

variáveis observadas a seguir, cujo valor é meramente ilustrativo, e não explicativo, por 

não terem sido usados métodos econométricos e séries históricas que permitissem 

controlar o peso relativo de outros vetores que não só a produção de biocombustíveis 

sobre os indicadores selecionados; 2) os dados levam em conta somente o universo dos 

municípios nos quais há usinas de processamento, não toda a área afetada, por exemplo 

com o fornecimento de matérias-primas, porque não é possível aferir qual é a extensão 

dessa área de influência das usinas (de quais municípios elas compram matérias-

primas).  
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Os dados utilizados são aqueles relativos às principais discordâncias que cercam a 

produção de biocombustíveis, como abordado no início deste relatório. Isto é, 

procurou-se identificar se há correspondência entre a produção de biocombustíveis e a 

inclusão social, medida por meio de indicadores de pobreza, desigualdade e de 

ocupação de trabalho. Para outros temas relevantes e para impactos como segurança 

alimentar ou erosão de biodiversidade, não há bons dados disponíveis em escala 

municipal.  

É possível encontrar uma correspondência positiva entre a presença de produção de 

biocombustíveis e os melhores indicadores de pobreza e de ocupação de trabalho na 

agricultura familiar na produção da soja. Por outro lado, há uma correlação negativa 

com respeito ao indicador de ocupação de trabalho na agricultura familiar na 

produção de cana. Nos indicadores de desigualdade de renda, não há um padrão claro.  

Para cada indicador selecionado foram utilizados os dados mais recentes disponíveis, e 

privilegiadas as fontes oficiais de dados. Daí foi feita uma comparação entre o que 

acontece com cada indicador nos municípios onde há a presença de indústrias de 

produção de biocombustíveis e o valor médio daquele indicador no respectivo estado. 

Avaliou-se como positivo o desempenho de um município produtor de biocombustíveis 

quando ele foi melhor do que o observado na média da respectiva Unidade da 

Federação.  

O Quadro 12 apresenta o percentual de pessoas pobres nos municípios produtores de 

biodiesel. Para esse indicador foi empregada a definição sugerida pelo Ipea (2019) para 

fins de monitoramento da meta de erradicação da pobreza no âmbito dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS 1): são consideradas abaixo da linha da pobreza as 

pessoas que vivem em domicílios nos quais a renda per capita era inferior a R$ 400,00 

ao mês (equivalente a US$ 5,50 ao dia) na data em que os dados foram organizados – 

medida também adotada pelo Banco Mundial para países como o Brasil. A meta é mais 

ousada do que a linha de pobreza oficial do governo brasileiro e, ainda assim, o resultado 

é positivo. No Quadro 12 e na Figura 7 , pode-se observar como há um predomínio de 

estados nos quais os municípios produtores tem bom desempenho nesse indicador, com 

clara maioria.  
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Quadro 12. Percentual de pessoas pobres nos municípios com presença de usinas de 

etanol e biodiesel (2017) 

Região UF 
% de pessoas pobres   

Melhor do que a média Pior do que a média 

Centro-Oeste 

DF * * 

GO 88% (30) 12% (4) 

MS 84% (16) 16% (3) 

MT 83% (19) 17% (4) 

Nordeste 

AL 60% (9) 40% (6) 

BA 88% (7) 12% (1) 

CE 100% (1) * 

MA 60% (3) 40% (2) 

PB 80% (4) 20% (1) 

PE 59% (10) 41% (7) 

PI 100% (2) * 

RN 100% (3) * 

SE * 100% (2) 

Norte 

AC * * 

AM 100% (2) * 

AP * * 

PA 100% (2) * 

RO 100% (2) * 

RR * * 

TO 100% (2) * 

Sudeste 

ES 33% (1) 67% (2) 

MG 96% (24) 4% (1) 

RJ 50% (2) 50% (2) 

SP 82% (103) 18% (23) 

Sul 

PR 81% (22) 19% (5) 

RS 70% (7) 30% (3) 

SC 50% (1) 50% (1) 

Fonte: Elaboração própria a partir de atualizações e projeções especiais de Novais, Acca (2017), com base 

nos dados do IBGE (2011).  
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Figura 7. Pobreza - Percentual de pessoas pobres nos municípios com presença de 

usinas de etanol e biodiesel (2017) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de atualizações e projeções especiais de Novais, Acca (2017), com base 

nos dados do IBGE (2011) e IBGE (2017).  

 

Essa correspondência positiva deve estar associada ao fato de que a produção de 

riquezas ativa circuitos econômicos locais, com impactos favoráveis à renda das pessoas. 

Porém, corroborando o que foi apontado na revisão de literatura e na pesquisa de 

campo, esse efeito é contrabalançado em muitos locais pela ocorrência de elevada 

desigualdade, como mostram o Quadro 13 e a Figura 8, retratando o desempenho do 

índice de Gini da renda per capita dos municípios. Ali se pode observar que não há um 

padrão claro, sugerindo que o bom desempenho nesse quesito depende de outros 

fatores, tais como as características do entorno socioeconômico da produção de 

biocombustíveis, algo também apontado nos capítulos iniciais deste relatório.  
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Quadro 13. Desigualdade de renda: Índice de Gini nos municípios com presença de 
usinas de etanol e biodiesel (2010) 

Região UF 

Índice de Gini   

Melhor do que a 
média Pior do que a média 

Centro-Oeste 

DF * * 

GO 44% (15) 56% (19) 

MS 68% (13) 32% (6) 

MT 61% (14) 39% (9) 

Nordeste 

AL 80% (12) 20% (3) 

BA 25% (2) 75% (6) 

CE 100% (1) * 

MA 60% (3) 40% (2) 

PB 60% (3) 40% (2) 

PE 71% (12) 29% (5) 

PI 50% (1) 50% (1) 

RN 33% (1) 67% (2) 

SE * 100% (2) 

Norte 

AC * * 

AM 50% (1) 50% (1) 

AP * * 

PA * 100% (2) 

RO * 100% (2) 

RR * * 

TO 50% (1) 50% (1) 

Sudeste 

ES 33% (1) 67% (2) 

MG 36% (9) 64% (16) 

RJ 25% (1) 75% (3) 

SP 52% (65) 48% (61) 

Sul 

PR 70% (19) 30% (8) 

RS 20% (2) 80% (8) 

SC 50% (1) 50% (1) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE (2011).  
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Figura 8. Desigualdade de renda – Índice de Gini nos municípios com presença de 

usinas de etanol e biodiesel (2010) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE (2011).  

 

O Quadro 13 e o Quadro 14 , assim como a Figura 9 e a Figura 10, mostram o melhor 

desempenho quando se trata do número de ocupados em estabelecimentos familiares 

dedicados à produção da soja, em comparação com o desempenho do mesmo indicador 

nos na produção de cana-de-açúcar. Algo esperado em função do predomínio de 

grandes propriedades na cana, comparativamente à soja, onde há maior presença da 

agricultura familiar, mais intensiva em trabalho humano. O mapa desses dados traz 

certa distorção por conta do grande número de usinas em São Paulo, mas nelas a 

produção principal é o etanol de cana. A presença dos piores indicadores de ocupação 

é flagrante no caso da cana, indicando o enorme desafio para se promover a inclusão 

neste segmento.  
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Quadro 13. Ocupados na produção de soja em estabelecimentos familiares nos 

municípios com usinas de produção de etanol e biodiesel (2016)3 

Região UF 
% de ocupados na soja na AF 

Melhor do que a média Pior do que a média 

Centro-Oeste 

DF * * 

GO 59% (20) 41% (14) 

MS 47% (9) 53% (10) 

MT 43% (10) 57% (13) 

Nordeste 

AL 100% (15) * 

BA 100% (8) * 

CE 100% (1) * 

MA * 100% (5) 

PB 100% (5) * 

PE 100% (17) * 

PI 100% (2) * 

RN 100% (3) * 

SE 100% (2) * 

Norte 

AC * * 

AM 100% (2) * 

AP * * 

PA 50% (1) 50% (1) 

RO * 100% (2) 

RR * * 

TO 50% (1) 50% (1) 

Sudeste 

ES 100% (3) * 

MG 40% (10) 60% (15) 

RJ 100% (4) * 

SP 17% (22) 83% (104) 

Sul 

PR 44% (12) 56% (15) 

RS 60% (6) 40% (4) 

SC 100% (2) * 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.  

 

  

 
3 Mapas semi-interativos para estas e outras variáveis adicionais estão disponíveis no 
link:  https://bityli.com/LVImgyv 

https://bityli.com/LVImgyv
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Figura 9. Ocupados na produção de soja em estabelecimentos familiares nos 

municípios com usinas de produção de etanol e biodiesel (2016) 

 

 

Fonte: IBGE (2017) 
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Quadro 14. Ocupados na produção de cana-de-açúcar em estabelecimentos familiares 

nos municípios com usinas de produção de etanol e biodiesel (2016) 

Região UF 
% de ocupados na cana-de-acúcar  

Melhor do que a 
média 

Pior do que a 
média 

Centro-Oeste 

DF * * 

GO 3% (1) 97% (33) 

MS * 100% (19) 

MT 4% (1) 96% (22) 

Nordeste 

AL 27% (4) 73% (11) 

BA * 100% (8) 

CE * 100% (1) 

MA * 100% (5) 

PB 60% (3) 40% (2) 

PE 47% (8) 53% (9) 

PI 50% (1) 50% (1) 

RN 33% (1) 67% (2) 

SE 50% (1) 50% (1) 

Norte 

AC * * 

AM * 100% (2) 

AP * * 

PA * 100% (2) 

RO * 100% (2) 

RR * * 

TO * 100% (2) 

Sudeste 

ES * 100% (3) 

MG * 100% (25) 

RJ 25% (1) 75% (3) 

SP 21% (27) 79% (99) 

Sul 

PR 11% (3) 89% (24) 

RS 30% (3) 70% (7) 

SC * 100% (2) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE.  

 

Figura 10. Ocupados na produção de cana-de-açúcar em estabelecimentos familiares 

nos municípios com usinas de produção de etanol e biodiesel (2016) 
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Fonte: IBGE (2017) 

 

 

7. Riscos e oportunidades 
A partir da recuperação sumária das principais contribuições dos relatórios produzidos 

até aqui, é possível traçar um quadro simples de riscos e oportunidades para a adoção 

de um instrumento de certificação social no âmbito do RenovaBio, avaliando como isso 

repercute para o que será proposto na próxima parte deste estudo.  

Para tanto é utilizado o recurso da chamada matriz SWOT, na qual são dispostos os 

elementos contextuais que se traduzem em oportunidades e ameaças (ou riscos), e os 

elementos específicos do objeto em questão, expressos sob a forma de seus pontos 

fortes e fracos. Em seguida, são apresentados parâmetros ou diretrizes para um novo 

instrumento de certificação, com os elementos que podem potencializar as 
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oportunidades e os fatores positivos, e minimizar as ameaças e os fatores negativos da 

certificação em biocombustíveis.  

A matriz SWOT (Figura 11) evidencia uma situação na qual um instrumento de 

certificação social pode desempenhar papel relevante favorecendo impactos mais 

positivos. Mas evidencia também os vários obstáculos a serem contornados.  

 

Figura 11- Matriz SWOT para certificação social de biocombustíveis no Brasil 

  
ELEMENTOS INTERNOS AO UNIVERSO DA CERTIFICAÇÃO EM 
BIOCOMBUSTÍVEIS 
 

 
ELEMENTOS EXTERNOS/CONTEXTUAIS AO UNIVERSO DA CERTIFICAÇAO 
EM BIOCOMBUSTÍVEIS  

FATORES 
POSITIVOS 

PONTOS FORTES 
 
● Atores econômicos (empresas) já aderem e se 

mostram dispostos a continuar aderindo a 

instrumentos de certificação  

 
● Há experiência e aprendizado acumulado nas 

certificações existentes, valorizados pelos vários 

atores (empresas, certificadoras, sindicatos, 

governo federal)  

 
● Avaliação sobre SBS e RenovaBio é 

predominantemente positiva e, por isso, tem 

legitimidade  

 

OPORTUNIDADES  
 
● A valorização da ESG (Environmental, Social and 

Governance) e, com ela, a um contexto favorável ao 

aprimoramento dos instrumentos de certificação 

 
● Setor financeiro tem procurado oportunidades de 

adequar produtos a situações de comprovada 

eficiência socioambiental, valorizando instrumentos 

que avaliem e atestem o cumprimento deste critério 

 
● O setor5 de biocombustíveis é estratégico em 

narrativas contemporâneas, como Green New Deal, 

Retomada Verde pós-pandemia, transição energética 

e outras, o que amplia espaço para combinar 

incentivos e certificação de responsabilidade 

socioambiental  

 
● Alternativas à crise podem valorizar setores com 

capacidade de associar dinamização econômica e 

bom desempenho social e ambiental 

 

● Aprimoramento dos incentivos é visto pelos agentes 

econômicos como fator que pode levar a maiores 

compromissos 

 

 

FATORES 
NEGATIVOS 

PONTOS FRACOS  
 
 
● Mudanças recentes vêm enfraquecendo o sistema 

de incentivos à certificação social, no caso do SBS 

 
● Marco regulatório é muito vulnerável a mudanças 

de contexto político e econômico 

 
● Há certa pulverização com várias certificações 

concorrendo, o que dispersa recursos  

 
● Custos da certificação são considerados elevados  

 

RISCOS/AMEAÇAS 
 
 
● Crises econômicas e políticas podem se traduzir em 

comportamento mais conservador do setor 

empresarial, com aversão a risco e a novas exigências 

sobre o padrão produtivo, como aquelas 

representadas por certificação mais abrangente 

 
● Polarização do debate público gera maior resistência 

a segmentos do setor agroindustrial a dialogar 

substantivamente com a pauta socioambiental, 

expressa, por exemplo, em uma agenda de 

aprimoramento da certificação de biocombustíveis  
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● Muitos atores consideram os critérios sociais 

atualmente utilizados excessivamente restritos 

(dimensões importantes ficam de fora) ou de 

efetividade limitada 

 

● Nem todos os bloqueios à inclusão social podem 

ser contornados com incentivos associados à 

certificação – é preciso combinar esse 

instrumento específico com ações relativas a 

outras políticas e áreas de governo como as 

políticas de ciência e tecnologia, de 

desenvolvimento regional e infraestrutura, entre 

outras 

 

● Reticência de grandes players a um novo 

instrumento de certificação pode se traduzir em 

resistências à sua adoção, sendo necessário engajá-

los mais fortemente no próprio processo de 

negociação e proposição de um novo instrumento 

 
 

Fonte: Elaboração própria.  

 

8. Proposta de um modelo de certificação 

social para biocombustíveis no âmbito do 

RenovaBio 
 

8.1. Parâmetros para a proposta de certificação 
 

Cinco parâmetros serão aqui adotados no desenho do instrumento RenovaBio Social, 

com o intuito de materializar diretrizes, embasados pelos levantamentos anteriores. São 

eles: coordenação com outras políticas; flexibilidade no desenho de regras e incentivos; 

complementaridade com outros instrumentos; ESG como linguagem compartilhada e 

horizonte; e diálogo e construção coletivos.  

 

8.1.1. Coordenação com outras políticas 
 

Como o foco da iniciativa aqui proposta é sugerir os contornos de um instrumento de 

certificação social no âmbito do RenovaBio, serão apresentados temas ou princípios, 

critérios e indicadores restritos a esse domínio e que podem ser acompanhados e 

monitorados. Mas é preciso considerar que a adoção desses elementos no âmbito do 

Selo RenovaBio Social precisa ser combinada com medidas complementares, que só 

poderão ser mobilizadas por meio de outros instrumentos. É o caso de políticas de 

infraestrutura e desenvolvimento regional, voltadas a melhorar a competitividade de 

áreas com debilidades que afetam as condições de inclusão de agricultores mais pobres, 

de políticas de tipo comando-e-controle voltadas a fiscalizar aspectos da legislação 

ambiental e trabalhista, entre outros.  
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As políticas e instrumentos complementares, com os quais um instrumento de 

certificação social precisa ser coordenado, serão indicados no fim deste relatório. De 

partida, é fundamental sublinhar essa necessidade de coordenação, para que não recaia 

sobre o Selo RenovaBio Social expectativas que a iniciativa não poderá, sozinha, cumprir 

(como vem acontecendo com o SBS), ou para não incluir em seu escopo ambições que 

tornariam seu desenho demasiadamente complexo ou custoso, no limite inviabilizando 

a própria adoção do novo selo.  

 

8.1.2. Flexibilidade no desenho das regras e dos incentivos 
 

Para contornar o dilema identificado entre, de um lado, adotar um sistema robusto e 

complexo, mas com custo elevado e, portanto, de difícil aceitação entre as empresas e, 

de outro, um sistema mais simples e de menor custo, mas sujeito a forte contestação 

social pela sua limitada ambição e solidez, o Selo RenovaBio Social estará baseado no 

princípio da flexibilidade, adotando graus móveis e escalonados de exigências a serem 

cumpridas. Mais precisamente, o Selo RenovaBio Social adotará um modelo escalonado 

em três níveis:  

O nível básico da certificação RenovaBio Social trará exigências menores. Nele, o 

número de temas e princípios a serem adotados, e de critérios e indicadores a serem 

verificados, será menor, mas mais amplo do que aquilo que já é praticado no SBS e no 

RenovaBio em seus moldes atuais. Isso significará uma porta de entrada mais sofisticada 

do que aquilo que já se tem hoje, agregando algo ao panorama da certificação na esfera 

governamental, porém sem elevadas barreiras de ingresso dos atores neste sistema, o 

que deve facilitar sua adesão. Com isso, os custos financeiros e de transação tendem a 

ser menores, garantindo a viabilidade da iniciativa.  

No outro extremo, o nível avançado da certificação RenovaBio Social trará as exigências 

mais elevadas. Nele, o desenho dos temas, princípios, critérios e indicadores estará 

orientado pelas melhores práticas internacionais e com as mais elevadas exigências 

sociais. Por ser o nível mais avançado, isso não será cobrado do conjunto de atores que 

busquem a certificação RenovaBio Social. Mas os critérios estarão presentes, de forma 

a sinalizar qual é o horizonte de práticas desejado no futuro. E, obviamente, serão 

dispostos incentivos mais robustos para premiar os atores que alcancem tal patamar.  

O nível intermediário da certificação RenovaBio Social, por sua vez, como o nome 

indica, se situa entre os dois níveis mencionados anteriormente. Isso significa um 

número intermediário de exigências a serem monitoradas pela certificação, e um 

volume e alcance de incentivos também situado entre os outros dois níveis. O intuito de 

inserir esse patamar médio é, justamente, estimular e premiar a progressividade dos 
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compromissos dos agentes que buscam a certificação. Pois, se houvesse apenas dois 

níveis, essa progressividade poderia ser muito lenta ou excessivamente custosa.  

O princípio de flexibilidade e o formato escalonado sugerido a materialização do selo 

social foi muito bem recebido em consultas preliminares feitas juntos atores dos vários 

segmentos, o que é um bom indicativo de que ele pode vir a contornar alguns dos 

principais desafios apontados no diagnóstico das certificações já existentes.  

 

8.1.3. Complementaridade com outros instrumentos de 

certificação existentes 
 

A certificação RenovaBio Social aqui proposta não pretende se sobrepor a, nem 

tampouco concorrer com outras certificações já existentes. Uma preocupação central 

consiste em buscar convergências com os esforços já praticados e evitar a geração de 

um custo adicional para as empresas que já possuem certificações.  

Para isso será adotado o princípio da complementaridade com tais iniciativas, o que se 

traduz na adoção de um mecanismo de convalidação entre certificações. Isto é, o Selo 

RenovaBio Social irá reconhecer que, quando determinados temas e princípios, critérios 

e indicadores contidos em seu escopo já tiverem sido auditados e certificados por outros 

instrumentos, isso será automaticamente convalidado, dispensando os interessados em 

obter esse selo de passarem por um novo processo de certificação (ao menos naqueles 

itens), diminuindo ou mesmo eliminando esse custo.  

A adoção deste mecanismo pode ser unilateral – somente pelo RenovaBio – ou poderá, 

a depender de negociações futuras, ser bilateral – com as certificações já existentes 

reconhecendo e igualmente validando o que for verificado por uma auditoria e 

verificação feita especificamente pelo Selo RenovaBio Social.  

Os temas e princípios que poderão ser convalidados e em quais certificações já 

existentes, com seus respectivos critérios e indicadores de verificação, constarão de um 

Manual RenovaBio Social, a ser elaborado para detalhar os procedimentos gerais do 

instrumento aqui proposto.   

 

8.1.4. ESG como linguagem e horizonte compartilhados 
 

Em mais um movimento na direção de buscar convergências com o que já é praticado 

no universo da produção de biocombustíveis, o Selo RenovaBio Social estará 

estruturado de forma aderente à linguagem e aos critérios reconhecidos e sugeridos 

nos manuais de ESG hoje adotados no segmento empresarial.  
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Especificamente na dimensão social, os manuais ESG indicam a importância de tomar 

em conta quatro domínios específicos de boas práticas: 1) direitos do trabalhador, 2) 

impactos na comunidade, 3) responsabilidade com clientes, e 4) saúde e segurança. Por 

admitir que cada vez mais as empresas procuram demonstrar seu desempenho positivo 

nesses domínios, o Selo RenovaBio Social dispõe os temas, princípios, critérios e 

indicadores a ser observados justamente no enquadramento, de forma a facilitar o 

alinhamento entre a certificação e as práticas ESG.  

Como as narrativas tendem a evoluir ao longo do tempo, o Selo RenovaBio Social deverá 

prever também em seu sistema de governança as formas para ir se adaptando a essas 

variações de contexto. Isso significará a revisão periódica dos componentes que estão 

sendo propostos e seu ajuste aos parâmetros praticados pelas organizações sociais, 

pelos governos e pelo mundo empresarial.  

 

8.1.5. Diálogo e construção coletivos 
 

O último parâmetro diz respeito à necessidade de engajamento dos principais atores e 

dos diferentes segmentos – empresas, certificadoras, fornecedores de matérias-primas, 

comunidades afetadas e trabalhadores – em todas as fases do processo de elaboração 

e implementação do Selo RenovaBio Social.  

Para a elaboração desta proposta, buscou-se ouvir as avaliações e recolher propostas e 

ideias dos atores e dialogar com a pluralidade de opiniões disponíveis. De certa forma, 

portanto, um processo de diálogo e construção coletiva já foi posto em marcha. É 

fundamental, contudo, que isso continue e seja aprofundado em pelo menos mais dois 

momentos. Primeiro, no processo de negociação ao qual deverá ser submetidas as 

propostas aqui apresentadas como base, mas que certamente resultará em ajustes e 

adequações, fundamentais para as regras oficialmente definidas para o Selo RenovaBio 

Social sejam reconhecidas como válidas e viáveis pelos atores envolvidos em sua 

implementação . Em segundo lugar, os atores dervem ser envolvidos no processo de 

governança do instrumento, quando ele for oficializado. Isso implica a definição de 

espaços e mecanismos de participação e na atribuição de responsabilidades efetivas que 

mantenham o engajamento e, com isso, a legitimidade da certificação social no âmbito 

do RenovaBio.  

Dito de outra forma, o desenho proposto para o Selo RenovaBio Social considera que a 

atenção às formas de governança e aos processos de transparência e participação são 

tão importantes para o sucesso da iniciativa e sua aceitação, quanto a proposição de 

temas e princípios, critérios e indicadores a serem verificados.  

O próximo item deste relatório busca traduzir esse conjunto de parâmetros em um 

desenho dos componentes específicos do Selo RenovaBio Social. 
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8.2. Componentes de um instrumento de certificação de 

biocombustíveis 
 

8.2.1. Marco legal e incentivos  
 

Um primeiro componente a se considerar no desenho de um instrumento de 

certificação de biocombustíveis diz respeito ao seu enquadramento legal e institucional.  

A Lei 13576/2017 que institui e dá o regramento institucional geral sobre o RenovaBio 

não traz em seu arcabouço elementos que permitam um tratamento dos temas de 

natureza social, de maneira similar ao que ocorre com temas de natureza ambiental. 

Mas há, no artigo dedicado aos fundamentos da política, a afirmação de que os 

biocombustíveis devem contribuir para a promoção do desenvolvimento ou para a 

inclusão econômica e social; e no artigo voltado aos princípios da política, há menção ao 

papel dos biocombustíveis para a geração de empregos e para o desenvolvimento 

regional. Nos capítulos seguintes, onde está o conjunto de artigos que irão tratar do 

detalhamento e operacionalização da política, esses temas não voltam a aparecer e, a 

partir daí, o foco concentra-se quase exclusivamente em abastecimento e eficiência 

energética, assim como  nas contribuições do setor e desta política para as metas 

associadas aos acordos sobre mudanças climáticas.  

Isso significa, portanto, que a adoção de um Selo RenovaBio Social não demanda a 

instituição de uma nova legislação, uma vez que os fundamentos e princípios da lei que 

institui o RenovaBio já permite a acomodação deste tema. Mais, a inclusão de um 

componente social de certificação tornaria os capítulos de detalhamento do RenovaBio 

ainda mais coerentes com seus propósitos gerais. O que seria necessário, isso sim, são 

alguns acréscimos e ajustes na lei, justamente para estabelecer o regramento 

instrumental acerca de como os temas de natureza social, previstos de forma genérica, 

serão operacionalizados por meio do Selo RenovaBio Social. Assim, o tratamento desse 

novo instrumento na lei seria simétrico ao que nela já existe sobre a dimensão 

ambiental, com as menções ao mercado de créditos de carbono, à emissão dos 

Certificados da Produção Eficiente de Biocombustíveis, e a sua conversão em Créditos 

de Descarbonização (CBios) transacionados naquele mercado.  

Os objetivos da introdução de uma certificação social para biocombustíveis no âmbito 

do RenovaBio serão os seguintes:  

a) Disponibilizar à sociedade e aos atores públicos e privados um sistema de 

informações sobre um conjunto de variáveis consideradas relevantes no domínio dos 

impactos sociais da produção de biocombustíveis;  
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b) Dispor incentivos aos agentes econômicos para compromissos crescentes – e 

cada vez mais ambiciosos – orientados pelas melhores práticas no conjunto de variáveis 

relevantes;  

c) Sinalizar aos agentes envolvidos no setor de produção de biocombustíveis qual 

é o horizonte desejado para colocar este segmento em posição favorável perante os 

mercados internacionais, a partir da observância, em médio e longo prazos, dos mais 

exigentes critérios praticados.  

As principais modificações a ser introduzidas na lei, de forma a favorecer o cumprimento 

dos objetivos acima, são as seguintes:  

• No capítulo da lei que trata de “Definições”, estruturá-lo em dois artigos 

distintos: um deles tratando das definições relativas ao regramento da certificação 

ambiental, com foco na eficiência em carbono, mantendo-se o conteúdo atual; instituir 

um novo artigo, este com as definições relativas ao regramento da certificação social, 

nos termos aqui apresentados.  

• Assim como há um capítulo da lei que trata das “Metas de redução de emissões 

na matriz de biocombustíveis”, um novo capítulo deverá ser introduzido, agora tratando 

das “Metas sociais na matriz de biocombustíveis”. Ou, alternativamente, pode-se alterar 

o título do capítulo já existente e dedicado às metas, ampliando seu escopo também 

para metas sociais, com artigos específicos para os dois domínios (social e ambiental).  

No mesmo capítulo, as metas seriam estabelecidas de maneira similar. No tema 

ambiental, as metas nacionais de redução de emissões para a matriz de combustíveis 

foram definidas para o período de 2019 a 2029 pela Resolução CNPE nº 15, de 24 de 

junho de 2019, mas elas são anualmente desdobradas em metas individuais 

compulsórias para os distribuidores de combustíveis, conforme suas participações no 

mercado de combustíveis fósseis. É exigido que eles comprovem o cumprimento de 

metas individuais compulsórias por meio da compra de Créditos de Descarbonização 

(CBios), que, por sua vez, são emitidos para os produtores que comprovem a mitigação 

de emissões de carbono.  

No caso das metas sociais, elas também deverão ser estabelecidas para períodos de dez 

anos, tendo como referência a adesão do Brasil a acordos internacionais e às metas dos 

ODS, entre outros. Porém, por não haver um sistema de incentivos fechado, como 

ocorre no caso do mercado de créditos de carbono, o cumprimento dos compromissos 

dos produtores de biocombustíveis com as metas sociais poderá seguir dois caminhos 

possíveis. No primeiro deles, havendo determinação governamental, as metas terão 

caráter mandatório e podem ser, por exemplo, um critério obrigatório para que as 

empresas participem das transações envolvendo o mecanismo dos CBios. Este caminho 

seria desejável, pois tem a vantagem de apoiar-se em um mecanismo de enforcement 

robusto e com incidência clara e direta sobre o comportamento das empresas. Mas ele 

depende de disposição governamental nessa direção. Isso envolveria também alterar 
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regras do atual funcionamento do mecanismo dos Cbios, o que foge ao escopo desse 

trabalho.  

No segundo caminho possível, os compromissos ficarão vinculados ao acesso a 

incentivos de crédito e não teriam caráter mandatório. Nesse caso, a vantagem é gerar 

menor resistência dos atores econômicos. Por outro lado, apenas os incentivos 

relacionados à concessão de crédito em condições especiais pode ser pouco para induzir 

uma adesão rápida e orientada por metas mais ambiciosas.  

 

Tipos de incentivos mais associados a sistemas de certificação  

Cinco são os tipos de incentivos frequentemente associados a instrumentos de certificação:  

1) Os ganhos reputacionais de quem tem um selo ou similar, importantes para o posicionamento das 

empresas e suas marcas no mercado e passíveis de ser convertido em ganhos econômicos de médio e 

longo prazos, mas talvez insuficientes para os atores econômicos mais conservadores. 

2) Os prêmios financeiros, sob a forma de sobrepreço pago pelo mercado como compensação pela 

produção sob condições mais responsáveis do que o praticado na média dos atores concorrência, mas em 

um mercado como o de biocombustíveis não há a possibilidade de pagamentos diferenciados.  

3) Os incentivos fiscais, mas é frequente a afirmação de que, nesse campo, existe pouco espaço porque 

o setor já conta com significativo volume de isenções e similares.  

4) A discriminação positiva dos detentores do selo, a exemplo do que se fazia até recentemente no 

âmbito do PNPB/SBS, com as prioridades de participação nos leilões de compra, mas isso foi abolido.   

5) Os incentivos creditícios, que podem envolver facilidades processuais, descontos em taxas de juros ou 

outros produtos acoplados a operações financeiras.   

 

Independente do caminho que se adote, assim como há na lei um capítulo que 

trata especificamente dos CBios, será preciso instituir um novo capítulo que trate do 

Selo RenovaBio Social. Nele devem estar dispostos os elementos relativos ao 

regramento específico do instrumento nos termos aqui apresentados. É importante 

sublinhar que o Selo deverá ser obtido pelos produtores de biocombustíveis que 

comprovarem o cumprimento dos compromissos em um conjunto de temas, princípios 

e critérios que serão apresentados na próxima seção. Deve ficar claro, também, que a 

concessão do Selo é uma atribuição governamental, com base em Relatórios de 

Certificação a serem emitidos pelas empresas certificadoras credenciadas. Detalhes 

específicos sobre o processo de certificação podem ser remetidos para regulamentação 

posterior, a exemplo do que é feito atualmente no âmbito do RenovaBio, com as 

resoluções da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

Também nesse capítulo da lei everão ser explicitados alguns elementos basilares do 

novo selo, destacadamente os parâmetros mencionados no item anterior deste 

relatório: o caráter mandatório ou não mandatório, a ser definido; o modelo escalonado 
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da certificação RenovaBio Social, com seus três níveis de exigências e compromissos 

(básico, intermediário e avançado); os incentivos móveis e associados a cada um dos 

níveis de exigências (por exemplo, as facilidades de crédito vinculadas a cada um deles); 

o princípio da equivalência, com aproveitamento de certificações já existentes; a 

necessidade de se estabelecerem mecanismos efetivos de transparência, participação e 

accountability; e a definição de que o monitoramento dos resultados obtidos com este 

selo envolva também o monitoramento de outras políticas e programas com incidência 

direta sobre as metas sociais pactuadas.  

 

8.2.2. Temas, princípios, critérios e indicadores a serem 

monitorados e certificados 
 

O Selo RenovaBio Social pretende cobrir um conjunto de temas e princípios, que por 

sua vez se desdobram em critérios e indicadores de cumprimento a serem observados. 

Não existe exatamente uma linguagem compartilhada no universo das certificações com 

a atribuição de definições comuns sobre cada um dos elementos. Mas, ainda que sob 

denominação distinta, e com certa variação conceitual, portanto, eles sempre aparecem 

nos manuais de operacionalização das várias certificações existentes. Em essência, esses 

quatro elementos delimitam o que será monitorado e certificado como estando em 

conformidade ou em não conformidade com aquilo que é esperado nas práticas 

empresariais. Havendo razoável grau de conformidade, o selo é atribuído e sua posse 

franqueia ao seu detentor o acesso aos incentivos dispostos na política pública de 

biocombustíveis.  

O fundamental a destacar aqui são quatro aspectos orientadores do desenho proposto 

para estes elementos:  

● os temas correspondem aos grandes domínios de atuação das empresas sobre a 
dimensão social previstos nos manuais de ESG, e os princípios e critérios buscam 
cobrir as lacunas apontadas pela literatura e pelos atores nas certificações hoje 
existentes – trata-se, portanto, de uma cobertura totalmente estruturada em 
diálogo com o diagnóstico produzido sobre os sistemas de certificação e sobre a 
leitura que o setor de produção de biocombustíveis faz disso;   

● procurou-se, para a grande maioria dos temas, dar prioridade ao uso de critérios e 
indicadores já praticados em certificações existentes, por considerar que 
subjacente a eles já há razoável debate acumulado, aprendizado institucional com 
sua prática e certa aceitação pelos agentes envolvidos;  

● somente em casos específicos e excepcionais foram propostas novas definições, 
especialmente nos casos em que temas considerados relevantes por atores sociais 
importantes não são ainda cobertos pelas certificações existentes – nesses casos, 
a referência para o estabelecimento dos critérios e indicadores foi buscada nas 
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metas pactuadas em torno dos ODS e de outros compromissos internacionais 
acordados que envolvem a adesão de governos e/ou empresas; 

● em vez de optar entre a necessidade de uma porta de entrada suficientemente 
ampla e flexível, de um lado, e a importância de se orientar pelos parâmetros mais 
exigentes e praticados pelo mercado internacional, de outro, o desenho aqui 
adotado, como já mencionado em outro ponto deste relatório,  propõe um modelo 
escalonado, no qual ambas as preocupações se combinam – isto se traduz em um 
sistema escalonado em três níveis (básico, intermediário e avançado) de 
certificação, o que deve facilitar a adesão de atores pelo grau mais elementar de 
exigências do nível básico, mas também deve induzir o melhoramento constante das 
práticas ao sinalizar um horizonte mais ambicioso no nível avançado; os critérios 
estão dispostos de forma a se visualizar quais deles são exigidos em cada nível.  

 

Temas e princípios a serem cobertos pelo Selo RenovaBio Social e sua adequação às 

orientações sobre ESG 

Como se pode observar na Figura 12, as orientações sobre ESG desdobram a dimensão 

social desta sigla em quatro domínios principais: direitos do trabalhador; impactos na 

comunidade; responsabilidade com clientes; e saúde e segurança.  
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Figura 12. Representação esquemática de domínios cobertos pelo ESG 

 

                                   Fonte: Abima; Rede Brasil do Pacto Global. 

O que uma empresa precisa fazer para estar alinhada com as melhores práticas em ESG 

na dimensão social, tendo em vista os quatro domínios ou temas específicos 

mencionados? As respostas são seis: 1) melhorar as condições e as relações de trabalho; 

2) estimular políticas de inclusão e diversidade dentro e fora da empresa (cadeia de 

fornecedores, comunidades afetadas pela produção, entre outros); 3) proporcionar 

treinamento adequado para os funcionários; 4) respeitar os direitos humanos; 5) 

garantir privacidade e segurança a funcionários e clientes; e 6) promover impactos 

positivos nas comunidades onde atua.  

Algumas dessas preocupações já estão presentes quando se considera o conjunto de 

certificações de biocombustíveis existentes, mas de forma bastante variável entre elas. 

Há certificações que se atêm ao cumprimento do que a legislação exige sobre parte 

desses domínios ou temas. Há outras que cobrem um conjunto mais amplo de domínios 

ou temas. E há ainda algumas que estabelecem a necessidade de compromissos com os 

chamados efeitos indiretos da produção de biocombustíveis, para além, portanto, da 

comunidade diretamente afetada pela atuação das empresas.  
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A Figura 13 traz a proposição dos temas e princípios propostos para o Selo RenovaBio 

Social, agrupados nos quatro domínios indicados pelos manuais ESG. 

Figura 13. Representação esquemática de domínios críticos e de temas ou princípios 

a ser observados no RenovaBio Social 

TEMAS PRINCÍPIOS A SEREM OBSERVADOS 

I 

1. Cumprimento da legislação trabalhista 

  

Direitos dos 
Trabalhadores 

2. Relações de trabalho 
  

  3. Aspectos fundiários 

  4. Povos indígenas e populações tradicionais 

II 

5. Relação com comunidade e modos de vidas 
locais 

Impactos na 
comunidade 

6. Recursos hídricos e seus impactos para 
saúde humana 

  7. Desenvolvimento local 

8. Segurança alimentar 

9. Agricultura familiar 

10. Desmatamento, mudança no uso do solo e 
consequências para a vida humana 

  

III 
11. Compromisso com adequação legal 

Responsabilidade 
com clientes 12. Rastreabilidade 

13. Governança 
  

IV  14. Segurança e gestão de riscos 

Saúde e segurança  15. Uso de agroquímicos, controle de 
poluentes e suas consequências para a saúde 
e a vida humanas 

 

 

Em princípio o desenho acima proposto poderia suscitar a crítica de que se trata de 

proposição muito ousada. Afinal, tomando como referência as duas certificações hoje 

existentes na esfera governamental, sua implementação significaria sair da situação 

mais simplificada para outra mais complexa –no caso do SBS, saltaria de um para quinze 
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princípios, e, no caso do RenovaBio, sairia da inexistência de temas sociais de 

certificação para um conjunto muito mais amplo.  

No entanto, vale lembrar que toda a proposta está fortemente ancorada em um 

conjunto de evidências recolhidas nas etapas anteriores deste estudo que até aqui já 

destacou os principais parâmetros e diretrizes que daí emergem. Além disso, de maneira 

coerente com o modelo escalonado sugerido, o conjunto de quatro grupos de temas e 

quinze princípios corresponde ao sistema completo de indicadores, cuja exigência só 

será feita no nível mais avançado do Selo RenovaBio Social. Nos níveis inferiores, apenas 

parte deles será objeto de verificação  

Para permitir a visualização dos três níveis diferenciados, as figuras das próximas páginas 

apresentam o detalhamento de cada um dos temas e princípios, bem como dos critérios 

e indicadores a ser observados e que permitam atestar o cumprimento das metas e dos 

compromissos. Nas figuras será usada uma escala de cores, com marcadores para 

indicar o que seria exigido no nível básico (na cor vermelha), no nível intermediário (em 

verde) e no nível avançado (em azul) do Selo RenovaBio Social.  

Antes de passar à apresentação do conjunto de figuras específicas para cada tema e 

princípios, a figura a seguir traz uma síntese dos requisitos que serão exigidos em cada 

um dos três níveis, de maneira a oferecer uma ideia geral da complexidade inerente a 

cada um deles, e também da proporção de critérios a ser observados para a obtenção 

do Selo RenovaBio Social em cada um dos níveis.  

Para definir essa distribuição adotou-se como referência média (relativa ao nível 

intermediário) aquilo que é praticado pelas certificações mais utilizadas pelas usinas de 

etanol, por considerar que isso é o indicativo da predisposição atual de compromissos 

dos agentes deste mercado com metas sociais. O nível menos exigente (básico) limitou-

se ao cumprimento do que já é exigido por lei, mais a adoção de planos para alguns 

temas incontornáveis, destacadamente aqueles que envolvem equidade. E o nível mais 

avançado é orientado pelas melhores práticas no plano internacional, tomando por 

referência a legislação e as instruções normativas praticadas na União Europeia.  

Como se pode observar ali, o sistema do Selo RenovaBio Social trabalha, portanto, com 

vinte critérios a serem verificados em seu conjunto e, portanto, no seu nível mais 

avançado; para o nível intermediário são elencados doze critérios; e para o nível básico, 

apenas seis.  

Nas certificações existentes, prevalecem duas métricas para obtenção e manutenção 

dos selos: em alguns casos há critérios tidos como incontornáveis, nos quais a verificação 

de “não conformidade” se traduz em não concessão ou suspensão do selo; e em outros 

casos há uma medida por percentual de “não conformidade” nos vários critérios como 

exigência básica. No Selo RenovaBio Social se sugere que: 1) para o nível básico a 

empresa cumpra 100% dos critérios (porque eles são poucos e elementares); 2) para o 

nível intermediário se cumpram pelo menos 75% dos critérios exigidos (entre oito e doze 
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critérios); e 3) para o nível avançado se cumpram 75% dos critérios (entre quinze e vinte) 

(Figura 14).  

Figura 14. Critérios e requisitos relativos aos três níveis (básico, intermediário, 

avançado) do Selo RenovaBio Social 

 

Fonte: Elaboração própria 

A partir daqui é apresentada uma sequência de figuras, nas quais os temas e princípios 

se desdobram em critérios e indicadores a ser verificados. Além disso, a última coluna 
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das figuras traz também a indicação de onde cada tema é tratado nas demais 

certificações já existentes; cabe assinalar que, além das certificações existentes sobre 

biocombustíveis, foi utilizada como referência também a certificação FSC, por ser 

amplamente utilizada em mercados internacionais. Para cada critério, o marcador 

colorido indica em qual dos níveis do Selo RenovaBio Social ele seria exigido.  

As certificações existentes não operam com indicadores quantitativos nem com 

objetivos para a dimensão social, por duas razões: por considerar que as exigências 

precisam ser variáveis e adaptadas ao tamanho e às condições organizativas das 

empresas e, principalmente, porque as métricas para a dimensão social são 

controversas. Isso deixa ao auditor da certificação uma boa dose de discricionariedade 

na verificação do cumprimento. Como é a prática vigente, esse estilo de definição dos 

indicadores foi mantido. O que consta nas figuras a seguir é apenas um exemplo de 

indicadores e de demonstrações que as empresas podem fazer para assegurar o 

cumprimento do critério correspondente. A definição final dos indicadores a ser 

utilizados deverá ser objeto do Manual a ser elaborado após haver os devidos acordo e 

negociação entre as partes envolvidas quanto aos princípios e critérios e quanto aos 

procedimentos que serão adotados para a operacionalização do Selo aqui proposto, a 

exemplo do que acontece em outras certificações e mesmo no âmbito da certificação 

para emissão dos CBios.   

 

Figura 15. Tema “Direitos dos trabalhadores”: princípios, critérios, indicadores 

possíveis e referências anteriores em certificações existentes 

I - Direitos dos trabalhadores 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

1.     
Cumprimento 
da legislação 
trabalhista 

Respeito à 
legislação 
trabalhista 

   
Conhecimento e 
cumprimento de leis 
e convenções 
devem ser 
demonstrados 
  

FSC: P1 (1.1, 1.2, 
1.3, 1.4), P4 (4.3) 
 
RSB: P1 e P4 
(4a, 4b, 4c, 4d, 
4e, 4f, 4g) 
 
Bonsucro: P1 
(1.1), P2 (2.1, 2.3, 
2.4) 
 
ISCC: P4 (4.2), 
P5 (5.2) 
 
RSPO: P2 (2.1), 
P6 (6.5, 6.6, 6.7, 
6.8, 6.9) 
 
RTRS: P1 (1.1), 
P2 (2.1, 2.4, 2.5)  

   

   

    

Respeito às 
convenções  
OIT 
ratificadas 
no país 

   Registro de 
ocorrências e 
encaminhamentos 
em caso de 
conflitos e 
processos legais 
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2.        
Relações     
de trabalho 

Trato 
afirmativo de 
diferenças 
raciais, de 
gênero e 
geracionais 

  
 Compromissos com 

equidade de 
gênero, raça e 
geração 
estabelecidos e 
monitorados 
 
Ações afirmativas 
demonstradas  

NOVO 

  
 

  
 

Fonte: Elaboração própria  

 

Como se pode observar, na Figura 4, acima, o tema “Direitos dos trabalhadores” 

apresenta três critérios a ser verificados: dois deles estão relacionados ao respeito à 

legislação, e um terceiro envolve compromissos com temas de equidade. Por se tratar 

de algo básico (cumprimento da lei) e de compromissos com um tema chave para a 

dimensão social como a equidade, todos eles são considerados aqui requisitos para o 

nível básico do Selo RenovaBio Social.  

É importante observar, mais uma vez, que os indicadores propostos são apenas 

potenciais ou exemplos. Caberá à negociação entre os atores, no momento da 

elaboração do Manual do Selo RenovaBio Social, definir qual é o grau de detalhamento 

desejado para os indicadores, uma vez que isso impacta no custo da certificação e 

envolve o conhecimento acumulado nas empresas certificadoras a respeito do que é ou 

não é factível ser exigido, considerando-se a diversidade de empresas quanto ao porte 

e ao grau de estruturação, entre outros critérios.  

A Figura 16 traz os princípios e critérios associados ao tema “Impactos na comunidade”. 

É neste tema que se concentra o maior número de inovações comparativamente às 

certificações já existentes, justamente porque tenta introduzir critérios associados aos 

efeitos indiretos da produção de biocombustíveis, algo muito reivindicado pelos 

segmentos mais críticos ao padrão hoje existente e praticado no setor. Justamente por 

se tratar de temas controversos, há também grande variação com relação a quais 

critérios são exigidos no nível mais avançado ou no nível intermediário do Selo 

RenovaBio Social. E deve-se notar, por fim, que a maior parte deles não são exigidos no 

nível básico.  
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Figura 16. Tema “Impactos na comunidade”: princípios, critérios, indicadores 

possíveis e referências anteriores em certificações existentes 

II - Impactos na comunidade 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

3. 
Aspectos 
fundiários 

Demonstração 
de posse legal 
da terra de 
acordo com a 
legislação 
vigente  

  
 

Documentação 
da propriedade 
(matrícula e 
registro do 
imóvel) 
 
Cadastro 
Ambiental Rural 
da propriedade  

FSC: P2 (2.1, 
2.2, 2.3)  
 
RSB: P12 (12a) 
 
Bonsucro: P1 
(1.2) 
 
ISCC: P5 (5.1) 
 
RSPO: P2 (2.2, 
2.3), P6 (6.1, 
6.3, 6.4, 6.10) 
 
RTRS: P1 (1.2), 
P3 (3.2, 3.3, 
3.4) 

  
 

  
 

    

Ausência de 
conflitos 
graves 
envolvendo 
titularidade e 
usos da terra  

  

Ausência de 
manifestações 
contestando 
titularidade ou 
formas de uso 
da terra 
  
Quando houver 
conflitos, 
demonstração 
de 
documentação 
que respalde a 
posição da 
empresa e o 
devido 
encaminhamento 
negocial ou 
jurídico para 
solucionar tais 
conflitos 

  

 

  

 

      

4. 
Povos 
indígenas e 
populações 
tradicionais 

Respeito aos 
direitos dos 
povos 
indígenas e 
das 
populações 
tradicionais 

  

Ausência de 
manifestações 
contestando 
práticas diretas 
ou indiretas da 
empresa e que 
limitem ou 

P3 (3.2) 
RSPO: P7 (7.6) 
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II - Impactos na comunidade 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

  

 

restrinjam 
direitos de 
povos indígenas 
e populações 
tradicionais 
  
Quando houver 
conflitos, 
demonstração 
de 
documentação 
que respalde a 
posição da 
empresa e o 
devido 
encaminhamento 

negocial ou 
jurídico para 
solucionar tais 
conflitos 

  

 
      

5. 
Relação com a 
comunidade e 
modos de vidas 
locais 

Garantia de 
que a 
produção não 
compromete 
modos de vida 
locais e 
tradicionais, 
incluindo o uso 
de recursos 
naturais de 
forma 
compatível 
com suas 
estratégias de 

  

Ausência de 
manifestações 
contestando 
práticas diretas 
ou indiretas da 
empresa e que 
limitem ou 
restrinjam 
direitos de 
povos indígenas 
e populações 
tradicionais 
  
Quando houver 

NOVO  
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II - Impactos na comunidade 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

reprodução 
social 

  

 

conflitos, 
demonstração 
de 
documentação 
que respalde a 
posição da 
empresa e o 
devido 
encaminhamento 
negocial ou 
jurídico para 
solucionar tais 
conflitos 

      

6. 
Recursos 
hídricos e 
impactos para a 
saúde humana  

Uso adequado 
e responsável 
dos recursos 
hídricos, de 
forma a não 
comprometer a 
qualidade e a 
disponibilidade 
para o 
consumo pelas 
populações 
locais 

  

Identificação e 
mapeamento 
das fontes e 
corpos d’água 
utilizados ou 
afetados pela 
empresa 
  
Avaliação 
regular dos 
impactos da 
atividade da 
empresa sobre 
os recursos 
hídricos, 
sobretudo seus 
efeitos sobre a 
disponibilidade 
e a qualidade 
da água para 
consumo das 
populações 
locais 

FSC: P6 (6.3), 
P7 (7.1), P9 
(9.1) 
 
RBS: P9 (9a) 
 
Bonsucro: P1 
(1.2), P4 (4.1), 
P5 (5.2) 
 
RSPO: P4 (4.4), 
P5 (5.1, 5.3), P7 
(7.1) 
 
RTRS: P3 (3.2), 
P4 (4.5), P5 
(5.1, 5.2, 5.9)  
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II - Impactos na comunidade 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

7. 
Desenvolvimento 
local 

Impactos 
positivos sobre 
a economia 
local  

  

Levantamento e 
demonstração 
de impactos 
positivos sobre 
os níveis de 
emprego, 
arrecadação e 
efeitos 
encadeadores 
sobre a 
economia local  
 
Demonstração 
de medidas de 
compensação e 
mitigação de 
impactos em 
caso de 
diminuição de 
uso de força de 
trabalho local  

FSC: P4 (4.1, 
4.4) RTRS - P3 
(3.4) 

 

 

  

 
     

 
Existência de 
ações efetivas de 
responsabilidade 
social e ambiental 

  

Demonstração 
de 
investimentos e 
iniciativas da 
empresa em 
ações voltadas 
para a 
promoção da 
equidade, a 
melhoria dos 
equipamentos 
sociais, a 
sustentabilidade 
ambiental e 
outros 
realizados nas 
comunidades do 
entorno 

RBS: P5 (5a, 
5b) 
 
ISCC: P4 (4.1) 
 
RSPO: P6 
(6.11) 
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II - Impactos na comunidade 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

8. 
Segurança 
alimentar  

Operações 
resguardam o 
direito à 
segurança 
alimentar 

  

Ausência de 
manifestações 
denunciando 
efeitos 
negativos da 
atuação da 
empresa sobre 
o direito à 
segurança 
alimentar de 
populações em 
sua área de 
atuação ou por 
seus 
fornecedores  
  
Quando houver 
denúncias, 
demonstração 
de 
documentação 
que respalde a 
posição da 
empresa e o 
devido 
encaminhamento 
negocial ou 
jurídico para 
esclarecer as 
denúncias 
  
 
Demonstração 
de ações 
compensatórias 
ou de mitigação 
de efeitos sobre 
segurança 
alimentar  

RBS: P6 (6a, 
6b) 
 
ISCC: P4 (4.1) 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

A Figura 17 traz os princípios e critérios associados ao tema “Responsabilidade com 

clientes”. Embora esse tema remeta também à dimensão Governança, nas propostas de 

ESG, há uma clara interdependência com a dimensão Social e por isso foram aqui 

incluídos os conteúdos que traduzem compromissos nesse domínio. Dos quatro critérios 

indicados, um deles, por se tratar de cumprimento da lei, está associado ao nível básico 

da certificação RenovaBio Social. Todos os demais estão associados ao nível avançado, 

por representar práticas que envolvem certa sofisticação dos sistemas de governança 

II - Impactos na comunidade 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

9. 
Agricultura 
familiar 

Existência de 
políticas de 
inclusão da 
agricultura 
familiar na 
cadeia de 
fornecedores  

  

Política de 
compras 
documentada 
que comprove 
ações de 
discriminação 
positiva da 
agricultura 
familiar 
(percentuais de 
compra, 
fornecimento de 
assistência 
técnica, garantia 
de preços, 
condições 
especiais de 
contrato ou 
outros) 

ISCC: P4 (4.1) 
 
RSPO: P6 
(6.10) 
 
SCS: Art 3, 10, 
12, 21 
 
Renovabio: Art 
27 

  

 

  

 
      

10. 
Desmatamento, 
mudança no 
uso do solo e 
consequências 
para a vida 
humana  

Comprovação 
de não 
conversão de 
áreas com 
vegetação 
natural original 
para fins de 
produção de 
matérias 
primas 

  Demonstração 
de conservação 
de áreas 
naturais, 
protegidas e em 
recuperação por 
meio de mapas 
e sistemas de 
informação 
georreferenciada  

FSC: P6 (6.10) 
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cuja operacionalização não é trivial, como por exemplo aquelas que dizem respeito à 

rastreabilidade.  

Figura 17. Tema “Responsabilidade com clientes”: princípios, critérios, indicadores 

possíveis e referências anteriores em certificações existentes 

III – Responsabilidade com clientes 
PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

11. 
Compromisso 
com 
adequação 
legal 

Não 
existência de 
atividades 
ilegais nas 
áreas de 
produção  

  

 

Sistema de 
monitoramento 
patrimonial ou 
equivalente 
  
Ausência de 
denúncias de 
ilegalidade  
  
Quando houver 
denúncias, 
demonstração de 
documentação que 
respalde posição ou 
resolução por parte 
da empresa 

FSC: P1 (1.5) 

  

 

  

 

      

12. 
Rastreabilidade 

Existência de 
compromisso 
e atenção 
com os 
demais elos 
da cadeia 
produtiva   

  

Documento ou 
protocolo de 
compromisso 
expressando 
medidas voltadas à 
cadeia de 
fornecedores e aos 
clientes, 
explicitando 
medidas restritivas 
a relações 
comerciais com 
clientes com 
comprovada 
conduta ilegal ou 
conflitiva com os 
princípios e 
requisitos desta 
certificação  

  

  
FSC  
Cadeia de 
Custódia 
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III – Responsabilidade com clientes 
PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

13. 
Governança 

Compromisso 
com critérios 
de 
governança 
corporativa 
transparente 
e 
accountability  

  

Relatórios de 
avaliação e impacto 
de atividade 
econômica 
publicados ou 
informações sobre 
estes temas 
disponíveis e de 
acesso aberto  
  
Participação de 
representantes da 
sociedade local em 
espaços ou 
mecanismos de 
governança 
corporativa 

  

  NOVO 

  

   

     

Existência de 
compromisso 
e atenção 
com 
eventuais 
áreas não 
certificadas 
de mesma 
propriedade 

  

Documento ou 
protocolo de 
compromisso 
expressando 
medidas voltadas 
às áreas não 
certificadas na 
mesma propriedade 

  

  FSC: P1 (1.6) 

  

   

Fonte: Elaboração própria.  

A Figura 18, por fim, apresenta os princípios e critérios relativos ao tema “Saúde e 

segurança”. Aqui se adota a mesma lógica aplicada aos temas anteriores: dos três 

critérios indicados, um deles remete ao nível básico do Selo RenovaBio Social, enquanto 

os demais estão vinculados aos outros níveis com exigências mais elevadas.  
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Figura 18. Tema “Saúde e segurança”: princípios, critérios, indicadores possíveis e 

referências anteriores em certificações existentes 

IV – Saúde e segurança 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

14. 
Segurança e 
gestão de 
riscos 

Respeito à 
legislação 
trabalhista 

  

 

Conhecimento e 
cumprimento de 
leis e disposições 
das convenções 
internacionais 
sobre segurança 
no trabalho devem 
ser demonstrados  
  
Sistema de 
mapeamento de 
riscos aos 
trabalhadores e 
registro de 
acidentes de 
trabalho e 
informações 
associadas 
disponíveis  
  
Planos e medidas 
de redução de 
riscos e acidentes 
de trabalho devem 
ser demonstrados  

FSC: P1 (1.1, 
1.3), P4 (4.2) 
 
Bonsucro: P2 
(2.2) 
 
ISCC: P3 (3.2) 
 
RSPO: P4 (4.7) 
 
RTRS: P2 (2.2, 
2.3)  

  

 

  

 

      

Impacto 
socioambiental 
no entorno é 
monitorado e 
medidas de 
mitigação,   

Estudos de 
impacto e 
licenciamentos 
exigidos por lei 
disponíveis  
  

FSC: P3 (3.2), 
P4 (4.4, 4.5) 
 
RSPO: P7 (7.1) 
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IV – Saúde e segurança 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

compensação 
e redução de 
riscos são 
adotadas 

  

Sistema de 
monitoramento de 
impactos na área 
direta de atuação 
e entorno 
existente 
  
Planos e medidas 
de mitigação de 
impactos, de 
redução de riscos 
e de impactos 
negativos devem 
ser demonstrados  
  
Em caso de 
impactos 
negativos 
comprovados, 
ações de 
mitigação e 
compensação 
devem ser 
demonstradas  

  

 

      

15. 
Uso de 
agroquímicos, 
controle de 
poluentes e 
suas 
consequências 
para a vida 
humana  

Uso controlado 
e responsável 
de 
agroquímicos  

  

Sistema de 
informações 
disponível sobre 
uso de 
agroquímicos pela 
empresa 
  
Avaliação regular 
dos impactos 
associados ao uso 
de agroquímicos 

FSC: P6 (6.3) 
 
Bonsucro: P4 
(4.1) 
 
ISCC: P2 (2.1) 
 
RTRS: P3 (3.2), 
P4 (4.5), P5 
(5.1, 5.2, 5.9) 
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IV – Saúde e segurança 

PRINCÍPIOS CRITÉRIOS     INDICADORES REFERÊNCIAS 

  

 

sobre o solo, 
corpos d'água e 
saúde humana 
  
Existência de 
salvaguardas e 
planos de redução 
de consumo e 
diminuição de 
impactos 

Fonte: Elaboração própria.  

 

8.2.3. Aspectos operacionais e forma de governança  
 

Manual Operacional do Selo RenovaBio Social 

A métrica e a forma de verificação dos critérios e indicadores descritos no desenho 

apresentado na seção anterior podem variar ao longo do tempo. Por isso é importante 

que eles sejam regulamentados por meio de resoluções normativas de mais fácil 

alteração do que a lei geral do RenovaBio, na qual devem estar inscritos os parâmetros 

e definições gerais que orientam a proposta.  

Um dos componentes da regulamentação deve tomar a forma de um Manual do Selo 

RenovaBio Social. Nele estarão dispostos os seguintes elementos:  

 

● O desenho geral, onde estão definidos os temas, os critérios e os indicadores – É 
possível que alguns desses elementos passem por aprimoramento, à medida que o 
instrumento seja implementado e gere aprendizados que precisem ser traduzidos 
em ajustes na regulamentação do Selo RenovaBio Social.  

● A métrica e os patamares de exigência para cada um dos três níveis (básico, 
intermediário, avançado do selo) – O mesmo indicado acima deve ocorrer com a 
métrica adotada para indicar se uma empresa está ou não apta e ter o Selo 
RenovaBio Social. É importante destacar que essa métrica pode assumir diferentes 
formatos. Nesta proposta do RenovaBio Social se propõe que no nível básico, por se 
tratar de algo mais elementar e em grande medida orientado pelo simples 
cumprimento de legislação e indicação voluntária de compromissos, o cumprimento 
mínimo seja de 100% dos critérios ou requisitos; e nos outros níveis o percentual 
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mínimo deve ser de 75% de cumprimento, como já foi mencionado. Isso poderá ser 
ajustado com o passar do tempo, flexibilizando ou enrijecendo os parâmetros 
adotados ou mesmo intercambiando critérios e indicadores entre os diferentes 
níveis.  

● Os indicadores de aferição de cumprimento – Também esse elemento do desenho 
deverá estar disposto no Manual e poderá ser objeto de aprimoramento periódico. 
O Manual deverá indicar claramente quais documentos ou dados precisam ser 
apresentados pelas empresas para que o critério ou requisito seja considerado 
cumprido em conformidade com o que é esperado.  

● A RenovaCalc Social e o Relatório de Certificação Social - Atualmente o RenovaBio 
já utiliza um instrumento chamado RenovaCalc, para o cálculo da eficiência em 
carbono. O que se propõe para a dimensão social é inspirado nessa ferramenta, mas 
com uma diferença significativa: no caso dos critérios sociais, há uma expressiva 
dose de discricionariedade ou mesmo de subjetividade na interpretação do 
cumprimento ou não do que é esperado. Não é possível uma contabilidade pura e 
simples – aspecto já constatado e bastante debatido nas certificações existentes. 
Não é algo específico do instrumento aqui proposto. A RenovaCalc Social funcionará 
como um aplicativo que permite o preenchimento da base de informações para 
solicitação da certificação para o Selo RenovaBio Social. As empresas interessadas, 
seguindo as instruções do Manual, prestarão as informações necessárias para cada 
critério e anexarão a documentação correspondente como comprovação do 
respectivo indicador. Quando for o caso, poderão também anexar a comprovação 
de que aqueles itens já foram certificados por outros selos ou similares, dispensando 
sua verificação, nos termos do princípio da equivalência apresentado páginas atrás. 
A RenovaCalc Social, assumindo a veracidade das informações, irá indicar a 
conformidade ou não com os patamares mínimos exigidos e indicará o nível sugerido 
para a concessão do selo. Caberá às empresas certificadoras credenciadas proceder 
à verificação da documentação e, quando for o caso, efetuar a auditoria in loco. Com 
base no Relatório de Certificação Social por elas emitido, o Selo RenovaBio Social 
será ou não concedido, no nível correspondente ao que foi verificado.  

● Sistema de incentivos – O Manual deverá trazer também, a cada período, qual é o 
pacote de incentivos associados à obtenção do Selo RenovaBio Social em cada um 
dos três níveis de concessão. Como já foi mencionado, é proposto que os principais 
incentivos associados a esse instrumento sejam aqueles de caráter reputacional e, 
como ganhos materiais imediatos, facilidades e vantagens na obtenção de crédito. 
O caráter mandatório do Selo RenovaBio Social é altamente desejável – por exemplo 
instituindo a exigência desta certificação para que as empresas possam participar do 
arranjo institucional dos CBios -, mas implica em ajustes no arranjo já existente para 
os CBios, algo que fugia ao escopo deste estudo.   

 

A Figura 19 traz uma representação esquemática deste conjunto de dispositivos que, 

juntos, estabelecem os parâmetros para o funcionamento da certificação RenovaBio 

Social.  
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Figura 19. Representação esquemática dos dispositivos legais e operacionais 

necessários ao funcionamento da certificação RenovaBio Social 

 

Lei 13.576/2017   Lei que institui o RenovaBio, será ajustada para prever a 
existência do Selo RenovaBio Social com seus objetivos e 
principais mecanismos a ser detalhados em legislação 
complementar  

   

Manual do Selo RenovaBio 
Social  

 Instituído por ato complementar (Resolução), define e 
detalha os parâmetros e procedimentos para obtenção do 
Selo RenovaBio Social – critérios a ser verificados e formato 
da certificação  

   

RenovaCalc Social   Dispositivo eletrônico (aplicativo) elaborado nos moldes 
previstos no Manual do Selo RenovaBio Social – constitui a 
base de informações a ser prestada pelas empresas para a 
certificação e como essas informações se traduzem no score 
relativo a cada um dos três níveis (básico, intermediário e 
avançado) do selo 

   

Relatórios de Certificação 
Social  

 Serão produzidos pelas certificadoras credenciadas, 
seguindo os procedimentos estabelecidos no Manual e 
tendo por base informações prestadas pelas empresas por 
meio do aplicativo RenovaCalc Social – serve de base para a 
concessão do Selo RenovaBio Social pelo Governo Federal  

   

Selo RenovaBio Social   Concedido pelo Governo Federal às empresas que 
cumprirem os requisitos estabelecidos no Manual e 
auditados pelos Relatórios de Certificação social – dá acesso 
aos incentivos previstos em Lei e detalhados no Manual  

Fonte: Elaboração própria  
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Revisões, responsabilidades, processo decisório e forma de acompanhamento da 

implementação do Selo RenovaBio Social 

 

Quanto à periodicidade da concessão do Selo RenovaBio Social e das revisões, e quanto 

às instâncias responsáveis por sua gestão, a sua regulamentação deverá observar o 

seguinte:  

● O Comitê da Política Nacional de Biocombustíveis, por vezes chamado nos 
documentos oficiais de Comitê RenovaBio (CRBio), foi instituído por meio de decreto 
governamental no qual constam suas atribuições, ali estabelecidas em consonância 
com a lei que ordena a criação desta política. Cabe a ele a condução operacional da 
Política e o acompanhamento cotidiano do que ela dispõe. Assim como foi sugerido 
que devem ocorrer uma série de ajustes na lei, o mesmo deve ocorrer com o 
decreto, harmonizando as atribuições do Comitê com o que vier a ser disposto a 
respeito do Selo RenovaBio Social.  

● Acima do Comitê RenovaBio, na hierarquia governamental, está o CNPE (Conselho 
Nacional de Política Energética), espaço institucional no qual são negociadas e 
definidas as grandes diretrizes sobre a política para biocombustíveis. Este deverá ser 
o espaço para definição política dos marcos gerais de funcionamento do 
instrumento aqui proposto, a partir de processo prévio de debates conduzido pelo 
Comitê, e sua tradução em proposta de atualização dos marcos legais por parte do 
Poder Executivo.  

● Abaixo do Comitê RenovaBio na hierarquia governamental propõe-se a criação de 
uma Comissão Permanente de Acompanhamento Multiatores do Selo RenovaBio 
Social, sem caráter deliberativo, como exige o atual regramento institucional, mas 
com caráter consultivo e indicativo. Sete segmentos devem estar igualmente 
representados nessa Comissão: 1) empresas produtoras de biodiesel; 2) 
trabalhadores na produção de matéria-prima ou nas indústrias de transformação e 
agricultores familiares; 3) grandes fornecedores de matérias-primas para 
biocombustíveis; 4) pesquisadores e especialistas não vinculados aos demais 
segmentos já representados; 5) gestores públicos; 6) certificadoras; e 7) setor 
financeiro. Seus membros serão indicados pelo Comitê RenovaBio. A essa comissão 
caberá, anualmente, acompanhar os relatórios de implementação do Selo 
RenovaBio Social, produzidos pelo Comitê RenovaBio; e, a cada dois anos, sugerir 
aprimoramentos no manual onde seus elementos operacionais estão descritos. 
Embora a Comissão não tenha poder deliberativo, apenas indicativo, seu regimento 
deve prever que as sugestões que ela encaminhará ao Comitê devem ser tomadas 
com anuência de pelo menos quatro dos sete segmentos que a compõem, como 
forma de estimular a negociação e diálogo entre atores distintos, e de garantir que 
as propostas que dali saiam tenham significativa dose de legitimidade e 
representatividade. Por isso não se propõe o número de membros, e sim de 
segmentos. O processo de definição se dará pela composição de interesses e 
posições dos segmentos, e não de membros individualmente. A composição dos 
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indivíduos deverá observar a diversidade regional, de gênero ou outras consideradas 
relevantes para garantir uma efetiva representatividade.  

● À ANP, como agência reguladora, caberá ao Selo RenovaBio Social o mesmo papel 
por ela exercido com relação ao arranjo institucional da certificação associada aos 
CBios, destacadamente a definição da regulamentação associada a sua esfera de 
atuação.   
 

8.3. Envolvimento das partes interessadas 
 

Embora a proposta feita nestas páginas tenha se baseado fortemente em evidências, 

dados e informações, é preciso evitar uma abordagem exclusivamente técnica do tema. 

A produção de biocombustíveis e seus impactos é um tema altamente controverso e 

envolve disputas de interesses e visões que podem levar à inviabilidade ou à elevada 

contestação em torno do que será proposto, minando sua legitimidade.  

A única forma de contornar esse risco – e minimizá-lo – consiste em equilibrar os 

componentes técnicos que a proposta deve ter com a condução de um processo de 

negociação e diálogo envolvendo as várias partes interessadas.  

O item anterior deste relatório apresentou um desenho da governança do Selo 

RenovaBio Social que já prevê o envolvimento de atores em espaços institucionais 

criados para a gestão desta iniciativa. Mas daqui, do momento da proposição inicial do 

instrumento, até seu formato final e implementação, também é preciso prever passos e 

procedimentos que garantam essa adesão de atores, incorporando efetivamente suas 

contribuições ao desenho final do instrumento, como condição para que os interesses 

diversos se vejam devidamente representados e satisfatoriamente equacionados.  

A condução dos diálogos e negociações deve ser feita sob responsabilidade do Comitê 

RenovaBio, que tem se mostrado um espaço adequado e reconhecido pelos vários 

atores como aptos a tarefas do tipo. Caberá ao Comitê subsidiar as instâncias superiores 

com as informações e proposições necessárias para a institucionalização do selo social.  

Para auxiliar o Comitê na tarefa, é sugerida aqui a constituição de três Grupos de 

Trabalho sobre temas chave que precisarão ser detalhados, a partir do desenho aqui 

proposto e que podem, inclusive, levar a seu aprimoramento. São eles:  

● Grupo de Trabalho Multiatores sobre Incentivos associados ao Selo RenovaBio 
Social – O Banco Central do Brasil vem procurando adotar sistemas de informação 
sobre as ações das empresas e dos grandes setores econômicos na temática 
ambiental. Agentes financeiros relevantes, como o BNDES, têm sugerido uma 
direção similar, e estariam dispostos a formatar produtos e serviços ancorados em 
melhores formas de verificação do cumprimento de metas sociais e ambientais de 
empresas. Grandes bancos privados também manifestaram recentemente sua 
disposição em atuar no financiamento de atividades capazes de elevar o grau de 
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comprometimento das empresas tomadoras de crédito com metas sociais e 
ambientais. Para formatar o sistema de incentivos a ser acessado com a posse do 
Selo RenovaBio Social, é preciso engajar esses atores em um GT que possa, de um 
lado, sinalizar os compromissos dos agentes financeiros com produtos e serviços 
apoiados no Selo RenovaBio Social; e, de outro, para pactuar com eles quais são as 
características consideradas necessárias no sistema de informação e de verificação 
associado ao selo, de modo a prover os dados e a legitimidade necessárias a 
sustentar esses produtos e serviços.  

● Grupo de Trabalho Multiatores sobre o Manual do Selo RenovaBio Social – Uma 
vez que o Manual é o instrumento que contém todos os procedimentos operacionais 
associados ao Selo RenovaBio Social, é fundamental engajar os diferentes atores em 
sua elaboração. Isso implica em revisar e eventualmente aperfeiçoar os elementos 
propostos (temas ou princípios, critérios ou requisitos, indicadores ou evidências), a 
métrica associada aos patamares exigidos para cada um dos níveis do selo, e mesmo 
os procedimentos para a solicitação e realização da certificação. Também deve 
merecer especial atenção aqui a negociação, envolvendo as certificadoras 
existentes, dos termos a partir dos quais pode funcionar o princípio da equivalência 
aqui sugerido. Trabalho similar foi feito já no âmbito do RenovaBio para traduzir os 
parâmetros gerais da política de biocombustíveis no formato de funcionamento da 
RenovaCalc. Trata-se do mesmo tipo de esforço, agora orientado pelos elementos 
propostos neste relatório. Este GT poderá, ainda, supervisionar a aplicação piloto do 
modelo proposto em um ou mais casos visando seu aperfeiçoamento.   

● Grupo Técnico sobre Legislação – Um terceiro e último GT deverá se concentrar na 
proposição das minutas de adequação e aprimoramento dos instrumentos legais 
mencionados ao longo das páginas anteriores, desde a lei que instituiu o RenovaBio, 
até o decreto que regulamenta as funções do Comitê do RenovaBio, passando pela 
regulamentação operacional, boa parte dela a cargo da ANP. Os produtos deste GT 
deverão se apoiar ainda nas definições dos outros dois grupos mencionados acima.  

 

Os três Grupos de Trabalho devem funcionar somente até a definição dos instrumentos 

normativos que dão a sustentação legal do Selo RenovaBio Social. Após a publicação da 

lei e dos atos normativos complementares, eles deixam de existir, e a gestão passa ser 

feita pelo Comitê RenovaBio (já existente), com apoio da Comissão Permanente 

Multiatores de Acompanhamento do Selo RenovaBio Social (único novo órgão aqui 

proposto). 

 

8.4. Iniciativas complementares  
 

Finalmente, cabe sublinhar algo dito nas páginas iniciais deste relatório e nos demais 

que o antecederam: nem todos os impactos sociais da produção de biocombustíveis 

podem ser melhorados com um instrumento de certificação – há aspectos estruturais 
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ou que dependem de outros tipos de esforços. Destacar essa afirmação é relevante por 

duas razões: para evitar que se deposite sobre o Selo RenovaBio Social expectativas que 

ele não poderá cumprir, o que é uma forma de proteger o novo instrumento de críticas 

endereçadas ao que ele não se propõe a entregar; e para indicar aos tomadores de 

decisão que é fundamental pensar em formas de coordenação do instrumento com 

outras políticas, programas, investimentos e regulamentações.  

Talvez a melhor justificativa para a relevância do tema da coordenação de políticas seja 

a experiência do PNPB e do SBS. Foi dito reiteradas vezes ao longo deste estudo como 

os resultados desse programa altamente inovador foram ambíguos. Para ficar em 

apenas um aspecto dessas ambiguidades: o programa, e o SBS como um de seus 

principais instrumentos, viabilizaram um mercado novo – o mercado de matérias-primas 

para o biodiesel – em escala significativa e em tempo relativamente curto, e ainda 

propiciou a participação efetiva da agricultura familiar na cadeia de fornecedores; mas, 

ao longo do tempo, esse programa experimentou uma tripla concentração – regional 

(no centro-sul do país), em um produto (a soja), e em um segmento de produtores (os 

setores mais consolidados da agricultura familiar) – criando barreiras importantes, ao 

passo que em sua concepção original um dos objetivos consistia em, justamente, 

favorecer a inclusão dos segmentos mais vulneráveis da agricultura familiar, o que 

implicaria em priorizar outras regiões, outros produtos e outros produtores.  

Essa ambiguidade não foi resolvida, em grande medida, pelo baixo grau de coordenação 

entre o PNPB e o SBS e outras políticas. Apesar dos esforços iniciais, a mamona – 

produto típico dos agricultores familiares mais pobres do Nordeste e sobre a qual 

repousavam as expectativas de converter-se em matéria-prima primordial da nova 

política –, mostrou-se inviável. Para contornar os problemas a ela assoiados seriam 

necessários investimentos de médio e longo prazos em tecnologias adaptadas de 

reestruturação produtiva, melhoria de infraestruturas regionais e formas de 

financiamento mais adequadas, entre outros aspectos. Tudo isso ia muito além dos 

incentivos e apoios disponibilizados no escopo do SBS àqueles agricultores: garantia de 

assistência técnica, preços justos e contratos supervisionados, entre outros.    

Se a ambição do poder público no Brasil consiste em, de forma ampla, melhorar os 

impactos sociais da produção de biocombustíveis, então a adoção de um instrumento 

de certificação como o Selo RenovaBio Social precisa ser bem coordenada com ao menos 

outros três domínios da ação governamental:  

● Políticas de infraestrutura e desenvolvimento regional – Para melhorar as 
condições de competitividade dos agricultores e mesmo das empresas de produção 
de biocombustíveis nas regiões menos favorecidas é necessário investir na melhoria 
das condições do entorno das unidades produtivas. Estradas, fornecimento de 
energia e abastecimento de água, entre outros recursos, são fundamentais para 
diminuir custos e viabilizar investimentos privados. Sem isso, tende a haver uma 
inércia que beneficia as regiões já mais estabelecidas no mercado: com custos 
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menores, produtores e empresas se tornam mais competitivos, aprofundando o 
fosso que os separa dos segmentos e regiões mais vulneráveis. A isso se somam a 
necessidade de formação em capital humano e a moldagem de instrumentos fiscais 
ou financeiros que compensem o risco inerente aos investimentos nos locais e em 
atores menos favorecidos. Não se trata exatamente de recuperar os velhos 
instrumentos de décadas atrás, fortemente apoiados em subsídios e baixas 
exigências de contrapartida, mas de procurar formas inovadoras de conduzir 
transformações de médio prazo em aspectos estruturais necessários a fortalecer 
competitividade e diminuir disparidades inter-regionais.  

● Políticas de ciência e tecnologia associadas à reestruturação produtiva – 
Especificamente para melhorar as condições de inserção de agricultores mais 
vulneráveis nas cadeias de fornecedores será preciso todo um esforço similar àquele 
que foi feito para viabilizar o padrão dominante na agricultura brasileira de 
commodities. A competitividade de produtos como a soja ou a cana-de-açúcar não 
foram resultados do empreendedorismo individual, mas sim, produto de um arranjo 
complexo que envolveu pesquisa científica, difusão tecnológica e financiamento 
maciço e em larga escala. Não há nada similar sendo posto em prática para 
desenvolver tecnologias adaptadas à realidade da agricultura familiar mais 
vulnerável do Semiárido nordestino ou da Amazônia, onde se concentra mais da 
metade da pobreza e dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Sem isso, o 
potencial de inclusão desse segmento restará fortemente limitado.  

● Políticas regulatórias e de tipo comando e controle – Em certos temas, um dos 
desafios fundamentais ainda consiste em – pura e simplesmente – garantir o 
cumprimento da legislação. Esse é o caso de certos domínios, como as relações de 
trabalho, a legislação fundiária e a regulação ambiental. É claro que a certificação 
pode verificar a adequação do comportamento empresarial a estas exigências legais, 
mas muitas vezes os maiores problemas nestes domínios vêm de atores que se 
situam à margem de iniciativas mais avançadas como esta, aqui proposta. Por isso, 
é fundamental que o poder público fortaleça sua capacidade de regular e de fazer 
cumprir o que dispõe a legislação sobre esses temas, para além dos compromissos 
voluntários dos vários atores econômicos quanto a isso.  

 
Tais aspectos deveriam constar expressamente dos documentos que venham a 

estabelecer as diretrizes de implementação de um instrumento de certificação social de 

biocombustíveis e poderiam estar expressos como compromissos e temas a ser 

observados nas disposições gerais da lei que trata da política nacional de 

biocombustíveis. É fundamental que o CNPE, como órgão que estabelece as metas para 

o segmento, esteja atento para a necessidade de envolver outras instâncias de governo, 

para além do próprio Ministério das Minas e Energia neste conjunto de ações 

complementares.  
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9. Conclusões 
 

Esta proposta de certificação social objetiva fortalecer o Renovabio por meio da 

promoção de aspectos GESI na transição energética. Ela foi desenvolvida com base na 

escuta de diversos stakeholders, incluindo pesquisadores, trabalhadores do setor de 

biocombustíveis, membros do poder público e certificadoras. Além disso, foi realizada 

pesquisa bibliográfica e visitas de campo às áreas produtoras de biocombustíveis.  

Dentre as potencialidades do Selo RenovaBio Social tem-se, sobretudo, seu desenho 

escalonável e compatível com outras certificações. Seus critérios combinam e ampliam 

as dimensões sociais atualmente endereçadas nos esquemas de certificação existentes. 

Por trazer elementos e temas ESG, apresenta-se com narrativa fortalecida no contexto 

empresarial, buscando garantir aderência à proposta de atendimento a critérios sociais 

relevantes.   

Em termos de continuidade aos trabalhos aqui apresentados, entende-se como 

necessária a apresentação deste conteúdo ao Comitê Renovabio, ao MME e à ANP para 

posterior discussão e aprimoramento da proposta. Além disso, é indicada a constituição 

de GTs para detalhamento e ajustes no desenho proposto, de acordo com as condições 

institucionais estabelecidas por eles. 
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Anexos  
 

Anexo 1 – Roteiro da entrevista semidirigida 
 

1. Explicar ao entrevistado os objetivos do projeto “Inclusão e certificação social em 

biocombustíveis no Brasil” e os objetivos da entrevista. 

 

2. Qual é a experiência do entrevistado com biocombustíveis e certificação? 

 

3. Qual é a percepção sobre os aspectos sociais relacionados ao setor de 

biocombustíveis (inclusão de pequenos produtores, condições de vida, impactos 

sobre outros modos de vida, condições de trabalho e renda, participação de 

mulheres na cadeia produtiva do biocombustível)  

 

4. Acompanhou (ou acompanha) os sistemas de certificação para o setor, e o que vê 

de positivo? Quais as principais dificuldades? 

 

5. Do ponto de vista da inclusão de pequenos produtores/agricultura familiar, como 

avalia a experiência do Selo Biocombustível Social? 

 

6. Como analisa a experiência da RenovaBio?  

 

7. Como vê a importância dessa certificação para pequenos produtores/agricultura 

familiar? 

 

8. Qual é a opinião sobre a adoção de um instrumento de certificação social para 

biocombustíveis? Quetipos de aspectos/critérios considera importante uma 

certificação social abordar para dar conta da complexidade do setor?  

 

9. Em geral, certificações sociais abordam temáticas como direitos trabalhistas 

(condições de trabalho, trabalho forçado, trabalho infantil), saúde e segurança, 

impactos sobre direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais, relações de 

gênero etc. Como percebe a importância da abordagem desses temas em uma 

possível certificação aplicada ao setor de biocombustível? 

 

10. Se fosse criado um sistema de certificação social para o setor biocombustíveis, o que 

seria uma motivação para a adesão de produtores e da indústria?  
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11. Quais atores deveriam estar obrigatoriamente envolvidos em uma iniciativa como 

essa? (governo, empresas, produtores, organizações sociais, representantes dos 

trabalhadores etc.) 

 

12. Se fosse criado um sistema de certificação social para o setor biocombustíveis, que 

procedimentos de avaliação e monitoramento considera importante: avaliação 

documento, auditorias de campo, autoavaliação, avaliação entre pares, avaliação de 

terceira parte, consulta a partes interessadas ou outros? 

 

13. Além do que já foi dito, que temas ou questões adicionais mereceriam especial 

atenção na proposta de um novo instrumento (ou uma renovação da certificação) 

no âmbito do RenovaBio, com foco nos impactos sociais dessa produção.  

 

 

 


