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OBJETIVO 

O objetivo deste Documento de Referência é definir os requisitos mínimos para a Política de 

Compra, mencionada no Princípio 1; Critério 2 (P1.C2) dos Padrões da Certificação LIFE.  

APLICAÇÃO 

O presente Documento de Referência aplica-se a organizações Certificadas LIFE, auditores e 

demais partes interessadas na Certificação e 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/


 

Instituto LIFE 2012 – Todos os direitos reservados. Apenas documentos disponíveis no website do Instituto LIFE 
podem ser considerados como Versões Oficiais em vigor. 

 

LIFE-IN-RD003-1.1-Português Revisão: 17/05/2018 

Aplicabilidade: Internacional Versão Oficial: 1.1 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL – 003  
Avaliação de Fornecedores 

Página 3 de 6 

 
ÍNDICE 

 
 
 

1. POLÍTICA DE COMPRAS ...................................................................................................... 4 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DIRETOS .................................................................. 4 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO DOS FORNECEDORES DIRETOS PARA A BIODIVERSIDADE ........... 4 

4. CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES DE RISCO ........................ 5 

5. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO PERIÓDICA E CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DIRETOS . 5 

6. GLOSSÁRIO ........................................................................................................................ 6 

 

  



 

Instituto LIFE 2012 – Todos os direitos reservados. Apenas documentos disponíveis no website do Instituto LIFE 
podem ser considerados como Versões Oficiais em vigor. 

 

LIFE-IN-RD003-1.1-Português Revisão: 17/05/2018 

Aplicabilidade: Internacional Versão Oficial: 1.1 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL – 003  
Avaliação de Fornecedores 

Página 4 de 6 

1. POLÍTICA DE COMPRAS 

O Instituto LIFE prioriza as relações comerciais colaborativas, ao invés das punitivas ou coercitivas. 

Desta forma, estimula as organizações certificadas a atuarem no desenvolvimento contínuo dos seus 

fornecedores, mediante esclarecimentos e orientações relacionadas às boas práticas ambientais. Este 

comportamento visa o estímulo à busca constante pelo conhecimento da relação da sua cadeia de 

fornecedores com a biodiversidade. 

Como resultado deste desenvolvimento colaborativo, a organização/produtor deve apresentar e 

aplicar uma Política de Compra, ou documento similar, que ateste um compromisso junto a cadeia de 

fornecedores, coerente com os requisitos mínimos definidos neste documento. 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DIRETOS 

A organização/produtor deve identificar 100% dos seus fornecedores diretos ou imediatos. Entende-

se por fornecedor direto ou imediato, todo aquele contratado diretamente com a 

organização/produtor para o fornecimento de materiais que compõem o custo direto dos produtos 

finais. Não são consideradas para este documento a categoria de serviços, diretos ou indiretos. 

Custo direto é aquele que pode ser atribuído (ou identificado) diretamente a um produto, linha de 

produto, centro de custo ou departamento, não necessitando de rateios para ser atribuído ao objeto 

custeado.  

3. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO DOS FORNECEDORES DIRETOS PARA A BIODIVERSIDADE 

A organização/produtor deve possuir e aplicar critérios para a identificação do risco de todos os seus 

fornecedores diretos ou imediatos. Esta identificação de riscos pode ser apresentada por categoria de 

fornecedores que apresentem as mesmas características. 

Devem ser requisitos mínimos para a identificação de riscos de cada categoria de fornecedor direto: 

 Informação sobre a origem de produtos ou recursos da biodiversidade: 

 Espécie, classificação do nível de ameaça de espécies nativas, localização de origem, categoria do 

potencial de invasão de espécies exóticas. 
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 Vínculo da atividade da categoria com a perda de habitats. 

 Vínculo da atividade da categoria com significativos impactos ambientais. A organização/produtor 

certificado deve apresentar e justificar seus critérios de análise para definir se, e quando, os 

aspectos são considerados significativos.  

4. CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES DE RISCO 

 Legalidade das operações. 

 Evidências de que a organização/produtor, vinculado à extração de recursos da biodiversidade, não 

contribui para a ameaça de espécies nativas. 

 Compromisso com o desmatamento zero (evidência de que o recurso não é proveniente de 

desmatamento). 

5. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO PERIÓDICA E CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DIRETOS 

A organização/produtor deve definir e aplicar requisitos relacionados à biodiversidade para a 

avaliação, classificação e seleção dos seus fornecedores diretos, considerando no mínimo: 

 Boas práticas ambientais e/ou setoriais (exemplo: Certificações).  

 Mensuração, mitigação e compensação dos impactos à biodiversidade (exemplo: Certificação 

LIFE). 

Tanto para a homologação, quanto para a seleção e classificação de fornecedores, a 

organização/produtor deve priorizar aqueles com melhor desempenho em relação à biodiversidade, 

considerando os critérios mencionados. 

Se a organização/produtor apresentar fornecedores Certificados LIFE, seja por meio da sua 

participação na adesão de fornecedores ao processo, ou da seleção de fornecedores certificados LIFE, 

a mesma pode receber pontuação relativa à “Iniciativa Estratégica para a Conservação” (prevista no 

Grupo 4 do LIFE-BR-TG02).  
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Os critérios mínimos devem estar previstos em cláusulas contratuais, processos de compras 

sustentáveis e processos de gestão de risco, conforme porte e escala das operações. 

A seguir, observa-se o processo de avaliação dos fornecedores diretos da Organização/Produtor 

Certificado LIFE (Imagem 01). 

 

 

Imagem 01 – Processo de Avaliação dos Fornecedores Diretos da Organização/Produtor Certificado LIFE 

 

 

6. GLOSSÁRIO 

Os termos utilizados neste documento encontram-se disponíveis no Glossário LIFE. 

 


