


Todas as empresas enfrentam desafios 
crescentes ao longo de suas cadeias de 
suprimento: metas de sustentabilidade, pegada 
de carbono, mudanças climáticas e de uso da 
terra, direitos humanos, direitos trabalhistas, 
saúde e segurança, questões de governança e 
bem-estar social.

O Padrão de Certificação ProTerra foi 
desenvolvido com o objetivo de  promover 
a sustentabilidade social e ambiental por 
meio das cadeias de suprimento de 
alimentos e rações, apoiar as partes 
interessadas em seus esforços de 
melhoria contínua em suas práticas 
diárias e ajudar as empresas no 
engajamento e implementação do 
conceito de desenvolvimento sustentável.



“A missão da Fundação ProTerra é ser uma rede global de empresas 
que apoiam práticas agrícolas mais sustentáveis nas cadeias de 
suprimento de alimentos e ração, incluindo a conversão para 
não-OGMs (Organismos Geneticamente Modificados) e o total 
respeito à dignidade dos trabalhadores e comunidades.
Temos por visão um mundo onde todas as empresas contribuam 
para a proteção da biodiversidade, mudando para a produção 
sustentável, preservando os recursos naturais e garantindo que as 
comunidades locais sejam tratadas com dignidade e respeito.”



O Padrão de Certificação ProTerra tem como foco todos os importantes 
desafios enfrentados pelas empresas das cadeias produtivas de alimentos e 
rações, especialmente aqueles dependentes de commodities agrícolas. Isso 
permite ações reais para criar benefícios sociais, ambientais e econômicos 
para todos:

• Proteção da Amazônia, do Cerrado, dos Biomas Chaco e 
de quaisquer outras Áreas de Alto Valor de Conservação;
• Proteção dos direitos das comunidades, dos povos 
indígenas e dos pequenos proprietários;
• Promoção de boas práticas trabalhistas, como segurança 
no trabalho, igualdade de oportunidades e atenção especial 
à prevenção do trabalho infantil e forçado;
• Promoção de boas práticas agrícolas, particularmente no 
que diz respeito à fertilidade do solo, manejo da água e 
esforços contínuos para reduzir o uso de fertilizantes e 
pesticidas;
• Proteção da biodiversidade, particularmente por meio de 
de rigorosos requisitos não-OGM.



O Padrão de Certificação ProTerra é 
uma norma de sustentabilidade 
verificada independentemente, apli-
cável a qualquer commodity agrícola, 
abrangendo toda a cadeia de 
suprimentos, da fazenda ao varejo. 

A Certificação ProTerra pode ser 
aplicada em todos os níveis da cadeia 
de suprimentos:

• Nível I: Produção agrícola

• Nível II: Transporte, Armazenagem, 
Traders e Revendedores

• Nível III: Processamento Industrial



Acreditamos que negócios responsáveis geram benefícios a longo prazo. 
A adesão à Rede ProTerra traz vantagens para sua organização: você 
fará parte de uma comunidade global, além de ter acesso aos nossos 
conhecimentos técnicos, suporte e treinamentos. 

O que nos diferencia é que oferecemos uma solução completa para as 
empresas, sejam elas grandes ou pequenas, para integrar a 
sustentabilidade em suas operações.



A Rede ProTerra lhe dará a 
oportunidade de acelerar sua jornada 
de sustentabilidade e aumentar o 
sucesso de seu programa de 
melhoria contínua:

• Reconhecimento Global – O Padrão de Certificação ProTerra é um padrão 
de sustentabilidade líder em commodities agrícolas em toda a cadeia de 
suprimentos e isso o ajudará a demonstrar compromisso e 
comprometimento pró-ativo com as mudanças climáticas, biodiversidade e 
questões sociais; 

• Impulsionar o Crescimento – A implementação do Padrão de Certificação 
ProTerra pode fortalecer significativamente seus sistemas de gestão - 
agregando valor, protegendo a integridade da sua cadeia de suprimentos e 
construindo a confiança do consumidor;

• Criar Conexões – Junte-se a uma comunidade de produtores, indústrias, 
comerciantes e varejistas com a mesma visão e construa fortes relações 
comerciais por meio da certificação;

• Confiança do Cliente – A adesão ao ProTerra dá aos seus clientes a 
segurança que eles precisam para fazer negócios com você;

• Informação e Conscientização – Como membro da Rede ProTerra você 
terá acesso a informações de mercado, os últimos desenvolvimentos do 
setor, webinars e treinamentos online que o ajudam a construir um negócio 
mais responsável.



Emese Brosz
Managing Director

emese.brosz@proterrafoundation.org
Tel: +31 6 83 29 28 52
Skype: brosz.emese

/proterrafoundation1 @proterrafoundation /proterra-foundation

CONNECT ON SOCIAL MEDIA

Alexia Stumpf
Administrative Manager

alexia.stumpf@proterrafoundation.org
Tel: +35 191 5874439
Skype: alexia.stumpf


