
Apresentando FSA 
AVALIAÇÃO DA AGRICULTURA  
SUSTENTÁVEL
da SAI Platform



SAI (Iniciativa de Agricultura 
Sustentável) Platform é a 
plataforma primária da indústria 
global de bebidas e alimentação 
para incentivar a agricultura 
sustentável. 

SAI Platform:

•    Compila e desenvolve conhecimentos e percepções  
da agricultura sustentável, que ela compartilha com todas 
as partes interessadas, visando alcançar um entendimento 
comum do conceito e das suas implicações e benefícios 
a longo prazo – para ambos agricultores e indústria

•    Adota uma abordagem inclusiva, levando em conta todas 
as iniciativas e conceitos valiosos, inclusive elementos 
tanto da agricultura integrada quanto da orgânica, onde 
elas contribuem para agricultura sustentável

•    Visa promover agricultura sustentável para produção 
agrícola moderna por meio de um processo de  
melhoria continua que pode ser adotado com facilidade  
e simplicidade pelos agricultores do mundo inteiro

•    Funciona intensivamente com todas as iniciativas e partes 
interessadas da cadeia de alimentação que tem vontade 
de ter um papel no desenvolvimento, reconhecimento  
e implementação de praticas sustentáveis para agricultura 
tradicional. 

SAI Platform já ajuda muitas empresas de alimentação  
e bebida a atingir produção sustentável e a procurar uma 
gama larga de matérias-primas agrícolas globalmente. 

Ate hoje, mais de 75 membros se juntaram a esta 
organização sem fins lucrativos que cresce rapidamente.

O QUE É SAI 
PLATFORM?



O QUE É FSA?FSA (Avaliação de 
Agricultura Sustentável) 
é uma nova, altamente 
eficaz e multifuncional 
ferramenta, que está 
ajudando a cadeia  
de valor de bebidas  
e alimentação  
no mundo todo  
a produzir, vender  
e procurar produtos 
agrícolas que são cada 
vez mais cultivados 
sustentavelmente.

Usando seus Princípios e Praticas como ponto de Partida, 
SAI Platform criou e depois testou FSA com  
empresas-membros e contribuições especializadas  
de ONG’s, universidades, agricultores e representantes  
de agricultores. FSA abrange atualmente todas as lavouras 
produzidas para os ingredientes agrícolas de bebidas  
e alimentação globalmente. 

O resultado é uma ferramenta online e simples, composta 
de aproximadamente 100 perguntas, baseadas em praticas 
de agricultura sustentável e reconhecidas pela indústria  
de bebidas e alimentação. Além disto, um mecanismo 
fácil de pontuação que pode ser usado para avaliações 
na fazenda e como comparativa com os atuais sistemas 
independentes ou privados de procura por sustentabilidade.

Em usar esta ferramenta FSA, SAI Platform visa ampliar  
a comunicação consistente sobre as expectativas  
de sustentabilidade nas cadeias de abastecimento  
de alimentação e bebida. Ao mesmo tempo, FSA reduz 
consideravelmente o tempo e custo envolvidos  
na duplicação inevitável em nível de fazenda e base  
de fornecimento, que resultam da realização de múltiplas 
avaliações e declarações de garantia. Também ela promove 
melhoria continua na produção sustentável de recursos 
agrícolas. 

Isto importa porque, enquanto  
a população do mundo aumenta e nos 
dispomos de cada vez menos recursos, 
temos que intensificar substancialmente 
as nossas praticas de agricultura 
sustentável e o volume de produtos 
agrícolas sustentáveis que produzimos  
e vendemos. 

FSA marca um passo novo e importante 
na direção de melhores praticas de 
agricultura sustentável numa escala global 
e nunca vistas antes, e está se tornando 
rapidamente a escolha preferida das 
marcas mundiais de alimentos  
e bebidas, porque abrange uma grande 
variedade de lavouras no mundo inteiro.



•    FSA pode ser usada como 
ferramenta simples para procurar 
fontes sustentáveis por meio  
de muitas commodities

•    FSA ajuda engajar com produtores, 
avaliar sustentabilidade agrícola  
e criar uma base para planos  
de melhoria

•    FSA cria uma referência única  
para uma avaliação comparativa  
de padrões (padrões e códigos  
de  terceiros e particulares)

•    FSA também pode ser usada para 
identificar os riscos-chave numa 
cadeia de fornecimento, baseadas 
nas avaliações na fazenda

•    FSA reduz e ate pode eliminar 
duplicação em avaliações  
e esforços para verificar

PORQUE AS 
EMPRESAS DEVERIAM 
SE INTERESSAR?

•    FSA é uma maneira fácil, simples  
e eficaz de avaliar as praticas 
agrícolas sustentáveis e comunicar 
com os clientes num formato claro  
e consistente

•    FSA poupa o tempo e recursos  
dos agricultores, eliminando  
a necessidade  de preencher 
avaliações múltiplas para clientes 
multiplos. FSA é uma solução única 
para avaliações da sustentabilidade 
na fazenda e via as commodities

•    FSA incrementa o acesso dos 
agricultores ao mercado das 
empresas que utilizam FSA como 
sua referência para procurar fontes 
sustentáveis – que já inclui mais  
de 30 companhias

•    FSA proporciona aos agricultores  
um conhecimento valioso  
e percepções que os ajudam  
a melhorar suas praticas agrícolas 
sustentáveis

PORQUE OS 
AGRICULTORES
DEVERIAM SE 
INTERESSAR?



FSA é de uso livre e disponível para membros do SAI Platform e qualquer 
pessoa interessada.

As perguntas da FSA se baseiam em praticas de agricultura sustentável reconhecidas universalmente na 
indústria de bebidas e alimentação e abrangem os impactos ambientais, econômicos e sociais da agricultura.

FSA é composta de três níveis de pergunta; essencial, básica e avançada. 

O objetivo destes níveis é estimular os agricultores à engajar e criar um roteiro para melhorias continuas.

•    As perguntas do nível ‘Essencial’ se referem a cidadania decente (por exemplo, proibindo mão de obra 
forçada ou escrava) e deveriam ser fáceis para cumprir por qualquer agricultor quem trabalha para 
sustentabilidade

•   As perguntas do nível ‘Básica’ identificam os elementos fundamentais da agricultura sustentável

•   O próximo estágio em agricultura sustentável é coberto pelas perguntas do nível ‘Avançada’

As perguntas podem ser respondidas de duas maneiras:

1. Usando a interface online que é disponível no ITC Standards Map: www.standardsmap.org/fsa

•    A interface online também oferece filtros de legislação local e regulamentos para ampliar a facilidade 
de uso e diminuir as perguntas duplicadas

•    Proteção de dados está assegurada porque é possível manter os resultados confidenciais,  
ou compartilha-los com outros de acordo com os desejos dos usuários (produtores e fornecedores). 
O sistema é seguro uma vez que a interface online pertence a organização das Nações Unidas 
International Trade Centre (ITC)

2. Usando uma planilha de Excel disponível para baixar na www.saiplatform.org/fsa, para verificação 
inicial ou uma primeira orientação da FSA 

COMO FUNCIONA FSA?

Ambiental

•   Agroquímicos
•   Ar
•   Biodiversidade
•   Proteção da Lavoura
•   Gestão da Fazenda
•   Plantio
•   Gestão do Solo
•   Gestão dos Resíduos
•   Gestão da Agua

Econômico

•   Estabilidade Financeira
•   Acesso ao Mercado
•   Conformidade Legal

Social

•   Saúde & Segurança
•    Condições de Mão de Obra
•   Comunidade Local



•    Bronze se refere a um mínimo de 100% de abrangência das essenciais e 75% da básica.  
Base solida de praticas de boa agricultura.

•    Prata se refere a um mínimo de 100% de abrangência das essenciais, 80% da básica, e 50% da avançada. 
Praticas sustentáveis de agricultura reconhecidas por empresas líderes. 

•    Ouro se refere a um mínimo de 100% de abrangência das essenciais, 100% da básica e 75% da avançada. 
Praticas sustentáveis de agricultura que realmente se destacam.

FSA PONTUA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL  
EM 3 NIVEIS DE DESEMPENHO
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MATERIAIS PARA IMPLEMENTAR FSA

Recursos que estão ou serão disponíveis incluem:

•    Metodologia de Benchmarking e uma lista de benchmarks concluídos
•   Estrutura de Implementação da FSA
•   Guias do usuário para as ferramentas de Excel e ITC StandardsMap
•   Materiais de Comunicação

Você pode encontrar todos os materiais aqui: www.saiplatform.org/fsa



•    Uma meta chave do SAI Platform 
e seus membros usando FSA é a 
promoção e o apoio das melhorias 
continuas em agricultura sustentável 

•    Fornecedores de empresas de bebida 
e alimentação são encorajados a 
usar FSA para identificar lacunas em 
sustentabilidade, e apoiar produtores 
e então se tornar mais sustentáveis 
economicamente, socialmente e 
ambientalmente

•    SAI Platform apoia seus membros 
fornecedores no desenvolvimento de 
planos de implantação para FSA com 
sua base de abastecimento agrícola

•    FSA encoraja os produtores a criar 
planos de ação para melhorar 
ou expandir as praticas de  
sustentabilidade na fazenda

•    Empresas podem melhorar seu 
desempenho ampliando suas 
ambições por fontes sustentáveis 
para que seus fornecedores atinjam 
os níveis de desempenho de ouro, 
prata ou bronze

•    Além disto, SAI Platform irá rever e 
atualizar FSA a cada três anos, com 
base num processo de engajamento 
das partes interessadas 

•    FSA é uma parte integral das 
atividades gerais da SAI Platform, 
que permite novas percepções e 
pesquisas relevantes, experiência 
no engajamento dos agricultores 
e avaliações dos impactos nos 
negócios a serem introduzidos no 
desenvolvimento futuro da FSA

FSA INCENTIVA 
PRATICAS 
SUSTENTÁVEIS 
E MELHORIAS 
CONTINUAS



If you have any questions  
or comments about SAI  
Platform’s Farm Sustainability 
Assessment, or if you want to 
discuss using it, please contact 
SAI Platform at  
info@saiplatform.org.


