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RENDIMENTO DE
BEM-ESTAR

Possibilitando meios de vida sustentáveis para
produtores ao redor do mundo

Mais de 1,4 bilhão de pessoas ao redor do mundo vivem em extrema
pobreza, a maioria delas em áreas rurais. Visto que os meios de
vida de produtores, trabalhadores e comunidades agrícolas estão
intrinsecamente associados a alguns dos mais diversos ecossistemas do planeta, desenvolver melhores meios de vida é fundamental em nossa visão de um mundo no qual as pessoas e a natureza
prosperam em harmonia.
Nossa abordagem para obter um rendimento de bem-estar e
possibilitar meios de vida sustentáveis tem como foco ajudar os
produtores a ampliar seus negócios e a torná-los mais lucrativos e
resilientes, ao mesmo tempo em que preservam os recursos naturais.
Em nosso Programa de Certificação de 2020, introduzimos diversas inovações que permitem aos produtores avaliar os riscos e seu
progresso. Além disso, promovemos uma abordagem de responsa
bilidade compartilhada que incentiva as empresas a também fazer
sua parte.

Como funciona nossa nova abordagem para possibilitar rendimentos de bem-estar?
Nossa abordagem para combater rendimentos baixos e apoiar
meios de vida sustentáveis sempre foi, e continua sendo, centralizada em ajudar produtores a aprimorar seus negócios, o que
naturalmente permite que sejam mais lucrativos e resilientes. Além
das exigências relacionadas à boa gestão da fazenda e às práticas
agrícolas, em nossa nova Norma de Agricultura Sustentável 2020
também ajudamos os produtores a olhar de forma mais holística
para as oportunidades e os riscos econômicos presentes em seu
ambiente. Ao mesmo tempo, trabalhamos para gerar mais transparência sobre os desafios a respeito do rendimento de bem-estar
e promover a responsabilidade compartilhada em toda a cadeia de
suprimentos.
As Exigências para Fazendas presentes na nova Norma enfatizam a
boa gestão da fazenda, com a introdução de diversas ferramentas:
•

•

O Sistema de Gestão Interna Digital que facilita a coleta
detalhada de dados no nível da fazenda, permitindo que os
produtores analisem seu desempenho e tomem decisões mais
informadas em seus negócios.
A Ferramenta de Avaliação de Riscos que ajuda o grupo
produtor a gerenciar melhor os riscos e necessidades de seus
membros e a fornecer suporte personalizado para melhorar o

O que é um rendimento de bem-estar?
O rendimento de bem-estar é a receita líquida necessária para
que uma família em um local específico garanta um padrão de
vida digno para todos os seus membros. Os elementos de um
padrão digno de vida abrangem alimentação, água, moradia,
educação, assistência médica, vestimenta e outras necessidades
básicas, incluindo o suficiente para custear acontecimentos inesperados. Essa quantia varia muito por país ou mesmo por região,
visto que os custos de alimentação, moradia e outras necessidades diferem de um lugar para outro. Para determinar o valor do
rendimento de bem-estar, utilizamos as referências para rendimento de bem-estar calculadas pela Living Income Community of
Practice, seguindo a metodologia Anker.
Há uma distinção importante que deve ser feita entre rendimento
de bem-estar (recebido pelos produtores) e salário digno (pagamento recebido pelos trabalhadores). Saiba mais aqui sobre como
temos trabalhado por salários dignos.
Qual é a diferença entre rendimento de bem-estar e meios de
vida sustentáveis?
Ter um meio de vida sustentável significa que os produtores
possuem recursos, capacidade e renda para ganhar seu sustento,
bem como para lidar com e recuperar-se de acontecimentos ines
perados, tanto agora como no futuro, sem prejudicar os recursos
naturais. Os produtores que recebem um rendimento de bem-estar conseguem suprir todas as suas necessidades básicas atuais.
No entanto, para ter um meio de vida sustentável, os produtores
também precisam investir em sua fazenda ou em seu negócio, a
fim de assegurar que também terão o suficiente para sobreviver
no futuro. Para alcançar meios de vida sustentáveis, precisamos
criar condições para que os produtores recebam um rendimento
de bem-estar ao mesmo tempo em que desenvolvem resiliência
para o futuro.

desempenho e a situação econômica da fazenda. Com base
nos objetivos da avaliação de riscos, são estabelecidas ações
específicas no Plano de Gestão do grupo.
•

Dados fundamentais são coletados para avaliar os custos e
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benefícios da produção certificada e para mapear as principais fontes de rendimento dos membros do grupo produtor.
Isso permitirá que a gestão do grupo possa aconselhar de
forma mais eficaz os membros sobre as melhores formas de
aumentar a rentabilidade de seus negócios e escolher as me
lhores estratégias de diversificação para elas.
•

A Ferramenta de Rendimento de Bem-Estar permite que a
gestão do grupo produtor faça a estimativa da renda líquida
familiar de seus membros e identifique a lacuna entre essa
renda e a referência de rendimento de bem-estar de seu país.
A ferramenta está disponível atualmente para Costa do Marfim
e Gana e será desenvolvida para outros países em breve.

Também reconhecemos que a responsabilidade por melhorar
os meios de vida deve ser compartilhada por toda a cadeia de
suprimentos, para que os riscos, custos e despesas da produção
sustentável não recaiam apenas sobre os produtores. É por isso que
nosso Programa de Certificação 2020 assume uma abordagem
de responsabilidade compartilhada desenvolvida para incentivar
as empresas a recompensar e a investir em uma produção mais
sustentável e para que elas agreguem maior valor da cadeia de
suprimentos para os produtores. Para atender essa finalidade, as
empresas devem arcar com um Diferencial de Sustentabilidade e
realizar Investimentos de Sustentabilidade.

Por que estamos adotando esta abordagem?
Nossos mais de 30 anos de experiência e muitos estudos realizados
mostram que as práticas agrícolas sustentáveis e a gestão profissionalizada das fazendas contribuem para melhores meios de vida.
Em nosso novo Programa de Certificação, estamos criando mais canais para melhorar os meios de vida e os dados desempenham um
papel central nisso. Em conformidade com nossa visão de reimaginar a certificação, estamos coletando e fornecendo melhores dados
para a compreensão dos riscos e necessidades dos produtores e
fortalecendo a gestão das fazendas por meio de apoio orientado.
Esse uso de dados também permite que identifiquemos o progresso
feito para alcançar um rendimento de bem-estar.
Tanto métodos agrícolas sustentáveis como práticas de negócios
responsáveis são fundamentais para abordar a questão de um
rendimento de bem-estar. É por isso que incluímos mecanismos para
que as empresas reconheçam e recompensem a produção mais
sustentável vinda de fazendas certificadas, permitindo que os produtores recebam um melhor rendimento e paguem mais facilmente
um salário digno para seus trabalhadores.

O que mudou em relação às Normas anteriores?
O Código de Conduta da UTZ e a Norma de Agricultura Sustentável
da Rainforest Alliance de 2017 adotam medidas importantes para
melhorar o rendimento de bem-estar. Ambos têm como foco a promoção de melhores práticas agrícolas que aumentam a produtividade, a resiliência às mudanças climáticas e o rendimento. O Código
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de Conduta da UTZ também inclui um prêmio obrigatório para
recompensar a produção sustentável.
Estamos ampliando tais medidas em nosso Programa de Certificação de 2020, saiba mais:
•

Realizar avaliações orientadas por dados sobre os riscos e
necessidades das fazendas: ao digitalizar o Sistema de Gerenciamento Interno, tornamos mais fácil para a gestão do grupo
produtor realizar avaliações de risco de forma mais holística.
Tais avaliações são usadas para criar planos personalizados
de gestão de fazendas, visando atender às necessidades únicas de cada fazenda.

•

Medir o progresso: nossa nova Ferramenta de Rendimento de
Bem-Estar ajuda a rastrear as melhorias ao longo do tempo,
mostrando onde estão os riscos e onde mais investimentos
são necessários.

•

Incentivar a responsabilidade compartilhada: a introdução
dos pagamentos obrigatórios do Diferencial de Sustentabilidade e do Investimento de Sustentabilidade funciona para
assegurar que os produtores sejam recompensados por uma
produção mais sustentável.

Quer saber mais?
Saiba mais sobre o que esperar de nosso novo Programa de Certificação. Se tiver dúvidas específicas, entre em contato pelo e-mail
cs@ra.org.

Reimaginando a Certificação
A visão de reimaginar a certificação representa nossa visão de
longo prazo para o futuro da certificação. É parte da estratégia
mais ampla da Rainforest Alliance para impulsionar mudanças
em nossas quatro principais áreas de trabalho: clima, florestas,
meios de vida e direitos humanos.
Em junho de 2020, a Rainforest Alliance deu o primeiro passo
em sua jornada para “reimaginar a certificação”, com a publicação do Programa de Certificação de 2020. Temos trabalhado nesse novo programa desde 2018, quando ocorreu a fusão
entre a Rainforest Alliance e a UTZ.
O Programa de Certificação de 2020, incluindo a Norma de
Agricultura Sustentável, é uma oportunidade única de mudar a
forma como a certificação funciona e como agrega valor para
as pessoas e negócios que a utilizam ao redor do mundo.
Entre junho de 2020 e meados de 2021, a Rainforest Alliance
lançará o novo programa em todo o mundo, que inclui um
plano de treinamento abrangente. As auditorias para o novo
programa começarão em meados de 2021.
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