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RESUMO 

 

 

BERTOLACCINI, Fernanda G., Padrões privados no comércio internacional de etanol. 

2016. 130f. Tese [Mestrado] – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2016. 

 

Há, no direito do comércio internacional, crescente debate sobre os impactos dos padrões 

privados de sustentabilidade (PPS). Os polos de emissão dos novos marcos regulatórios do 

comércio internacional estão cada vez menos concentrados nos foros multilaterais, como a 

Organização Mundial do Comércio. A inação dos atores estatais nas esferas globais frente às 

imediatas demandas do mercado e dos consumidores deu origem a padrões de 

sustentabilidade emitidos por entidades privadas. Os PPS são padrões de facto mandatórios e 

possuem efeitos positivos e negativos ao comércio – fato que é observado na produção e no 

comércio de etanol brasileiro para o mundo. Não há, no entanto, claro foro internacional para 

resolver os litígios e barreiras ao comércio que possam surgir da proliferação destas normas 

no mundo. O trabalho divide-se em quarto partes. Na primeira, discute-se, no panorama 

internacional, se há definição e classificação sobre padrões privados, bem como as formas 

com que os padrões podem ser aplicados como barreiras desnecessárias ao comércio. A 

segunda parte esclarece a relevância do etanol para as exportações brasileiras e define a 

seleção de parâmetros para análise jurídica empírica das entidades não governamentais 

emissoras de PPS que incidem sobre o produto em questão. A terceira parte aborda de forma 

transversal os dados obtidos pela análise dos padrões. A quarta e última parte volta-se ao 

tratamento normativo dado aos padrões privados no âmbito OMC, avaliando se é possível a 

responsabilidade direta e indireta do Estado sobre os efeitos dos PPS, por meio do da 

interpretação dos Acordo sobre SPS, sobre TBT e GATT, em consonância com jurisprudência 

do Órgão de Solução de Controvérsias. 

 

Palavras-chave: Padrões Privados.Sustentabilidade. Barreiras não tarifárias. Organização 

Mundial do Comércio.Etanol. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

BERTOLACCINI, F. G., Private Standards on International Trade: Impacts on Brazilian 

Ethanol. 2016. 130 pages. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 

2016. 

 

There is, in the field of international trade law, growing debate over the impact of private 

sustainable standards (PSS) on trade. The poles of the new regulatory frameworks for 

international trade are increasingly concentrated outside multilateral fora such as the World 

Trade Organization. The inaction of state actors in global spheres in the face of immediate 

market and consumer demands has given rise to sustainability standards issued by private 

entities. PSS are de facto mandatory standards and have positive and negative effects on trade 

– a fact that is observed in the production and trade of Brazilian ethanol to the world. There 

are, nonetheless, no clear international fora for resolving litigation and trade barriers that may 

arise from the proliferation of these standards into the world. The work is divided into four 

parts. The first will discuss, in the international arena, whether there is definition and 

classification of private standards, and the ways in which the standards can be applied as 

unnecessary barriers to trade. The second part clarifies the relevance of ethanol for Brazilian 

exports and defines the selection of parameters for the empirical legal analysis of non-

governmental entities that issue PSS that focus on the product in question. The third part 

addresses in a transversal way the data obtained by analysis of the standards. The fourth and 

final part focuses on the normative treatment of private standards within the WTO, assessing 

whether the direct and indirect State responsibility over the effects of the PSS is possible 

through the interpretation of the SPS, TBT and GATT Agreements, in line with the 

jurisprudence of the Dispute Settlement Body. 

 

Key-words: Private Standards. Sustainability. Non-Tariff Barriers. World Trade Organization. 

Ethanol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há, no direito do comércio internacional, crescente debate sobre os impactos do 

Direito Internacional do Meio Ambiente (DIMA) e sobre os efeitos do conceito de 

sustentabilidade na economia. Os polos de emissão dos novos marcos regulatórios do 

comércio internacional estão cada vez menos concentrados nos foros multilaterais 

consagrados, como a Organização Mundial do Comércio. A questão ganha ainda mais 

complexidade ao considerarmos os efeitos no comércio de barreiras normativas em princípio 

voluntárias ao comércio internacional. De fato, os princípios advindos do DIMA têm 

permeado as demais esferas do direito. Temos que ações baseadas em uma série de princípios 

e diretrizes hoje consolidados nas Metas de Desenvolvimento Sustentável vêm pautado cada 

vez mais relações de produção e comércio, ainda que o arcabouço normativo do DIMA seja, 

em grande parte, composto por normas programáticas e declarações, com pouca 

executoriedade e efetividade. Tem sido percebida pela comunidade acadêmica uma 

proliferação de barreiras normativas ao comércio que não advém de entidades 

governamentais. Esses padrões privados operam sob o arcabouço da sustentabilidade e têm 

gerado tanto benefícios quanto problemas ao comércio internacional. 

Enquanto ainda não há consenso internacional sobre seus impactos ou definições, os 

padrões privados, em geral, são formulados e estabelecidos por entidades não 

governamentais, tais como revendedoras, varejistas, associações de produtores, grupos da 

sociedade civil, terceiro setor, instituições acadêmicas, governos e instituições financeiras, 

individualmente ou em conjunto, com ou sem inclusão e abertura à participação da base das 

cadeias produtivas. Esses atores estabelecem regras relacionadas a temas que englobam 

diversos aspectos presentes na produção de determinado bem ou serviço, passando por meio 

ambiente, questões sociais e trabalhistas, governança e ética, qualidade e administração 

econômica e financeira. Os Padrões Privados de Sustentabilidade (PPS) podem estimular o 

desenvolvimento e a adoção de práticas e condutas em países exportadores e cadeias globais 

de valor, podendo, ainda, configurar vantagem competitiva e diferenciação de produtos 

similares a produtores, fornecedores e exportadores ao longo da cadeia produtiva 

transnacional. A proliferação e a consolidação dos padrões voluntários têm sido objeto de 

intenso debate e preocupação em diversos foros internacionais, como a Organização Mundial 

do Comércio (OMC) e United Nations Forum on Sustainability Standards (UNFSS), 

especialmente por parte dos países em desenvolvimento exportadores. 
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Há um aumento significativo de estudos científicos e de iniciativas de regulamentação 

sobre produção e comércio relacionados à sustentabilidade. A gama de temas é extensa, 

abrangendo, por exemplo, uso de terra, segurança alimentar, informações nutricionais de 

alimentos em geral, produtos farmacêuticos, instrumentos médicos, qualidade e pureza da 

água como produto e como insumo, gestão de sistemas hídricos, gestão de resíduos, gestão de 

sistemas energéticos, energias renováveis, economia resiliente e mudanças climáticas, 

infraestrutura acessível e sustentável, responsabilidade social, práticas de boa conduta, 

anticorrupção, transparência, consumo consciente, transporte e frete e pesca. Os temas e 

tópicos, como se vê, são multifocais e permitem diversas abordagens. 

Como resultado das lacunas normativas e também da simples inação dos atores – 

estatais ou organizações internacionais – para estabelecer normas ou, ainda, por conta da 

ineficácia dos governos e das entidades internacionais para garantir a aplicação das normas 

internacionais, há enorme dificuldade de responsabilização de atores, em esferas 

internacionais e nacionais, que estejam operando de forma incongruente com o DIMA e com 

o Direito do Comércio Internacional. Padrões privados de sustentabilidade têm surgido como 

resposta de diversos setores para dirimir condutas nocivas ao meio ambiente na produção de 

determinado produto ou serviço. 

É inegável que os PPS causem efeitos positivos ao comércio: grande parte da literatura 

demonstra que a elaboração e a motivação são o apoio e a implementação pela via privada de 

objetivos sustentáveis sociais, ecológicos, econômicos, trabalhistas, de boas práticas, por 

meio da aplicação dos princípios da abertura e participação, da transparência e da 

inclusividade na elaboração. No 16º Fórum Público da OMC Sobre Comércio Inclusivo, que 

ocorreu em outubro de 2016, o representante da International Organization for Standards 

(ISO), Reinhard Weissinger, durante sua fala na sessão 99, afirmou que, entre os autores de 

padrões privados, há uma ‘coalition of the willing’. Esta coalizão de interessados, por 

trabalhar com decisões via consenso entre pequenos grupos sem maiores diferenças entre si, 

estabelece novos níveis de performance sustentáveis.  

De modo diverso, faz-se essencial destacar também os efeitos negativos dos padrões 

privados. A depender de quem são os polos emissores dessas normas privadas e seus 

objetivos, os padrões privados apresentam problemas com falta de abertura, transparência e 

participação. Padrões emitidos por atores econômicos podem pautar-se por autoavaliação, 

permitindo condutas enviesadas, falta de credibilidade, base científica insuficiente, proteção 

de mercado, barreiras desnecessárias ao comércio, proliferação de processos de avaliação, de 

conformidade e de certificação que não se comunicam, em diferentes mercados, acarretando 
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eventual exclusão de pequenos e médios produtores do mercado de potenciais consumidores. 

Conforme a UNFSS, atualmente há mais de 450 padrões voluntários de sustentabilidade em 

vigor. 

O presente trabalho trata, primeiramente, da definição de padrões privados e da 

identificação dos possíveis efeitos negativos. Ressalta, ainda, a relevância econômica da 

produção e da exportação do etanol brasileiro, partindo-se para a análise das entidades não 

governamentais emissoras de PPS que incidem sobre a commodity em questão. Aborda, por 

fim, dentro do âmbito da OMC, se há caminhos normativos que permitam ao Órgão de 

Solução de Controvérsias analisar as possíveis barreiras normativas ao comércio oriundas de 

PPS e quais são, com base nos achados empíricos sobre PPS em etanol, as soluções possíveis. 

Este trabalho será, em vista do percurso indicado, dividido em quatro partes. 

A primeira parte discutirá, no panorama internacional, se há definição e classificação 

sobre padrões privados perante ISO, UNFSS e OMC, bem como as formas com que os 

padrões podem ser aplicados com barreiras desnecessárias ao comércio. Também nessa parte 

inicial serão estabelecidos quais os termos utilizados no presente trabalho. 

A segunda parte buscará demarcar por que o etanol é uma commodity sustentável e a 

relevância do produto para as exportações brasileiras. Estabelecida a relevância do tema, após 

revisão de literatura sobre a seleção de parâmetros para análise, far-se-á breve descrição dos 

23 polos emissores dos padrões e certificações que incidem atualmente nas exportações de 

etanol brasileiras.  

A terceira parte analisará, de forma transversal, os dados obtidos pela classificação dos 

padrões estudados, traçando paralelos com o levantamento feito na primeira parte. Os 

parâmetros abordados são quem produz, onde são produzidos, qual a forma de auditoria, se há 

referência ou adoção de padrões internacionais, necessidade de adesão, entrada em vigor e, 

por fim, onde se encontram a maioria das normas e diretrizes: sobre meio ambiente, questões 

sociais, gerenciamento, qualidade ou ética.  

A quarta e última parte buscará abordar se há tratamento normativo adequado aos 

padrões privados na OMC e se é possível a responsabilidade indireta do Estado por meio da 

constatação de inação governamental em obrigação de resultado presente no Acordo sobre 

SPS, artigo 13, e Acordo sobre (TBT), artigo 2.1 em conjunto com artigos 4 e 8. Será 

analisado, também, se é o Estado que pode ser responsabilizado diretamente, por meio das 

ações das entidades – argumento com base no artigo 14.4 do Acordo sobre TBT e o demais 

dispositivos do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), em consonância com 

jurisprudência dos casos Japan – Films, US – Clove cigarettes, US – Tuna II e US – Cool. A 
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análise do arcabouço normativo da OMC leva em consideração os achados no capítulo 

anterior para estabelecer se existem e quais são as possíveis soluções normativas para 

combater restrições desnecessárias ao comércio no âmbito da organização. 
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2 PADRÕES PRIVADOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

A crescente conscientização sobre as consequências das ações humanas no meio 

ambiente vem, paulatinamente, mudando as interações dos indivíduos com o mundo e com o 

ambiente ao seu redor. O vago conceito de “sustentável” permeia o quotidiano de uma 

crescente parte da sociedade. A crescente demanda dos consumidores por produtos de maior 

qualidade e segurança conjugada às preocupações ambientais por conta da poluição da água, 

do ar e do solo decorrentes da produção e consumo de determinados bens também levaram ao 

aumento do rigor das normas técnicas. 

Práticas de educação social, como reciclagem ou compostagem no descarte de 

produtos e alimentos, passaram, nas últimas décadas, a integrar políticas públicas em diversos 

países. Práticas de boa governança empresarial atuam sob uma percepção dupla: a de que os 

recursos ambientais não são inesgotáveis e a de que os processos de produção, para serem 

viáveis, precisam operar com níveis sustentáveis de recursos naturais. Avanços normativos, 

nacionais e internacionais, permitiram que as externalidades negativas que acarretem custo 

comum ao patrimônio humano possam ser traduzidas em multas pecuniárias.  

Nas relações comerciais da sociedade contemporânea, a constante e crescente 

preocupação com o meio ambiente irá, inexoravelmente, tangenciar transversalmente todos os 

aspectos que cercam a atuação humana no mundo. É nesse contexto que o conceito de 

“sustentável” passou a ser almejado, regulamentável e comercializável. E, diante da atuação 

da sociedade, da pressão dos produtores, da atuação dos varejistas, dos avanços na ciência e 

da inatividade do estado, a sustentabilidade passou a ser buscada e aplicada por meio de 

padrões privados.  

Este capítulo, dividido em duas partes, fará uma revisão bibliográfica do enfoque 

conceitual dos padrões privados de sustentabilidade, abordando a dualidade entre padrões 

mandatórios e voluntários, internacionais e não internacionais, diferentes atores, a implicação 

da composição dos atores e os possíveis impactos nos objetivos do padrão, além de esclarecer 

quais os termos adotados para o presente trabalho.  
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2.1 ELEMENTOS NORMATIVOS DOS PADRÕES PRIVADOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

É essencial, para a compreensão do que são padrões privados de sustentabilidade, o 

estabelecimento de alguns conceitos centrais. A definição do que é um padrão (standard) é 

central para a análise dos impactos dos PPS. É necessário, também, abordar quem os cria. 

Esses dois critérios irão impactar em como os PPS são aplicados, em quem fomenta a adoção 

e, por fim, em quais os possíveis efeitos positivos e negativos ao comércio internacional.  

É possível depreender, de parte majoritária da doutrina internacional, os seguintes 

conceitos: padrões privados são padrões emitidos por entidades majoritariamente não 

governamentais capazes de emitir padronizações. 

A questão menos controversa, abordada a seguir, é a definição de padrão.  

 

 

2.1.1 Padrões e regulamentos 

 

Para a definição de “padrão”, faz-se necessário adentrar no conceito de “regulamento 

técnico”. A Organização Mundial do Comércio (OMC) estabelece parâmetros normativos que 

regulamentam o comércio internacional de bens e serviços, inclusive barreiras técnicas. As 

barreiras técnicas são medidas não tarifárias que incluem regulamentos técnicos, normas e 

procedimentos de certificação que podem causar entraves ao comércio. As condições para que 

essas normas atuem na proteção da saúde humana e do meio ambiente, entre outros assuntos, 

cumprindo com seus objetivos legítimos e sem ensejar barreiras desnecessárias ao comércio 

estão elencadas nos Acordos sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) e Acordo sobre 

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS). 

O Acordo sobre TBT menciona três categorias normativas em seu escopo: os 

regulamentos técnicos, as normas técnicas e os procedimentos de conformidade1. No âmbito 

da OMC, os regulamentos técnicos são normas jurídicas vinculantes, ou seja, de cumprimento 

obrigatório. As normas técnicas, ou padrões (standards), ainda que tenham o mesmo objeto 

normativo, tratam de regras voluntárias, ou seja, seu cumprimento não é obrigatório, 

conforme Artigo 2 do Acordo sobre TBT e definição em seu Anexo 1: 

 

                                                 

1 Acordo sobre TBT, Preâmbulo, Artigo 1.6, Anexos 1.1, 1.2, 1.3 
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2. Standard 

Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated 

use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and 

production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or 

deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling 

requirements as they apply to a product, process or production method. 

 

Essa distinção é importante, uma vez que causa efeitos no âmbito do comércio 

internacional. A não observância de um regulamento técnico aplicado em determinado país 

inviabiliza, necessariamente, que o produto seja vendido naquele mercado interno. Não 

obstante, se um standard for desconsiderado, a venda poderá ser feita, e o produto ou serviço 

não se encontrará impedido na fronteira. Os efeitos a eventuais problemas de oferta de 

compra, portanto, não serão por via governamental – mas, possivelmente, por varejistas e/ou 

por parte dos consumidores locais que podem preferir produtos que respeitem as 

especificações das normas técnicas comumente estabelecidas. 

Em resumo, se um exportador descumpre um requisito previsto em um regulamento 

técnico, não poderá exportar seu produto para aquele país. Contudo, se descumprir uma 

exigência em um padrão ou norma técnica, as autoridades daquele país não poderão proibir a 

entrada dos produtos do mesmo exportador em seu território. 

Para o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS), a definição de 

padrões internacionais consta de seu Anexo A:  

 

4.3. International standards, guidelines and recommendations  

(a) for food safety, the standards, guidelines and recommendations established by 

the Codex Alimentarius Commission relating to food additives, veterinary drug and 

pesticide residues, contaminants, methods of analysis and sampling, and codes and 

guidelines of hygienic practice;  

(b) for animal health and zoonoses, the standards, guidelines and recommendations 

developed under the auspices of the International Office of Epizootics;  

(c) for plant health, the international standards, guidelines and recommendations 

developed under the auspices of the Secretariat of the International Plant Protection 

Convention in cooperation with regional organizations operating within the 

framework of the International Plant Protection Convention; and  

(d) for matters not covered by the above organizations, appropriate standards, 

guidelines and recommendations promulgated by other relevant international 

organizations open for membership to all Members, as identified by the Committee. 

 

O fato de o Acordo sobre SPS estabelecer nominalmente quatro organizações não 

governamentais independentes que decidem via consenso vai ao encontro do seu Artigo 3.2 e 

3.3. Nesses dispositivos, incentiva-se a adoção de normas técnicas emitidas por entidades 

internacionais e determina-se que medidas que estejam de acordo com padrões, guias, estudos 

e recomendações de organismos internacionais estão, em princípio, em conformidade com as 
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regras do GATT e que os membros podem buscar medidas mais restritivas que aquelas 

definidas pelos organismos internacionais, desde que haja base científica para a proteção da 

vida e saúde humana, animal ou vegetal. Ou seja, os padrões não são mandatórios – ainda que 

os padrões emitidos pelas chamadas “quatro irmãs do SPS” estejam presumidamente de 

acordo com as regras da OMC. 

Definição semelhante de padrão é adotada pela International Organization for 

Standards (ISO). A ISO é uma organização não governamental internacional, cujo objeto 

social é emitir, via consenso e com embasamento técnico e científico, regulamentos sobre 

uma gama imensa de produtos, serviços e mecanismos de produção, bem como regulamentar 

e metarregulamentar as barreiras normativas ao comércio2. 

Segundo o padrão ISO /IEC Guia 2:2006, cujo objetivo é uniformizar a nomenclatura 

da metarregulação do campo jurídico, um padrão pode ser compreendido como um 

documento criado por consenso e aprovado por um órgão reconhecido, ou como um conjunto 

de entidades que visam a atingir determinados objetivos, contendo usualmente princípios, 

critérios e indicadores técnicos e científicos que não estejam sob questionamento pela 

comunidade internacional. Normalmente, padrões são fundamentados em conhecimento 

científico, dados concretos, tecnologias e experiências que permitam aprimorar, alterar e 

consolidar práticas e processos produtivos3: 

 

Standard: document, established by consensus and approved by a recognized body, 

that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for 

activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order 

in a given context. NOTE: Standards should be based on the consolidated results of 

science, technology and experience, and aimed at the promotion of optimum 

community benefits. 

 

Para a United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), os padrões 

privados – também denominados “valores empresariais”, “normas”, “ética”, “códigos”,  

“práticas”, “diretrizes”, “princípios” ou “moral” – têm especificidades. Desse modo, os 

padrões privados diferenciam-se de (i) regulamentos técnicos, cuja responsabilidade pela 

adequação incide no importador do produto (apesar de ser transferida pela cadeia de 

fornecimento por meio de contratos entre empresas) e de (ii) padrões voluntários 

                                                 

2 ISO, About. Disponível em: <http://www.iso.org/iso/home/about.htm>. Acesso em 29 de novembro de 2016. 
3 ISO/IEC Guia 2:2006, definition 3.2 and Note. 

http://www.iso.org/iso/home/about.htm
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internacionais, que são criados pela comunidade internacional, por meio de consenso entre 

seus membros4.  

O International Trade Institute (ITC) – agência formada em 1964 pela OMC e pela 

ONU, com o escopo de apoiar a internacionalização de pequenas e médias empresas5 – 

entende que os padrões privados de sustentabilidade são padrões, códigos de conduta, 

protocolos de auditoria e normas desenvolvidas por entidades privadas, como empresas, 

organismos não governamentais ou coalizões multi-stakeholder. Esses padrões variam em 

escopo, propriedade e objetivos, que, por seu turno, podem também apresentar temas 

distintos: conservação ambiental, segurança alimentar, proteção de direitos humanos e sociais 

e boas práticas. Os padrões privados podem ser padrões que definam características e valores 

numéricos totais de substancias permitidas ou proibidas no produto final (padrões numéricos) 

ou padrões que tratem de procedimentos (PPMs), incluindo objetivos de performance, e não 

apenas de resultado. 6 

Fica claro algumas diferenças entre a nomenclatura utilizada pela OMC e pela ISO. A 

definição da ISO abrange produtos, processos e serviços. O Acordo sobre TBT compreende 

apenas regulamentos técnicos, padrões e processos de avaliação de conformidade 

relacionados a produtos e a métodos e processos de produção (PPMs) e define os padrões 

como não mandatórios. Outro fator relevante é que o Acordo sobre TBT engloba documentos 

que não tenham sido emitidos via consenso.  

A ISO, em posição de agência metarreguladora, emitiu a ISO Guide 82, Guidelines for 

addressing sustainability in standards, em 2014. Elencam-se três tipos de padrões: padrões 

para produtos, padrões para processos e padrões de gestão. Os padrões para produtos 

consideram diferentes questões de sustentabilidade referentes aos produtos e serviços e, em 

especial, de que forma o escopo e a aplicação do padrão pode afetar os produtos e serviços em 

questão.  

Os padrões de processos estabelecem métricas e definições que podem, direta ou 

indiretamente, afetar os processos produtivos. Em outras palavras, focam em PPMs que, de 

outra forma, não diferenciariam o produto final, tais como condições de trabalho, estudos de 

impacto ambiental, consequências ambientais, aprimoramentos tecnológicos. Por fim, os 

                                                 

4 UNIDO, Making Private Standards Work For You – A guide to private standards in the garaments, 

footwear and furniture sectors, Viena, 2010, p. 14. 
5 ITC, About is. Disponível em: <http://www.intracen.org/itc/about/>. Acesso em 29 de novembro de 2016. 

 
6 ITC, When do Private Standards Work? Geneva: ITC, 2012. ix, 52 pages, P. 3 

http://www.intracen.org/itc/about/
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padrões de gestão estabelecem requisitos para os processos produtivos que podem alterar os 

impactos no tocante a sustentabilidade, permitindo identificar gargalos e promover 

melhorias.7  

Cabe ainda, salientar que os padrões abordados neste trabalho incluem também os 

esquemas privados, conforme Henson e Humphrey8. Os esquemas incluem não só a norma em 

questão, mas também os procedimentos de elaboração, práticas de adoção e implementação e 

avaliação de conformidade e aplicação, como o Fairtrade, Forest Stewardship Council (FSC), 

British Retail Consortium (BRC), International Food Standard (IFS), Codex Alimentarius e 

GLOBALG.A.P.  

Neste trabalho, apesar do uso do termo “normas” ou “normas técnicas” também ser 

recorrente e o utilizado na tradução oficial dos acordos da OMC, será utilizado o termo 

“padrão”, ou “padrão técnico”, para caracterizar o conjunto de dispositivos não obrigatórios 

adotados por um país na temática das medidas técnicas como tradução de standards. 

“Padrão”, para o presente trabalho, irá englobar, também, os padrões para produtos, processos 

e gestão, e esquemas. 

Já o conceito de certificação tem relação com um processo pelo qual um órgão externo 

avalia o cumprimento de determinado padrão. A avaliação normalmente toma como base 

indicadores que permitem atestar ou monitorar o cumprimento de certos critérios e levam, por 

fim, à emissão de um documento, certificado, selo ou marca que atesta que certo produto ou 

processo produtivo cumpre os requisitos esperados. Pode-se dizer que uma certificação tem 

como conteúdo padrões compostos por princípios, critérios e indicadores e pode estar 

associada a um processo de avaliação de conformidade ou auditoria.  

É importante reforçar, ainda, que o Acordo sobre TBT trata, também, de regulamentar 

os padrões técnicos que não são consensuais no plano internacional, ao passo que outras 

instituições internacionais buscam produzir normas técnicas internacionais com base 

consensual, como forma de incentivar a harmonização das normas técnicas nos países. O 

Anexo 3 do Acordo sobre TBT estabelece um Código de Boas Práticas relativo às normas 

técnicas e sua elaboração, adoção e preparação, definindo os limites normativos que esses 

padrões privados devem respeitar. É válido assinalar que a existência do Código de Boa 

Conduta (CBC) do Acordo TBT reconhece não só a necessidade dos atores privados de 

                                                 

7 ISO Guide 82, Guidelines for addressing sustainability in standards, p. 11.  
8 HENSON, S.; HUMPHREY, J. The impacts of private food safety standards on the food chain and on 

public standard setting processes, ALINORM 09/32/9D-Part II, Codex Alimentarius Commission, 2009. 
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inclusão de requerimentos adicionais para padrões de natureza ambiental e social, ao mesmo 

tempo que também reconhece que essas iniciativas devem ser fundamentas em face ao 

objetivo que visam a assegurar.  

O Código está aberto à aceitação por qualquer instituição normalizadora – incluindo 

instituições não governamentais – que emitem os padrões privados. A instituição que optar 

por aceitar o Código estará, em consequência, sujeita às obrigações decorrentes. O CBC traz 

para as instituições que o aceitem os princípios gerais do GATT – nação mais favorecida, 

tratamento nacional, não gerar barreiras desnecessárias ao comércio. Ademais, o CBC 

estabelece que as instituições irão se valer de padrões internacionais e ter em mente 

harmonização de seus padrões e esquemas. O CBC será analisado com maior profundidade no 

Capítulo 4. 

Box 1: principais provisões do CBC 

Disposições 

Gerais 

 

 

Escopo B. Este Código está aberto à aceitação de qualquer 

instituição de normalização existente no território de um 

Membro da OMC, seja ela uma instituição do governo central 

, uma instituição pública local, ou uma instituição não 

governamental; de qualquer instituição de normalização 

governamental regional da qual um ou mais Membros sejam 

Membros da OMC; e a qualquer instituição de normalização 

não governamental regional da qual um ou mais Membros 

estejam situados no território de um Membro da OMC 

(denominadas neste Código coletivamente "instituições de 

normalização" e individualmente "instituição de 

normalização") 

 

Obrigação de 

notificação 

C. As instituições de normalização que tenham aceito 

ou denunciado este Código notificarão este fato ao Centro de 

Informações da ISO/IEC em Genebra. 

 

Disposições  
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substantivas 

 

Não 

discriminação e 

redução dos efeitos 

negativos no comércio 

D. (...) concederá aos produtos originários do território 

de qualquer outro Membro da OMC tratamento não menos 

favorável. 

E. (...) assegurará que as normas não sejam elaboradas, 

adotadas ou aplicadas com vistas a, ou com o efeito de, criar 

obstáculos desnecessários ao comércio internacional. 

 

Padrões 

internacionais 

F. (...) as instituições de normalização utilizarão 

normas internacionais, ou seus elementos pertinentes, como 

base de suas normas, exceto quando tais normas 

internacionais sejam inadequadas ou ineficazes. 

 

Harmonização e 

duplicação ou 

sobreposição 

G. (...) instituições de normalização participarão 

integralmente da preparação, pelas instituições de 

normalização nacionais ou internacionais apropriadas. 

H. (...) evitar a duplicação ou sobreposição com o 

trabalho de outras instituições de normalização existentes no 

território nacional ou com o trabalho pertinente de instituições 

de normalização regionais ou internacionais. 

 

Transparência L. 60 dias para a apresentação de comentários ao 

projeto de norma antes da adoção. 

M. Disponibilidade do projeto de norma a ser 

submetido a comentários.  

N. As instituições de normalização levarão em conta, 

no desenvolvimento subsequente da norma, os comentários 

recebidos no período de comentários. 

O. Uma vez que a norma tenha sido adotada, será 

prontamente publicada. 

P. fornecer prontamente cópia de seu programa de 

trabalho mais recente ou de norma que tenha produzido. 
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Disputas Q. A instituição de normalização examinará com 

simpatia as representações com relação ao funcionamento 

deste Código apresentadas por instituições de normalização 

que tenham aceito o presente Código e se prestará a consultas 

a seu respeito. Ela deverá empreender esforços objetivos para 

resolver quaisquer reclamações. 

Fonte: OMC, Acordo sobre TBT, Anexo III, elaboração pela autora 

 

Se analisado em conjuntura com o Art. 4.1 do TBT, temos que as ações das 

instituições de normalização, ainda que não tenha formalmente aceitado o CBC, recaem sobre 

o Membro, que deve tomar medidas razoáveis para que essas instituições cumpram com o 

Código (MBENGUE, 2011)9. Assim, ao fazer que as entidades não governamentais respeitem 

os princípios elencados no CDC, os efeitos negativos associados à proliferação de padrões 

privados podem ser mitigados pela atuação governamental. Algumas entidades criadoras de 

padrões privados, em resposta às críticas internacionais à sua atuação, estão voluntariamente 

seguindo as normas do CBC, tais como a GlobalGap europeia e a Global Food Safety 

Initiative (WOUTERS, ANO)10.  

A expressão “that are based on more current understanding of good practice”, 

presente na introdução do Código, é extremamente relevante na medida em que o 

entendimento corrente sobre quais são as melhores práticas voltadas para proteger o meio 

ambiente pode variar em função da região, do mercado que visa a atingir, das preferências de 

grupos de consumidores, entre outras fundamentações.  

Quais são as boas práticas e os fundamentos que justificam uma medida ou padrão são 

aspectos essenciais quando se trata de justificar medidas perante os Acordos TBT e SPS. 

Práticas comuns e que são exigidas em certos padrões podem ser distintas quando se trata de 

emissões de GEEs ou proteção da biodiversidade. O grande desafio de medidas que visam a 

atingir objetivos legítimos ambientais é justamente ponderar a necessidade e a razoabilidade 

de uma medida.  

                                                 

9 MBENGUE, M. Private standards and WTO law, in Bridges Trade BioRes Review, Vol. 5, N. 1, 2011. 

Disponível em: <http://ictsd.org/i/news/bioresreview/103540/>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
10 WOUTERS, J, GERAETS, D. Private food standards and the World Trade Organization: some legal 

considerations, World Trade Review (2012), 11: 3, p. 488 

http://ictsd.org/i/news/bioresreview/103540/
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Pelo Código de Boa Conduta do TBT, considera-se que os padrões poderem exceder 

exigências cobradas por regulamentações. Esse posicionamento reitera a visão de que, em 

certos temas, os Estados abrem mão de regular ou o fazem de forma genérica, abrindo espaço 

para a regulamentação privada dos temas ambientais.  

Estabelecida a natureza dos padrões, cabe o questionamento do que seriam entidades 

não governamentais de normalização. 

 

 

2.1.2 Formuladores 

 

A segunda questão crucial para a definição consiste em estudar quem pode emitir 

esses padrões e esquemas. Para a literatura, há consenso de que padrões privados são 

estabelecidos por entes não estatais11. Wouters e Geraets afirmam que os padrões privados 

diferem dos padrões públicos na medida em que não foram elaborados por autoridades 

regulatórias, mas por entidades não governamentais12, ou privadas13. 

Identifica ainda, três categorias para padrões privados, conforme atores14: padrões de 

consórcios, que são os padrões desenvolvidos pelos consórcios setoriais; padrões da sociedade 

civil, estabelecidos por iniciativas de organizações com fins não lucrativos em resposta à 

preocupação sobre condições sociais e ambientais, como a Forest Stewardship Council (FSC); 

e padrões de empresas específicas, desenvolvidos internamente e aplicáveis a toda cadeia de 

suprimentos da empresa em questão, como os padrões e códigos de conduta definidos pelo 

Walmart e Tesco15. 

Um estudo da UNCTAD submetido ao Comitê sobre Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias (CSPS) define os atores e os tipos de normas criadas pelos padrões globais 

                                                 

11 AMARAL, M. Do “novo protecionismo” ao “protecionismo privado”: a atuação da sociedade civil na 

regulação do comércio internacional. Apex-Brasil, Outubro 2012, p.9. 

12 WOUTERS, J; GERAETS, D. Private food standards and the World Trade Organization: some legal 

considerations, World Trade Review (2012), 11: 3, p. 479. 

13 HENSON, S; HUMPHREY, J. Understanding the Complexities of Private Standards in Global Agri-

Food Chains, 2008, p.2. 

14 Disponível em: http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/quality-and-compliance-infrastructure/standards-

and-conformity/private-standards.html>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

15Van de Port, P., durante Expert Group Meeting da UNIDO, em Viena, 8-9 de maio de 2008, apud UNIDO, 

Making Private Standards Work For You – A guide to private standards in the garaments, footwear and furniture 

sectors, Viena, 2010, p. 11. 

http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/quality-and-compliance-infrastructure/standards-and-conformity/private-standards.html
http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/quality-and-compliance-infrastructure/standards-and-conformity/private-standards.html
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(OMC, 2007, p. 2)16. O setor público, composto pelo governo e organizações locais e 

nacionais e, em âmbito internacional, as organizações internacionais e regionais, está 

elencado como ator de padrão voluntário. O setor privado é composto, em âmbito local e 

nacional, por empresas locais ou nacionais, associações comerciais e empresas de certificação 

e, em âmbito internacional, por multinacionais e transnacionais, associações comerciais 

globais e empresas de certificação globais. Ainda sob a classificação de setor privado a 

UNCTAD inclui ONGs locais, nacionais, e globais, sociedade civil organizada, sindicados 

nacionais e sindicatos e federações internacionais.  

Para parte da literatura, os atores de padrões privados são entidades que não são 

públicas, como cadeias de supermercado, consórcios de varejo, fabricantes17, produtores e 

cooperativas de comércio18, empresas, coalizões de empresas, organizações industriais e 

organizações não governamentais19. 

Segundo Kotzias, o mínimo denominador comum entre a literatura e as organizações 

internacionais aceita que padrões privados são aqueles não vinculantes em sua gênese 

normativa, oriundos de (i) grandes varejistas; (ii) organizações de produtores; e (iii) entidades 

não governamentais sem fins lucrativos, todos com ou sem participação, em algum grau, de 

membros do governo20. 

O Comitê sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (CSPS) elaborou, em 

continuidade às discussões iniciadas em 200521, documento em que elenca definições sobre 

padrões privados22. Entre as muitas possíveis, o CSPS estabelece três espécies de polos 

emissores: (i) as firmas individuais, como grandes redes de supermercado, cuja 

implementação dos padrões se dá business-to-business ao longo da cadeia produtiva, 

estabelecendo uma marca específica e reconhecida pelos consumidores; (ii) os padrões 

                                                 

16 OMC, Typology of Global Standards - Communication from the United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), G/SPS/GEN/760, 26 February 2007, p. 2. 
17 HENSON, S.; REARDON, T. Private Agri-Food Standards: Implications for Food Policy and the Agri-

Food System, Food Policy (2005) 2, p. 244. 
18 GRUÉRE, G.; SENGUPTA, D. GM-Free Private Standards and Their Effects on Biosafety Decision-

Making in Developing Countries, Food Policy (2009) 5, p. 401. 
19 HENSON, S; HUMPHREY, J. Understanding the Complexities of Private Standards in Global Agri-Food 

Chains, 2008, p. 2. 
20 KOTZIAS, F; BERTOLACCINI, F. Os padrões privados são sustentáveis? Anais do 13o Congresso de 

Direito Internacional, Unifor, 2015. p. 6. 
21 No caso em que São Vicente e Granadinas questionaram o EuroGAP do Reino Unido, agora denominado 

GLOBALGAP, sobre os padrões para importação de bananas. G/SPS/R/37/Rev.1, paras. 16-20; 

G/SPS/GEN/766; STC No. 219 
22 OMC, Private Standards and the SPS Agreement. Note by the Secretariat, G/SPS/GEN/746, 24 January 

2007, p. 2. 
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coletivos nacionais, que refletem as atividades das organizações industriais; e (iii) as 

entidades não governamentais com atuação nacional.  

Pode-se afirmar, portanto, que os padrões podem ser formulados por alguns atores, 

que influenciam a forma com que esses padrões são desenvolvidos. 

Outra forma de abordar quem produz padrões privados tem por recorte a origem, a 

forma com que foram estabelecidos e a pluralidade dos atores. 

Padrões estabelecidos de forma unilateral, por empresas específicas, sem discussão 

entre pares, sem a inclusão dos atores que deverão implementá-los na cadeia à montante, sem 

embasamento em padrões internacionais podem possuir baixa credibilidade. A credibilidade 

do padrão será ainda menor se a certificação for feita pelo próprio desenvolvedor do padrão 

(como é o caso do Walmart Standart for Supliers23 e da Tesco Nurture Scheme24) ou, ainda, se 

não forem auditados de forma independente, por terceiros. Esses padrões são comuns entre 

varejistas e, em geral, possuem regras para unificar a produção à montante. A medida, ao 

passo que define padrões de qualidade para os produtores sob o argumento da transparência e 

garantia de qualidade, também diminui os riscos jurídicos da rede de varejo.  

Considerando mais de um ator, há outros tipos de entidades de normalização. Há 

iniciativas regionais ou bilaterais entre entidades não governamentais presentes em mais de 

um país envidando esforços na produção conjunta ou harmonização das normas, como os 

esforços da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e IRAM (Instituto Argentino 

de Normalización y Certificación). Há ainda os esforços setoriais, criados por organizações de 

produtores e de associações empresariais para o próprio setor. Possui credibilidade ao incluir 

as partes diretamente afetadas pelo padrão – ainda que autorregule o próprio setor e mercado 

– como o Selo de Pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do Café). 

Ampliando mais o escopo, temos as organizações internacionais. São padrões 

internacionais de referência sobre temas relevantes – como saúde, questões técnicas e meio 

ambiente – e que, em geral, possuem credibilidade e aceitação de países pela pluralidade de 

seus membros. Esse tipo de emissor de padrões pode ser, sem nenhuma polêmica e 

respeitados os requisitos elencados no CBC do TBT, reconhecido pela Organização Mundial 

do Comércio. Entram aqui as entidades elencadas no SPS e a ISO, por exemplo. 

                                                 

23 Disponível em: <http://corporate.walmart.com/sourcing-standards-resources>. Acesso em: 29 de novembro de 

2016. 
24 Disponível em: http://www.tesco.com/nurture/?page=nurturescheme>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

http://corporate.walmart.com/sourcing-standards-resources
http://www.tesco.com/nurture/?page=nurturescheme
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Temos, então, as entidades não governamentais em que participam vários atores – 

sociedade civil, academia, ONGs, bancos, produtores e suas associações, indústria e suas 

associações, varejo. Ainda que essas entidades sejam uma combinação de forças e que caiam 

em um espectro com maior ou menor influência de varejistas, Fuchs afirma que: 

  

Multi-stakeholder initiatives can be considered more legitimate because they bring 

together different actors with opposing interests trying to reach an agreement on 

crucial societal issues. It is important to note that resource asymmetries still prevent 

equal participation, even if certain stakeholders are allowed participation, however25  

 

Pode-se afirmar que os padrões gerados pelas entidades multi-stakeholders possuem 

modelos de governança acordados antes de iniciados os processos de criação dos padrões e 

que transparência é princípio norteador para que o padrão tenha credibilidade e legitimidade. 

Normalmente, são certificados e auditados por terceiras partes, conferindo ainda mais 

credibilidade. Encontram-se nesta categoria iniciativas como Forest Stewardship Council 

(FSC)26, GLOBALGAP27; Bonsucro28; dentre muitos outros.  

Críticas em relação à abertura, participação e transparência sobre a elaboração dos 

padrões privados concentram-se, para a literatura, na falta da participação de atores que estão 

na base de uma cadeia produtiva e que serão diretamente afetados. O enfoque bottom-up (de 

baixo para cima) tende a ser mais inclusivo, uma vez que um padrão sob a forma top-down 

(de cima para baixo) tende a estabelecer critérios não necessariamente factíveis ou razoáveis 

para os produtores que na prática deverão cumpri-los. 

É preciso, também, atentar para o Governo como coautor de padrões privados. Parte 

da literatura afirma que a atuação de atores não estatais na elaboração de padrões surge do 

contraste entre a inércia governamental e a progressiva conscientização dos atores privados 

em relação às regulamentações ambientais adequadas, enfraquecendo o papel 

governamental29. Face à proliferação normativa e à falta de coerência e harmonização causada 

pelos PPS, parte da literatura afirma que o Governo deve atuar, incentivando a incorporação 

                                                 

25 FUCHS, D.; KALFAGIANNI, A.;HAVINGA, T., Actors in private food governance: the legitimacy of 

retail standards and multistakeholder initiatives with civil society participation. Springer, 2009, p10. 
26 Disponível em: <https://us.fsc.org/>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
27 Disponível em: <www.globalgap.org/>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
28 Dispon;ivel em: <www.bonsucro.com>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
29 PAUWELYN, J. Non-Traditional Patterns of Global Regulaton: Is the WTO ‘Missing the Boat’?, 

Durham, 2004, p. 5 

http://www.bonsucro.com/
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os padrões privados à normas nacionais e internacionais como forma de garantir a coerência 

normativa30.  

Cashore, Auld e Newsom afirmam, ainda, que a entidade governamental pode fornecer 

estrutura política e legal, agir como grupo de interesse, valer-se das compras governamentais 

para influenciar o mercado, conceder legitimidade às certificações privadas, conceder apoio a 

produtores e exportadores e conceder expertise e recursos financeiros para entidades não 

governamentais que desenvolvam padrões privados como forma de atuação31. 

 

 

2.1.3 Objetivos e efeitos 

 

Para a Food and Agriculture Organization (FAO), os padrões privados possuem 

objetivos e funções específicos, e, em geral, um setor específico pode ser imputado à gênese 

de cada um deles. Normas que incidem sobre o fornecimento são editadas por grandes 

varejistas e setores à jusante da cadeia produtiva; normas sobre diferenciação do produto por 

métodos e processos de produção podem ser imputadas a organizações de produtores; e 

aprimoramento de objetivos éticos, transparência e participação podem ser formulados por 

entidades não governamentais e sem fins lucrativos. Essas entidades podem ser organizações 

da sociedade civil, acadêmicos e pesquisadores, grupos ambientalistas, associações religiosas, 

sindicatos, movimentos pelos direitos dos animais e demais organizações relacionadas ao 

progresso social cujo objetivo seja promover e premiar a sustentabilidade ou a ética 

empresarial32. 

Para Thorstensen, em relação à Cadeias Globais de Valores, padrões podem ser usados 

como meio para empresas coordenarem a constância dos requerimentos em relação a insumos, 

qualidade, condições de trabalho, impactos ao meio ambiente e tantos outros, através das 

Cadeias, a fim de garantir rastreabilidade e aplicação ao longo da cadeia de custódia (chain of 

custody)33. Ou seja, têm por foco restringir os possíveis riscos jurídicos e ao mesmo tempo 

                                                 

30 AMARAL, M. Do “novo protecionismo” ao “protecionismo privado”: a atuação da sociedade civil na 

regulação do comércio internacional. Apex-Brasil, Outubro 2012, p. 13. 
31 CASHORE, B.; AULD, G.; NEWSOM, D. Governing through markets: Forest certification and the 

emergence of non-state authority. New Haven, Yale University, 2004, apud AMARAL, M. supra, p. 31. 
32 PASCAL, L. Private Standards in International Trade: issues and opportunities, FAO, 2009, p. 4-5 
33  THORSTENSEN, Vera; WEISSINGER, Reinhard; SUN, Xinhua. Private Standards – Implications for 

Trade, Development and Governance, ICTSD, Geneva, 2015, p. 2. 
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garantir qualidade e fidelização dos varejistas ou consumidores finais. Muitos dos padrões 

unilaterais se encaixam neste recorte. 

Opinião similar em relação à função dos padrões privados como fator de governança 

nas Cadeias Globais de Valor foi veiculada pela UNCTAD34: 

 

Global Value Chains (GVCs) are typically coordinated by TNCs [transnational 

companies], with cross-border trade of inputs and outputs taking place within their 

networks of affiliates, contractual partners and arm’s-length suppliers. TNC-

coordinated GVCs account for some 80 per cent of global trade. Patterns of 

value added trade in GVCs are shaped to a significant extent by the investment 

decisions of TNCs. Countries with a higher presence of FDI relative to the size of 

their economies tend to have a higher level of participation in GVCs and to generate 

relatively more domestic value added from trade. TNCs coordinate GVCs through 

complex webs of supplier relationships and various governance modes, from 

direct ownership of foreign affiliates to contractual relationships (in non-equity 

modes of international production, or NEMs), to arm’s-length dealings. These 

governance modes and the resulting power structures in GVCs have a significant 

bearing on the distribution of economic gains from trade in GVCs and on their 

long-term development implications. (grifo nosso) 

 

Fica claro, também, que, entre os diversos efeitos no mercado, os padrões impactam 

na forma com que os lucros e renda são distribuídos ao longo da cadeia. Há, ainda, outros 

efeitos que os padrões privados podem causar.  

Entre os efeitos positivos, há o fomento da confiança do consumidor na segurança e 

qualidade do produto35. Hobbs afirma que, mais do que mero fomento de confiança, os 

padrões privados incrementam o comércio global por meio de direcionamento dos grandes 

fornecedores aos desejos e anseios do mercado36. Maertens sustenta que os padrões privados 

podem efetivamente ser catalizadores nas melhorias em infraestrutura e investimento em 

países em desenvolvimento37. 

A UNCTAD afirma que os padrões privados sobre investimentos nas cadeias de valor 

permitem uma maior capacidade de resposta das empresas, permitindo aos varejistas e 

fornecedores flexibilidade e adaptabilidade, especializando-se no mercado38. Desta forma, os 

                                                 

34 UNCTAD, World Investment Report, 2013, p. XXII. 
35 HENSON, S.; CASWELL, J. Food Safety Regulation: Na Overview of Contemporary Issues, in Food 

Policy, 1999, p. 591. 
36 HOBBS, J. Public and Private Standards for Food Safety and Quality: International Trade Implications, 

in Journal of International Law and Trade Policy, 2010, p. 147. 
37 MAERTENS, M.; SWINNEN, J. Trade, Standards and poverty: Evidence from Senegal, World 

Development, 2009, p. 174. 
38 UNCTAD, Inter-Agency Working Group on the Private Investment and Job Creation Pillar of the G20 multi-

year action plan on development. “Promoting standards for responsible investment in value chains” Report to the 

High-Level Development Working Group, September 2011, p.8. 
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padrões privados muitas vezes complementam, substituem ou agregam-se em relação aos 

públicos39.  

De acordo com a FAO, alguns padrões privados – especificamente os que comprovam 

comércio justo e respeito a parâmetros ambientais em alimentos, possuem, também, efeito 

econômico positivo, agregando valor e diferenciando o produto em mercados de países 

desenvolvidos, cuja parte substancial dos consumidores está disposta a pagar um prêmio por 

um produto que ofereça garantias de que respeitou determinados padrões ambientais, sociais e 

sanitários em sua produção40. 

Wouters e Garaets complementam o posicionamento ao afirmar que os PPS permitem 

o posicionamento dos consumidores como players. Os autores afirmam que há aumento de 

interesse e de ansiedade por parte dos consumidores sobre transparência e informações acerca 

dos PPMs e que esse comportamento é estimulado e reforçado através das estratégias de 

competição das empresas sobre impactos sociais e ambientais de determinado produto41. Ou 

seja, a preocupação dos consumidores e a busca de mais informação geram a elevação do 

conhecimento e a conscientização daquela população, bem como ainda elevam do patamar de 

padrões básicos mínimos sobre práticas sustentáveis desejáveis para este grupo específico. 

Podemos afirmar, portanto, que os PPS geram três grandes efeitos positivos no 

comércio. A primeira é a implementação de programas e agendas em consonância com 

objetivos sustentáveis que, de outra fora, não seriam implementados por advirem de normas 

programáticas do DIMA. A segunda consiste nas alterações dos padrões de consumo e, 

consequentemente, da produção, com uma guinada ao consumo consciente e sustentável, uma 

vez que os selos verdes funcionam como indicativo às empresas sobre como os valores de 

sustentabilidade são preferência do consumidor. E, por fim, e como consequência direta da 

alteração dos padrões de consumo, há o empoderamento do consumidor e da sociedade civil 

como um todo, uma vez que a pressão social por transparência, informação e participação 

proliferam conhecimento. 

A questão que circunda os padrões privados, não obstante, não seria polêmica se só 

houvessem efeitos positivos advindos de sua criação e aplicação. Existem, por óbvio, efeitos 

                                                 

39 CAREY, C.; GUTTENSTEIN, E. Governmental use of voluntary standards: innovation in sustainability 

governance, ISEAL Allingment, Londres, 2008, p. 23. 
40 PASCAL, L. Private Standards in International Trade: issues and opportunities, FAO, 2009, p. 12. 
41 WOUTERS, J.; GERAETS, D., Private food standards and the World Trade Organization: some legal 

considerations, World Trade Review (2012), 11: 3, p. 479. 
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neutros, cujo impacto positivo ou negativo depende da forma com que forem aplicados, e 

consequências claramente negativas causados pelos padrões privados. 

Um dos efeitos negativos é resultado direto da interação entre os consumidores e as 

empresas. Segundo Kotzias, independentemente da origem do PPS,  

 

 (...) seja pela inserção das empresas de selos ambientais, seja por organização civil, 

seja pela atuação de ONGs –, os PPS passam a ser demandados pelos consumidores 

e estimulados pelas empresas, criando um circuito de retroalimentação cujo 

resultado é a elevação constante dos patamares estabelecidos pelos PPS42.  

 

Como efeito positivo decorrente dessa interação há o já abordado empoderamento dos 

consumidores e da sociedade civil. Ainda assim, o estímulo às formas mais sustentáveis de 

produção leva à proliferação de padrões, certificações, auditorias cada vez mais restritivas, 

cujo rigor não necessariamente encontra embasamento em argumentos científicos e que, 

muitas vezes, valem-se do princípio da precaução como embasamento normativo. Esse efeito 

negativo é multiplicado ao considerarmos padrões elaborados sem participação da base da 

cadeia produtiva, via top-down.  

A UNCTAD reconhece outro efeito negativo: a proliferação de normas voluntárias 

tem-se demonstrado onerosa para pequenas e médias empresas, que têm de arcar com os altos 

custos de adaptação e de conformidade.43 Segundo a OMC, o ônus que se impõe 

especificamente sobre os países em desenvolvimento de adaptar-se a exigências cada vez 

mais complexas e rigorosas que aquelas já estabelecidas pelos requisitos técnicos públicos 

deve ser mitigado e evitado44, inclusive via iniciativas internacionais, como a Standards and 

Trade Development Facility (STDF)45. 

Ou seja, os custos para adequação são altos e anuais, sujeitos a processos com 

transparência e inconsistência entre auditores, gerando exclusão de todos os atores que não 

cumpram os requisitos voluntários do mercado. Isso afeta desproporcionalmente os pequenos 

e médios produtores, bem como países exportadores. 

                                                 

42 KOTZIAS, F.; BERTOLACCINI, F. Os padrões privados são sustentáveis? Anais do 13o Congresso de 

Direito Internacional, Unifor, 2015. Disponível em: < 

http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6875&Itemid=1847&limitstart=3>. 

Acesso em: 29 de novembro de 2016, p. 8. 
43 UNCTAD, Inter-Agency Working Group on the Private Investment and Job Creation Pillar of the G20 

multi-year action plan on development. “Promoting standards for responsible investment in value chains” 

Report to the High-Level Development Working Group, September 2011, p. 9. 
44 OMC, Private voluntary standards and developing country market access: preliminary results, 

G/SPS/GEN/763, 2007, p. 1. 
45 OMC, Annual Report 2012, p. 118. 
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Faz-se premente abordar, portanto, a opacidade que a proliferação pode causar. A 

literatura ressalta a existência de esquemas, dentro de mercados e entre mercados, de 

afastamento de regulamentos públicos pelos privados, do entrelaçamento entre normas 

privadas nacionais e internacionais, da falta de embasamento científico, da exclusividade de 

laboratórios certificados para métodos e processos de avaliação, da falta de harmonização e 

equivalência46. 

Outro aspecto negativo diz respeito à falta de harmonização e coerência entre os selos. 

Ou seja, os selos, requerimentos e exigências não consideram, no processo de elaboração de 

seus PPS, os custos e as necessidades dos países em desenvolvimento, exportadores. Há uma 

crise de legitimidade e de coerência regulatória, que causa impactos negativos ao comércio. 

Derkx e Glasbergen afirmam, sobre a proliferação de padrões privados, selos, embalagens e 

avaliações de conformidade que incidem sobre produtos agrícolas orgânicos, que “(...) given 

the possibility to design an optimal global regulatory system for organic agriculture, none of 

the stakeholders involved would opt for the current level of multiplicity”47  

De fato, as discussões sobre padrões privados no CSPS orbitam em torno da falta de 

transparência e da dificuldade de adaptação dos países em desenvolvimento aos padrões 

elaborados pelos países desenvolvidos48. 

Pode-se notar, portanto, que a restrição ao mercado se dá por quatro vias dentro da 

implementação dos padrões privados. A primeira é fruto da blindagem jurídica e da 

ferramenta de uniformização contra a responsabilidade por danos ambientais ou demais 

contendas jurídicas. São as iniciativas coordenadas verticalmente, da jusante à montante da 

produção, por meio de PPS emanados pelos mais diversos polos e utilizados, em geral, por 

associações de produtores e varejistas, bem como por grandes empresas transnacionais.  

A segunda refere-se à restrição dos pequenos produtores e de países em 

desenvolvimento ao acesso a mercado dos países desenvolvidos – os polos que estão valendo-

se dos PPS. A causa é a do alto custo de adaptação da cadeia produtiva, do desenvolvimento e 

capacitação para as novas tecnologias e dos encargos referentes às certificações, auditorias e 

avaliações de conformidade feitas por certificadoras privadas.  

                                                 

46 WOUTERS, J.; GERAETS, D., Private food standards and the World Trade Organization: some legal 

considerations, World Trade Review (2012), 11: 3, 481. 
47 DERKX, B.; GLASBERGEN, P., Metagovernance in the Realm of Private Sustainability Standards, 

Utrecht-Nejimen Programme on Partnerships, 2010., p. 12. 
48 Como, por exemplo, o “Report by The Commonwealth of the Bahamas to de WTO-SPS Committee on Private 

Standards and the SPS Agreement: The Bahamas Experience”, G/SPS/GEN/746 e o “Private and Commercial 

Standards, Statement by Ecuador”, G/SPS/GEN/764. 
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A terceira é a diferenciação de produtos que, de outra forma, seriam similares perante 

o consumidor por meio de selos verdes, que não necessariamente estão embasados em 

padrões internacionais ou em evidência científica, mas, ainda assim, argumentando o 

princípio da precaução como suporte normativo para sua implementação.  

O fato da diferenciação agregar valor ao produto é um estímulo à proliferação dos 

PPS, e isso gera a quarta restrição, específica para os países em desenvolvimento, 

exportadores, que estão alheios ao processo de elaboração dessas exigências, pela falta de 

transparência e participação. A situação como polo de aceitação passivo de normas que são 

voltadas para seus principais produtos de exportação destinado aos mercados europeu ou 

americano atesta a exclusão desses produtores da possibilidade de contribuição técnica em 

temas sensíveis para seu comércio internacional.  

Há, ainda, um efeito neutro – destituído de característica positiva ou negativa 

intrínseca. Os padrões privados estabelecem confiança e fidelizam o consumidor, agregam 

enorme valor ao produto e ainda o diferenciam em mercados competitivos, como o europeu e 

o norte-americano.  

Para auxiliar o leitor a visualizar os tipos de objetivos e público-alvo majoritário dos 

tipos de emissores de regras voluntárias, consulte-se a Tabela 1, da FAO, sobre os PPS que 

incidem no setor de alimentos49, presente no Anexo 1. 

 

 

2.2 HÁ UMA EPIDEMIA? 

 

O número de padrões privados tem proliferado nos últimos anos. Em 2007, a United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) havia mapeado mais de 400 

normas que se encaixam na categoria50.  

O CSPS, em 2007, elencou alguns fatores que estimulam a proliferação dos padrões 

privados no setor de regulação de alimentos: preocupações de alto nível sobre segurança 

alimentar; quebras de confiança em agências regulatórias; obrigação legal das companhias a 

demonstrar due diligence na prevenção de riscos; maior preocupação da sociedade civil em 

responsabilidade social corporativa; maior preocupação das empresas em minimizar riscos à 

                                                 

49 PASCAL, L. Private Standards in International Trade: issues and opportunities, FAO, 2009, p. 8. 
50 UNCTAD. Disponível em: <http://www.unctad.org/trade_env/ITF-

organic/meetings/itf5/ITF%20Cert%20Requir%20Paper%%2020051019.pdf>. Acesso em: 29 de novembro de 

2016. 
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reputação; globalização das cadeiras de suprimento e tendência à integração vertical por meio 

do contato direto entre fornecedores e varejistas; expansão de supermercados em varejo de 

alimento nacional e internacionalmente; expansão e proliferação de empresas de serviços de 

alimentos51 

A literatura corrobora que o aumento do volume de padrões é consequência do 

aumento nos riscos, reais ou percebidos, referentes à produção, ao transporte e ao 

processamento de alimentos causado por escândalos no setor, gerando uma desconfiança nas 

agências regulatórias e maior ansiedade por parte dos consumidores52  

Por fim, Fulponi alega que a competição entre varejistas, a reputação das empresas em 

termos de segurança e qualidade dos alimentos e o uso de padrões privados como defesa da 

due diligence acarretam a proliferação desses padrões privados53. A sociedade civil, as ONGs 

e a academia, por sua vez, buscando prevenir danos irreversíveis à saúde humana, animal e 

vegetal e ao meio ambiente, buscam maior transparência, conforme visto acima, fomentando 

o debate entre consumidores – que indica ao mercado as preferências daquela comunidade e 

estimula, novamente, a criação de mais normas. 

 

 

2.3 HÁ OBRIGATORIEDADE? 

 

Há, conforme exposto acima, razoável consenso na literatura sobre a não 

obrigatoriedade legal dos padrões privados54. O que é discutido nos mais diversos foros 

nacionais, regionais e internacionais é a obrigatoriedade de facto dos padrões privados. 

Esta obrigatoriedade depende do polo emanador da regulação – ou seja, da 

necessidade de se conformar às exigências voluntárias depende do poder e influência daqueles 

que os adotam55, limitando as escolhas possíveis dos produtores ou fornecedores56.  

                                                 

51 OMC, Private Standards and the SPS Agreement. Note by the Secretariat, G/SPS/GEN/746, 24 January 2007, 

p. 2. 
52 WOUTERS, J.; GERAETS, , D, supra, p. 480. 
53 FULPONI, L. Private Voluntary Standards in the Food Sytem: The Perspective of Major Food Retailers 

in OECD Countries, Food Policy, 2006, p. 3. 
54 WOUTERS, J.; GERAETS, D., supra, p. 481. 
55 AMARAL, M. Do “novo protecionismo” ao “protecionismo privado”: a atuação da sociedade civil na 

regulação do comércio internacional. Apex-Brasil, Outubro 2012, p.10. 
56 HENSON, S.; NORTHEN, J. Economic Determinants of Food Safety Controls in the Supply of Retailer 

Own-Branded Products in the UK. Agribusiness 2, 1998, p. 116. 
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Segundo o CSPS, os fornecedores não são obrigados por lei a cumprirem com os 

padrões privados – é uma escolha do fornecedor. No entanto, em mercados onde esses 

padrões são incorporados às normas comerciais, por meio de consolidação de padrões por um 

oligopólio, o poder de escolha se torna limitado. Se um pequeno número de varejistas que 

controlem a maior parte do mercado, os fornecedores que não estejam em conformidade e 

tampouco tenham parceria com varejistas individuais ou coletivos não terão acesso ao 

mercado. Ademais, os padrões privados de firmas individuais ou coletivos nacionais 

transferem a responsabilidade às etapas anteriores da cadeia de fornecimento por meio de 

contrato business-to-business, excluindo todos os atores que não cumpram os requisitos 

voluntários do mercado57. 

Smith afirma, ainda, que padrões privados são podem tornar-se de facto obrigatórios 

por conta da aceitação abrangente dos fornecedores, que visam à competitividade no mercado, 

ou da dominância de determinado varejista no setor em questão58. Caswell foi pioneiro em 

levar o tema à discussão de segurança alimentar, em 199959. 

Thorstensen também argumenta que a voluntariedade dos padrões privados é frágil se 

comparada a seu poder de restringir acesso a mercados, tornando-se exigências mandatórias:  

 

Voluntary market standards prepared by private companies might become de facto 

mandatory, such as in the food sector, supermarket chains, producers and 

cooperatives. Even though they are not binding on producers, the only option left 

besides fulfilling the standard requirement is to leave out the market. Since a 

standard has gained the international market, it also gains international recognition 

but issues related to legitimacy are still a concern. Therefore, in practice, the 

difference between a private and a public standard might not be important, at the 

end, for producers, since they both create heavy burdens in the production process 

and overall barriers to international trade.60  

 

Nota-se, portanto, que, alguns tipos de normas, apesar de elaboradas por atores não 

estatais e, em sua gênese, não vinculantes por conta da competência jurídica e capacidade 

normativa dos autores, possuem, não obstante esses fatores, incidência mandatória. 

                                                 

57 OMC, Private Standards and the SPS Agreement. Note by the Secretariat, G/SPS/GEN/746, 24 January 

2007, p. 3. 
58 SMITH, G. Interaction of Public and Private Standards in the Food Chain, OECD Food, Agriculture and 

Fisheries Working Papers, nº 15, 2009, p. 15. 
59 HENSON, S.; CASWELL, J., Food Safety Regulation: An Overview of Contemporary Issues, in Food 

Policy, 1999, p. 593. 
60 THORSTENSEN, V; VIEIRA, A. C., Private Standards or Market Standards in search for legitimacy in 

the International Trading System, 2015, p. 68. Disponível em: < 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16370/Private%20Standards%20or%20Market%20

Standards_%20in%20search%20for%20legitimacy%20in%20the%20International%20Trading%20System.pdf?s

equence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16370/Private%20Standards%20or%20Market%20Standards_%20in%20search%20for%20legitimacy%20in%20the%20International%20Trading%20System.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16370/Private%20Standards%20or%20Market%20Standards_%20in%20search%20for%20legitimacy%20in%20the%20International%20Trading%20System.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16370/Private%20Standards%20or%20Market%20Standards_%20in%20search%20for%20legitimacy%20in%20the%20International%20Trading%20System.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.4 HARMONIZAÇÃO E ESFPORÇOS PARA CONTORNAR EFEITOS 

NEGATIVOS DOS PADRÕES PRIVADOS  

 

Algumas entidades não governamentais, compostas de múltiplos atores, vêm tomado 

medidas e iniciativas para coibir a proliferação e os efeitos nocivos dos PPS por meio de 

normas, códigos e guias de metarregulação, elaborados de forma inclusiva. Seguem abaixo os 

quatro principais órgãos internacionais: ISO, UNFSS, ISEAL e STDF.  

 

 

2.4.1 ISO 

 

A ISO é uma organização privada independente, formada em 1947, e que hoje possui 

163 países membros e mais de 3.368 órgãos técnicos, governamentais e não governamentais. 

A instituição brasileira que participa das reuniões na ISO, por exemplo, é a ABNT, também 

não governamental. A ISO já publicou mais de vinte e um mil padrões internacionais e 

documentos, nos mais diversos produtos e serviços61. A instituição possui diversos comitês e 

subcomitês de trabalho, nos quais as partes interessadas (produtores, varejistas, entidades de 

certificação e laboratórios, academia) na elaboração de determinado padrão podem atuar e 

contribuir para as posições técnicas. Os consumidores possuem um canal de inserção, por 

meio do Committee on Consumer Policy (COPOLCO), que estimulam a participação da 

sociedade civil62. 

Em consonância com o CBC do Acordo sobre TBT, a adoção de padrões elaborados 

na ISO não requer consenso. Levar em conta as posições de todas as partes interessadas e a 

conciliação das opiniões conflitantes no processo de criação de um padrão não significa, 

necessariamente, que haja equilíbrio na participação de todas as partes interessadas que 

participam, ou deveriam participar, especialmente as partes que serão diretamente afetadas 

pelo padrão.  

Ainda que qualquer organização argumente que tenha elaborado um padrão, 

certificação, selo e avaliação de conformidade, para a ISO, os padrões internacionais seguem 

os princípios da OMC e especificamente o Código de Boa Conduta: 

                                                 

61 ISO, About ISO. Disponível em: <http://www.iso.org/iso/home/about.htm>.Acesso em: 29 de novembro de 

2016. 
62 ISO, COPOLCO. Disponível em: <http://www.iso.org/iso/home/about/iso-and-the-consumer/copolco.htm>. 

Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
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(…) not all standards are created equal. WTO disciplines for use of standards as the 

basis for regulatory measures demand that “international standards” be developed by 

designated organizations in the case of the SPS Agreement or according principles 

for international standards development in the case of the TBT Agreement. Formal 

international standards, such as those from ISO and IEC, follow such principles and 

are conventionally not considered “private standards”. It is therefore urged that a 

distinction be made between international standards which use principles for 

international standards set out in the WTO agreements and disciplines established 

through acceptance of the Code of Good Practice, from other standards that may be 

described as private standards, not having adhered to these WTO principles and 

disciplines.63  

 

O trecho deixa claro que, para a própria instituição – e para o Acordo sobre TBT, os 

padrões da ISO devem ser referência para os demais padrões privados.  

 

 

2.4.2 International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance 

(ISEAL) 

 

No final dos anos 1990, quatro entidades de certificação - Forest Stewardship Council 

(FSC), International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Fairtrade e 

Marine Stewardship Council (MSC) começaram a se reunir e discutir a possibilidade de 

trabalhar conjuntamente em temas transversais de suas agendas. Em 2002, com a junção da 

International Organic Accreditation Service, da Marine Aquarium Council, da Rainforest 

Alliance e da Social Accountability International surgiu a ISEAL em 2002, sem fins 

lucrativos, com base no Reino Unido64. 

A ISEAL tem quatro grandes objetivos que visam a fortalecer os sistemas de padrões 

de sustentabilidade para o benefício das pessoas e do meio ambiente: (i) demonstrar e 

melhorar os impactos de sistemas de padrões de sustentabilidade; (ii) melhorar a implantação 

dos sistemas de padrões de sustentabilidade; (iii) aumentar a efetividade e permeabilidade dos 

sistemas de padrões de sustentabilidade; e (iv) definir práticas críveis para sistemas de 

padrões de sustentabilidade65. Os princípios de credibilidade elencados são sustentabilidade, 

                                                 

63 ISO, International Standards And “Private Standards”, 2010, p.8.  
64 ISEAL, Our history. Disponível em: <http://www.isealalliance.org/about-us/our-history>.Acesso em: 29 de 

novembro de 2016. 
65 ISEAL, ISEAL Mission Goals, 2013, p. 1-2. Disponível em: < http://www.isealalliance.org/online-

community/resources/iseal-mission-goals-factsheet >. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
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melhoramento, relevância, rigor, engajamento, imparcialidade, transparência, acessibilidade, 

veracidade e eficiência66.  

A organização espera, por meio do melhoramento dos impactos das medidas de 

sustentabilidade e da demonstração positiva e negativa desses impactos, melhorar a eficácia e 

a adoção dos PPS que estejam em conformidade com os quatro objetivos e cumpram com os 

princípios. A organização desenvolveu um entendimento comum sobre as melhores práticas 

para a criação de padrões de sustentabilidade, que resultou na aprovação do ISEAL Code of 

Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (ISEAL Standard Setting 

Code).  

O ISEAL Standard Setting Code foca no processo de elaboração dos PPS, bem como 

sua estrutura e conteúdo. Tem por objetivo avaliar e aprimorar o processo de criação de 

padrões de sustentabilidade, partindo da premissa de que um bom processo de criação de 

padrões pode levar a padrões de qualidade que alcançam objetivos relevantes relacionados a 

questões sociais, ambientais e econômicas no plano internacional, regional, nacional e 

subnacional67. 

Uma entidade não governamental regulamentadora ou órgão de acreditação pode ser 

parte do ISEAL ao aderir ao ISEAL Standard Setting Code. Há, ainda, dois códigos que 

norteiam o trabalho da organização: ISEAL Code of Good Practice for Assessing the Impacts 

of Social and Environmental Standards (ISEAL Impacts Code)68; e o ISEAL Code of Good 

Practice for Assuring Compliance with Social and Environmental Standards (ISEAL 

Assurance Code)69.  

As entidades que se vincularem aos três códigos estarão sujeitas a revisões constantes 

por um órgão técnico composto por diferentes setores e interessados e ao acompanhamento 

transparente por parte da ISEAL, conferindo ao padrão um nível alto confiança e eficácia. Em 

2016 a ISEAL conta com 22 membros (dentre eles a Bonsucro)70 e muitos associados (que só 

atendem aos princípios básicos do ISEAL Standard Setting Code). O fato de a ISEAL ser uma 

organização que congrega atores centrais que estão relacionados ao universo de padrões 

                                                 

66 ISEAL, supra, p. 2. 
67ISEAL, Standard-Setting Code. Disponível em: <http://www.isealalliance.org/our-work/defining-

credibility/codes-of-good-practice/standard-setting-code>.Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
68 ISEAL, Impact Code. Disponível em: <http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-

good-practice/impacts-code>.Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
69 ISEAL, Assurance Code. Disponível em: <http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-

of-good-practice/assurance-code>Acesso em; 29 de novembro de 2016. 
70 ISEAL, Our Members. Disponível em: <http://www.isealalliance.org/our-members>. Acesso em: 29 de 

novembro de 2016 

http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice/impacts-code%3e.Acesso
http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice/impacts-code%3e.Acesso
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ambientais e sociais a torna uma organização de referência quando se trata de padrões e, 

consequentemente, do debate sobre padrões privados. Valem-se do ISEAL Code of Good 

Practice como referência a FAO, o Banco Mundial, a UNCTAD, o WWF, entre outros. Além 

dos membros plenos e associados, a ISEAL tem mais de uma centena de entidades 

signatárias71.  

É inegável o papel que a ISEAL alcança quando se trata da criação e da efetividade de 

padrões ambientais. O enfoque proposto com base nos três códigos, na revisão periódica dos 

mesmos e na ampla participação dos atores é extremamente relevante para a credibilidade, 

para o alcance, para a transparência e para a efetividade dos padrões, pontos extremamente 

importantes quando se pondera a relação meio ambiente e regras da OMC.  

 

 

2.4.3 United Nations Forum on Sustainability Standards (UNFSS) 

 

O Fórum sobre Padrões Sustentáveis da ONU (UNFSS) é uma iniciativa conjunta 

entre agências da ONU – FAO, UNIDO, UNCTAD, UNEP e ITC, tendo sido lançado em 12 

de fevereiro de 2013. No primeiro ano de atividades, o UNFSS publicou artigos e realizou 

palestras com o objetivo de cumprir com seu mandato, de coordenar recursos, esforços, 

cooperação e coerência política entre as agências da ONU sobre a importância, os impactos, 

os avanços, os problemas e as soluções dos padrões voluntários de sustentabilidade, 

implementando o conceito da organização de “Acting as One”72. 

O UNFSS destacou a função do papel do Estado, indiretamente, na contenção dos 

efeitos negativos da proliferação e regulamentação de padrões privados, uma vez que o 

Estado que tenha papel ativo na harmonização, transparência e cumprimento às normas 

internacionais dos padrões estabelecidos por entidades não governamentais em seu território 

diminui a proliferação de padrões, selos e etiquetagens descentralizados e fragmentados73. 

Removendo-se esse obstáculo ao comércio, diminuem-se os impactos negativos dos PPS, 

aumentando o acesso a mercados antes inacessíveis para a maior parte dos produtores, 

                                                 

71 Para ter acesso a todos os signatários consultar http://www.isealalliance.org/online-

community/organisations?type=Subscriber&tid=All.  
72 Conforme informação disponível em http://unfss.org/about-us/. 
73 BOWEN, D.; HOFFMANN, U. Review of Key Systemic Issues and Findings Resulting from Activities of 

the International Task Force on Harmonization and Equivalence in Organic Agriculture (ITF) and the 

Global Organic Market Access (GOMA)Project, United Nations Forum on Sustainability Standards – 

UNFSS, 2013, p 6. 

http://www.isealalliance.org/online-community/organisations?type=Subscriber&tid=All
http://www.isealalliance.org/online-community/organisations?type=Subscriber&tid=All
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diminuindo custos do exportador e do consumidor final sem, contudo, planificar o mercado e 

ignorar os anseios dos consumidores.  

Isso posto, além da possível obrigação legal contida nos acordos sobre TBT e SPS da 

OMC, a supervisão do Governo sobre a proliferação de padrões internos agrega positivamente 

no comércio internacional. 

 

 

2.4.4 Standards and Trade Development Facility (STDF) 

 

O STDF é uma entidade Aid for trade especificamente focada em ajudar países em 

desenvolvimento a atender aos requisitos e padrões sanitários e fitossanitários. Desenvolve 

ferramentas, fornece informações e viabiliza a capacitação desses países para adentrar 

mercados antes inacessíveis e para participar do processo de elaboração internacional de 

normas e padrões. O STDF é uma parceria global entre FAO, OIE, Banco Mundial, WHO, 

UNCTAD, UNIDO e OMC. Entre sua criação e o final de 2012, foram financiados 105 

projetos, dos quais 52% foram concedidos à região da África Subsaariana, e 41% dos projetos 

focaram segurança alimentar, seguido de projetos que trataram da saúde vegetal (23%)74. 

 

 

2.4.5 Breve comparação entre ISO, ISEAL e TBT 

 

Todos os códigos, referências e metarregulação das três instituições se 

autorreferenciam. Ainda que a ISEAL funcione com base no consenso, ao passo que ISO e o 

CBC do TBT não exijam unanimidade, tanto o Standard Setting Code da ISEAL quanto as 

normas da ISO e os Acordos sobre TBT e SPS visam a assegurar que a criação e a aplicação 

dos padrões permitam mensurar o cumprimento de requisitos ambientais e sociais evitando a 

criação de barreiras desnecessárias ao comércio:  

 

Standard-setting practices should be based on relevant international normative 

documents, where appropriate. The WTO Technical Barriers to Trade (TBT) 

Agreement Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and 

Application of Standards and ISO/IEC Guide 59 Code of Good Practice for 

Standardization are relevant international normative documents that apply primarily 

to product-related standards. While not relevant in their entirety to sustainability 

                                                 

74 OMC, Annual Report 2012, p. 119. A lista dos projetos concedidos até 2011 pode ser consultada em 

http://gtad.wto.org/entity_project.aspx?EntityID=304. 
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standards, all standard-setting organizations should strive for practices that are as 

consistent as possible with these reference documents. The Standard-Setting Code 

aims to build on these normative documents by including additional requirements 

that are specific to the development and revision of sustainability standards and that 

are based on more current understanding of good practice.75 

 

O ISEAL Standard Setting Code leva em conta, portanto, o Código de Boa Conduta do 

Acordo TBT e o ISO/IEC Guide 59: Code of Good Practice for Standardization, a fim de 

garantir os objetivos da ISEAL e evitar a duplicação das recomendações sobre como os 

padrões devem ser gerados, aumentando a consistência entre eles e, portanto, diminuindo 

disparidades e aumentando a eficiência das medidas. 

A seguir, será feita análise qualitativa sobre os PPS que incidem sobre o etanol, desde 

sua produção, mapeando quais as principais características de quem emite e qual o recorte 

temático. 

                                                 

75 ISEAL, Setting Social and Environmental Standards, ISEAL Code of Good Practice, p. 5. Disponível em: 

<https://www.isealalliance.org/sites/default/files/ISEAL%20Standard%20Setting%20Code%20v6%20Dec%202

014.pdf >. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
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3 PPS EM ETANOL  

 

A produção e uso de biocombustíveis, sejam como combustíveis puros, seja em 

porcentagem obrigatória nos combustíveis fósseis, está diretamente relacionada à economia 

verde e ao uso sustentável de recursos energéticos. Brasil e EUA, dois grandes produtores de 

biocombustíveis, comprometeram-se publicamente com a ampliação do uso de energia 

renovável, garantindo, em declaração conjunta76, que as fontes não exauríveis representarão 

20% de suas matrizes energéticas até o ano de 2030. Postura semelhante é adotada pela União 

Europeia. O investimento em matrizes energéticas renováveis tem sido uma tendência 

irreversível nos últimos. 

Assim como vêm acontecendo com outras culturas, como a de café, cacau e banana, a 

produção de etanol em conformidade com critérios ambientais, que envolvam desmatamento 

zero, critérios rígidos para o balanço de emissões de GEEs, uso de insumos, pegada hídrica, 

proteção da biodiversidade e cumprimento das Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e das leis trabalhistas brasileiras têm sido requisito fundamental para a 

comercialização do produto como commodity. E os PPS possuem papel fundamental no 

estabelecimento desses parâmetros. 

Cinco entidades de PPS (4C Association, Fairtrade International, Organic, Rainforest 

Alliance/SAN e a UTZ Certification) incidiram sobre uma média de 2,7 milhões de hectares 

da produção de café no mundo em 201377. O gráfico extraído do relatório do ITC mencionado 

acima, presente no Anexo 1, demonstra que, para as oito commodities selecionadas, cana-de-

açúcar incluída, os padrões voluntários de sustentabilidade têm sido adotados por uma parcela 

territorial cada vez maior com o passar dos anos. 

Demonstrada a tendência à adoção dos PPS, a segunda parte deste trabalho, portanto, 

pretende, inicialmente, demarcar a relevância do etanol para as exportações brasileiras. 

Estabelecida a relevância do tema, após revisão de literatura sobre a seleção de parâmetros 

para análise, far-se-á breve descrição dos polos emissores dos padrões e certificações que 

incidem atualmente nas exportações de etanol brasileiras. 

 

 

                                                 

76 Ver Declaração Conjunta Brasil-Estados Unidos sobre Mudança do Clima, de 30 de junho de 2015. 
77 ITC, The State of Sustainable Markets 2015, p. 25. Disponível em: < http://www.intracen.org/publication/The-

State-of-Sustainable-Markets/>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 



 

 

41 

3.1 IMPORTÃNCIA ECONÔMICA DO ETANOL BRASILEIRO  

 

O açúcar é um produto de cultura tradicional no Brasil. Introduzido como primeira 

cultura de exportação do ciclo de assentamento pelos portugueses, a cana-de-açúcar foi o 

primeiro produto, espécie alienígena, cultivado em larga escala. Sua produção foi 

predominante, inicialmente, na região nordeste do país, deslocando-se, posteriormente, para a 

região sudeste. Na atualidade, a produção de açúcar está inserida em complexos 

sucroalcooleiros, que são dedicados à produção de açúcar, de derivados e de etanol. Na 

produção sucroalcooleira, segundo dados Sistema de Análise das Informações de Comércio 

Exterior (Alice Web)78, merece destaque a região centro-sul, que, nos últimos 5 anos, nunca 

foi responsável por menos que 91,97% da produção brasileira, conforme tabela 2, no Anexo 

1. 

Segundo o Ministério da Agricultura e Planejamento (MAPA), a produção do etanol 

brasileiro advindo da cana-de-açúcar, impulsionado pelo crescimento do consumo interno, 

tem projeções, para 2019, de 58,8 bilhões de litros, mais que o dobro da registrada em 2008. 

O consumo interno está projetado em 50 bilhões de litros; e as exportações, em 8,8 bilhões79. 

O etanol brasileiro exportado para a União Europeia (UE), em específico, deve cumprir ainda 

com requisitos das Diretivas 2009/28/CE e 2009/30/CE, ou cumprir com algum dos padrões 

voluntários previstos e autorizados pelas Diretivas em questão. A UE possui comitê para 

análise das entidades emissoras dos PPS para as diretivas em questão, com o fim de assegurar 

o cumprimento dos requisitos ambientais necessários diante das exigências do mercado 

interno europeu.  

Em relação às exportações, conforme gráficos 2 e 3 no Anexo I, nota-se que os 

principais parceiros brasileiros durante os últimos cinco anos são os EUA e a UE – e que 

houve uma queda nas exportações e no valor por litro do etanol desde 2012. Para o mercado 

global de etanol, Brasil e Estados Unidos continuam como os principais agentes, 

concentrando cerca de 80% de sua produção e comercialização. Segundo o MDIC, as 

exportações brasileiras do biocombustível totalizaram 1,9 bilhão de litros em 2015, 26% 

superior à do ano anterior (1,4 bilhão). Há um intenso fluxo de importação e exportação entre 

Brasil e EUA – nosso principal destino e de quem mais importamos etanol. Segundo o 

                                                 

78 Sistema de dados online. Disponível em: <http://aliceweb.mdic.gov.br/.>. Acesso em: 29 de novembro de 

2016. 
79 MAPA, Cana-de-açucar. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar>. 

Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
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Ministério de Minas e Energia (MME), o etanol brasileiro, advindo da cana-de-açúcar, é 

considerado como um biocombustível avançado pela legislação norte-americana e atende à 

demanda anual específica para esta categoria definida pela lei Energy Independence and 

Security Act – EISA de 2007. Em contrapartida, os Estados Unidos superaram as exportações 

brasileiras pelo segundo ano consecutivo. O Brasil permaneceu como um dos seus principais 

mercados consumidores, importando 0,5 bilhão de litros em 2015 (MDIC, 2016)80.  

Em relação à UE, segundo o MME, permanece o compromisso do bloco com o uso de 

biocombustíveis, através da Diretiva 2009/28/CE, que estabelece metas indicativas de 10% 

nos consumos finais automotivo e 20% da matriz energética total, em 202081. Em abril de 

2015, o bloco estabeleceu, para 2030, uma meta de mitigação de emissão de gases de efeito 

estufa de até 40% comparada com os níveis de 1990 e de eficiência energética e participação 

de renováveis no consumo final energético em até 27%82. 

Ou seja, a UE também se encontra em um momento de demanda de energias 

renováveis – e, conforme mencionado acima, os biocombustíveis de soja, milho ou etanol a 

serem exportados para a UE devem cumprir com suas duas Diretivas, que preveem a adoção 

alternativa a padrões e esquemas voluntários emitidos por entidades não governamentais que 

forem aprovadas por suas comissões. Portanto, ainda que o etanol brasileiro seja produzido de 

acordo com todas as regulamentações brasileiras, mas que não tem um selo aceito pela UE, 

não pode entrar no mercado europeu.  

É importante ponderar que parte dos requisitos exigidos em um padrão representa nada 

mais do que o cumprimento das leis nacionais sobre os critérios exigidos (leis trabalhistas, por 

exemplo), enquanto outra parte visa a garantir o cumprimento de critérios que vão além da lei. 

Essa distinção é de extrema relevância quando se questiona a responsabilidade dos países 

diante dos padrões privados. 

 

                                                 

80 EPE – Empresa de Pesquisa Energética do Ministéro de Minas e Energia, Análise de Conjectura dos 

Biocombustíveis  - Boletins Periódicos, Ano de 2015, p. 43. Disponível 

em:<http://www.epe.gov.br/Petroleo/Documents/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombus

t%C3%ADveis%20-

%20boletins%20peri%C3%B3dicos/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADv

eis1%20-%20Ano%202015.pdf>. Acesso em: 29 de novembro de 2016.  
81 Idem, p. 44. 
82 UE, 2014. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social 

Europeu e ao Comitê das Regiões. Um quadro político para o clima e a energia no período de 2020 a 2030. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0015>. Acesso em: 29 de 

novembro de 2016. 

http://www.epe.gov.br/Petroleo/Documents/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADveis%20-%20boletins%20peri%C3%B3dicos/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADveis1%20-%20Ano%202015.pdf
http://www.epe.gov.br/Petroleo/Documents/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADveis%20-%20boletins%20peri%C3%B3dicos/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADveis1%20-%20Ano%202015.pdf
http://www.epe.gov.br/Petroleo/Documents/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADveis%20-%20boletins%20peri%C3%B3dicos/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADveis1%20-%20Ano%202015.pdf
http://www.epe.gov.br/Petroleo/Documents/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADveis%20-%20boletins%20peri%C3%B3dicos/An%C3%A1lise%20de%20Conjuntura%20dos%20Biocombust%C3%ADveis1%20-%20Ano%202015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0015
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3.2 PARÂMETROS E JUSTIFICATIVAS 

 

Conforme abordado no Capítulo 1, existe o argumento, levantado pelos atores 

responsáveis por sua elaboração, de que a adoção e implementação dos PPS resultam em 

impactos positivos nas esferas sociais, econômicas, ambientais e uma melhora na qualidade 

de vida de produtores, consumidores e comunidade global, inter e intrageracional.  

A questão que tem sido estudada por parte da doutrina é como medir se o impacto 

aludido existe, como mensurá-lo, e como compará-lo. O custo da implementação desses 

padrões é superado pelo benefício de sua adoção? Esses impactos vão além do resultado que 

poderia ser ou era obtido via atuação estatal ou centralizada internacionalmente?  

Segundo estudo da ISEAL, de 2008, a maioria dos estudos sobre avaliação dos 

impactos resultou de esforços isolados em cadeias ou produtos específicos, e sofrem da falta 

de dados para análise comparada e conclusões sistêmicas83. Estudos empíricos também têm 

sido criticados em sua fragmentação pela doutrina, que apontam que o uso de diferentes 

métodos e análise em diferentes questões podem gerar resultados enviesados84. Ademais, 

alguns estudos de impacto em setores específicos  

Não obstante esses empecilhos mencionados, o presente estudo irá trilhar análise 

empírica, usando indicadores já consolidados para este campo específico de estudos, a fim de 

permitir análise comparativa entre este trabalho e demais estudos sobre PPS. O objetivo deste 

trabalho, entretanto, não é fazer um estudo de impactos econômicos ou ambientais, tampouco 

universalizar ou generalizar os achados. O objetivo deste trabalho é correlacionar dados 

oficiais dos padrões privados que incidem sobre a cadeia de produção de etanol brasileiro e 

comparar número de atores, transparência da auditoria e avaliação de conformidade com a 

localização geográfica dos principais destinos de exportação do etanol brasileiro.  

Análise empírica qualitativa irá, portanto, abordar (i) a localização geográfica da sede 

da entidade ou polo emanador de PPS, esquemas de auditoria ou acreditação; (ii) a 

necessidade de auditorias e avaliações de conformidade, seu tipo e frequência esperada; (iii) a 

existência de certificados; (iv) a composição dos atores; (v) obrigatoriedade de ser membro; 

(vi) observação de demais padrões internacionais; e (vii) quantidade de normas por assunto. 

                                                 

83 ISEAL, State of the art in measuring the impacts of social and environmental standards - How it is being 

measured, London, 2008, p. 5. Disponível em: < 

http://www.isealalliance.org/sites/default/files/R081_ISEAL_Measuring_Impacts_of_Standard_Systems_Public

_Summary_Jan09.pdf >. Acesso em: 29 de novembro de 2016 
84 BLACKMAN, A.; RIVERA, J., The evidence base for environmental and socioeconomic impacts of 

'sustainable' certification. Resources for the future, Washington, 2010, p. 2. 
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Feita a análise, será feita uma classificação numérica entre os PPS por destino de exportação. 

Os tópicos serão definidos a seguir. 

A localização geográfica da sede da entidade ou polo emanador de PPS, esquemas de 

auditoria ou acreditação foi dividida em continentes – América do Norte, América do Sul, 

África, Ásia, Europa, Oceania. Apenas foram computados, para análise, a localização 

geográfica da sede dessas instituições. Não foi considerada a localização geográfica de demais 

escritórios, se existentes, e tampouco a nacionalidade da composição dos membros. Este dado 

será relevante para a avaliação, no próximo capítulo, da correlação entre principais parceiros 

comerciais e polos de emissão de PPS. 

A necessidade de auditorias ou avaliações foi analisada conforme os manuais de 

procedimento de cada uma das entidades. Alguns esquemas de certificação são meramente 

declaratórios ou em caráter de recomendações, sem a intenção de auferir eficiência ou 

performance – e estes foram considerados como esquemas que não possuem previsão de 

auditorias. As auditorias foram divididas em duas categorias. A primeira consiste na junção de 

self-assessement, composta por alguma forma de autoanálise, relatório ou declaração e 

auditoria de segunda parte, feita pelo próprio corpo de auditores e pessoal da certificadora em 

questão. A segunda consiste em auditoria de terceiras partes, necessariamente realizada por 

auditores independentes. Doutrina considera graus diferentes de transparência relacionados às 

previsões de auditoria. Quanto à diferentes previsões de frequência requerida para auditorias, 

foi considerada a menor frequência possível para os primeiros três anos de certificação. 

Auditorias-surpresa não foram consideradas para computar a frequência mínima, dada sua 

inconsistência temporal.  

Os dados sobre certificados consideram, caso existente um selo ou certificação, o 

período mínimo pelo qual o selo é válido e pode ser usado pelo do produtor, varejista ou 

demais interessados em obter a certificação específica antes que novas auditorias sejam 

necessárias. Esse dado será interpretado em conjunto com as auditorias e comporá análise 

sobre indicação de transparência e legitimidade dentro das instituições não governamentais, 

no próximo capítulo. 

A composição dos atores foi subdividida em seis grupos e teve por base a presença de 

um ou mais representantes no Conselho Administrativo, Conselho Executivo ou outro órgão 

responsável pela tomada de decisões e estabelecimento de diretrizes, direcionamento e, em 

última instância, aprovação das normas elaboradas quando da data da pesquisa – novembro de 

2016. Os seis grupos são: produtores; varejistas; consumidores e associações de proteção ao 

consumidor; demais ONGs que atuam sobre qualidade de produtos, proteção da vida animal, 
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vegetal e humana, proteção das populações locais e demais tópicos de sustentabilidade; 

centros de pesquisa e instituições de ensino; bancos e instituições financeiras e representantes 

do governo. Produtores, para este estudo, são os fornecedores à jusante da cadeia de insumos, 

associações e cooperativas. Varejistas são as grandes redes de distribuição e intermédio entre 

produtores e consumidores. Incluem-se as associações e corporações. Consumidores são os 

agentes da sociedade que irão consumir o produto em sua forma final e gerar a demanda. Pode 

ser, no caso do etanol, o próprio indivíduo e associações de proteção ao consumidor, como 

também empresas e associações que se comportem economicamente como consumidor final. 

As ONGs que atuam sobre qualidade de produtos, proteção da vida animal, vegetal e humana, 

proteção das populações locais e demais tópicos de sustentabilidade abarcam agentes do 

terceiro setor que atuam na sociedade. Centros de pesquisa e instituições de ensino incluem 

universidades, centros e institutos de pesquisa e resultados de pesquisas e conferências 

temáticas no meio técnico científico. Bancos e instituições financeiras abarcam tanto as 

entidades privadas quanto as estatais, e incluem bancos de investimento, agências de crédito, 

corretoras de valores mobiliários e setores investidores. Por fim, representantes de governos, 

para esta pesquisa, são quaisquer membros, funcionários ou representantes de qualquer 

entidade autárquica ou ente administrativo, imbuído ou não de mandato técnico.  

Não foram consideradas, para esta análise, outras entidades de elaboração de padrões e 

esquemas individualmente, tais como bancos ou outras instituições financeiras. A coleta dos 

dados foi feita via análise dos órgãos internos dessas instituições com poderes e competência 

para elaborar ou influenciar a criação desses padrões. Esse dado também irá compor a análise 

sobre transparência e legitimidade. 

O próximo item observado refere-se à obrigatoriedade de ser membro para a obtenção 

da certificação. Algumas entidades oferecem patamares diferenciados para esquemas de 

auditoria, frequência de avaliações de conformidade, previsão ou não de auditorias-surpresa e 

duração de validade da certificação. Para estas, não foi considerada a obrigatoriedade de ser 

membro. A obrigatoriedade refere-se somente aos esquemas que exigem que as partes 

interessadas sejam membros para a obtenção do certificado. Esse aspecto foi considerado 

relevante para a pesquisa por indicar abertura do processo de adoção e por ser critério da 

OMC para ser considerado padrão internacional – aspecto que será abordado com maior 

profundidade no Capítulo 4. 

A observância de Padrões Internacionais na composição dos PPS analisados refere-se 

à normas base da OIT, ISO, associação e adoção dos Códigos da ISEAL, e respeito às 

instituições elencadas no Acordo sobre SPS da OMC: Codex Alimentarius, FAO International 
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Plant Protection Convention (IPPC) e World Organization for Annual Health (OIE). Esse 

critério será relevante para análise da coerência e convergência regulatória. 

Os assuntos selecionados no item (vii) são os pré-abordados pelo ITC e UNFSS. São 

eles: Meio Ambiente, Social, Gestão, Qualidade e Ética.  

Dentro de Meio Ambiente, estão as normas que incidem sobre biodiversidade, carbono 

e mudanças climáticas, gestão florestal, gestão de solo, gestão de água, gestão de resíduos, 

uso de terras, produção orgânica e uso de energias renováveis na produção. Abordadas em 

Social, estão as normas que incidem sobre trabalho infantil, direitos trabalhistas, saúde e 

segurança do trabalho, práticas empregatícias, questões de gênero, comunidades locais e 

aplicação das 8 convenções-base da OIT. Dentro de Gestão, encontram-se as normas que 

incidem sobre produtividade, desenvolvimento econômico e finanças e investimento. Dentro 

de Qualidade, há as normas sobre processos e métodos de produção, armazenamento e 

qualidade final do produto. Por fim, dentro de Ética, há normas que versam sobre 

anticorrupção, antissuborno, benefícios ou contribuições de origem política, benefícios ou 

contribuições caritativos, patrocínio, doações e presentes, relações entre parceiros comerciais, 

e avaliação de diligência (due-diligence).  

Todos os cinco tópicos foram subdivididos em itens para ação imediata, itens para 

implementação obrigatória num calendário de até cinco anos (englobando obrigações que 

devem ser cumpridas até um, três e cinco anos) e recomendações. Esse critério será relevante 

para a análise de possíveis custos de adequação prévios e necessários, em oposição aos custos 

de adequação após contato com a entidade, e amparados pelo arcabouço técnico. 

Cabe ressaltar que não foi realizada a quantificação dos custos do produtor, empresa, 

setor e demais interessados em adquirir determinado certificado ou selo. A determinação do 

custo para adequação possui, por si só, muitas variáveis; e, para quantificar e precificar os 

custos humanos, é necessário conhecimento avançado em econometria. Incluir-se-iam nos 

custos monetários e sociais envolvidos, ao menos, (i) a adequação de infraestrutura e 

tecnologia prévia à certificação dos esquemas e padrões; (ii) o treinamento de pessoal e 

alteração de gestão; (iii) a contratação de cada etapa necessária da auditoria; (iv) a seleção e 

frete de amostras; (v) a aquisição do direito de uso do rótulo ou selo na produção; (vi) o custo 

anual de filiação ou associação à entidade em questão, caso mandatória. Ademais, cada um 

desses fatores sofre variações conforme a localização geográfica, a receita da empresa, a 

quantidade de trabalhadores empregados por parte dos interessados. Por fim, a maioria das 

entidades não governamentais produtoras de PPS sobre etanol exportado pelo Brasil apenas 

apresentam custo fixo médio ou esperado após análise de uma situação concreta. Cabe 
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ressaltar, no entanto, que os custos para adequação são altos e anuais, com pouca 

transparência e inconsistência entre auditores, sem harmonização ou equivalência, gerando 

fadiga entre auditorias. 

 

 

3.2 ROL DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ABORDADAS  

 

A Tabela 2, no Anexo I, mostra os 219 padrões que são utilizados para aferir o 

cumprimento de valores e aspetos ambientais, sociais e culturais abordados pelo ITC. Destes, 

124 tratam especificamente de produtos agrícolas. Segundo o ITC, o exportador brasileiro 

deve respeitar mais de 30 critérios de 23 entidades diferentes para conseguir exportar seu 

biocombustível para o globo. Destes, segundo o ITC, 25 incidem no comércio com a América 

do Norte, e 28 incidem sobre o comércio com a União Europeia85. 

São eles: Alliance for Water Stewardship (AWS); Bonsucro; Business Social 

Compliance Initiative Code of Conduct (BSCI); Carbon Trust Product Footprint Certification 

(CTC); Climate, Community & Biodiversity Alliance Standards (CCB) Standards; EcoVadis; 

Ethical Trading Initiative (ETI); Equitable Origin LLC (EO); Fair for Life (FfL); Fair Labor 

Association Workplace Code of Conduct (FLA); Guide on Social Responsibility for Chinese 

Int Contractors (CHINCA); Global Reporting Initiative (GRI); Global Social Compliance 

Programme (GSCP) – Environments levels 1, 2 and 3; Initiative Clause Sociale (ICS); ISCC 

EU e ISCC PLUS; LIFE Certification; OECD Guidelines for Multinational Enterprises; 

Rountable on Sustainable Biomaterials (RSB); SedEx Global Supplier Ethical Data Exchange 

e SedEx Members Ethical Trade Audit (SMETA); Social Accountability International 

SA8000 (SA); UN Global Compact (UNGC); Verified Carbon Standard (VCS); World Fair 

Trade Organization Guarantee System (WFTO);  

Um dos pontos em comum entre todas essas entidades é o apoio técnico que a entidade 

fornece após o início do contrato de adequação. A consultoria técnica varia desde a 

elaboração de foros específicos de diálogo e transparência à treinamento in loco de pessoal e 

análise para adequação de sistemas de gerenciamento e infraestrutura. É seguro afirmar, 

portanto, que parte dos serviços adquiridos ou contratados pelos aspirantes à certificação é de 

algum nível de assistência técnica. 

                                                 

85 Conforme dados recolhidos em www.standardmao.org. 
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 Segue, abaixo, uma breve descrição de cada uma dessas entidades emissoras de PPS. 

A Alliance for Water Stewardship (AWS) é uma organização multi-stakeholder, com 

sede em Londres, e tem por foco a mitigação de riscos relacionados a recursos hídricos e o 

desenvolvimento de administração desses mesmos recursos, com quatro objetivos: boa 

governança hídrica, melhoramento no equilíbrio hídrico, melhoramento na qualidade da água 

e melhorias na qualidade e saúde de áreas hídricas relevantes. Sua origem advém de um grupo 

de 15 membros, chamado International Standard Development Committee, com 

representantes do comércio e serviços referentes aos recursos hídricos, sociedade civil e 

agências públicas ao redor do globo. Seu processo de elaboração dos standards contou com 

submissões de sugestões online86. 

A Bonsucro surgiu da Better Sugarcane Initiative, uma entidade sem fins lucrativos, 

com sede em Londres, também multi-stakeholder, dedicada a reduzir o impacto ambiental e 

social da produção de cana-de-açúcar. Seus membros fazem parte da sociedade civil, (WWF), 

consumidor final (Coca-Copa e Pepsi Co), Produtores (Donovale Farm e Copersucar), setores 

industriais (EID Parry) e Interemdiários (CSC Sugar). O PPS Bonsucro é um dos PPS 

aprovados pelas diretivas europeias Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC e Fuel 

Quality Directive (FQD) 2009/30/EC87.  

A Business Social Compliance Initiative (BSCI) é uma iniciativa que engloba 1.252 

varejistas, e tem por foco condições de trabalho nas cadeias de insumo. Com sede em 

Bruxelas, o foco da BSCI é seu código de conduta, abordando tópicos sociais, em ética e em 

gestão, e com foco em auditorias88. 

A Carbon Trust Certification é acreditada pelo United Kingdom Accreditation Service 

(UKAS) e pela ISO 14065:2007 para realizar auditorias e certificar a emissão de gás de efeito 

estufa (GEE) e quantificar pegadas de carbono. O atual presidente da associação, James 

Smith, foi presidente da Shell UK. Os membros do conselho englobam profissionais que 

atuam em empresas de combustíveis, como a BP, Shell, empresas focadas em branding e 

marketing, como Dragon Rouge, e membros da academia - King’s College89.  

Os Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards são resultado da CBB 

Alliance, que é uma organização privada sem fins lucrativos e composta por outras entidades 

                                                 

86 Disponível em: http://www.allianceforwaterstewardship.org/about-aws.html. Acesso em: 29 de novembro de 

2016. 
87 Disponível em: http://bonsucro.com. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
88 Disponível em: http://www.bsci-intl.org/. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
89 Disponível em: https://www.carbontrust.com/about-us/our-board/. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

http://bonsucro.com/
http://www.bsci-intl.org/
https://www.carbontrust.com/about-us/our-board/
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não governamentais, corporações e institutos de pesquisa com fins de mitigar danos ao solo e 

elaborar diretivas para gestão sustentável da terra e conservação da biodiversidade, prevenção 

das mudanças climáticas, inclusão das comunidades locais e tradicionais. Sua sede é em 

Virginia, EUA, e é composta pelas entidades Conservation International, CARE, The Nature 

Conservancy, Rainforest Alliance, e a Wildlife Conservation Society90.  

A EcoVadis, com sede em Paris, tem por foco as cadeias globais de produção e valor. 

Composta por empresários, institutos de pesquisa privados e consultorias, a entidade é uma 

rede de consultoria que não faz avaliações ou auditorias in loco – faz um sistema de pontos e 

objetivos a serem aplicados pela cadeia de produção91. Para a assessoria, paga-se a inscrição e 

é feita a avaliação com base anual. 

A Equitable Origin LLC (EO) é uma entidade privada, criada em 2009 com sede em 

Nova Iorque, EUA, formada por um conjunto de empresas, representantes de governos e 

academia e profissionais especializados em criar padrões, que foca em comunidades locais, 

boas práticas e melhorias no fornecimento à montante de óleo e gás como combustíveis. 

Possui seu próprio padrão: EO100™ Standard. O padrão funciona em três etapas e estabelece 

critérios para avaliação de responsabilidade social e práticas ambientais para exploração e 

produção de combustíveis92.  

A Ethical Trading Initiative (ETI) é uma entidade composta por várias empresas, 

redes de supermercado e outras varejistas, bem como sindicatos e ONGs que trabalham com 

práticas trabalhistas e condições dignas de trabalho. Sediada em Londres e criada em 1998, o 

organismo não governamental possui um Código, que tem por base as convenções da ILO e 

foca em cadeias de produção93. Também é uma certificadora. 

A Fair for Life é uma junção entre Swiss Bio-Foundation e o Institute for 

Marketecology (IMO) para estabelecer padrões sociais e de trabalhistas desde 2006, com sede 

na Suíça. A Bio-Foundation é uma organização sem fins lucrativos suíça que surgiu entre o 

meio acadêmico e as associações de produtores para a sustentabilidade e a regulação da 

produção orgânica. O IMO é o órgão de certificação autorizado pela Bio-Foundation para 

realizar todos os processos e procedimentos de conformidade, investigação e auditoria. A Fair 

                                                 

90 Disponível em: http://www.climate-standards.org/about-ccba/. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
91 Disponível em: http://www.ecovadis.com/partners/. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
92 Disponível em: https://www.equitableorigin.org/about-us/overview/our-story/. Acesso em: 29 de novembro de 

2016. 
93 Disponível em: http://www.ethicaltrade.org/about-eti/why-we-exist/etis-origins. Acesso em: 29 de novembro 

de 2016. 

http://www.climate-standards.org/about-ccba/
http://www.ecovadis.com/partners/
https://www.equitableorigin.org/about-us/overview/our-story/
http://www.ethicaltrade.org/about-eti/why-we-exist/etis-origins
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for Life carrega, portanto, a capacidade de certificação e ainda estabelece os próprios 

padrões.94 

A Fair Labor Association é fruto de parceria entre empresas, universidades, sociedade 

civil e ONGs, criada em 2002 com sede em Washington, para a proteção de direitos 

trabalhistas, baseada nos EUA. Estabelece um código de conduta, que também tem por base 

as convenções da OIT. Possui, ainda, um processo de auditoria e certificação. Seus 18 

membros do Conselho são divididos em 9 representantes de universidades, 9 representam 

ONGs, e os outros 9 são empresas95. 

O Global Social Compliance Programme (GSCP) é uma entidade cujo processo de 

certificação tem por foco empresas e cadeias globais de valor e produção, com ênfase em 

questões sociais, trabalhistas e ambientais em cadeias globais de produção. A organização 

possui uma plataforma para troca de informações entre clientes certificados, alegando 

fomentar a transparência entre cadeias que utilizam os mesmos fornecedores de insumos. 

A Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors é um padrão 

voluntário – e, por advir de um país onde a produção normativa é altamente centralizada, é 

um padrão com participação pública na composição dos membros do conselho – a China 

International Contractors Association (CHINCA), que é a única associação nacional 

autorizada a realizar investimentos esternos e contratos internacionais. O guia estabelece 

parâmetros para nivelar a responsabilidade social das indústrias chinesas ou que atuem na 

China como consumidor intermediário ou final. Neste sentido, o etanol e demais combustíveis 

entram tanto como bens para consumo final quanto produtos intermediários na cadeia global 

de valor e produção. A CHINCA é composta por 1,500 empresas cujo comércio cobre 95% 

dos negócios e serviços trabalhistas da China no mundo96. 

O Global Reporting Iniciative, por sua vez, não tem por foco a academia – é uma 

entidade desenvolvida por empresas e produtores, criada em Boston e com sede em 

Amsterdam, em 1998, com foco em questões éticas, sociais e trabalhistas em cadeias globais 

                                                 

94 Disponível em: http://www.fairforlife.org/, http://www.bio-stiftung.ch/, e http://www.imo.ch/. Acesso em: 29 

de novembro de 2016. 
95 Disponível em: http://www.ethicaltrade.org/about-eti/why-we-exist/etis-origins. Acesso em: 29 de novembro 

de 2016. 
96 Disponível em: http://www.chinca.org/cms/sites/shzr2/index.jsp. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

http://www.bio-stiftung.ch/
http://www.imo.ch/
http://www.ethicaltrade.org/about-eti/why-we-exist/etis-origins
http://www.chinca.org/cms/sites/shzr2/index.jsp
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de produção. Estabeleceu as próprias guias, chamadas “G4”, em 2013, depois de consultas 

abertas, e mecanismo de self-assessment97. 

A Initiative Clause Sociale (ICS) foi criada em 1998, por três grandes varejistas 

francesas que integram o conglomerado French Federation of Retail and Distribution 

Companies (FCD). A entidade, com sede em Paris, é composta atualmente por 20 varejistas, 

em sua maioria europeus. As atividades normativas circundam condições de trabalho, 

responsabilidade trabalhista e social e seus limites, por parte dos varejistas. A ICS se vale de 

um arcabouço internacional (normas da OIT) e normas locais e nacionais para elaborar 

auditorias – e faz parte da plataforma do GSCP, abordado acima98.  

A Lasting Initiative For Earth (LIFE) Certification é um padrão privado brasileiro, 

criado em 2009, originalmente entre a AVINA, O Boticário Foundation for Nature Protection, 

a Editora Posigraf e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental 

(SPVS). Hoje, integra a iniciativa da ONU, abordada abaixo. A LIFE trabalha com 

certificação e auditoria nos campos de gestão de recursos humanos e manutenção da 

biodiversidade, avaliando performance99.  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma 

organização internacional integrada, atualmente, por 42 países que concentram a maior parte 

do PIB mundial. Os padrões voluntários e as recomendações da OCDE para multinacionais e 

cadeias globais de produção e valor têm por foco questões de qualidade, social, ética e gestão. 

As diretrizes e recomendações centram-se em auxiliar os países membros em relação às 

atividades intra e extra-fronteiriça dessas multinacionais. Não há certificação ou auditorias. 

Pode-se dizer que as diretrizes almejam ser referência para outras entidades100. 

O Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) é uma iniciativa formada em 2007, 

com sede em Genebra, formada por produtores, empresas, academia e representantes do 

terceiro setor para regulamentar a produção, uso, processamento e transporte de biomateriais. 

O escopo original englobava apenas biocombustíveis para transporte, e em 2013 passou a 

                                                 

97 Disponível em: https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-

history/Pages/GRI's%20history.aspx. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
98 Disponível em: http://www.ics-asso.org/index.php?id=13&L=2. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
99 Disponível em: http://institutolife.org/en/instituto-life/quem-somos/. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
100 Disponível em: http://www.oecd.org/corporate/mne/. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
http://www.ics-asso.org/index.php?id=13&L=2
http://institutolife.org/en/instituto-life/quem-somos/
http://www.oecd.org/corporate/mne/
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incluir biomateriais e outros derivados de biomassa e biogás, para energia, ou bioquímicos, 

como óleos e bioplásticos101. 

A Sedex é uma organização privada, fundada em 2004 por um grupo de varejistas 

britânicos com o escopo de uniformizar e unificar os diversos padrões, auditorias, análises e 

certificações incidindo à montante na cadeia de fornecimento, e direcionar os avanços de 

novos padrões. A organização tem processo de certificação e de auditoria distintos, ambos 

incidindo sobre ética e boas condutas nas cadeias globais de fornecimento. A entidade possui 

uma plataforma colaborativa para a coleta de dados a respeito dos fornecedores, o que 

efetivamente auxilia em processos de transparência e minimiza os riscos dos varejistas, 

protegendo a reputação e a imagem dessas empresas ao desligá-las de fornecedores que não 

cumprem com os certificados, e pressionando a adoção dessas normas pelos produtores. O 

guia prático de boas práticas de auditoria Sedex Members Ethical Trade Audit Best Practice 

Guidance (SMETA BPG) foca a consistência nos processos de avaliação, apesar de não 

certificar auditores ou órgãos de acreditação102. 

O International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), criado em 2010 com 

sede em Colônia, na Alemanha, declara-se como multi-stakeholder, contando com 80 

membros e representantes entre 250 associações internacionais, empresas, institutos de 

pesquisa e ONGs na Europa, Américas e Sudoeste Asiático. Possui dois grandes selos de 

certificação – ISCC EU e ISCC PLUS –, que, por sua vez, englobam uma dezena de 

subtópicos e subcertificações103. Em relação à sustentabilidade da infraestrutura e às 

dinâmicas da área de produção, há o ISCC EU e PLUS 202. Em relação à rastreabilidade, 

frete e cadeias de custódia, ISCC EU e PLUS 203, 204-01, 204-02. Adicionalmente, há 

recomendações que excedem os esquemas-base e sua complementação, apresentados em 

módulos pela ISCC, para, por exemplo, baixa emissão de gás de efeito estufa ou alguma 

medida específica de proteção à biodiversidade. 

O Social Accountability International (SAI) é uma entidade formada em 1997, com 

sede em Nova Iorque, cujo foco é a criação de padrões em direitos trabalhistas e dignidade no 

trabalho. A mesa diretora é composta por antigos e atuais membros do governo norte-

                                                 

101 Disponível em: http://rsb.org/about/organization/rsb-board-of-directors/. Acesso em: 29 de novembro de 

2016. 
102 Disponível em: http://www.sedexglobal.com/about-sedex/corporategovernance/members-of-the-board/. 

Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
103 Disponível em: http://www.iscc-system.org/en/certification-process/isccsystemdocuments/iscc-eu/ . Acesso 

em: 29 de novembro de 2016. 

http://rsb.org/about/organization/rsb-board-of-directors/
http://www.sedexglobal.com/about-sedex/corporategovernance/members-of-the-board/
http://www.iscc-system.org/en/certification-process/isccsystemdocuments/iscc-eu/
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americano, instituições financeiras, cofundadores de outras entidades não governamentais 

emissoras de padrões voluntários, e empresas de consultoria e acreditação. Elaborou o próprio 

padrão, SA 8000, a ser usado por governos e empresas ao redor do globo.  Ainda que haja 

certificação, as auditorias são realizadas por uma terceira empresa específica, acreditada pela 

SAI para abordar o SA 8000 e que faz parte do mesmo conglomerado societário104. 

O UN Global Compact, com sede em Nova Iorque, tem por objetivo auxiliar empresas 

a atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável, fomentando um foro de discussão e 

elaborando diretrizes não vinculantes e recomendações. A aceitação e o comprometimento ao 

UNGC se dá por meio de self-assessment, com envio de um relatório por parte da empresa 

interessada em participar da entidade. As empresas-parte podem participar da elaboração e da 

revisão das futuras normas e, ainda, participar como hubs de uma série medidas internacionais 

e locais para fomento de sustentabilidade. Assim como as diretrizes da OCDE, o UNGC não 

mede performance, e não há certificação ou auditorias. Pode-se dizer que as diretrizes 

almejam ser referência para outras entidades. A submissão à ONU garante não só o acesso aos 

foros de discussão temáticos, mas, também, visibilidade e credibilidade das entidades e 

empresas ali arroladas. Um dos comitês debate a harmonização e reconhecimento mútuo entre 

certificados, certificadores e auditorias105. 

O Verified Carbon Standard (VCS), criada em 2005, com sede em Washington, por 

ambientalistas, acadêmicos e empresas, é uma entidade que certifica a qualidade e veracidade 

dos créditos de carbono nos mercados internacionais. Projetos que usem os padrões e 

requerimentos do VCS são auditados por empresas terceiras, e se aprovados constam de uma 

base de dados central106. 

A World Fair Trade Organization (WFTO), criada em 1989 sob o nome International 

Federation of Alternative Traders (IFAT), após a aceitação de representantes de produtores e 

cooperativas pelas associações varejistas e redes de mercados alemães. Com sede em 

Amsterdam, conta atualmente com 324 organizações em mais de 70 países, formada por 

cooperativas, varejistas e centros de pesquisa, numa rede global de organizações que 

representam a cadeia de suprimento da Fair Trade. Ou seja, é um dos concorrentes da 

FairTrade e Fair Labor Organization, e aborda produtores, comerciantes, exportadores, 

                                                 

104 Disponível em: http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=593 e 

http://www.saasaccreditation.org/. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
105 Disponível em: https://www.unglobalcompact.org/about. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 
106 Disponível em: http://www.v-c-s.org/about-vcs/who-we-are/. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=593
http://www.saasaccreditation.org/
https://www.unglobalcompact.org/about
http://www.v-c-s.org/about-vcs/who-we-are/
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importadores, atacadistas e varejistas, especialmente os últimos. O objetivo da WFTO é 

permitir que pequenos produtores e comunidades melhorem seus meios de subsistência – e 

garantir uniformidade dos insumos e, ainda, diminuir riscos na cadeia. O WFTO atua com 

padrões, monitoramento, campanhas de marketing e políticas de acesso a mercado. Os 

padrões e auditorias são implementados pelo Sistema de Garantia da WFTO, e as empresas 

que se adequarem podem usar o selo em seus produtos. A organização não certifica, no 

entanto, o produto – certifica a performance e a gestão em relação ao uso de energias, ética, 

gestão e práticas sociais. O Padrão usa critérios de conformidade com base nas convenções da 

OIT. O cumprimento aos padrões é feito por relatórios de auto avaliação e auditoria pela 

WFTO, bem como auditoria e monitoramento por empresas independentes. O GS foi 

aprovado e implementado pela WFTO Membership em maio de 2013107. 

Em outra forma de apresentação, no que tange a produção e comércio de etanol, temos 

os padrões com foco em questões sociais e cadeias de fornecimento (BSCI, EO, ETI, FLA, 

FfL, ICS, SAI, WFTO), padrões com foco em questões ambientais e pegada de carbono 

(AWS, CTC, CCB, RSB, ISCC, VCS), padrões que abrangem de forma mais equilibrada 

todos os 5 temas (Sedex, LIFE, GRI, GSCP, CHINCA, EcoVadis e Bonsucro) e 

recomendações de organizações internacionais (UNGC e OCDE). 

Não há ainda estudo que elenque os efeitos comerciais das medidas interpostas por 

essas organizações especificamente sobre o produtor e exportador brasileiro. Todavia, pode-se 

construir um panorama claro: os dois setores em que mais incidem padrões são critérios 

ambientais e sociais, a quase totalidade dos padrões mencionados fazem referência a padrões 

considerados como internacionais e que os padrões competem entre si por mercado. 

As análises serão feitas a seguir. 

                                                 

107 Disponível em: http://wfto.com/about-us/about-wfto. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

http://wfto.com/about-us/about-wfto
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4 IMPACTOS DOS PPS NA PRODUÇÃO DO ETANOL BRASILEIRO 

 

A terceira parte irá analisar de forma transversal os dados obtidos pela classificação 

dos padrões estudados, traçando paralelos com o levantamento feito na primeira parte. Os 

parâmetros abordados são quem produz, onde são produzidos, qual a forma de auditoria, se há 

referência ou adoção de padrões internacionais, necessidade de adesão, custos de adequação e, 

por fim, onde se encontram a maioria das normas e diretrizes: sobre meio ambiente, questões 

sociais, gerenciamento, qualidade ou ética.  

Explorando os dois setores especificamente, temos que a maioria desses esses padrões 

estão em vigor – seguidos de vigor um ano. 

Situação análoga é encontrada nos padrões sociais. Os aspectos mais regulados são as 

relações de emprego, seguida pelas condições de trabalho, cuja incidência é, em sua maioria, 

imediata, ou entrará em vigor dentro de um ano. 

Segue, abaixo, a análise transversal por ponto, conforme exposto no capítulo anterior.  

 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA DA SEDE DA ENTIDADE OU POLO 

EMANADOR DE PPS, ESQUEMAS DE AUDITORIA OU ACREDITAÇÃO 

INCIDENTES NA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ETANOL BRASILEIRO  

 

Conforme gráfico 4 no Anexo I, das 23 entidades analisadas, 6 possuem sede nos 

Estados Unidos (CBB, EO LLC, Fair Labor Association, SAI, VCS e UN Global Impact), 5 

possuem sede na Inglaterra (WAS, Bonsucro, CTC, ETI e Sedex), 4 tem por sede a França 

(EcoVadis, GSC, ICS e OCDE), 2 possuem sede na Suíça (Fair for Life e RSM), outras 2 

possuem sede na Holanda (GRI e WFTO). A Life tem sede no Brasil, Chinca possui sua sede 

na China, ISCC está localizada na Alemanha e, por fim, BSCI tem por sede a Bélgica. Em 

outras palavras, mais de 90% das sedes da entidade ou polo emanador de PPS e outros 

esquemas de auditoria ou acreditação incidentes na produção e exportação de etanol brasileiro 

dividem-se entre EUA e Europa.  

De todos os padrões, aproximadamente 65% concentram-se na Europa, um quarto 

encontra-se nos EUA e menos de 5% estão na Ásia e América do Sul. Em se cruzando os 

dados do local das sedes com os principais destinos de exportação brasileiro, temos que os 

principais parceiros brasileiros para exportação de etanol – EUA e Europa – são também os 

principais polos de regulamentação do assunto. 
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Fica óbvio, portanto, que os principais importadores são, também, os principais polos 

emissores dessas regulamentações não estatais que possuem aplicação de facto mandatórias 

sobre o comércio de etanol brasileiro. 

 

 

4.2 NECESSIDADE DE AUDITORIAS E AVALIAÇÕES DE 

CONFORMIDADE, SEU TIPO E FREQUÊNCIA ESPERADA  

 

As auditorias, conforme critérios elencados no capítulo anterior, foram analisadas em 

dois grandes grupos. No primeiro, incluem-se auditoria de segunda parte, feita pelo próprio 

corpo de auditores e pessoal da certificadora em questão, e self-assessment, que pode ser 

realizado em forma de relatório ou declaração, com ou sem a intenção de avalizar eficiência 

ou performance. Os relatórios sem a intenção de auferir performance foram considerados 

como esquemas que não possuem previsão de auditorias – e é o caso da UN Global Impact 

que, apesar de prever a submissão de um relatório para a adesão da entidade ao fórum da 

ONU, não possui auditorias ou certificados.  

Quinze das 23 entidades preveem self-assessment ou auditoria de segunda parte para o 

primeiro contato com as normas ou diretrizes. No entanto, conforme demonstrado no gráfico 

5 no Anexo 1, apenas 9 requerem auditorias de terceira parte. Conforme mencionado 

anteriormente, auditorias de terceira parte realizadas por órgãos internacionais não 

relacionados à entidade emissora dos PPS garantem maior transparência e conferem maior 

isonomia ao mitigar os possíveis conflitos entre avaliações de conformidade por auditores 

diferentes por entidades emissoras distintas dada a falta de uniformidade e harmonização.  

Há duas entidades que não possuem previsão de auditoria – a UN Global Impact, 

conforme mencionado acima, e os padrões de conduta da OCDE. O panorama dos PPS que 

incidem sobre o etanol brasileiro aponta para o fato de que pouco mais de um quarto das 

entidades exigem apenas self-assessment ou auditoria de segunda-parte (EcoVadis, ETI, GRP, 

Sedex, SAI, WFTO) – o que pode comprometer a transparência e gerar ruídos e custos 

desnecessários à produção. É curioso ressaltar que as sedes de cinco dessas entidades estão 

localizadas na Europa. 

Não obstante essa limitação, também um quarto das entidades emissoras preveem 

apenas auditorias de terceira parte (Bonsucro, CTC, CBB, EO LLC, Fair for Life, VCS), e 

38% exigem ambos os critérios – o relatório ou auditoria de segunda parte para a adesão e 

introdução aos padrões, e auditorias de terceira parte para monitorar a implementação em 
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frequências temporais diversas. São elas a AWS, BSCI, Fair Labor Association, Chinca, 

GSCP, ICS, Life, RSM e ISCC. 

 Cabe ressaltar que, com exceção do UN Global Impact, que não prevê auditorias, 

todas as entidades não governamentais norte-americanas se valem das auditorias de terceira 

parte, apontando para um maior grau de transparência. Podemos, também, afirmar que apenas 

cinco de quinze entidades europeias não se valem do maior grau de independência e auditoria. 

Ao todo, quase dois terços de todas as entidades analisadas exigem a forma de auditoria mais 

independente.  

Pode-se aferir, portanto, que, em se tratando de PPS que incidem sobre a produção e a 

comercialização do etanol brasileiro, as entidades europeias são, em quantidade, menos 

transparentes que as norte-americanas. 

Quanto à frequência em que as auditorias são previstas, e excluindo-se a UN Global 

Impact e a OCDE pelos motivos acima elencados, temos que 13% das entidades trabalham 

com validade mínima de auditoria de 2 anos (CBB, GRP e ICS). Todas as demais entidades 

exigem uma frequência de até 1 ano entre processos para avaliar a implantação e 

conformidade com as normas e evoluções previstas no esquema contratado, totalizando 78%. 

Cabe ressaltar que algumas entidades estabelecem maiores intervalos entre auditorias 

conforme o grau de implementação do programa ou esquema – maior o comprometimento e 

nível de padrões adotados, maior o espaçamento entre auditorias. Os resultados das auditorias 

não são sempre públicos. 

Pode-se afirmar, portanto, que, por conta da adoção e da adequação de infraestrutura 

física e social, gerenciamento e de questões éticas por parte dos interessados em obter 

determinada certificação ou aprovação, a frequência das auditorias é maior nos primeiros anos 

do processo de adequação. Isso equivale a altos custos para a transformação da indústria para 

padrões considerados como sustentáveis, tanto pelos padrões advindos da Europa quanto dos 

EUA, nossos principais parceiros internacionais. 

Por fim, temos que 4 entidades não fornecem certificados ou selos para a inclusão em 

seus produtos. Além da UN Global Impact e OCDE, a Bonsucro e o CTC também não 

fornecem selos. As outras entidades dividem-se quase que igualmente entre certificações com 

validade de apenas um ano e certificações que valem até cinco anos. Dividindo-se 

geograficamente, seis das nove entidades com certificação de até um ano são europeias 

(EcoVadis, ETI, Fair for Life, GSCP, Sedex e ISSC), duas são americanas (EO LLC e Fair for 

Labor) e uma é chinesa (Chinca). As europeias BSCI, GRI, ICS e RSM possuem certificação 

válida por ao menos dois anos. As norte-americanas SAI e VCS e as europeias WFTO e AWS 
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possuem certificação válida por ao menos 3 anos, e a brasileira Life e a americana CBB são 

válidas por ao menos cinco anos. Temos, portanto, o cenário em que mais de um terço das 

entidades europeias exigem frequentes auditorias para a emissão de certificações. 

A aparente disparidade entre necessidade de auditorias frequentes e validade de 

certificação por parte de 8 entidades é fruto de períodos de flexibilidade para adequação, caso 

o resultado de uma auditoria seja negativo. Ou seja, a empresa ou setor não perde o selo, nem 

o valor investido envolvido com sua aquisição de forma imediata, podendo tomar medidas 

para mitigar os pontos problemáticos em determinado período de tempo definido conforme o 

motivo e a gravidade do descumprimento. Por conta de o resultado das auditorias não serem 

sempre públicas, temos a possibilidade de uma empresa estar descumprindo determinada 

norma e ainda obter o acesso ao mercado consumidor desejado, que irá consumir o produto 

sem ter conhecimento da não conformidade.  

Em conjunto com o observado em relação às auditorias, pode-se afirmar, por fim, que 

ainda há a necessidade de maior transparência no que tange à informação aos mercados 

consumidores, sejam eles finais ou intermediários. Pode-se ainda, afirmar que há premente 

necessidade de harmonização e equivalência entre os métodos de auditoria dos PPS – a 

adoção de auditorias de terceira parte e a harmonização e equivalência entre elas irá diminuir 

custos e minimizar a insegurança normativa advinda da inconsistência entre auditores pelos 

diferentes padrões a que uma mesma empresa opta por se adequar a fim de conseguir manter-

se ou incluir-se nos seus mercados de interesse. 

 

 

4.3 COMPOSIÇÃO DOS ATORES  

 

Uma das questões centrais deste trabalho refere-se diretamente a quem decide o 

direcionamento, a profundidade e a abrangência dos PPS. A composição dos representantes 

no Conselho Administrativo, Conselho Executivo ou outro órgão responsável pela tomada de 

decisões e pelo estabelecimento de diretrizes das entidades não governamentais é, portanto, 

crucial e reveladora. A coleta destes dados, conforme abordado no capítulo anterior, foi 

classificada por presença ou não de um ou mais representantes do governo; produtores; 

varejistas; consumidores e associações de proteção ao consumidor; demais ONGs que atuam 

sobre qualidade de produtos, proteção da vida animal, vegetal e humana, proteção das 

populações locais e demais tópicos de sustentabilidade; centros de pesquisa e instituições de 

ensino; e bancos e instituições financeiras. Os dados, portanto, não são números absolutos, 
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mas apontam para a existência de ao menos um representante dos interesses do setor no seio 

da entidade, com poderes e competência para elaborar ou influenciar a criação desses padrões. 

É importante ressaltar, ainda, todas entidades privadas analisadas neste trabalho 

possuíram, no processo de elaboração de seus PPS, mecanismos em que há um período de 

consulta e recebimento de propostas e sugestões. Algumas entidades possuem processos de 

revisão por parte da população, ONGs e demais interessados; outras, apenas para membros e 

associados. Ou seja, ainda que determinado setor não se encontre representado, existem 

períodos em que todos os setores podem potencialmente participar da elaboração destas 

entidades específicas, quando da sua elaboração. Todas as entidades listadas possuem 

mecanismos de revisão em lapsos temporais distintos – de dois a cinco anos 

O tópico é relevante para compor análise da abertura das entidades e verificar se há de 

fato falta de representação do interesse e necessidades de partes em equilíbrio mais frágil de 

poder, como pequenos produtores, consumidores, ONGs, bem como países em 

desenvolvimento exportadores. 

 

 

4.3.1 Produtores e varejistas 

 

Conforme gráfico 6 presente no Anexo I ilustra, temos que, das 23 entidades, 20 

possuem representantes dos produtores e dos varejistas. Destas, a brasileira LIFE, a chinesa 

Chinca, as americanas EO LLC, SAI, VCS e UN Global Impact e mais 13 entidades europeias 

possuem em seu conselho administrativo representantes de ambos setores (AWS, Bonsucro, 

BSCI, CTC, EcoVadis, ETI, Fair for Life, GRI, GSCP, ICS, OCDE, RSM, Sedex, ISCC e 

WFTO), totalizando mais de 78% de todas as entidades. Apenas a americana CBB e a OCDE 

não possuem representantes de nenhum dos setores. A Fair Labor Association, norte-

americana não possui varejistas na composição da sua estrutura, e a europeia ICS não possui 

produtores em sua estrutura. 

Pode-se afirmar, portanto, que, independentemente da composição inicial da entidade 

– oriunda da reunião de varejistas ou de produtores – e dos objetivos primordiais do início de 

suas atividades– uniformização das regras para a proteção de um ou outro setor –, há uma 

convergência de atuação entre ambos os atores, demonstrada pela massiva participação de 

representantes de ambos os setores na tomada de decisão das entidades. Ainda que não haja 

convergência de interesses, há, por parte de varejistas e de produtores, claro engajamento, 

entre as entidades estudadas, com a questão de padrões voluntários ao comércio. A busca de 



 

 

60 

maior inclusão e legitimidade dos PPS, a integração transversal entre produtores e cadeias de 

fornecimento de insumo e a proliferação de padrões voluntários como mecanismos de 

diversificação de produtos – são objetivos que motivam tanto produtores quanto varejistas a 

ativamente participar dos órgãos que concentram a tomada de decisões sobre os PPS.  

 

 

4.3.2 Bancos e instituições financeiras 

 

O terceiro setor mais presente nos órgãos administrativos são representantes de bancos 

ou demais instituições financeiras. Das 17 instituições, 4 são norte-americanas (CBB, EO 

LLC, Fair Labor Association e SAI), uma é chinesa, e 12 são europeias (AWS, Bonsucro, 

BSCI, EcoVadis, ETI, Fair for Life, GRI, GSCP, RSM, Sedex e WFTO). Em outras palavras, 

73% do total das entidades possuem algum representante das instituições financeiras. A 

proporção é ainda maior entre as entidades com sede na Europa – 4 em cada 5 entidades têm, 

em sua estrutura financeira, representantes dos interesses de bancos e instituições financeiras. 

O achado corrobora o estudo do Banco Mundial sobre a demanda por padrões 

sustentáveis no setor financeiro e o consequente interesse dessas entidades financeiras em 

otimizar investimentos e minimizar riscos108. Segundo o estudo supramencionado, 

apresentado na Global Sustainability Standards Conference em 2014, mais de três quartos de 

bancos de investimento adotam padrões de sustentabilidade para gerenciar riscos e embasar 

requerimentos de linhas de crédito. Pode-se aferir, portanto, que essas instituições financeiras 

não só têm utilizado diversos PPS, como também possuem interesse direto em participar da 

gestão e elaboração das normas que irão não só embasar recomendações para gerenciamento 

de riscos em padrões de performance ambiental e social, mas também auxiliar instituições 

financeiras a selecionarem e investirem em projetos e iniciativas sustentáveis. 

 

 

 

4.3.3 Governo 

 

                                                 

108 International Finance Coorporation (IFC), Banco Mundial. “Strong demand for sustainability standards in the 

finance sector”, 11 de junho de 2014. Disponível em: 

<http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/P

artnerships/Equator+Principles+Financial+Institutions/>. Acesso em: 29 de novembro de 2016. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Partnerships/Equator+Principles+Financial+Institutions/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Partnerships/Equator+Principles+Financial+Institutions/
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Representantes do governo integram 60% das entidades em análise. Destas, 9 são 

europeias (AWS, ETI, Fair for Life, GSCP, OCDE, RSM, Sedex, ISCC e WFTO), totalizando 

quase 40% das entidades emissoras de PPS localizadas no continente. Metade das americanas 

(CBB, EO LLC e UN Global Impact) também possui representantes do governo, e, não 

surpreendentemente, a chinesa Chinca também possui em seu conselho integrantes do 

governo.  

É relevante ressaltar que os representantes não são apenas e necessariamente do 

governo da sede da entidade. Ainda que não seja possível estipular, com causalidade direta, 

que os PPS elaborados pelas entidades tenham sido elaborados, à época, com participação e 

ciência do governo-sede, é possível afirmar que as atividades presentes das 14 entidades em 

questão possuem clara ciência por parte dos seus governos. O fato é de extrema relevância 

para o arcabouço normativo da OMC, conforme será abordado no próximo capítulo, em que a 

ciência do Governo sobre as atividades das suas empresas privadas – ou, ainda, numa 

interpretação as if, entidades não governamentais, ensejam responsabilidade governamental 

sobre as restrições e barreiras privadas ao comércio que possam ser impostas, conforme o 

caso Japan – Films ilustra. 

 

 

4.3.4 ONGs 

 

As ONGs que atuam sobre qualidade de produtos, proteção da vida animal, vegetal e 

humana, proteção das populações locais e demais tópicos de sustentabilidade fazem parte de 

13, das 23 entidades. Curiosamente, 5 das 6 entidades americanas (CBB, EO LLC, Fair Labor 

Association, VCS e UN Global Impact) têm ONGs em seu quadro executivo. A brasileira Life 

e 7 das 15 europeias (Bonsucro, EcoVadis, ETI, Fair for Life, GRI, RSM, WFTO) também 

dão voz ao terceiro setor em seu órgão de maior poder decisório. Segundo a UNCTAD, a 

participação das ONGs aponta para uma maior legitimidade e inclusividade das entidades e 

indica participação de setores vulneráveis no processo decisório.  

Não obstante considerada a crise de legitimidade representativa e de mandato das 

ONGs para defender interesses que abarcam qualidade de produtos, proteção da vida animal, 

vegetal e humana, proteção das populações locais, a presença dessas entidades é indicador de 

maior abertura no processo decisório e, portanto, de legitimidade das decisões tomadas pelo 

órgão – o que inclui a aprovação dos critérios, esquemas e PPS. 
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4.3.5 Academia e instituições de ensino 

 

Analogamente, ainda que presente em menos da metade das entidades estudadas, 

representantes da academia e instituições de ensino e pesquisa também agregam legitimidade 

– com base científica – à estrutura e à cadeia decisórias. Das entidades abordadas, as 

europeias AWS, CTC, ETI, Fair for Life, RSM e ISCC contam com professores, 

pesquisadores ou representantes de universidades e instituições de ensino e pesquisa em sua 

entidade decisória. Dois terços das entidades com sede nos EUA (EO LLC, Fair Labor 

Association, VCS e UN Global Impact) e a brasileira Life também contam com ao menos um 

representante em seu quatro executivo. 

É possível questionar o peso e o poder de decisão e de influência de um pesquisador 

ou professor de renome, representante de determinada universidade ou linha de pensamento 

ou pesquisa no órgão Conselho Administrativo, Conselho Executivo ou outro órgão 

responsável pela tomada de decisões e estabelecimento de diretrizes das entidades. Não 

obstante o questionamento, existe a abertura para que pesquisa e o setor de inovação científica 

não só seja ouvido, como seja direcionado. 

 

 

4.3.6 Consumidores 

 

É bastante contrastante o fato de que os consumidores e associações de proteção ao 

consumidor só estejam diretamente presentes nas entidades Bonsucro e Fair Labor 

Association. Ou seja, menos de um décimo de todas as entidades estudadas. Ainda que ONGs 

protejam e pautem interesses de setores específicos, o acesso direto dos consumidores finais 

não é feito por meio dos órgãos executivos, o que implica uma representatividade muito 

menor deste setor como ator no processo de tomada de decisão no caso do etanol. Pode-se 

notar, assim, uma falta de representatividade do setor que consome o produto na elaboração 

dos PPS que irão incidir sobre os diversos temas e processos de produção etanol. Cabe 

ressaltar, conforme visto no Capítulo 1, que parte dos efeitos dos PPS são a fidelização do 

consumidor, o aumento do custo final do produto e a falta de transparência dos métodos 

utilizados. Contrastando-se com este achado, fica patente que os consumidores não são atores 

dentro dos mecanismos decisórios sobre matérias que afetam diretamente seu padrão de 

consumo. 
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Pode-se afirmar, portanto, que, no que tange à representatividade em termos absolutos 

– considerando a existência ou não de determinado ator –, há presença massiva de produtores 

e varejistas nos órgãos responsáveis pela tomada de decisões e estabelecimento de diretrizes 

das entidades emissoras de PPS em etanol produzido no Brasil. O fato revela, por parte de 

ambos atores, entre as entidades estudadas, claro interesse em influenciar ou pautar as 

decisões referentes aos padrões voluntários ao comércio. Também presente em mais de 70% 

das entidades analisadas, o setor financeiro representa o interesse dessas entidades financeiras 

em otimizar investimentos e minimizar riscos, valendo-se de padrões de sustentabilidade para 

gerenciar riscos em padrões de performance ambiental e social e embasar requerimentos de 

linhas de crédito, para investir em empresas, setores ou iniciativas. Logo, há também claro 

interesse das instituições financeiras em participar da gestão e elaboração desses PPS. 

A participação do Governo em mais da metade das entidades analisadas neste trabalho 

revela não só o interesse governamental nos assuntos técnicos e políticos que precedem e 

levam à criação e aplicação dos PPS. E, perante a OMC, o fato concreto de um governo estar 

ciente e ter poder decisório dentro das entidades emissoras de PPS – ainda que não sejam 

entidades privadas, mas não-governamentais – pode gerar questões referentes à 

responsabilidade estatal, conforme será abordado no próximo capítulo. 

Ademais, tanto as ONGs que atuam sobre qualidade de produtos, proteção da vida 

animal, vegetal e humana, proteção das populações locais e demais tópicos de 

sustentabilidade quanto representantes da academia e instituições de ensino e pesquisa, que 

participam de cerca de metade das instituições analisadas neste trabalho indicam abertura no 

processo decisório e, portanto, uma maior legitimidade das decisões tomadas pelo órgão – o 

que inclui a aprovação dos critérios, esquemas e PPS.  

Por fim, é revelador o fato de que os consumidores e as associações de proteção ao 

consumidor de etanol só estejam diretamente presentes em duas entidades. Conforme 

mencionado acima, a falta de representatividade dos consumidores em matérias que incluem, 

ao menos, sua fidelização e o aumento do custo final do produto atesta a condição de que os 

consumidores não são atores nos processos decisórios internos das entidades que emitem PPS 

sobre a produção e comercio internacional do etanol brasileiro. 

 

 

4.4 OBRIGATORIEDADE DE ADESÃO  
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A obrigatoriedade da parte interessada em ser membro da entidade emissora é um 

fator relevante para o enquadramento da entidade como organismo emissor de padrões 

internacionais. Das 23 entidades, 13 exigem que a parte interessada se filie, e, com exceção da 

OCDE e da UN Global Impact, há taxas de adesão à entidade. Essas taxas variam entre 

anuidades e intervalos temporais maiores e também em grau – membros podem adquirir 

acesso a um conjunto extra de normas a serem cumpridas e posição no conselho diretor da 

entidade não governamental. Destas 13 entidades, 10 são europeias (Bonsucro, BSCI, 

EcoVadis, ETI, GRI, GSCP, ICS, OCDE, RSM e WFTO), apenas uma é chinesa (Chinca), e 

as outras 2 são norte-americanas (Fair Labor Association e UN Global Impact).  

Pode-se afirmar que a necessidade de tornar-se membro é mais um fator que agrega 

custos às partes interessadas em cumprir com os PPS. Proporcionalmente, por exigirem 

adesão, dois terços das entidades europeias e um terço das americanas não podem ser 

consideradas como entidades emissoras de padrões internacionais perante a OMC, conforme 

abordado no Capítulo 5. 

 

 

4.5 OBSERVAÇÕES DE DEMAIS PADRÕES INTERNACIONAIS 

 

Com exceção dos padrões da VCS, norte-americana, que incidem sobre a produção e 

comercialização de etanol no Brasil, todos os demais PPS elaborados pelas entidades 

analisadas no presente trabalho fazem referência a ao menos um grupo de normas e padrões 

considerados como internacionais perante a OMC. Em geral e com maior frequência, as 

entidades adotam parte dos padrões da OIT e compõem outras normas e requerimentos 

específicos para o setor que querem regulamentar. Algumas entidades, como a Bonsucro, 

também seguem os Códigos da ISEAL.  

É interessante ressaltar que o uso de padrões internacionais na elaboração dos PPS 

pode colaborar com a mitigação dos efeitos da proliferação de custos e incoerência normativa, 

uma vez que as bases são comuns. Não obstante, o uso de padrões internacionais não é 

sinônimo de coerência ou harmonização – basta que uma entidade não governamental 

acrescente requisitos e especificidades à base normativa internacional para que haja 

dissonância entre os PPS. 
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4.6 NORMAS POR ASSUNTO  

 

Por fim, a análise da quantidade de normas por assunto trata da quantidade de 

requisitos a serem cumpridos pelos PPS nos temas de Meio Ambiente, Social, Gestão, 

Qualidade e Ética, de forma imediata e mandatória, em até cinco anos de adesão ao PPS ou 

apenas recomendações. Todos os cinco tópicos foram subdivididos em itens para ação 

imediata, itens para implementação obrigatória num calendário de até cinco anos (englobando 

obrigações que devem ser cumpridas até um, três e cinco anos), e recomendações.  

A seguir, cada tópico irá tratar da distribuição regional (i) das entidades que emitem os 

PPS em cada um dos cinco temas, e (ii) da quantidade de normas mandatórias, mandatórias de 

aplicação imediata e recomendações. Ressalta-se que o conjunto normativo da OCDE, da UN 

Global Impact e da Chinca são inteiramente compostos por recomendações em todos os cinco 

temas. 

 

 

4.6.1 Meio Ambiente 

 

Dentro de Meio Ambiente, estão as normas que incidem sobre biodiversidade, carbono 

e mudanças climáticas, gestão florestal, gestão de solo, gestão de água, gestão de resíduos, 

uso de terras, produção orgânica e uso de energias renováveis na produção. São no total 1592 

padrões e diretrizes, incluindo as recomendações, emitidos e aplicados por 96,65% de todas as 

entidades, representando 43,37% do total de padrões emitidos e estudados neste trabalho. 

Conforme Gráfico 7 no Anexo I, deste total de 1592 normas, quase três quartos são 

mandatórios, e 27% são meras recomendações. Entre normas as obrigatórias, 67% requerem 

implantação imediata e prévia para a aquisição do PPS ou selo. Em outras palavras, 

considerando a média de todas as entidades, o interessado em adquirir o PPS precisa já 

cumprir com dois terços de todas as normas mandatórias para poder ingressar no esquema 

normativo. 

Sob o viés regional, incluindo a OCDE, UN Global Impact e Chinca, observa-se que 

todas as entidades norte-americanas (CBB, EO LLC, Fair Labor Association, SAI, VCS e UN 

Global Impact) e 86% de todas as entidades europeias (AWS, Bonsucro, BSCI, CTC, 

EcoVadis, Fair for Life, GRI, GSCP, ICS, OCDE, RSM, Sedex, ISCC e WFTO) possuem 

alguma forma de regulamentação sobre biodiversidade, carbono e mudanças climáticas, 

gestão florestal, gestão de solo, gestão de água, gestão de resíduos, uso de terras, produção 
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orgânica ou uso de energias renováveis na produção. Apenas a europeia ETI não tem nenhum 

padrão com aplicação imediata, em até cinco anos ou recomendação ambiental. 

Em uma proporção semelhante à fração de normas em meio ambiente que requerem 

implantação imediata e prévia, 65% das entidades exigem normas de implantação imediata e 

prévia para que a parte interessada ingresse no esquema ou PPS em questão. Dessas 15 

entidades, a Life é brasileira, 4 são americanas (CBB, EO LLC, Fair Labor Association e 

VCS), e 10 são europeias (AWS, Bonsucro, CTC, Fair for Life, GRI, GSCP, ICS, RSM, ISCC 

e WFTO). Em outras palavras, 4 das 5 entidades americanas que emitem alguma forma de 

padrões mandatórios, ou 80% do total de amostragem, requerem aplicação imediata. Entre as 

europeias, são 13 de 15 nos mesmos parâmetros, ou 77%.  

Em relação ao volume das normas, das 1163 normas mandatórias, 48 são emitidas pela 

Life, brasileira, 160 são emitidas pelas entidades americanas e 955 são oriundos de entidades 

europeias. Ou seja, a UE é responsável, em meio ambiente, pela elaboração e implantação de 

82% do conjunto normativo mandatório e por mais de 85% de todas as normas de aplicação 

imediata. É curioso ressaltar que, entre todas as 780 normas ambientais de aplicação imediata, 

há uma proporção de 10:1 entre europeus e americanos. Apenas 66 normas, ou 8,46%, são 

advindas de entidades norte-americanas, enquanto 666 padrões, ou 85,38%, são europeus. 

Regionalmente, contudo, as proporções são menos destoantes: 41% das normas mandatórias 

americanas têm incidência imediata, enquanto quase 70% das normas ambientais mandatórias 

europeias exigem o referido grau de implantação e cumprimento. As três entidades que 

emitem a maior quantidade de normas de aplicação imediata são a RSM, com 194 padrões, a 

ISCC, com 171 padrões divididos em dois PPS (EU e EU Plus), e a Fair for Life, om 109 

padrões. Todas são entidades europeias, representando pouco mais de 60% de todas as normas 

de aplicação imediata.  

Ainda em relação às recomendações, 51 normas são provenientes de entidades 

americanas, 50 das quais são oriundas da UN Global Impact e a última da Fair Labor 

Association. A chinesa Chinca é responsável por 64 recomendações, e 11 entidades europeias 

somam 314 recomendações de conduta e performance em meio ambiente, do total global de 

429 diretrizes não mandatórias. Novamente, a Europa é a maior responsável pela proliferação 

normativa nos PPS que incidem sobre a produção e comércio de biocombustível brasileiro no 

subtema de Meio Ambiente.  

É seguro afirmar que, para um mesmo mercado regional e sobre a mesma abrangência 

temática, a observância e a adequação imediatas aos PPS devem passar por razoabilidade para 

não auferirem barreiras desnecessárias ao comércio. Especificamente sobre PPS em Meio 
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Ambiente, o acesso ao mercado norte-americano para etanol via PPS é possível por 5 

entidades diferentes, que exigem o cumprimento conjunto de 160 normas, imediatamente. A 

proliferação normativa e os entraves ao acesso ao mercado europeu são ainda mais claros: 

treze entidades são responsáveis por 666 requisitos distintos de aplicação imediata pode 

significar uma barreira normativa significativa à importação, por parte da União Europeia, do 

etanol brasileiro.  

 

 

4.6.2 Social 

 

Abordadas em Social, estão as normas que incidem sobre trabalho infantil, direitos 

trabalhistas, saúde e segurança do trabalho, práticas empregatícias, questões de gênero, 

comunidades locais e aplicação das 8 convenções-base da OIT. São, no total, 1452 padrões e 

diretrizes, incluindo as recomendações, emitidos e aplicados por 91,30% de todas as 

entidades. É o segundo subtema mais regulamentado, representando 39,55% do total de 

padrões emitidos e estudados na presente dissertação. Conforme Gráfico 8 no Anexo I, deste 

total de 1452 normas, quase três quartos são mandatórios, e praticamente 28% das normas são 

voluntárias. Entre normas as obrigatórias, 72% requerem implantação imediata e prévia para a 

aquisição do PPS ou selo.  

Sob o viés regional, incluindo a OCDE, UN Global Impact e Chinca, observa-se que 

83% de todas as entidades americanas (CBB, EO LLC, Fair Labor Association, SAI e UN 

Global Impact) e 93% de todas as entidades europeias (AWS, Bonsucro, BSCI, EcoVadis, 

ETI, Fair for Life, GRI, GSCP, ICS, OCDE, RSM, Sedex, ISCC e WFTO) possuem alguma 

forma de regulamentação sobre trabalho infantil, direitos trabalhistas, saúde e segurança do 

trabalho, práticas empregatícias, questões de gênero, comunidades locais e aplicação das 8 

convenções-base da OIT. Apenas a europeia CTC e a americana VCS não possuem nenhum 

padrão com aplicação imediata, em até cinco anos ou recomendação social. 

Também em uma proporção semelhante à fração de normas em meio ambiente que 

requerem implantação imediata e prévia, 74% das entidades exigem normas de implantação 

imediata e prévia para que a parte interessada ingresse no esquema ou PPS em questão. 

Destas 17 entidades, a Life é brasileira, 4 são americanas (CBB, EO LLC, Fair Labor 

Association e SAI) e 12 são europeias (AWS, Bonsucro, BSCI, EcoVadis, ETI, Fair for Life, 

GSCP, ICS, RSM, Sedex, ISCC e WFTO). Em outras palavras, 4 das 5 entidades americanas 

que emitem alguma forma de padrões mandatórios, ou 80% do total de amostragem, requerem 
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aplicação imediata. Entre as europeias, ainda que 14 entidades emitam alguma forma de 

requisito ou norma, todas as 12 que possuem normas mandatórias requerem padrões de 

aplicação imediata.  

Em relação ao volume das normas, das 1091 normas mandatórias, 9 são emitidas pela 

Life, brasileira, 236 são emitidas pelas entidades norte-americanas, e 846 advêm de entidades 

europeias. Em outras palavras, o antigo continente é responsável, no que tange a normas 

sociais, pela elaboração e implantação de mais de três quartos do total normativo mandatório, 

percentual que se repete ao considerarmos que 617 destas normas europeias, de um total de 

787 normas, quererem aplicação imediata. A proporção norte-americana regional se 

assemelha à europeia: ainda que suas 161 normas representem um quinto das diretrizes 

globais que exigem aplicação imediata, a categoria representa 68% de todas as normas 

mandatórias emitidas por entidades norte-americanas. As três entidades que emitem a maior 

quantidade de normas de aplicação imediata são ISCC, com 188 normas divididas em dois 

esquemas (EU e EU Plus), a RSM, com 84 diretrizes, e a SAI, norte-americana, com 75 

padrões a serem imediatamente cumpridos. Todas as três concentram 44% de todas as normas 

de aplicação imediata, e as duas primeiras, que são europeias, concentram mais de um terço 

do respectivo setor.  

Ainda em relação às recomendações, das 361 normas que incidem em questões 

sociais, 84 são de entidades norte-americanas, 81 das quais são oriundas da UN Global 

Impact, 2 da CBB e uma da SAI. A chinesa Chinca é responsável por 31 recomendações, e 12 

das 14 entidades europeias que regulamentam o setor somam 264 recomendações de conduta 

e performance social, representando quase 70% de todas as recomendações. Novamente, a 

Europa é a maior responsável pela proliferação normativa nos PPS que incidem sobre a 

produção e o comércio de etanol brasileiro no subtema de Meio Ambiente. 

Assim como em normas ambientais, é possível afirmar que existe uma sobreposição 

normativa em um mesmo mercado regional para a mesma abrangência social. A observância e 

a adequação imediata aos PPS sociais, novamente, impacta o acesso aos principais mercados 

para o etanol brasileiro. O acesso ao mercado norte-americano é possível por meio de 5 

entidades diferentes, que exigem o cumprimento conjunto de 161 normas, prontamente. A 

proliferação normativa e os entraves ao acesso ao mercado europeu são ainda mais claros: 

doze entidades são responsáveis por 78,4% dos requisitos globais de aplicação imediata. 

Deve-se, para o cálculo de razoabilidade, considerar que as partes brasileiras interessadas em 

cumprir com todos os PPS que afetam a exportação de etanol para o mundo devem cumprir 

com 1452 normas que regulamentam trabalho infantil, direitos trabalhistas, saúde e segurança 
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do trabalho, práticas empregatícias, questões de gênero, comunidades locais e aplicação das 8 

convenções-base da OIT. É bastante clara a sobreposição incoerente e desarmônica de 

regulamentos, o que pode significar uma barreira normativa significativa à importação.  

 

 

4.6.3 Gestão 

 

Dentro de Gestão, encontram-se as normas que incidem sobre produtividade, 

desenvolvimento econômico e finanças e investimento. São, no total, 344 padrões e diretrizes, 

incluindo as recomendações, emitidos e aplicados por 91,30% de todas as entidades. É o 

terceiro tópico mais regulamentado, representando 9,37% do total de padrões que incidem 

sobre o etanol brasileiro. Conforme o Gráfico 9 no Anexo I, do total de 344 normas, quase 

69% são mandatórios, e 31,10% são recomendações. Entre normas as obrigatórias, 78,5% 

requerem implantação prévia para a aquisição do PPS ou selo.  

Na mesma esteira que as normas que incidem sobre questões sociais e ambientais, sob 

o viés regional, observa-se que todas as entidades norte-americanas (CBB, EO LLC, Fair 

Labor Association, SAI, VCS e UN Global Impact) e 13 das 15 entidades europeias (AWS, 

Bonsucro, BSCI, EcoVadis, ETI, Fair for Life, GRI, ICS, OCDE, RSM, Sedex, ISCC e 

WFTO) possuem alguma forma de regulamentação sobre gerenciamento da produtividade, 

desenvolvimento econômico e finanças e investimento. Apenas as europeias CTC e GSCP 

não regulamentam o setor. 

Também em uma proporção semelhante aos setores anteriores no que diz respeito à 

proporção de entidades que exigem normas cuja implantação deve ser prévia à aquisição do 

PPS, 69,56% das entidades exigem normas de implantação imediata e prévia para que a parte 

interessada ingresse no esquema ou PPS em questão. Das 16 entidades, a Life é brasileira, 5 

são americanas (CBB, EO LLC, Fair Labor Association, SAI e VCS), e 10 são europeias 

(AWS, Bonsucro, BSCI, ETI, Fair for Life, GRI, ICS, RSM, ISCC e WFTO). Em outras 

palavras, 4 das 5 entidades norte-americanas que emitem alguma forma de padrões 

mandatórios requerem aplicação imediata. Entre as europeias, ainda que 13 entidades emitam 

alguma forma de requisito ou norma, apenas 10 possuem normas mandatórias que requerem 

padrões de aplicação imediata.  

Em relação ao volume das normas, das 237 normas mandatórias, 15 são emitidas pela 

Life, brasileira, 39 advêm de entidades norte-americanas, e 183 são oriundas das entidades 

europeias. Ou seja, a participação das PPS mandatórias europeias sobre o total mandatório 



 

 

70 

global é da ordem de grandeza de 77%. É possível observarmos quase a mesma proporção, no 

caso europeu, entre as normas de implantação imediata e as mandatórias: internamente, 

75,96%, ou 139 diretrizes das 183 normas mandatórias requerem aplicação imediata. Se 

comparadas ao total global de normas de incidência imediata, 74,73% do total são europeias.  

A proporção norte-americana regional é ainda maior que à europeia: ainda que suas 39 

normas representem um 17,20% das diretrizes globais que exigem aplicação imediata, a 

categoria representa 82% de todas as normas mandatórias emitidas por entidades norte-

americanas. As três entidades que emitem a maior quantidade de normas de aplicação 

imediata são ISCC, com 55 normas divididas em dois esquemas (EU e EU Plus), a RSM, com 

25 diretrizes, e a brasileira Life, com 15 padrões a serem imediatamente cumpridos. Todas as 

três concentram pouco mais que metade de todas as normas de aplicação imediata, e as duas 

primeiras entidades, novamente europeias, concentram 43% das normas de gestão com 

aplicação imediata. 

Ainda em relação às recomendações, das 107 normas que incidem sobre 

gerenciamento, 23 são de entidades americanas, 22 das quais são oriundas da UN Global 

Impact e uma pela Fair Labor Association. A chinesa Chinca é responsável por 8 

recomendações, e 9 das 13 entidades europeias que regulamentam o setor somam 76 

recomendações de conduta e performance em gerenciamento, o que corresponde a 71% de 

todas as recomendações. Novamente em consonância com os achados em meio ambiente e 

questões sociais, a Europa é a maior ator, em números absolutos e relativos.  

Desta forma, é possível afirmar que, assim como visto nos temas ambientais e sociais, 

o principal ator e responsável pela emissão de PPS em questões de gestão e gerenciamento 

que incidem sobre a produção e comércio de etanol brasileiro é a UE. Fica patente, ademais, 

que a sobreposição normativa e a proliferação de PPS para um mesmo mercado regional para 

a mesma abrangência social não se resumem à conduta europeia. O acesso ao mercado dos 

EUA é possível por meio de todas as seis entidades, que exigem o cumprimento conjunto de 

32 normas, prontamente. Os entraves ao acesso ao mercado europeu são ainda mais patentes: 

dez entidades são responsáveis por três quartos dos requisitos globais de aplicação imediata – 

nominalmente, 139 diretrizes. As barreiras normativas desnecessárias ao comércio que esta 

proliferação e falta de coerência geram acarreta em restrições de acesso aos principais 

mercados para o etanol brasileiro.  
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4.6.4 Qualidade 

 

Abarcado pelo quarto tópico, há as normas sobre processos e métodos de produção 

(PPMs), armazenamento e qualidade final do produto. São 131 padrões e diretrizes, incluindo 

as recomendações, emitidos e aplicados por pouco mais da metade de todas as entidades. É o 

tópico menos regulamentado quantitativamente, representando 3,57% do total de padrões que 

incidem sobre o etanol brasileiro. Conforme o Gráfico 10 no Anexo I, do total de 131 normas, 

praticamente metade é mandatória, e 51,15% são recomendações. Entre normas as 

obrigatórias, quase quatro quintos requerem implantação prévia para a adequação formal ao 

PPS.  

Em relação às entidades, observa-se que metade das entidades americanas (SAI, VCS 

e UN Global Impact) e 8 das 15 entidades europeias (AWS, Bonsucro, EcoVadis, Fair for 

Life, GRI, OCDE, RSM, ISCC e WFTO) possuem alguma forma de regulamentação sobre 

PPMs, armazenamento e qualidade final do produto. As entidades BSCI, CTC, CBB, EO 

LLC, ETI, Fair Labor Association, GSCP, ICS, Life e Sedex não regulamentam este setor. E a 

GRI se junta à OCDE, UN Global Impact e Chinca no grupo de entidades que apenas 

possuem normas não mandatórias. 

No que tange a normas de aplicação imediata, quase 80% das entidades que exigem 

alguma forma de norma mandatória possuem o requisito de acesso que a parte interessada 

deve cumprir. Destas 8 entidades, a SAI e a VCS são americanas, e 5 são europeias (AWS, 

Bonsucro, Fair for Life, RSM, ISCC e WFTO). Em outras palavras, dois terços das entidades 

americanas que emitem alguma forma de padrões mandatórios requerem aplicação imediata – 

proporção inferior aos 83% das entidades europeias. 

Em relação ao volume das normas, das 64 normas mandatórias, 13 são emitidas pelas 

duas entidades americanas e 51 pelas 5 entidades europeias. Ou seja, as normas europeias, 

novamente, ocupam a maior fatia das PPS mandatórias: quase 80% do total global. E em 

consonância com o observado nos tópicos anteriores, há quase a mesma proporção, no caso 

europeu, entre as normas de implantação imediata e as mandatórias: internamente, 38 das 51 

diretrizes – quase três quartos – mandatórias requerem aplicação imediata. Se comparadas ao 

total global de normas de incidência imediata, 74,51% do total são europeias.  

A proporção norte-americana regional é ainda maior que à europeia: suas 13 normas, 

que representam um quarto dos PPS globais que exigem aplicação imediata, são a totalidade 

de normas norte-americanas sobre qualidade dos produtos e métodos e processos de produção. 

As três entidades que emitem a maior quantidade de normas de aplicação imediata são 
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europeias: a ISCC, com 18 normas divididas em dois esquemas (EU e EU Plus), a WFTO, 

com 13 diretrizes, e Fair for Life, com 3 padrões mandatórios com implantação imediata. 

Apenas essas três entidades são responsáveis por exatos dois terços do total global de normas 

de aplicação imediata. 

Por fim, em relação às recomendações, das 67 normas que incidem sobre qualidade, 

43 advêm da UN Global Impact, 4 são oriundas da Chinca, e 20 PPS voluntários são emitidos 

por quatro entidades europeias. Diferentemente do analisado em meio ambiente, questões 

sociais e gerenciamento, os EUA (através da agência da ONU) são o maior ator de diretrizes 

voluntárias e recomendações, ainda que a UE, em números absolutos, tenha emitido, através 

de suas entidades, 71 de 131 normas. 

É razoável afirmar, portanto, que o principal ator e responsável pela emissão de PPS 

sobre processos e métodos de produção, armazenamento e qualidade final de etanol brasileiro 

é a UE. Resta claro, e de forma mais marcante que nos tópicos de meio ambiente, de questões 

sociais e de gerenciamento – que os EUA também são atores influentes na emissão de PPS 

sobre qualidade.  

 

 

4.6.5 Ética 

 

Por fim, dentro de Ética, há dispositivos que versam sobre anticorrupção, 

antissuborno, benefícios ou contribuições de origem política, benefícios ou contribuições 

caritativos, patrocínio, doações e presentes, relações entre parceiros comerciais e avaliação de 

diligência (due-diligence). São 152 normas, mandatórias e voluntárias, emitidas e aplicadas 

por 19 das 23 entidades. É o quarto tópico mais regulamentado, representando 4,14% do total 

de PPS que incidem sobre o etanol brasileiro. Conforme Gráfico 11 no Anexo I, das 152 

normas, é possível observar que apenas 36,84% são mandatórias – uma marcada diferença em 

relação à proporção de normas mandatórias e voluntárias ambientais, sociais e de 

gerenciamento. Entre os padrões obrigatórios, em consonância com os demais temas, três 

quartos do total normativo exigem efetividade imediata para a adequação formal ao PPS.  

No que tange às entidades em si, observa-se que dois terços das entidades americanas 

(CBB, SAI, VCS e UN Global Impact) e 13 das 15 entidades europeias (AWS, Bonsucro, 

BSCI, EcoVadis, ETI, Fair for Life, GRI, ICS, OCDE, RSM, Sedex, ISCC e WFTO) possuem 

alguma forma de regulamentação sobre questões éticas. As entidades CTC, GSCP, SAI e 
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VCS não regulamentam este setor. Apenas emitem recomendações as entidades GRI, OCDE, 

UN Global Impact e Chinca. 

No que tange às normas de aplicação imediata por entidade, apenas um quarto das 

entidades que possuem padrões mandatória não exigem sua aplicação imediata. Nos outros 

75%, a CBB e a EO LLC são americanas. Há, ainda, a Life, brasileira, e as outras 10 

entidades são europeias (AWS, Bonsucro, BSCI, ETI, Fair for Life, ICS, RSM, Sedex, ISCC 

e WFTO). Ou seja, dois terços das entidades americanas que emitem alguma forma de 

padrões mandatórios requerem aplicação imediata – ao passo que mais que 90% das entidades 

europeias exigem o cumprimento prévio de normas como requisito para adesão da parte 

interessada. 

Em relação ao volume normativo, das 56 normas mandatórias, 13 são emitidas pelas 3 

entidades norte-americanas e 40 por 11 entidades europeias. Ou seja, entidades com sede na 

Europa, novamente, emitem a maioria dos PPS mandatórios. Mais uma vez, nota-se que há 

quase a mesma proporção, no caso europeu, entre as normas de implantação imediata e as 

mandatórias: internamente, 29 das 63 diretrizes – 72,50% – mandatórias requerem aplicação 

imediata. Os PPS americanos de aplicação imediata correspondem a 76,92% do seu total 

mandatório. Se comparadas ao total global de normas de incidência imediata, 69,05% do total 

são europeias, e 23,81% advêm dos EUA.  

Em contraste ao observado nos tópicos anteriores, a distribuição normativa entre as 

entidades é bem mais pulverizada. As 3 entidades que emitem a maior quantidade de normas 

de aplicação imediata são a ISCC, com 6 diretrizes divididas em dois esquemas (EU e EU 

Plus), a CBB, com 5 normas, e EO LLC, com também 5 padrões mandatórios com 

implantação imediata, as duas últimas, americanas. Estas 3 entidades concentram 38% do 

total global de normas éticas de aplicação imediata. 

Por fim, em relação às recomendações, das 96 normas que incidem sobre ética, 27 

advém da UN Global Impact, 6 são recomendações da Chinca, e as demais 73 são fruto de 6 

entidades europeias. Em oposição ao observado em normas de qualidade e ao encontro do 

observado em meio ambiente, questões sociais, e gerenciamento, a Europa é o maior ator de 

diretrizes voluntárias e recomendações, concentrando 65% do total. 

É razoável afirmar, portanto, que a UE é o principal ator e responsável pela emissão de 

PPS sobre anticorrupção, antissuborno, benefícios ou contribuições de origem política, 

benefícios ou contribuições caritativos, patrocínio, doações e presentes, relações entre 

parceiros comerciais, e avaliação de diligência (due-diligence) que possam incidir sobre a 

produção e comércio do etanol brasileiro, seguido pelos EUA.  
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4.6.6 Análise global 

 

Este subcapítulo, conforme exposto, abordou a distribuição quantitativa e proporcional 

dos cinco temas por dois principais enfoques. O primeiro trata da distribuição regional das 

entidades que emitem os PPS em cada um dos cinco temas, e o segundo aborda a distribuição 

regional da quantidade de normas mandatórias, mandatórias de aplicação imediata e 

recomendações. 

Em números absolutos, são ao todo 3671 normas, mandatórias e voluntárias, 

distribuídas entre os temas. Numa visão geral, das 3671 normas, 71,13% são mandatórias, e 

28,87% são recomendações. Em outro recorte, 51,29%, ou 1846 diretrizes distintas exigem 

aplicação imediata para aquisição do PPS pela parte interessada. Conforme os Gráficos 12 e 

13, no Anexo I, é possível observar que, considerando todas as normas, em ordem de 

grandeza, os padrões ambientais dominam a pauta com 43,37% do total emitido, seguido de 

perto de diretrizes que incidem sobre questões sociais – com 39,55%. Em terceiro e distante 

posição, temos as normas de gerenciamento, com 344 padrões, ou 9,37%. Em seguida, temos 

as normas que tratam de questões éticas, com 4,14%, e questões de qualidade do produto, com 

3,57% do total de padrões que incidem sobre a produção e comercialização do etanol 

brasileiro para o mundo. Em relação à proporção de normas mandatórias sobre o total global, 

temos, em ordem decrescente, diretrizes em meio ambiente (44,54%), questões sociais 

(41,78%), questões de gerenciamento (9,08%), qualidade (2,45%) e questões éticas (2,14%). 

Em relação percentual de normas mandatórias sobre o subtotal intratópico, encontra-

se, nos padrões sociais, a maior diferença: as recomendações ocupam apenas 24,86% do 

subtotal normativo. As normas mandatórias também ocupam a maior parte do arcabouço das 

normas ambientais, com 73,05%, seguida pelas diretrizes de gerenciamento, com 68,90%, de 

qualidade, com 48,85% e, por fim, éticas, com 36,84%.  

Ao microanalisarmos ainda mais os dados, observando a proporção de padrões com 

aplicação imediata sobre o subtotal intratema de padrões mandatórios, temos uma relação 

curiosamente mais equilibrada entre os cinco temas. Com exceção de Meio Ambiente, cuja 

proporção de normas de aplicação imediata para o subtotal mandatório é de 67,07%, todas as 

demais orbitam ao redor de três quartos do total, com destaque para as normas de qualidade, 

cuja proporção é de 79,69%. 
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É possível depreender, dos dados analisados anteriormente, que (i) metade do total 

normativo conjunto de todas os subsetores tem aplicação imediata, ou seja, requer 

implantação prévia ao ingresso formal da parte interessada ao padrão. E, (ii), internamente, 

em cada um dos cinco tópicos, é exigida aplicação imediata de aproximadamente três quartos 

de todas as suas normas mandatórias à parte interessada em ingressar rol de membros que 

cumprem com o PPS em questão. Isto significa que os custos prévios e esforços envolvidos 

com a adaptação da estrutura da parte interessada ao PPS (a) estão concentrados, em termos 

numéricos de requisitos a serem cumpridos, em meio ambiente e questões sociais; e (b) 

percorrem de forma transversal todos os tópicos em proporções semelhantes – três quartos do 

total obrigatório deve ser imediato e prévio.  

No que tange à distribuição regional, observa-se, conforme Gráficos 14 e 15, no 

Anexo I, que, em números absolutos, as entidades com sede na União Europeia, em conjunto, 

concentram um maior número absoluto de normas em todos os cinco tópicos. Concentram, 

também, a maior diferença proporcional entre recomendações e normas mandatórias. Ou seja, 

as 15 entidades europeias estudadas neste trabalho somam 2794 padrões, dos quais 2075 são 

mandatórios, e 1489 possuem aplicação imediata. As 6 entidades americanas emitiram, até o 

presente momento, 689 padrões, dos quais 461 são mandatórios, e 282 têm aplicação 

imediata. Em média ponderada, cada entidade europeia emite 186 normas, ao passo que as 

norte-americanas, em média, são responsáveis por 114 diretrizes.  

Especificamente por tópicos, temos, em meio ambiente e em números absolutos, que a 

quantidade de padrões europeus mais que sextuplicam o total dos americanos. A razão entre 

UE e EUA decresce em relação às normas de gerenciamento, sociais, éticas e de qualidade, 

respectivamente. O tópico de maior concentração normativa europeu é o ambiental – ao passo 

que questões sociais possuem a maior concentração do total de normas emitidas pelas 

entidades americanas.  

Em relação à distribuição regional do total normativo em porcentagem intratópico, 

pode-se observar que – com exceção das normas éticas, cuja composição é dominada por 

recomendações para ambos os atores, que, para a UE – as normas mandatórias ocupam, em 

média, 73,8% do total de padrões em cada um dos setores: praticamente a mesma proporção 

entre normas de aplicação imediata sobre as mandatórias europeias. As entidades norte-

americanas exigem, em média, que 59% de suas normas sejam implantadas, das quais 

também 73% devem possuir vigência e eficácia conjunta com a adesão da parte interessada no 

esquema escolhido. Em relação às recomendações, com exceção das diretrizes relativas à 
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qualidade dos produtos, de dominância norte-americana, a Europa é o maior ator de diretrizes 

voluntárias, em números absolutos.  

Em uma visão global, a União Europeia é o maior ator principal ator e responsável 

pela emissão de PPS que incidem sobre a produção e exportação de etanol brasileiro para o 

globo, seguido pelos EUA, ambos os principais parceiros comerciais brasileiros. 

 

 

4.7 CONCLUSÕES 

 

É possível afirmar, portanto, que a UE é o principal ator e responsável pela emissão de 

PPS sobre todos os tópicos e temas internos abordados nesta pesquisa que possam incidir 

sobre a produção e comércio do etanol brasileiro, seguido pelos EUA. Ambos os atores são 

responsáveis por 3483 normas, distribuídas por 21 entidades diferentes em 26 PPS distintos. 

Enorme parte desses padrões agem em um mesmo mercado regional, gerando ruídos e custos 

que se sobrepõem a mercados, temas e objetivos, sendo desnecessariamente onerosos. A 

exigência conjunta de 1771 normas que demandam eficácia prévia à adesão da parte 

interessada no PPS de escolha reflete a falta de inclusão, treinamento e assistência à 

adequação dos interessados com menor capacidade econômica, muitas vezes oriundos de 

região sem representantes no processo de rule-making. Esse fato é corroborado pela 

composição da maior parte dos órgãos internos das entidades, que possuem em sua maioria 

representantes de produtores, varejistas e de instituições financeiras, seguido por 

representantes dos governos das sedes em que os padrões se encontram geograficamente 

revelando a falta de acesso aos consumidores, ONGs e academia e representantes de 

interesses de países em desenvolvimento exportadores.  

A falta de harmonização ou coerência entre os PPS também se faz patente pela 

variedade entre os padrões internacionais utilizados como base e pela alta presença de 

auditorias de primeira e segunda parte. Seis entidades – EcoVadis, ETI, GRP, SAI, WFTO e 

UN Global Impact – contam apenas com self-assessment ou auditoria de segunda parte. No 

caso da agência da ONU, para que a empresa ou entidade interessada em participar dos fóruns 

de discussão, deve ser submetido um relatório apontando as atividades e medidas que a parte 

interessada adota. E, não obstante o UN Global Impact não possuir auditorias ou emissão de 

certificados, seu objetivo é discutir e harmonizar os diversos PPS em vigor no mundo. As 

demais entidades listadas acima possuem certificações e estabelecem custos. Na curva de 
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legitimidade, credibilidade e risco dos PPS, as cinco entidades apresentam maior risco de 

interpor uma barreira desnecessária ao comércio. 

Todos esses fatores causam perturbações e restrições ao comércio internacional. 

Convém aprofundar os estudos para estabelecer relações entre os padrões privados e as 

normas em vigor, uma vez que, conforme apontado no presente estudo, padrões privados 

podem ser ferramentas utilizadas pelos países desenvolvidos para implementar política de 

governo. Espera-se, com o próximo capítulo, esclarecer se há via jurídica possível para 

responsabilizar os estado-sede das entidades cuja atividade e padrões estabelecidos não 

estiverem em conformidade direta com a OMC. 
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5 POSSÍVEIS SOLUÇÕES NO ÂMBITO DA OMC 

 

A quarta e última parte deste trabalho irá abordar se há tratamento normativo 

adequado aos padrões privados na OMC e quais as possíveis soluções normativas para 

combater restrições desnecessárias ao comércio no âmbito da organização. Para tanto, faz-se 

necessário analisar os dispositivos normativos do Acordo sobre TBT, as discussões no 

respectivo comitê e os possíveis caminhos já trilhados pelo Órgão de Solução de 

Controvérsias.  

A análise do arcabouço normativo da OMC irá respeitar os seguintes questionamentos: 

se existe tratamento normativo para os PPS na OMC, se há possibilidade de responsabilidade 

estatal, se a responsabilidade pode ser considerada como direta ou indireta e, por fim, quais 

atividades, qual ator e qual circunstância ensejariam responsabilidade estatal. 

 

 

5.1 TRATAMENTO DOS PPS NA OMC 

 

Há, no âmbito da OMC, muitos estudos e discussões sobre os efeitos de medidas não 

tarifárias no comércio internacional. O Relatório Anual da OMC de 2012 sobre Medidas Não 

Tarifárias (MNTs) reitera efeitos positivos, negativos e problematiza o uso das MNTs por 

parte dos Membros como ferramenta de proteção de sua produção ou indústria doméstica ao 

restringir acesso ao seu mercado interno. As MNTs são universalmente utilizadas pelos 

Membros como ferramenta para persecução de políticas públicas, por exemplo, em proteção 

do meio ambiente, saúde humana, animal, vegetal, segurança alimentar, entre tantos outros 

objetivos legítimos109. Segundo o estudo, as MNTs podem restringir significativamente o 

comércio, gerando Barreiras Não Tarifárias (BNTs). As MNTs se mostram mais restritivas e 

restringem mais acesso a mercado de países com maior PIB per capta110. Ademais, as medidas 

em agricultura tendem a ser mais restritivas e com maior escopo que as que incidem sobre o 

setor de manufaturas111. 

                                                 

109 OMC, World Trade Report 2012 – Trade and Public Policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st 

century. OMC, Genebra, 2012, p. 63 e ss. 
110 OMC, supra, p. 116. 
111 OMC, supra, p. 8-9. 
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Os PPS, se claramente MNTs, ainda que não presentes nominalmente no Relatório, 

passaram a ser discutidos como potenciais BNTs ao comércio na OMC há ao menos uma 

década112. Os achados apontados no relatório se aplicam, portanto, ao caso dos PPS.  

Cumpre frisar, novamente, que as MNTs são universalmente utilizadas pelos Membros 

como ferramenta para persecução de políticas públicas, por exemplo, em proteção do meio 

ambiente, saúde humana, animal, vegetal, segurança alimentar, dentre tantos outros objetivos 

legítimos. As MNTs são, também, mais opacas que as medidas tarifárias, com difícil 

quantificação, e negociações mais subjetivas e menos previsíveis.  

As MNTs referentes ao TBT são mais frequentes em agricultura que nos setores 

dominados pelos bens intermediários, e as medidas dentro de TBT e SPS adotadas possuem 

um efeito positivo nos setores intensivos e avançados em tecnologia, mas negativos em 

setores de agricultura, uma vez que reduz, para os primeiros, os custos de transação e 

aumenta, para o segundo, os custos de implementação113. Como consequência, os efeitos 

negativos das MNTs dentro do escopo dos Acordos sobre TBT e SPS concentram-se nas 

exportações oriundas de países em desenvolvimento para países desenvolvidos, acentuando o 

desequilíbrio econômico ao adicionar ainda mais custos a bens menos intensivos em capital e 

tornar mais competitivos bens intensivos em capital e tecnologia. 

Cabe agora analisar como os Acordos sobre TBT e SPS e seus respectivos comitês 

abordam a questão. O estudo de ambos os Acordos são relevantes e abordam aspectos 

distintos – ainda que em temas que se comunicam – de produtos e serviços sujeitos aos PPS. 

As medidas sobre SPS são definidas no Anexo 3 do Acordo e têm por principal objetivo a 

proteção da vida e saúde humanas, animal ou vegetal e do território dos membros, de riscos 

advindos do uso de aditivos, defensivos, biocidas, toxinas ou organismos que tragam doenças 

em alimentos, bebidas ou matéria-prima, de doenças transmitidas por plantas ou animais 

(zoonoses) e de pragas e doenças causadas por outros organismos. As medidas sobre TBT são 

definidas pela sua forma, e, a contrario sensu, não são medidas sobre SPS, versando sobre 

características dos produtos, PPMs, rotulagem, proteção do consumidor, qualidade do produto 

e proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal. 

                                                 

112 Em 2005, São Vicente e Granadinas questionaram o EuroGAP do Reino Unido, agora denominado 

GLOBALGAP, sobre os padrões para importação de bananas. G/SPS/R/37/Rev.1, paras. 16-20; 

G/SPS/GEN/766; STC No. 219. 
113 OMC, World Trade Report 2012 – Trade and Public Policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st 

century. OMC, Genebra, 2012, p. 144-5. 
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5.2 COMITÊ SOBRE MEDIDAS SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS - 

DISCUSSÕES 

 

Conforme mencionado acima, o Comitê sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

(CSPS) debate a questão dos PPS desde 2005. Desde aquele momento, as discussões sobre 

padrões privados no Comitê sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (CSPS) orbitam em 

torno da falta de transparência e da dificuldade de adaptação dos países em desenvolvimento 

aos padrões elaborados pelos países desenvolvidos114. E o principal questionamento dos 

países que levam o assunto aos comitês resume-se a quais situações em que os Estados podem 

ser responsabilizados pelas normas que permitem ou adotam.  

Houve tentativas, nas reuniões do CSPS, da definição do termo “entidade não 

governamental”. Em 2007, o Secretariado mencionou duas situações, ainda em discussão, em 

que os membros poderiam ser responsabilizados por padrões privados adotados dentro de seu 

território. Na primeira, a autoridade governamental poderia ser considerada como responsável 

ao incorporar um padrão privado às suas normas sobre SPS. Na segunda hipótese, o governo 

poderia ser responsabilizado ao permitir a entrada de produtos importados que estivessem 

cumprindo com padrões privados e que incorporassem e extrapolassem as normas estatais115. 

As discussões avançaram, e, em 2011, o CSPS determinou cinco ações para mitigar os 

efeitos negativos dos padrões privados, mantendo os efeitos positivos no mercado116.  

Em primeiro lugar, o CSPS deve estabelecer diálogo com as chamadas “três 

instituições irmãs” – o Codex Alimentarius Commission (Codex), a World Organization for 

Animal Health (OIE), e a International Plant Protection Convention (IPPC) – sobre sua 

discussão e situação atual dos padrões privados. 

Em segundo lugar, o CSPS convida o Secretariado a informar o Comitê sobre avanços 

em outros foros da OMC que tenham impacto sobre padrões privados, reconhecendo a 

importância da discussão interdisciplinar no comércio internacional. 

Em terceiro lugar, os Membros são encorajados a se comunicar com as entidades 

envolvidas com os padrões privados em seus respectivos territórios para dialogar, 

conscientizar e informar sobre a necessidade de harmonizar, por parte das entidades privadas, 

                                                 

114 Como, por exemplo, o “Report by The Commonwealth of the Bahamas to de WTO-SPS Committee on 

Private Standards and the SPS Agreement: The Bahamas Experience”, G/SPS/GEN/ 746 e o “Private and 

Commercial Standards, Statement by Ecuador”, G/SPS/GEN/764. 
115 OMC, Private and Commercial Standards, Statement by Ecuador”, G/SPS/GEN/764, 28 de fevereiro de 2007, 

nota 6, parágrafo 17. 
116 OMC, Actions Regarding SPS-Related Private Standards. G/SPS/55, 6 April 2011. 
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os padrões sob o guarda-chuva dos organismos internacionais de normalização, estabelecer 

equivalência e reconhecimento mútuo de padrões e CAPs, redução de custos, com entidades 

privadas de Membros diferentes, bem como fomentar a transparência e mecanismos de 

consulta.  

Em quarto lugar, o CSPS deve explorar a possibilidade de trabalhar diretamente com 

os organismos internacionais de normalização no desenvolvimento e disseminação de 

material informativo sobre padrões internacionais. Organismos internacionais aqui respeitam 

as definições do OSC no caso US – Tuna II, que determina que uma norma internacional deve 

ser aquela adotada por uma organização internacional de padronização e divulgada ao 

público. Portanto, três elementos compõem a definição deste termo: (a) ser uma norma 

técnica; (b) ser adotado por uma organização internacional de padronização; e (c) estar 

disponível ao público117.  

E, em quinto lugar, elaboração de material de divulgação elaborado em conjunto com 

as três irmãs sobre a necessidade de harmonização dos PPS. 

Em 2012, o CSPS apresentou duas possíveis definições do que seriam padrões 

privados dentro do escopo do Acordo sobre SPS118:  

 

SPS-related private standards are [voluntary, market] requirements which are 

[developed and/or] applied by [private] [non-governmental] entities in order to 

protect human, animal or plant life or health. 

 

ou 

 
SPS-related private standards are [voluntary, market] requirements which are 

[developed and/or] applied by [private] [non-governmental] entities [7], which may 

[directly or indirectly] affect international trade, and which relate to one of the 

following objectives:  

(a) to protect animal or plant life or health [within the territory of the Member] from 

risks arising from the entry, establishment or spread of pests, diseases, disease-

carrying 

organisms or disease-causing organisms;  

(b) to protect human or animal life or health [within the territory of the Member] 

from risks arising from additives, contaminants, toxins or disease-causing organisms 

in foods, beverages or feedstuffs; 

(c) to protect human life or health [within the territory of the Member] from risks 

arising from diseases carried by animals, plants or products thereof, or from the 

entry, establishment or spread of pests; and 

                                                 

117 OMC, Relatório do Painel, US – Tuna II (Mexico), WT/DS381/R, paras. 7.663-7.665. 15 de Setembro de 

2011 
118 OMC, Proposed Working Definition of SPS-Related Private Standards, G/SPS/W/276, p. 2, 28 de setembro 

de 2012. 
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(d) to prevent or limit other damage [within the territory of the Member] from the 

entry, establishment or spread of pests. 

 

Depreende-se, da leitura de ambos os casos, o conceito de entidade não 

governamental: 

 
A non-governmental entity is any entity that does not possess, exercise, or is not 

vested with governmental authority. Non-governmental entities are private entities, 

including private sector bodies, companies, industrial organizations, enterprises and 

private standard-setting bodies. 

 

A definição, no entanto, permaneceu em aberto; e, em outubro de 2013, os membros 

concordaram em estabelecer um working group eletrônico para desenvolver uma definição 

consensual para “padrão privado”, “entidade não governamental” e “requerimento”. Em 

março de 2015, o Relatório do comitê afirmou que não só não houve consenso – 

especificamente por parte dos EUA e da UE sobre os termos “entidade não governamental” e 

“requerimento” – como recomendou um período de pausa nos trabalhos119. Em outubro do 

mesmo ano, o CSPS passou a discutir a questão com base nas propostas para o parágrafo 

14.20 da Quarta Revisão do Acordo sobre SPS. Apesar de a Revisão já ter ocorrido há mais 

de um ano, as discussões acerca dos PPS já acarretaram duas alterações à minuta preliminar 

da revisão. 

A versão atual da minuta abarca propostas do Brasil e da Noruega para a definição, e, 

na presente data, entre as recomendações para PPS, há a possibilidade do Comitê de aceitar 

um problema relacionado a exportações afetadas por padrões privados levantado por um 

membro. A cláusula enseja que o CSPS irá receber Specific Trade Concern – as medidas ad 

hoc de solução de conflitos entre membros – sobre PPS120. 

Ou seja, não há definições ou ganchos claros, no arcabouço normativo do SPS e em 

seu comitê, que sejam diretos e inquestionáveis quanto à competência da OMC de abordar os 

PPS. Não obstante, as discussões e as decisões do comitê, ainda que não aprovadas por 

consenso, apontam para o fato de que os PPS serão englobados pelo ordenamento jurídico da 

OMC. 

 

                                                 

119 OMC, Report of the Co-Stewards of the Private Standards E-Working Group to the March 2015 Meeting of 

the SPS Committee on Action 1, 13 de março de 2015, G/SPS/W/283. 
120 OMC, Review of the Operation and Implementation of the SPS Agreement, Draft Report of the Committee, 

Revision, 6 de novembro de 2014, G/SPS/W/280/Rev.2 para 14.20. 
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5.3 COMITÊ SOBRE BARREIRAS TÉCNICAS AO COMÉRCIO - 

DISCUSSÕES 

 

O Comitê sobre Barreiras Técnicas (CTBT) abordou formalmente, pela primeira vez, a 

questão em 1999, levantada pelo Chile, sobre eco-labelling121. Desde aquele momento, a 

discussão permanece entre a necessidade de debater PPS no CTBT, tendo em vista a definição 

de padrão e organismo não governamental no Acordo sobre TBT.  

Há dois grandes grupos com dois posicionamentos distintos. Índia, México, China, 

Chile, Uganda e outros afirmam que há necessidade de debate no CTBT, tendo em vista que 

as definições do TBT e o estipulado no Código de Boas Condutas (CBC) são amplos o 

suficiente para abarcar os PPS, mas que, não obstante essa amplitude, é necessária a discussão 

e definição do termo “medidas razoáveis”, e reforçar a aplicação do CPC sobre os PPS. 

Contudo, EUA, Japão, UE e outros afirmam que os PPS não estão abarcados pelo TBT, que 

são tampouco padrões segundo a definição do Anexo 1 do Acordo, que não seguem e não 

devem seguir os seis princípios elaborados pelo TBT para a elaboração de padrões 

internacionais, que não são adotados por órgãos internacionais reconhecidos e, por fim, que o 

CTBT não é o foro de discussão apropriado para o tema. 

A despeito do entrave nas discussões do Comitê, o CTBT, em sua Sexta Revisão 

Trienal, afirmou que compromisso em reconhecer e utilizar padrões internacionais para 

avaliação de conformidade, implementar o Código de Boas Condutas para entidades 

governamentais e não governamentais e reiterar os seis princípios do desenvolvimento dos 

padrões internacionais estabelecidos em 2000, com foco em transparência e desenvolvimento. 

Sobre padrões privados e, especificamente, sobre a abrangência dos PPS pelos princípios 

contidos no CBC, o CTBT concorda que:  

 

a) to exchange information and experiences on reasonable measures taken by 

Members to ensure that local government and non-governmental standardizing 

bodies involved in the development of standards within their territories, accept 

and comply with the Code of Good Practice122. (grifo nosso). 

 

 

                                                 

121 OMC, Minutes of the Meeting Held on 31 March 1999, 3 de maio de 1999, G/TBT/M/15, p. 3. 
122 OMC, Sixth Triennal Review of the Operation and Implementation of the Agreement on Technical Barriers to 

Trade Under Article 15.4, Novembro de 2012, G/TBT/32, p. 4. 
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O Relatório Anual de 2013 não revela continuidade das discussões formais sobre 

padrões privados e sua relação com o CBC123. A Sétima Revisão Trienal trouxe o mesmo 

dispositivo, mas não aprofundou as discussões124. 

Visto que não há avanços em relação à discussão sobre padrões privados ou 

voluntários nos Comitês sobre TBT e SPS é necessário, portanto, abarcar a estrutura 

normativa existente, e analisar a possibilidade de responsabilidade do estado por meio dos 

dispositivos presentes nos OMC. 

 

 

5.4 RESPONSABILIDADES AO ESTADO – OS ACORDOS DA OMC 

 

A principal questão sobre os padrões privados resume-se a quais situações os Estados 

podem ser responsabilizados pelas normas que permitem ou adotam. Isso implica determinar 

quem pode ser o autor dos padrões privados e, consequentemente, em direção a quem os 

Membros devem envidar esforços para que as práticas estejam em conformidade com os 

princípios da OMC. Ou, na ausência de esforços ou resultados, a quem recorrer. 

A seguir, serão abordados dispositivos dos Acordos da OMC e a interpretação de sua 

aplicação pela jurisprudência da OMC e pela doutrina. Serão abordados os dispositivos 

presentes nos artigos 2.1 e 2.2 do TBT e os Seis Princípios para a elaboração de padrões 

internacionais, que serão relevantes para a análise, caso a caso, das possíveis violações pelas 

quais um Membro pode ser responsabilizado.  

Em seguida, será realizada análise da implementação dos Artigos sobre TBT e SPS e 

das possibilidades de responsabilidade estatal. 

 

 

5.4.1 Obrigações e princípios 

 

Ambos os Acordos sobre TBT e sobre SPS exprimem as obrigações e princípios 

básicos do GATT. Os princípios que embasam o Acordo sobre TBT são a não discriminação, 

evitar barreiras desnecessárias ao comércio, uso de padrões internacionais, equivalência e 

                                                 

123 OMC, Eighteen Annal Review of the Operation and Implementation of the Agreement on Technical Barriers 

to Trade, Fevereiro de 2013, G/TBT/33. 
124 OMC, Seventh Triennal Review of the Operation and Implementation of the Agreement on Technical 

Barriers to Trade Under Article 15.4, G/TBT/37, 3 de dezembro de 2015, p. 11. 
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reconhecimento mútuo, requerimentos técnicos com base em performance em vez de design 

ou características descritivas, transparência e, por fim, tratamento especial e diferenciado. Os 

princípios que embasam o Acordo sobre SPS são não discriminação, justificativa científica 

em avaliação de risco, uso de padrões internacionais como ferramenta de harmonização, 

equivalência, regionalização, transparência e, por fim, tratamento especial e diferenciado. 

Em relação às normas técnicas, a exigência de evitar obstáculos desnecessários ao 

comércio está expressa no Artigo 2.2 e no Código de Boas Condutas do Acordo sobre TBT. 

Por analogia, é possível que a definição aplicada para os regulamentos técnicos, abordado 

acima, também se verifiquem no caso dos padrões. 

Estabelece-se, ainda, que os regulamentos técnicos deverão ter por base, quando 

existentes, padrões internacionais (Art. 2.4 do TBT e Art. 3 do SPS). A diferença primordial 

entre os Acordos sobre TBT e SPS é que, para o último, as entidades emissoras de padrões 

internacionais são as “três irmãs”, conforme mencionado anteriormente: Food Safety Codex 

Alimentarius (Codex), World Organization for Animal Health (OIE) e International Plant 

Protection Convention (IPPC). O TBT, por sua vez, não especifica organizações 

internacionais – é preciso que tenha reconhecida atividade de normalização e ainda, respeite 

os “Seis Princípios” definidos pelo CTBT para que um padrão, guia, diretriz ou recomendação 

em relação aos artigos 2, 5 e CBC seja considerado como internacional125.  

O primeiro princípio consiste na acessibilidade às propostas e na transparência. Isso 

implica que as informações essenciais relativas aos programas, propostas de normas técnicas, 

guias e recomendações em análise ou resultados finais devem ser divulgados para todas as 

partes interessadas, de forma que seja possível apresentar comentários por escrito às eventuais 

decisões. Essa divulgação pode ser feita pela internet. É relevante que as publicações sejam 

em prazos razoáveis para adaptação e que o país publique periodicamente uma lista de 

medidas técnicas em análise ou recentemente adotadas.  

O segundo princípio preconiza imparcialidade e consenso. Isso significa que o 

processo de elaboração das normas técnicas internacionais em determinado organismo 

internacional não pode favorecer determinado país ou grupo de países, devendo haver 

participação livre nos trabalhos do organismo, submissão de comentários escritos e 

                                                 

125 OMC, Decision of the Committee on Principles for the Development of International Standards, Guides and 

Recommendations with Relation to Articles 2, 5 and Annex 3 of the TBT Agreement. G/TBT/1/Rev.12, Annex 2 

(Part 1), 21 de janeiro de 2015. pp. 47-49. 
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possibilidade de expressar pontos de vista. O processo de decisão deve, preferencialmente, ser 

pelo consenso, e os documentos e informações devem ser de livre acesso.  

A seguir, o princípio da relevância e da efetividade estabelece que as normas técnicas 

internacionais não podem ser um obstáculo ao comércio, motivo pelo qual deverão ser 

adotadas quando forem efetivas e constituírem uma necessidade do mercado ou, ainda, 

necessidade científica e tecnológica. As normas internacionais não devem, sobretudo, 

distorcer o mercado global, causar efeitos adversos à concorrência, nem prejudicar iniciativas 

de desenvolvimento tecnológico e de inovação, devendo haver preferência por normas 

internacionais pautadas pelo desempenho, e não pelas características descritivas ou pelo 

desenho do produto. 

O princípio da abertura determina que os organismos e entidades devam ser abertos 

para ao menos todos os Membros da OMC e não podem discriminar os países por nenhum 

critério em seus métodos de decisão. A entidade deve, independentemente do membro, aceitar 

suas propostas para novos itens de trabalho; promover debate técnico sobre as propostas; 

permitir a submissão de comentários e rascunhos, bem como a revisão das normas já em 

vigor; e, por fim, elaborar regras para os processos de votação e de adoção de normas 

internacionais, além de formas de participação na disseminação das normas internacionais 

adotados. Os países em desenvolvimento devem ter atenção especial e devem poder participar 

de todas as etapas de desenvolvimento de uma nova norma técnica internacional.  

O princípio da coerência esclarece que os organismos internacionais de padronização 

devem evitar duplicar ou sobrepor trabalho realizado por outros organismos, sendo 

recomendados mecanismos de cooperação e coordenação entre eles. 

Por fim, o chamado development dimension principle. As dificuldades dos países em 

desenvolvimento devem ser levadas em consideração na elaboração das normas técnicas 

internacionais, especialmente no que tange à sua participação no processo de elaboração. O 

foco no desenvolvimento estabelece que a imparcialidade e abertura do processo de 

normalização requer que países em desenvolvimento não sejam de facto excluídos do 

processo.126 

Esses princípios e regras recomendados pelo Comitê sobre TBT são similares aos 

previstos no Código de Boas Condutas, no Anexo 3 ao Acordo sobre TBT. Conforme 

                                                 

126 OMC, OMC, Decision of the Committee on Principles for the Development of International Standards, 

Guides and Recommendations with Relation to Articles 2, 5 and Annex 3 of the TBT Agreement. 

G/TBT/1/Rev.12, Annex 2 (Part 1), 21 de janeiro de 2015, p. 49. 
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abordado no Capítulo 1, o Código é aberto para adesão por parte de instituições de 

padronização localizadas em territórios de Membros da OMC – independente da instituição 

ser ligada ao governo central, aos governos locais ou à iniciativa privada.  

Em outras palavras, para que determinado padrão internacional sirva aos interesses dos 

Membros da OMC em facilitar o comércio internacional e prevenir barreiras desnecessárias 

ao comércio, é necessário que sejam relevantes, que tenham objetivos legítimos, que 

respondam de maneira eficaz às exigências e necessidades regulatórias e do mercado, bem 

como sejam embasados por desenvolvimento científico e tecnológico em diversos países. Os 

padrões internacionais não devem ter por preferência as características ou requerimentos de 

países ou regiões específicas em casos em que necessidades diferentes exista em outros países 

ou regiões. 

Presume-se, ainda, que o requerimento técnico que estiver em acordo com padrões 

internacionais relevantes (Art. 2.5 TBT) não irá gerar barreira desnecessária ao comércio. Não 

há jurisprudência para definir, até o presente momento, o que são os “padrões relevantes”. 

Os Seis Princípios são relevantes, portanto, para compor a análise da legitimidade das 

entidades estudadas neste trabalho enquanto padrões internacionais. Depreende-se, para fins 

do Artigo 2.1 e 2.2 do Acordo sobre TBT, que os PPS emitidos pelas entidades não 

governamentais analisadas neste trabalho só poderão ser consideradas como padrões 

internacionais se cumprirem com todos os seis princípios elencados acima. Resta claro, de 

imediato, que parte das entidades emissoras não podem ser consideradas como organismos 

internacionais por conta de exigirem adesão formal por parte dos interessados. O 

entendimento foi pacificado pelo Órgão de Apelação no caso US – Tuna II, paras 398-399, no 

qual foi concluído que a entidade AIDCP, emissora de diretrizes, por não ter livre acesso (a 

entidade exigia manifestação do país interessado na acessão, e emitia convite de adesão) não 

foi considerada como órgão internacional perante o Acordo sobre TBT. 

O Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) ao longo dos anos teve a oportunidade de 

analisar os critérios que determinam a necessidade de um regulamento técnico. A medida 

deve ter um objetivo legítimo (entre os possíveis, inter alia, estabelecidos no Acordo sobre 

TBT), e a regulamentação adotada deve ser a menos restritiva possível ao comércio para 

atingir o resultado pretendido. 
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Nos casos US – COOL127, US – Clove Cigarettes (Indonesia)128 e US – Tuna II129 

(Mexico) o OSC desenvolveu um modelo de análise para verificar se o Membro da OMC 

cumpre com a discricionariedade adequada para perseguir seus objetivos legítimos sem 

interpor barreira desnecessária ao comércio, uma vez que nem todo impacto negativo ao 

comércio enseja em tratamento menos favorável. Para tanto, o OSC analisa se há tratamento 

menos favorável entre produtos similares, por quatro aspectos da medida em litígio: se há (i) 

cumprimento de um objetivo legítimo; (ii) comprovação de que a medida é necessária, ou 

seja, que não há medidas de menor restrição ao comércio que poderiam ser adotadas para se 

atingir o mesmo fim, conforme Artigo 2.2 do Acordo sobre TBT; (iii) razoabilidade na sua 

adoção; e (iv) alterações nas circunstâncias que levaram à edição de um regulamento ou 

norma técnica. 

O Painel estabeleceu, no caso US – Tuna II (Mexico), a definição de obstáculo ou 

restrição ao comércio, que consiste em uma medida que estabelece limitações às importações 

ou que as discrimina, vedando-lhes a oportunidade de competir com os produtos nacionais. 

Sobre objetivos legítimos, o OSC do caso US – Clove Cigarettes (Indonesia) estabeleceu que 

um mesmo regulamento técnico pode ter como fundamento a busca da proteção de múltiplos 

objetivos legítimos. Em US – COOL, o OSC reconheceu que os membros possuem o direito 

de regular, contanto que o façam de forma equilibrada e em conformidade com os dispositivos 

do Acordo sobre TBT: 

 

If a panel determines that a measure has such an impact on imported products, 

however, this will not be dispositive of a violation of Article 2.1. This is because not 

every instance of a detrimental impact amounts to the less favourable treatment of 

imports that is prohibited under that provision. Rather, some technical regulations 

that have a de facto detrimental impact on imports may not be inconsistent 

with Article 2.1 when such impact stems exclusively from a legitimate 

regulatory distinction. In contrast, where a regulatory distinction is not 

designed and applied in an even-handed manner — because, for example, it is 

designed or applied in a manner that constitutes a means of arbitrary or unjustifiable 

discrimination — that distinction cannot be considered “legitimate”, and thus 

the detrimental impact will reflect discrimination prohibited under Article 2.1. 

In assessing even-handedness, a panel must “carefully scrutinize the particular 

circumstances of the case, that is, the design, architecture, revealing structure, 

operation, and application of the technical regulation at issue130. (grifo nosso) 

 

                                                 

127 OMC, AB Report, US – COOL, paras 270-272. 
128 OMC, AB Report, US – Clove Cigarettes, paras 225-226. 
129 OMC, AB Report, US – Tuna II (Mexico), paras 214-6, 240, 297, 299. 
130 OMC, AB Report, US — COOL, para. 349. 
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A análise even-handed tem por base o Art. 2.2 do Acordo sobre TBT, conforme o 

texto: 

 

2.2     Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or 

applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to 

international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-

restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the 

risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: 

national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of 

human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In 

assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available 

scientific and technical information, related processing technology or intended end-

uses of products. (grifo nosso) 

 

Para avaliar, portanto, se determinada medida é uma barreira desnecessária ao 

comércio, faz-se a análise de seus objetivos legítimos, inter alia, de forma even-handed, por 

meio de sua adoção e a aplicação, ainda que o Artigo 2.2, conforme visto acima, estabelece 

que esses regulamentos não devem ser preparados de maneira a criar obstáculos 

desnecessários ao comércio. 

A análise even-handed faz-se de forma semelhante ao exame de pesos e contrapesos 

do GATT XX para aferir se a medida é mais restritiva que o necessário ao comércio. O OSC 

deve abordar (i) o grau de contribuição feita pela medida para a persecução do objetivo 

legítimo; (ii) o grau de restrição ao comércio causado; (iii) a natureza dos riscos e gravidade 

da não implementação dos objetivos legítimos; e (iv) a existência de medida alternativa 

razoavelmente menos restritiva ao comércio. O processo foi adotado pelo OSC da OMC em 

diversos casos131 e deve ser considerado como procedimento-base para a análise de potenciais 

violações ao comércio por parte dos PPS.  

 

 

5.4.2 Implementação 

 

Faz-se, agora, estudo sobre a implementação das normas da OMC e os meios de 

responsabilidade por parte de Governos que sediem as entidades emissoras de PPS ou que os 

adotem em seu ordenamento. 

                                                 

131 OMC, AB Report, US – Tuna II (Mexico), paras 330-331 e Panel Report US – Clove Cigarettes, paras 7334-

7423. 
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Casos em que o Governo adotou os PPS, por meio de incorporação legal às normas 

internas, serão passíveis de serem discutidos nos foros internacionais como a OMC. Faz-se 

premente discutir, também, se a adoção ou reconhecimento dos PPS por parte do Governo nos 

casos em que haja algum representante do governo, conforme termos do Capítulo 2 e achados 

do Capítulo 3 ensejem alguma forma de responsabilidade estatal. 

O Artigo 13 do Acordo sobre SPS determina que Membros adotarão as medidas 

razoáveis que estiverem a seu alcance para assegurar que as instituições não governamentais 

existentes em seus territórios cumpram com as disposições relevantes do Acordo sobre SPS:  

 

Members are fully responsible under this Agreement for the observance of all 

obligations set forth herein. Members shall formulate and implement positive 

measures and mechanisms in support of the observance of the provisions of this 

Agreement by other than central government bodies. Members shall take such 

reasonable measures as may be available to them to ensure that non-

governmental entities within their territories, (…), comply with the relevant 

provisions of this Agreement.  

In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or 

indirectly, requiring or encouraging such regional or non-governmental entities, or 

local governmental bodies, to act in a manner inconsistent with the provisions of 

this Agreement.  

Members shall ensure that they rely on the services of non-governmental entities 

for implementing sanitary or phytosanitary measures only if these entities comply 

with the provisions of this Agreement. (grifo nosso) 

 

O dispositivo engloba, de forma bastante clara, dois tipos de obrigação: obrigação de 

fazer e obrigação de não tomar medidas que possam encorajar que estas instituições atuem de 

maneira inconsistente com o Acordo sobre SPS. De forma análoga, o artigo 4.1 do Acordo 

sobre TBT também trata da sua implementação e utiliza linguagem semelhante ao Artigo 13 

do Acordo sobre SPS. O dispositivo, ainda que não indique quem são as instituições de 

padronização, estabelece que: 

 

4.1 Members shall ensure that their central government standardizing bodies accept 

and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and 

Application of Standards in Annex 3 to this Agreement (referred to in this 

Agreement as the “Code of Good Practice”).  

They shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure 

that local government and non-governmental standardizing bodies within their 

territories, as well as regional standardizing bodies of which they or one or more 

bodies within their territories are members, accept and comply with this Code of 

Good Practice.  

In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or 

indirectly, requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner 

inconsistent with the Code of Good Practice.  

The obligations of Members with respect to compliance of standardizing bodies with 

the provisions of the Code of Good Practice shall apply irrespective of whether or 

not a standardizing body has accepted the Code of Good Practice. (grifo nosso) 
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Ambos os artigos estabelecem obrigações por parte dos Membros. Determinam 

responsabilidade em garantir, via medidas razoáveis, que as instituições de padronização não 

apenas aceitem e cumpram com o CBC, como também estabelecem a obrigação de não tomar 

medidas que possam encorajar que estas instituições atuem de maneira inconsistente com o 

CBC. O Código, conforme visto no Capítulo 1, arrola todos os princípios da OMC, inclusive 

o princípio de não discriminação, a obrigação de evitar barreiras desnecessárias ao comércio, 

do uso padrões internacionais e a recomendação da participação do órgão na entidade de 

normalização internacional, de praticar transparência e estabelecer mecanismos de consultas, 

entre outros. 

A negligência e a inação dos Membros em garantir que as entidades de padronização 

cumpram com o disposto no CBC, independentemente da entidade de normalização 

localizada em seu território ter ou não aceitado o Código são, portanto, matéria de 

responsabilidade estatal. 

Todo o conteúdo do Acordo sobre o TBT – incluindo as obrigações e princípios do 

Artigo 2 – torna-se aplicável aos órgãos de padronização que se tenham formalmente 

vinculado ao CBC e com ele estejam atuando em conformidade, através do elencado no 

Artigo 4.2. Ademais, a cláusula determina que as entidades deverão ser reconhecidas pelos 

Membros como em conformidade com os princípios do Acordo. O dispositivo não menciona 

se os órgãos de padronização devem ser governamentais ou privados. Em leitura conjunta 

com o parágrafo anterior, fica claro que os órgãos de padronização englobam os órgãos 

governamentais centrais, locais e não governamentais.  

Cabe abordar quais elementos os definem. Em seu Anexo 1.8, o TBT conceitua 

organizações ou instituições não governamentais como entidades que não seja do governo 

central nem uma organizações públicas locais, incluindo organizações não governamentais 

que legalmente habilitadas para fazer cumprir uma regulamentação técnica132.  

Para o OSC, no caso US – Tuna II, o uso da definição da ISO/IEC Guide 2/2004 deve 

ser aplicada, revelando, portanto, que um órgão de normalização ou padronização é uma 

entidade legal ou administrativa com objetivos e composição específica, envolvida em 

atividade de normalização, no passado ou presente, tendo produzindo ao menos uma norma 

ou padrão. Determina, ainda, que as atividades da entidade devem ter em mente problemas 

atuais ou potenciais e que devem ter por objetivo um grau ótimo de proteção em determinado 

                                                 

132 Anexo 1.8 do Acordo TBT.  
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contexto. Para identificar se as atividades são reconhecidas, há o questionamento da 

consciência de suas atividades por parte dos Membros da OMC e se há evidências de que a 

entidade respeita os Seis Princípios da OMC ou se, ainda, aceitou o CDC133. 

Qualquer órgão ou entidade com um corpo administrativo e objetivos específicos que 

tenha produzido ao menos um padrão aplicado de forma geral e frequente e que, de forma 

clara, siga os Seis Princípios ou o CBC é, indiscutivelmente, para fins do Acordo sobre TBT, 

um órgão de normalização. Ainda, mesmo que a entidade não siga de forma óbvia as decisões 

do CTBT ou tenha aceitado formalmente o CBC, a ciência de suas atividades por parte dos 

Membros enseja, portanto, que as atividades da entidade sejam reconhecidas e passíveis de 

serem questionadas, caso atuem à margem do estipulado no Acordo sobre TBT. 

Mbengue endossa o entendimento, e afirma que os órgãos de padronização privados 

são equivalentes à órgãos não-governamentais. Neste caso, alega ainda que os Membros da 

OMC possuem obrigação de resultado em garantir que essas entidades não governamentais 

cumpram com o disposto no Acordo sobre TBT, por meio de medidas razoáveis: 

 

(…) [the] WTO Member States seem definitely to be under an obligation to “take 

such reasonable measures as may be available to them to ensure that local 

government and non-governmental standardizing bodies within their territories (…) 

accept and comply with this Code of Good Practice134. 

 

Em relação à implementação do Acordo sobre TBT em relação aos Processos de 

Avaliação de Conformidade por parte de órgãos não governamentais, o Artigo 8 esclarece: 

 

“8.1     Members shall take such reasonable measures as may be available to them 

to ensure that nongovernmental bodies within their territories which operate 

conformity assessment procedures comply with the provisions of Articles 5 and 6, 

with the exception of the obligation to notify proposed conformity assessment 

procedures.  

In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or 

indirectly, requiring or encouraging such bodies to act in a manner inconsistent 

with the provisions of Articles 5 and 6. 

  

8.2     Members shall ensure that their central government bodies rely on 

conformity assessment procedures operated by non-governmental bodies only if 

these latter bodies comply with the provisions of Articles 5 and 6, with the 

exception of the obligation to notify proposed conformity assessment procedures.” 

(grifo nosso) 

 

                                                 

133 OMC, Panel Report, US — Tuna II (Mexico), paras. 7.670–7.671. 2011 
134 MBENGUE, M. Private standards and WTO Law, p 2., 2011 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_01_e.htm#article5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_01_e.htm#article6
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_01_e.htm#article5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_01_e.htm#article6
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_01_e.htm#article5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_01_e.htm#article6
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A formulação do dispositivo é extremamente semelhante aos artigos analisados 

anteriormente, com a distinção de que os órgãos centrais governamentais dos Membros 

devem apenas aceitar os Processos de Avaliação de Conformidade – e auditorias – das 

entidades não governamentais que cumpram com o disposto no Acordo sobre TBT. 

Temos, portanto, que os órgãos que tenham produzido ao menos um padrão no 

passado ou presente, com escopo, objeto e estrutura claras e definidas poderão ser 

considerados como internacionais se (i) aceitarem o CBC e respeitarem os Seis Princípios do 

CTBT; ou se (ii) suas atividades são conhecidas e reconhecidas pelos Membros. Ainda não 

está claro como o reconhecimento das atividades pode ser realizado – e será, definitivamente, 

analisado caso a caso. Esta amplitude de definição permite a interpretação de que entidades 

não governamentais emissoras de PPS, inclusive aquelas formadas por apenas um ator (como 

TESCO, Carrefour, Walmart), que possuam atividades reconhecidas pelos Membros da OMC, 

como, por exemplo, por meio da participação de um representante do governo nos órgãos 

internos da entidade, podem ser reconhecidas como órgãos não governamentais para fins do 

Acordo sobre TBT. O fato enseja responsabilidade estatal de ação e de não omissão – 

conforme Artigos 13 do Acordo sobre SPS e 4.1 do Acordo sobre TBT. 

 

 

5.4.3 Responsabilidade 

 

Há, como visto, dispositivos em comum entre os Acordos sobre TBT e SPS. O Acordo 

sobre TBT, o Acordo sobre SPS e os relatórios dos comitês reiteram que a obrigação do 

estado é de adotar medidas razoáveis para que entidades não governamentais cumpram com 

os dispositivos dos respectivos acordos. Conforme visto acima, o termo “entidades não 

governamentais” pode abarcar entidades emissoras de PPS, ensejando responsabilidade 

estatal. A definição de medidas razoáveis, no entanto, ainda não possui jurisprudência 

atrelada.  

Há, na doutrina, duas possíveis interpretações em relação à obrigação estabelecida no 

Artigo 4.1 do TBT. Para Wouters, os membros não são obrigados a garantir a observância 

dessas entidades não governamentais e regionais, devendo apenas tomar as medidas razoáveis 

disponíveis para que essas entidades cumpram as normas da OMC:  

 

It should be noted that this is an obligation of means (a best-endeavours obligation) 

rather than an obligation of result. (…) Reasonable measures that governments could 

take might include the dissemination of information about the SPS Agreement, 



 

 

94 

entering into memoranda of understanding, and the provision of financial incentives 

to encourage private actors to comply135. 

 

Há, no entanto, outra interpretação. O caso Japan – Films demonstra que, ainda que a 

regra do GATT seja entre governos, há a possibilidade de que medidas de origem não 

governamental sejam levadas para o OSC. O caso abordou ações de incentivo e desincentivo 

por parte do Japão para garantir que suas empresas cumprissem com a restrição à exportação 

acordada por sua câmera de comércio. A inação e a negligência japonesas foram abordadas 

sob a ótica de necessidade de cumprimento da medida, ou seja, obrigação de resultado, não de 

conduta, ensejando que os Membros podem ser responsáveis pela conduta dos órgãos não 

governamentais. 

Apesar de o caso lidar com a hipótese de violação do Artigo III do GATT, a leitura 

pode ser transponível para o Artigo 13 do Acordo sobre SPS, Artigos 4.1 e 8.1 do Acordo 

sobre TBT e o Código de Boas Condutas. O Painel ponderou o que o CSPS tem discutido 

desde 2005: se existe responsabilidade dos Membros em sobre entes privados. A preocupação 

do Painel com esta possível lacuna jurídica e a possível impunidade fica clara no seguinte 

trecho: 

 

In view of the above-described involvement of the JFTC, we consider that there is a 

sufficient likelihood that private parties will act in conformity with the Fair 

Competition Code as if it were a legally binding measure. This finding is consistent 

with past GATT practice. In this regard, we recall the characterization of "fair 

competition codes" approved by the JFTC as "legal regulations" in the 1987 Japan - 

Liquor Taxes case. Finally, we note that a finding to the contrary would create a 

risk that WTO obligations could be evaded through a Member's delegation of 

quasi-governmental authority to private bodies. In respect of obligations 

concerning state trading, the provisions of GATT explicitly recognize this 

possibility. In this regard, an interpretative note to Articles XI, XII, XIII, XIV and 

XVIII states: "Throughout Articles XI, XII, XIII, XIV and XVIII, the terms "import 

restrictions" or "export restrictions" include restrictions made effective through 

state-trading operations". The existence of this note demonstrates that the drafters of 

the General Agreement recognized a need to address explicitly one aspect of the 

government delegation-of-authority problem. In our view, it supports our finding 

that measure for purposes of Article XXIII:1(b) should be interpreted so as to 

prevent actions by entities with governmental-like powers from nullifying or 

impairing expected benefits136. (grifo nosso) 

 

                                                 

135 WOUTERS, J, GERAETS, D. Private food standards and the World Trade Organization: some legal 

considerations, World Trade Review (2012), 11: 3, p. 486. 
136 OMC, Report of the Panel Japan - Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper, DS44/R, 

parágrafo 10.328. 
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O Painel definiu, também, que o que pode parecer à primeira vista como ações 

privadas pode, não obstante, ser atribuído ao governo caso haja alguma conexão 

governamental ou endosso das ações: 

 
As the WTO Agreement is an international agreement, in respect of which only 

national governments and separate customs territories are directly subject to 

obligations, it follows by implication that the term measure in Article XXIII:1(b) 

and Article 26.1 of the DSU, as elsewhere in the WTO Agreement, refers only to 

policies or actions of governments, not those of private parties. But while this "truth" 

may not be open to question, there have been a number of trade disputes in relation 

to which panels have been faced with making sometimes difficult judgments as to 

the extent to which what appear on their face to be private actions may 

nonetheless be attributable to a government because of some governmental 

connection to or endorsement of those actions137. (grifo nosso) 

 

Fica claro que o ad note dos Artigos XI, XII, XIII do GATT abordados pelo Painel, 

acima, que permite que as restrições à importação e exportação sejam feitas por empresas 

comerciais estatais (state trading enterprises) consiste em uma atribuição explícita de 

responsabilidade. Marceau afirma que a atribuição ao governo de responsabilidade por parte 

de ações de entidades não governamentais é possível, uma vez que o Artigo 14.4 do TBT138 

trata os órgãos não governamentais como se fossem equivalentes a membros, resultando em 

outra atribuição explícita de responsabilidade. Ao fornecer atribuição explícita aos órgãos não 

governamentais o Acordo investe aquela entidade de capacidade jurídica para ser acionada 

como se membro fosse139.  

Respeitando o Artigo 13 do Acordo sobre SPS, Artigos 4 e 8, e o Anexo III do Acordo 

sobre TBT, e Artigo 14 do TBT, tem-se que os membros são responsáveis, em certa medida, 

pelos padrões estabelecidos por entidades não governamentais em seu território. E, conforme 

concluído anteriormente, entidade não governamental pode abranger as entidades emissoras 

de PPS, desde que respeitados os critérios estabelecidos pelo OSC, ou, ainda, desde que tenha 

atividade reconhecida pelo Membro. Na opinião da autora, representantes de governo dentro 

                                                 

137 Report of the Panel Japan - Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper, DS44/R, parágrafo 

10.52. 
138 O texto do acordo estabelece que: “14.4 The dispute settlement provisions set out above can be invoked in 

cases where a Member considers that another Member has not achieved satisfactory results under Articles 3, 

4, 7, 8 and 9 and its trade interests are significantly affected. In this respect, such results shall be equivalent to 

those as if the body in question were a Member.” (grifo nosso). 
139 MARCEAU, Gabrielle. WTO Public Forum 2016, session 99: Sustainability Standards: effects for 

developing countries’ SME trade, 29 September 2016. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum16_e/wrksesions_e/session100_e.htm>. Acesso em: 29 de 

novembro de 2016. 
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da estrutura decisória das entidades não governamentais enseja inquestionável ciência, por 

parte dos Membros, das atividades daquela entidade em específico. 

Nos casos, no entanto, em que o Governo não seja membro da estrutura da entidade, é 

possível acionar os Membros no OSC por atividades das entidades que estejam em desacordo 

com os Acordos sobre TBT e SPS. A imputabilidade da responsabilidade e a análise de 

medida razoável fazem parte de obrigação de resultado dos Membros em coibir os efeitos 

negativos que os PPS emitidos por entidades não governamentais situadas em seu território.  

Como possível ferramenta para dirimir os impactos nefastos dos PPS ao comércio 

internacional e garantir os benefícios advindos de sua produção, é possível dois caminhos: o 

questionamento do Membro pelas suas próprias ações ao não agir em conformidade com o 

recomendado pelo Acordo sobre TBT (Artigos 4, 8 e CDC) e sobre SPS (Artigo 13), e, ainda, 

o questionamento do Membro pelas ações das entidades não governamentais, consideradas 

como se membros fossem, por meio do Artigo 14.4 do TBT, tornando o Estado sede 

responsável pelos PPS em vigor em seu território.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Há na elaboração, implementação e auditorias dos chamados padrões voluntários ao 

comércio – termo que neste trabalho engloba normas técnicas, padrões para produtos, 

processos, gestão e esquemas elaborados por entidades não governamentais –, possíveis 

efeitos restritivos ao comércio, uma vez que esses PPS acabam por ser de facto mandatórios 

por conta de acesso a mercado. As barreiras ao comércio se dão por conta da restrição, via 

PPS, do acesso ou da integração do produtor ou varejista às cadeias de insumo, da fidelização 

dos consumidores finais por meio de selos; e, por conta dos altos custos envolvidos com 

implantação e adequação do PPS escolhido, com auditorias e processos de avaliação de 

conformidade e, por fim, com a multiplicação desses custos fixos por conta da necessidade de 

adoção de diversos PPS para acesso a diferentes mercados.  

Reconhece-se, neste trabalho, os efeitos positivos dos PPS. Os princípios advindos do 

DIMA têm permeado o comércio e as escolhas dos consumidores. As diretrizes e os 

princípios hoje consolidados nas Metas de Desenvolvimento Sustentável vêm pautado cada 

vez mais relações de produção e comércio, ainda que o arcabouço normativo do DIMA seja, 

em grande parte e em sua gênese, composto por normas programáticas e declarações, com 

pouca executoriedade e efetividade. É possível afirmar, ainda, que os PPS podem fomentar 

facilitação de adequação e implantação de padrões nacionais e internacionais, promoção de 

boas práticas ao comércio, melhoria de percepção e reputação da marca, facilitação de acesso 

a mercados, rápida resposta a novos riscos que afetem objetivos legítimos, estabelecimento de 

novos marcos normativos e facilitação para adoção de padrões internacionais ou nacionais 

diretamente, bem como abordar anseios e interesses dos consumidores.  

Ainda que haja inegável motivação ambiental e social e preocupação com equidade e 

sustentabilidade inter e intrageracional, pode-se dizer que há uma crise de legitimidade e 

credibilidade por parte de cada uma das entidades não governamentais emissoras de PPS 

Conforme analisado neste trabalho, há, atualmente, ao menos 3.671 padrões e diretrizes que 

incidem sobre a produção e a exportação do etanol brasileiro para o mundo, divididos em 30 

PPS emitidos por 23 entidades emissoras. Essa proliferação normativa pode ter por 

consequência a exclusão de pequenos e médios produtores que não conseguem arcar com os 

custos envolvidos – paralelo que pode ser facilmente transposto para pequenas e médios 

Estados produtores no comércio internacional. 

A quantidade de padrões e normas, ainda que tenham por base algumas normas da 

OIT ou diretrizes da ISO em comum, não são harmonizadas. Não há processo de 
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reconhecimento entre laboratórios ou institutos por parte das entidades abordadas, e tampouco 

harmonização – mecanismos utilizados por governos e Estados, internacionalmente, para 

dirimir as restrições desnecessárias ao comércio. 

Ou seja, não somente há uma onerosa repetição de regulamentos a serem respeitados 

para os mercados de interesse – há, no caso do etanol brasileiro, uma marcante sobreposição 

entre os destinos de exportação do produto nacional e as sedes das 23 entidades abordadas. O 

etanol brasileiro, que, com o norte-americano, domina 80% do mercado e, em projetado 

crescimento de suas exportações pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), tem por principais parceiros os EUA e a União Europeia, respectivamente. 

Conforme visto anteriormente, os principais importadores do etanol brasileiro também são os 

maiores investidores em energias renováveis no mundo. Esses parceiros, que importam etanol 

brasileiro e são investidores em energias renováveis em seus próprios territórios, concentram 

e emitem mais de 95% das mais de três mil normas, também detendo mais de 90% das 

entidades estudadas neste trabalho em seu território. Quinze das vinte e três entidades que 

emitem PPS que incidem sobre a produção e exportação do etanol brasileiro encontram-se na 

Europa. Seis estão nos EUA. As duas restantes são uma chinesa e outra brasileira. 

Para além do choque de interesses entre destino de exportação e sede das entidades 

não governamentais emissoras de PPS no caso do etanol, grande parte do discurso de 

legitimidade dos padrões consiste no fomento e exercício de transparência, na 

sustentabilidade ambiental e social da produção, na saúde e vida humana, animal e vegetal e 

na proteção ao consumidor. Entretanto, apenas 3 das 23 entidades têm, em seu órgão 

colegiado administrativo máximo, representantes diretos de consumidores ou associação de 

consumidores.  

Não surpreendentemente, a maior e mais constante presença na composição dos 

conselhos diretores, diretora executiva ou outra denominação para o órgão interno com poder 

decisório são produtores, cooperativas e associações, além de varejistas e associações de 

empresas de varejo. Independentemente da composição histórica e das primeiras medidas da 

entidade específica, produtores e varejistas agindo conjuntamente apontam para uma 

convergência de interesses em regulamentar as cadeias de insumo e de produção, que são cada 

vez mais transnacionais e devem lidar com ordenamentos jurídicos distintos. O terceiro grupo 

com ao menos um representante em cada um dos órgãos analisados é o setor de instituições 

financeiras e bancárias. O achado está em consonância com a tendência dessas empresas e 

instituições em utilizarem critérios e PPS para dirimir riscos de investimento, bem como com 

o interesse em ser um ator no direcionamento das atividades dessas instituições.  
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Há, também, presença de representantes de instituições de ensino e pesquisa em 

aproximadamente metade das entidades estudadas, bem como de ONGs que atuam sobre 

qualidade de produtos, proteção da vida animal, vegetal e humana, proteção das populações 

locais e demais tópicos de sustentabilidade. É relevante ressaltar que, ainda que esses setores 

agreguem inegável legitimidade e credibilidade ao processo decisório das instituições, o 

grupo em questão só é mais presente que o grupo dos consumidores nos órgãos decisórios. 

O setor governamental, englobando representantes de instituições, ministérios e 

autarquias, com maior ou menor função técnica, está presente em mais de 60% das entidades 

analisadas. O dado é, como abordado acima, um dos principais indicativos de que há não 

apenas ciência do governo das atividades das entidades não governamentais: há também 

efetiva participação no processo de tomada de decisões da entidade. É dado que enseja, 

perante a OMC, a possibilidade de responsabilidade estatal direta tanto indireta, por meio de 

inação governamental em obrigação de resultado presente no Acordo sobre SPS, Artigo 13, e 

Acordo sobre TBT, artigo 2.1 em conjunto com artigos 4 e 8, como indireta, por meio das 

ações das entidades – argumento as if com base na atribuição explícita contida no Artigo 14.4 

do Acordo sobre TBT e Artigos XI, XII e XIII, ad note, do GATT, corroborados pela 

jurisprudência da OMC. Os PPS emitidos pelas entidades não governamentais com 

representantes do Governo em seus conselhos diretores são, indubitavelmente, conhecidos e 

reconhecidos pelo Membro em questão, não restando dúvidas sobre a ciência dos governos 

centrais das atividades das entidades, em consonância com jurisprudência dos casos 

abordados na presente dissertação. 

Há, ainda, dois fatores que foram abordados para compor a classificação das entidades 

neste trabalh. O primeiro foi o uso de demais padrões internacionais para a elaboração dos 

PPS – adotados em maior ou menor grau por 22 das 23 entidades estudadas. As questões 

adjacentes a esse fator referem-se à diversidade dos padrões internacionais adotados - por 

exemplo, nem todos os PPS sociais se valem das mesmas normas da OIT como base –, e em 

que medida as entidades vão além do estipulado pelas normas internacionais em sua 

elaboração. A questão da legitimidade e do embasamento das normas em achados científicos 

deve ser estudada caso a caso e não foi objeto deste trabalho. 

O segundo fator é a necessidade de alguma forma de associação ou filiação às 

entidades. Para mais da metade das entidades estudadas – 13 de 23 –, ainda que as normas 

estejam disponíveis e sejam de livre acesso, é necessário ser membro para contar com o 

estudo e com a avaliação da situação socioambiental, de infraestrutura e de gestão da parte 

interessada em cumprir com determinado padrão, bem como auxílio às auditorias de primeira, 
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segunda e terceira parte. Para a OMC, para que uma entidade seja reconhecida como órgão 

internacional de normalização, é preciso que seja aberta a ao menos todos os membros da 

OMC. A necessidade de deter a condição de membro foi analisada pelo OSC – e entidades 

que exigem este tipo de associação não podem ser consideradas como órgãos internacionais 

de normalização. 

Se, por um lado, resta claro que os governos podem ser potencialmente 

responsabilizados por mais da metade das entidades não governamentais estudadas, é preciso, 

de outro, preciso determinar, ainda, se os PPS poderiam ensejar barreiras desnecessárias ao 

comércio. Isso foi analisado pelos tipos de auditorias e certificações previstas, pela quantidade 

de normas adotadas e pela falta de coerência e convergência entre elas. 

A necessidade de auditorias foi um indicativo relevante para este aspecto. 15 de 22 das 

entidades (a OCDE não prevê auditorias) preveem auditorias de primeira parte, normalmente 

em forma de relatórios, e auditorias de segunda parte, realizadas pelas próprias entidades 

emissoras. Esses mecanismos não estão imbuídos de grande legitimidade e transparência e, 

além de onerosos, podem gerar ruídos e inconsistências entre auditorias. Dezesseis entidades 

preveem auditorias de terceira parte, requisitadas em diferentes intervalos temporais. A 

associação entre os dois mecanismos, conforme vimos acima, é em geral resultado de 

diferentes etapas de comprometimento e implantação dos padrões.  

De todas as entidades, todavia, cinco delas – excluindo-se a agência da ONU – contam 

apenas com self-assessment ou auditoria de segunda parte. Considerando-se o quadro 

conjunto de proliferação normativa e os custos envolvidos, temos uma situação em que há 

uma legitimidade e credibilidade frágeis. Estas cinco entidades apresentam maior risco de 

interpor uma barreira desnecessária ao comércio. 

O segundo aspecto que foi considerado para analisar se os PPS em etanol podem 

ensejar barreira desnecessária ao comércio são a quantidade de normas adotadas. 

Considerando as normas ao meio ambiente, sociais, de gerenciamento, qualidade e ética, 

temos ao menos 3.671 normas e diretrizes em vigor emitidas por estas 23 entidades, das quais 

2611 são mandatórias, com aplicação imediata ou nos cinco anos seguintes à adoção de 

determinado PPS. Todas essas milhares de normas não contam com mecanismos de 

harmonização e equivalência e fornecem acesso a mercados diferentes - ainda que na mesma 

localização geográfica. 

Há 1163 normas obrigatórias e 429 recomendações que incidem sobre biodiversidade, 

carbono e mudanças climáticas, gestão florestal, gestão de solo, gestão de água, gestão de 

resíduos, uso de terras, produção orgânica e uso de energias renováveis na produção. 
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Abordadas sob o critério Social no presente trabalho encontram-se 1091 normas no conjunto 

de diretrizes e metas normativas obrigatórias, além de 361 recomendações que tratam de 

trabalho infantil, direitos trabalhistas, saúde e segurança do trabalho, práticas empregatícias, 

questões de gênero, comunidades locais e aplicação das 8 convenções-base da OIT. Dentro de 

Gestão, temos 237 normas mandatórias e 107 recomendações sobre produtividade, 

desenvolvimento econômico e finanças e investimento. Há, ainda, 64 padrões obrigatórios 

sobre processos e métodos de produção, armazenamento e qualidade final do produto e 67 

recomendações. Por fim, dentro de Ética, há 56 normas que versam sobre anticorrupção, 

antissuborno, benefícios ou contribuições de origem política, benefícios ou contribuições 

caritativos, patrocínio, doações e presentes, relações entre parceiros comerciais, e avaliação de 

diligência (due-diligence) e 152 recomendações.  

Há, portanto, óbvio impacto negativo da proliferação dessas normas em relação à 

harmonização. Ainda que os PPS tenham por base padrões internacionais, conforme visto no 

Capítulo 3, os desvios e incrementos à base normativa e a multiplicação das diretrizes são, 

definitivamente, mais restritivos que as regulamentações nacionais e internacionais. 

Equivalência entre normas, laboratórios, métodos e processos de avaliação de conformidade, 

usado em termo mais abrangente, uma vez que PPS são emitidos por entidades não 

governamentais, e não por Estados soberanos, também sofrem com a inventividade dos PPS. 

A questão da falta de transparência é alarmante: nas entidades estudadas, boa parte dos 

processos de tomada de decisão é opaca, sem respeitar os Seis Princípios do CTBT. Todo esse 

ruído e toda a falta de centralização geram desvios das regras e acordos multilaterais de 

comércio. 

É inegável a proliferação normativa de PPS que incidem sobre o etanol brasileiro. A 

estimativa de custos de implantação, auditorias e manutenção, somadas às certificações, são, 

todas, arcadas por cada uma das partes interessadas e multiplicadas para cada um dos PPS 

adotados, que se tornam barreiras de acesso a mercado onerosas para os pequenos produtores 

em países em desenvolvimento. A autora pode afirmar que, para este estudo, realizado em 

2016 no mercado de etanol brasileiro, há potencial para que barreiras normativas ao comércio 

atuem ou estejam em vigor e ainda sejam percebidas como longe do alcance do OSC da 

OMC. 

O que a autora esperou com este trabalho foi abordar o que são os PPS, se há potencial 

para que barreiras desnecessárias ao comércio estejam em vigor na produção e exportação do 

etanol brasileiro para o mundo por meio da análise dos PPS incidentes neste nicho e ponderar 

possíveis caminhos normativos dentro da OMC para levar a questão à luz do OSC da OMC 
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por meio de responsabilidade direta e indireta dos Estados membros que sediem as entidades 

não governamentais emissoras de PPS. 
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ANEXO 1 – Tabelas e Gráficos 

 

 

Compêndio de tabelas e gráficos. 
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Tabela 1: Tipologia dos padrões privados no setor de alimentos da FAO, elaborada por Pascal, L. 

Quem emite 

Setor empresarial Setor sem fins lucrativos 

Indústria Alimentar e varejistas (firmas 

únicas ou grupos industriais) 

Organizações de 

fazendeiros, de exportadores 

e associações comerciais 

ONGs 

Objetivos do 

emissor 
Gestão da cadeia de fornecimento 

Acesso a mercado, 

diferenciação de produto, 

valor agregado 

Promover e premiar práticas comerciais sustentáveis e éticas 

Criada para Fornecedores 
Produtores e Indústria 

Nacional 
Produtores e comerciantes 

Objetivo 

imediato do 

padrão 

Segurança 

Alimentar 

Não conter 

transgênicos 

Qualidade 

intrínseca do 

produto 

Segurança 

alimentar e 

questões 

sociais 

Qualidade 

intrínseca 

do produto 

Proteção ambiental e 

sustentabilidade agrícola 
Questões sociais Demandas culturais 

Outras 

questões 

éticas 

Objetivo 

operacional 

do padrão 

Adoção de 

boas práticas e 

rastreabilidade 

 

Qualidade 

nutricional e 

fitossanitária 

Adoção de 

boas práticas 

agrícolas 

Marcas 

relacionadas 

à regras de 

origem, 

métodos de 

produção 

tradicional 

Agricultura 

orgânica 

(países 

desenvolvidos 

tem 

regulamentos 

técnicos) 

Conservação 

de recursos 

naturais e 

proteção de 

espécies 

animais e 

vegetais 

Fair Trade 

Direitos 

trabalhistas, 

trabalho 

infantil 

Religiosas 

Marcas 

relacionadas 

a regras de 

origem, 

métodos de 

produção 

tradicional 

Bem- 

estar 

animal 

Exemplos 

GlobalGAP, 

BRC, SQF, 

IFS, Tesco's 

Nature's 

Choice, MPS 

  

KENYAGAP, 

Thai Q, 

ChileGAP, 

Colombia 

Gloverde, 

FLorEquador, 

Bio Suisse 

Florida 

Oranges 

IFOAM Basic 

Std, Soil 

Association, 

East African 

Organic Std., 

Naturland, 

MPS 

Rainforest 

Alliance, 

Bird-friendly, 

Dolphin-

friendly, 

GMO-free 

Conservation 

Agriculture 

FLO, Bio-

équitable, 

Ecocert, IMO, 

Fair for Life 

SA-8000 
Halal, 

Kosher 

Queijo 

Cotija 

Aves 

criadas 

soltas e 

seus 

ovos 

Esquemas B2B B2B e B2C B2B B2C B2C B2B B2C 

Etiquetagem Não Sim e não Não Sim Sim Não Sim 

Principais 

benefícios 

para 

produtores 

Manter acesso a grandes mercados 

integrados e aprimorar gestão agrícola 

Acesso a mercado, 

diferenciação de produto, 

valor agregado 

Acesso a 

mercado, 

diferenciação 

de produto, 

valor 

agregado 

Diferenciação 

de produto, 

valor 

agregado 

Mercados 

mais estáveis, 

maior renda, 

valor 

agregado 

Diferenciação 

do produto 

Melhor 

acesso a 

mercados 

específicos 

Diferenciação do 

produto 

Ônus 

sustentado 

por 

Produtores e exportadores Consumidores e produtores 
Consumidores 

e produtores 
Produtores Consumidores Produtores Produtores 

Consumidores e 

produtores 
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Tabela 2 – Produção de Etanol total em milhões de litros 

Ano Brasil Região Centro-Sul 

2011 22.682 20.542 90,57% 

2012 23.226 21.362 91,97% 

2013 27.476 25.575 93,08% 

2014 28.480 26.232 92,11% 

2015 30.232 28.225 93,36% 

Fonte: MDIC, elaboração pela Autora 

 

Tabela 3 -  Padrões privados e certificações do ITC 

Nome do Padrão 

4C Association 

ABNT Ecolabel 

Accredited Fish Farm Scheme 

ADM Responsible Soybean Standard 

AFRISCO 

Agricultura Certificada 

Alliance for Responsible Mining - ARM 

Alliance for Water Stewardship 

Amaggi Responsible Soy Standard 

Aquaculture Stewardship Council – ASC Pangasius 

Aquaculture Stewardship Council – ASC Salmon 

Aquaculture Stewardship Council – ASC Shrimps 

BEMEFA 

Better Cotton Initiative – BCI 

Bio Suisse 

Biosphere Responsible Tourism 

Blusign System 

Bonsucro 

BOPP Standard – Grower Standards 

BOPP Standard – Packhouse Standard 

Botswana Ecotourism Certification System Accomodation Standards 

Botswana Ecotourism Certification System Ecotour Standards 

BRC Global Standards – Food 

Bunge Pro-S Assuring Sustainable Sourcing 

Business Social Compliance Initiative Code of Conduct – BSCI 

CandaGAP 

Carbon Trust Footprinting Company -  Carbon Label 

Cargill Triple S Soya Products 

Cefetra Certified Responsible Soya Standard 

Certified Wildlife Frendly 

China Environmental Labeling 

China GAP 

China Social Compliance for Textile & Apparel Industry CSC9000T 

Chinese National Organic Products Certification Program 

Clean Clothes Campaign - Code of Labour Practices 

Climate, Community & Biodiversity Standards - CCB Standards  

Code of Practice for Sustainable Flower Production - EHPEA  

Codex Alimentarius - Food Hygiene HACCP 

Codigo Nacional de Sustentibilidad de la Industria Vitivinicola  

Cotton made in Africa 

Disha Common Code of Conduct - CCC 

East African organic products standard (EAOPS) 

Echar PA'LANTE - Colcocoa 

Eco Awards Namibia 

Ecotourism Kenya Eco-Rating 

EcoVadis 
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Ekolabel Indonesia 

Electronic Industry Citizenship Coalition - EICC 

EO100TM Standard (Equitable Origin - EO) 

EPEAT 

Equitable Food Initiative - EFI 

Ethical Tea Partnership – ETP 

Ethical Trading Initiative – ETI 

EU Organic Farming 

EurepGAP 

European Feed Ingredients Safety Certification – EFISC 

Fair Flowers Fair Plants – FFP 

Fair For Life 

Fair Labor Association 

Fair Stone 

Fair Trade Tourism Product Certification Standard - FTT 

Fair Trade USA 

Fair Wear Foundation 

Fairtrade International - Small Producers Organizations  

Fairtrade International - Hired Labour 

FairWild 

Fairmined Standard-Requirements for ASMO 

FAMI-QS 

FEFAC Soy Sourcing Guidelines 

FEMAS  Responsible Sourcing of Agricultural & Natural Products  

FLA Workplace Code of Conduct 

Flor Ecuador 

FLORIMARK GTP 

Florverde Sustainable Flowers 

Food Alliance 

Food Safety System Certification 22000 

Forest Stewardship Council - FSC - Forest Management 

FSC Standard for Chain of Custody 

FOS - Wild - Generic Sustainable fishing Requirements  

Framework for Responsible Mining 

Friend of the Sea – Master 

Global Aquaculture Alliance - Best Aquaculture Practices  

Global Organic Textile Standard - GOTS 

Global Red Meat Standard 

Global Reporting Initiative - GRI 

Global Social Compliance Programme 

Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations  

GLOBALG.A.P. Aquaculture 

GLOBALG.A.P. Crops 

GLOBALG.A.P. Floriculture 

GlobalG.A.P. Livestock 

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP) 

GoodWeave 

Good Environmental Choice Australia - GECA 

Green Food 

Green Lead 

Green Mark Taiwan 

Green Seal 

Green-e 

GreenLine Responsible Tourism 

GMP+ Feed Certification 

Guide on Social Responsibility for Chinese Int Contractors  

Halal - Cosmetic and Personal Care - MS 2200:PART1:2008  

Halal - Requirements for Retailing - MS 2400-3:2010 -  
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Halal Cosmetic and Personal Hygiene Products - PNM 08.0.802  

Halal Food - MS 1500:2009 - General Guidelines 

Halal Food - NM 08.0.800 - 2012 (Morocco) 

Halal Food – SMIIC 

Halal Food Preparation - Turkish Standard 

Halal Standard India - Halal Certification Terms & Conditions  

Hand In Hand (HIH) - Fair Trade Rapunzel 

Harvested by Women Norms and Standards 

Heritage Certification - Hotels and Tourist Accommodation  

Hong Kong Green Label Scheme - HKGLS 

ICTI CARE Process 

IFC Performance Standards on Environmental&Social Sustainability  

IFFO Global Standard for Responsible Supply (IFFO RS)  

IFOAM Standard 

IFS Food 

International Code of Conduct for the Production of Cut Flowers  

International Council on Mining and Metals 

International Labour Organization Labour Standards 

International Council on Mining and Metals - ICMM 

International Labour Organization Labour Standards - ILO 

IRMA 

ISCC EU 

ISCC Plus 

ISCC PLUS - Voluntary Add-ons 

kenya Flowers Council Institute - KFC "Gold and Silver Level"  

KRAV 

LEAF Marque 

LIFE Certification 

Marine Aquarium Council - MAC 

Marine Stewardship Council – MSC 

McDonalds Supplier Workplace Accountability 

Milieukeur Plant Products - Protected Cultivation 

Milieukeur Standard for Citrus Production - South Africa  

MPS-ABC 

MPS-GAP 

MPS-Socially Qualified - SQ 

National Ecolabelling Programme - Green Choice Philippines  

Naturland  Standards on Production 

NTA 8080- Sustainability criteria for biomass for energy purpose  

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

OEKO-TEX® 100 

OFDC Organic Certification Standards 

Pacific Organic Standard Animal 

Pacific Organic Standard Aquaculture 

Pacific Organic Standard Crop 

Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) 

PEFC International - Chain of Custody of Forest Based Products  

Pharmaceutical Supply Chain Initiative 

Predator Friendly Standards 

PrimusGFS 

Protected Harvest Certification Standards: Stonefruit  

Protected Harvest Standards for Lodi Winegrapes 

Protected Harvest Standards for Oranges and Mandarines  

ProTerra Foundation 

Rainforest Alliance Verification Standard for Tourism Services  

Red Tractor Combinable Crops and Sugar Beet Standards  

Red Tractor Fresh Produce Standards 

RESPECT'in 
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Responsible Jewellery Council (RJC) 

Responsible Tourism Tanzania 

Round Table on Responsible Soy Association - RTRS 

Roundtable on Sustainable Biomaterials - RSB 

Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO 

RSG Requirements (based on RTRS) 

Rurgmark 

Safe Quality Food Program – SQF 

SAI Platform -- Farm Sustainability Assessment 

Sedex Global (Supplier Ethical Data Exchange) 

Sedex Members Ethical Trade Audit - SMETA Best Practice Guidance  

Seychelles Sustainable Tourism Label 

SGE 21 

Singapore Green Labelling Scheme 

Small Producers Symbol 

Social Accountability International - SA8000 

SOCIALCARBON® Standard 

Soil Association organic standards 

STeP by OEKO-TEX ® 

Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems - SAFA  

Sustainability Initiative of South Africa (SIZA) 

Sustainable Agriculture Network - Rainforest Alliance  

Sustainable Forestry Initiative - SFI 

Sustainably Grown 

Swiss Norme Halal n°12014-03 - Les aliments Halal - Exigences  

TerraChoice -EcoLogo Program (UL Ecologo Certification)  

Test 

TFT Responsible Stone Program 

Thai Green Label 

The Carbon Neutral Protocol 

The EU Ecolabel 

The European Ecotourism Labelling Standard 

The Gold Standard 

Together for Sustainability 

TourCert 

Travelife Award of Excellence 

Travelife Gold Award for large hotels/groups 

Travelife Gold Award for small/medium-sized hotels 

Triple Sello 

U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol 

UN Global Compact 

Unilever Sustainable Agriculture Code 

Union for Ethical BioTrade – UEBT 

USDA National Organic Program 

UTZ 

Verified Carbon Standard – VCS 

Veriflora 

Water Stewardship Initiative 

WFTO Guarantee System 

Wine and Agricultural Ethical Trading Association (WIETA)  

Workplace Condition Assessment (WCA) 

Worldwide Responsible Accredited Production – WRAP 

XertifiX 

Zerya 

Fonte: http://www.standardsmap.org/identify, elaboração pela autora

http://www.standardsmap.org/identify
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Gráfico 1: Evolução das áreas em conformidade com Padrões Voluntários de 

Sustentabilidade no mundo entre 2008 e 2013 (para apenas oito commodities 

selecionadas). 
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Gráfico 2: Exportação de Etanol brasileiro em mil litros. 

 

Gráfico 3: Exportação de Etanol brasileiro em Mil US$ FOB. 

 



 

119 

 

119 

Gráfico 4 – Sede das entidades não-governamentais por continente. 
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Gráfico 5 – Tipos de auditoria exigidos pelas Entidades Emissoras de PPS em etanol. 



 

121 

 

121 

Gráfico 6 – Composição do órgão superior administrativo das entidades não governamentais emissoras de PPS sobre etanol – 

Novembro de 2016. 



 

122 

 

122 

Gráfico 7 – Composição do órgão superior administrativo das entidades não governamentais emissoras de PPS sobre etanol - 

Novembro de 2016. 
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Gráfico 8 – Quantidade de padrões sociais em vigor por entidade em 2016. 
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Gráfico 9 – Quantidade de padrões em gerenciamento em vigor por entidade em 2016. 
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Gráfico 10 – Quantidade de padrões em qualidade em vigor por entidade em 2016. 
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Gráfico 11 – Quantidade de padrões em ética em vigor por entidade em 2016. 
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Gráfico 12 – Quantidade de PPS sobre produção e exportação de etanol brasileiro em vigor em 2016. 
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Gráfico 13 – PPS sobre produção e exportação de etanol brasileiro em vigor em 2016 – Mandatórios e Voluntários: % intratópico. 
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Gráfico 14 – PPS sobre produção e exportação de etanol brasileiro em vigor em 2016 – Distribuição regional por tópico do total 

normativo. 
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Gráfico 15 – PPS sobre produção e exportação de etanol brasileiro em vigor em 2016 – Distribuição regional do total normativo em 

porcentagem intratópico. 

 


