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OBJETIVO 

Este documento visa estabelecer regras  de abrangência relativa ao escopo da Certificação LIFE. 

APLICAÇÃO 

Este documento se aplica a Organizações Certificadas LIFE, Organismos Certificadores LIFE e 

demais partes interessadas na Metodologia LIFE. 

APROVAÇÃO 

Documento aprovado pelo Conselho Diretor do Instituto LIFE. 

Direitos reservados pela lei de direitos autorais no Brasil e no Exterior segundo os termos definidos 

nas legislações brasileiras e estrangeira pertinente ao assunto. Qualquer forma de reprodução 

deste documento ou parte de seu conteúdo necessita de permissão expressa escrita pelo Instituto 

LIFE. 

 

Sede Instituto LIFE 

Rua Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CEP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org  

http://www.institutolife.org/
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1. INTRODUÇÃO 

As regras de Abrangência são essenciais para o processo de Avaliação/Certificação LIFE pois 

exemplificam e delimitam, para unidades de negócio e áreas a responsabilidade por atender os 

requisitos da Metodologia LIFE bem como o atendimento dos requisitos ambientais legais aplicáveis. 

As regras de abrangência são fundamentadas na premissa de que a responsabilidade da gestão 

sempre define o escopo da avaliação e, consequentemente, a emissão do certificado1, quando 

aplicável. 

 

2. REGRA GERAL PARA A AVALIAÇÃO LIFE E EMISSÃO DO CERTIFICADO 

Cada unidade de negócio passa por um processo de avaliação independente e recebe uma 

certificação individual. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Representação da regra geral da Avaliação/Certificação LIFE 

 

 

 

                                                      

1 A relação com os fornecedores não é abordada na regra de abrangência. Para esses casos existe uma regra específica 

descrita no documento LIFE-BR-RD002 (Avaliação de Fornecedores). 
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3. REGRAS ESPECÍFICAS PARA CADA SETOR 
 

3.1 SETOR PRIMÁRIO 
 

A regra de abrangência da Certificação LIFE para o Setor Primário considera dois tipos de produção de 

matéria-prima: 

- Produção Própria (Área própria e arrendamento); 

- Produção em parcerias (Integrado e fomento). 

 

As formas de produção de matéria-prima se diferenciam umas das outras em função do tipo de 
propriedade e do prazo de compromisso (tabela 1). 
 

Produção Área Compromisso Gestão 

Própria 
Área Própria Longo Prazo Própria 

Arrendamento Contratual Própria 

Parceria Fomento/Integrado Contratual Própria/Mista 

Tabela 1. Origem da matéria-prima 

i. Área própria ou Arrendada 

A responsabilidade por atender os requisitos da Metodologia LIFE nas áreas arrendadas é da 

Organização certificada, sem diferenciação entre áreas próprias e arrendadas. Esta responsabilidade 

está vinculada apenas às áreas previstas nos contratos de arrendamento. Porém, todos os requisitos 

ambientais legais aplicáveis às propriedades devem ser atendidos em toda a extensão das 

propriedades arrendadas, ainda que o contrato esteja restrito às áreas de produção. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2. Escopo da Certificação LIFE em áreas próprias e arrendadas 

Propriedades Rurais Próprias 
Organização: X 
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ii.  Integrados ou Fomentados 

Considerando que, o produtor individualmente pode obter a Certificação LIFE, existem duas situações 

possíveis em relação às áreas de parceria: 

- Inclusão da propriedade de parceria no escopo da Organização Certificada LIFE 

Neste caso, a responsabilidade por avaliar o atendimento dos requisitos da Metodologia LIFE nas 

áreas de parceiros é da organização certificada. Nos casos em que o contrato esteja limitado a apenas 

uma parcela da propriedade, esta responsabilidade estará vinculada apenas as áreas previstas no 

contrato. Porém, todos os requisitos ambientais legais aplicáveis à propriedade devem ser atendidos 

em toda a extensão das propriedades fomentadas e integradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3. Escopo da Certificação LIFE em caso de parceria. 

 

- Certificação do produtor parceiro de forma independente: 

• O produtor pode contratar de forma voluntária a certificação e assumir os compromissos com 

os requisitos LIFE de  forma direta. 

• A organização parceira, neste caso, não precisa contabilizar este impacto para a seu processo 

de certificação. 

 

 

 Indústria Própria 
Organização: X 

 
 

Propriedades Rurais de Parceria 
Produtor: Z 
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Propriedades Rurais de Parceria 
Produtor: Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4.  Escopo da Certificação LIFE em caso de parceria. 

 

Observação: no caso de organizações com mais de uma propriedade, o Faturamento Bruto da  

organização deve ser rateado entre as unidades, proporcionalmente ao hectare plantado. O 

ACBmínimo da organização será a soma dos ACBmínimos de todas as fazendas. 

 

3.2 SETOR SECUNDÁRIO 

Para o setor secundário, como regra geral, cada unidade de negócio passa por um processo de 

avaliação independente e recebe uma certificação individual (imagem 1). 

Para organizações que possuem mais de uma unidade de negócio, a avaliação (cálculo do IIB) poderá 

ser realizada individualmente ou agrupada para todas as unidades (desde que as mesmas estejam na 

mesma ecorregião e região hidrográfica). 

Para os casos em que a organização do setor secundário candidata à Certificação LIFE tenha produção 

primária própria (seja em áreas próprias e/ou arrendadas), a(s) unidade(s) de produção primária 

deve(m) ser incluída(s) no escopo de certificação. Ou seja, não é possível certificar as fábricas e 

demais unidades do setor secundário sem certificar a(s) unidade(s) de produção primária, quando 

estas unidades forem da mesma organização.  

 

 

 Indústria Própria 
Organização: X 
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Imagem 5. Representação da regra específica do setor secundário. 

Para os casos em que a produção primária não é própria, aplicam-se as regras para Avaliação de 

Fornecedores  (LIFE-BR-RD002). 

Esta regra não se aplica aos casos em que a matéria-prima, mesmo sendo oriunda de áreas 

próprias, é resultado de atividades de extrativismo, uma vez que a Metodologia LIFE em vigor para 

a produção primária aplica-se somente a sistemas de cultivo. Porém, nestes casos é possível a 

avaliação/certificação isolada da indústria, desde que atenda todos os demais requisitos da 

Metodologia. 

Nos casos onde a matéria-prima é oriunda de fornecedores localizados fora do país, aplica-se da 

mesma forma a avaliação de fornecedores. Quando a matéria-prima se originar de áreas próprias, 

mas localizadas em outro país que não aquele da organização sendo avaliada LIFE, aquela organização 

estará isenta da certificação LIFE até que a Metodologia esteja nacionalmente adaptada. 

 

 3.3 SETOR TERCIÁRIO 

Para o setor terciário, como regra geral, cada unidade de negócio passa por um processo de avaliação 

independente e recebe uma certificação individual (imagem 1). 

Para organizações que possuem mais de uma unidade de negócio, a avaliação (cálculo do IIB) poderá 

ser realizada individualmente ou agrupada para todas as unidades (desde que as mesmas estejam na 

mesma ecorregião e região hidrográfica). 
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Para os casos em que a empresa candidata à Certificação LIFE apresenta produção primária própria, 

a(s) unidade(s) relacionadas à produção primária deve(m) ser incluída(s) no escopo de certificação. 

Não é possível certificar as Lojas, Escritórios, Centros de distribuição e outras unidades do setor 

terciário sem certificar a(s) unidade(s) próprias de produção primária. Para os demais casos, em que 

a(s) unidade(s) de produção primária não pertence a mesma organização se aplica o documento LIFE-

BR-RD02 para a avaliação dos fornecedores de matéria-prima.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6. Representação da regra específica para o setor terciário 


