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Iniciativas jurisdicionais como a Estratégia Produzir, Conservar e Incluir de Mato 
Grosso supõem a colaboração de múltiplos atores públicos e privados para o 
desenvolvimento sustentável de um território.

Ao engajarem-se em territórios através de ações e apoio a iniciativas jurisdicionais, 
empresas reduzem riscos em suas cadeias de fornecimento melhorando seu 
desempenho e contribuindo com o desenvolvimento local. Este documento 
foi elaborado para melhorar o entendimento de empresas sobre as diferentes 
possibilidades de engajamento do setor privado na PCI.

Resumo

Diagrama resumido das categorias de engajamento 
das empresas na Estratégia PCI

FIGURA 1

* Fundadores, Conselho Consultivo e Membros do Comitê de Monitoramento e Comitê de Investimentos
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de no mínimo 

um ano em 
projetos e 

ações nos três 
eixos da PCI

Ser um 
financiador por 

um período 
de no mínimo 

um ano em 
projetos e 

ações em ao 
menos um eixo 

da PCI 

Assinatura da carta 
pública de compromisso 

com a estratégia PCI

Participação do 
CoAG (Corporate 

Action Group)
Ser membro 

associado ao 
Instituto PCI*

LÍDER

APOIADOR

MULTIPLICADOR



GUIA DE ENGAJAMENTO E COMUNICAÇÃO SOBRE A ESTRATÉGIA E O INSTITUTO PCI  |  EMPRESAS 5

Exemplos de contribuições que as empresas 
podem adotar para apoiar a Estratégia PCI

Adesão e continuidade no engajamento da PCI

FIGURA 2

FIGURA 3

• Ter sido um financiador em 
ações e projetos nos três eixos 
da PCI (P, C e I).

• Participação ativa do 
Instituto PCI, com suporte no 
planejamento e alinhamento 
de metas e ações

• Apoio a governos locais no 
desenvolvimento de políticas, 
ferramentas e estratégias de 
investimento

• Apoio à transparência, 
promovendo o monitoramento 
e acompanhamento do 
progresso das metas, e 
implantação de projetos

Ter sido um financiador 
em ações e projetos em ao 
menos um eixo de atuação 
da PCI (P, C ou I).

Exemplos:

• Investimentos e ações 
voltadas para produção 
sustentável.

• Apoio técnico por meio de 
capacitações, treinamentos 
e extensão rural à cadeias 
da agricultura familiar.

• Outros

Obs: Deverá haver comprovação 
de ações por meio de relatórios 
de sustentabilidade, Questionário 
CDP, certificações ou reporte direto 
para o Instituto PCI

• Envia carta ao 
Instituto PCI 
demonstrando 
compromisso com 
a estratégia PCI

• Participa das 
reuniões do CoAG 
(Corporate Action 
Group)

LÍDER

APOIADOR

MULTIPLICADOR
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• Assinar 
carta de 
compromisso

• Apresentar 
as metas 
da estratégia 
PCI que 
pretende 
apoiar

• Apresentar 
projetos e ações 
em andamento 
que contribuem 
com as metas 
da PCI

• Auxiliar o 
Instituto no 
detalhamento 
das ações e 
projetos que 
apoia ou 
executa em 
linha com as 
metas PCI
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A Estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI), apresentada pelo Governo do Estado de Mato 
Grosso na Convenção do Clima (COP 21), no ano de 2015 em Paris (França), foi criada com o 
objetivo de captar recursos financeiros para o Estado do Mato Grosso, no intuito de reduzir 
as emissões de carbono, por meio do controle do desmatamento e promoção de uma 
economia de baixo carbono, expandindo e aumentando:

  A eficiência da produção agropecuária;

  A conservação florestal e os remanescentes de vegetação nativa;

  A recomposição dos passivos ambientais;

  A inclusão socioeconômica dos agricultores familiares, povos indígenas 
e das populações tradicionais.

Essa estratégia surgiu com a construção coletiva e participativa das diferentes secretarias do 
Estado do Mato Grosso, de representantes de organizações não governamentais e de empresas 
privadas, com a premissa de que para alcançar bons resultados é necessária a parceria entre 
o setor público, o setor privado e a sociedade civil, em torno de um interesse social comum.

Em 2019, a Estratégia PCI iniciou uma nova fase com a criação do Instituto PCI – uma 
instituição independente sem fins lucrativos – que visa garantir a eficácia da Estratégia PCI, 
e é responsável por articular múltiplos atores em uma governança transparente e 
inclusiva, além de identificar oportunidades de captação de recursos e gerenciar 
programas e projetos.

Quais são as atuais metas da Estratégia PCI?

Em 2020, o Conselho de Administração do Instituto PCI aprovou o Plano de Trabalho, 
que incluiu um processo de avaliação participativa da Estratégia, e a atualização das 
metas e indicadores. Esse processo foi realizado de forma colaborativa, com cerca de 
representantes de 28 entidades presentes no Estado do Mato Grosso. 

Um breve contexto
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No dia 25 de outubro de 2021, o Mato Grosso anunciou seu compromisso de 
neutralidade climática, a partir das Trajetórias da Descarbonização. A meta de 
redução de emissões do estado passou a ser incorporada no conjunto de metas da 
Estratégia PCI. As metas atualizadas, de acordo com os eixos da Estratégia, são:

PRODUZIR (P)

  Recuperar 2,5 milhões de hectares de áreas de pastagem 
de baixa produtividade até 2030;

  Aumentar a produtividade da pecuária para 116 kg/ha/ano até 2030;

  Ampliar a área de grãos, em pastagens degradadas, 
para 14,69 milhões de hectares até 2030;

  Aumentar a produção de grãos para 125 milhões de toneladas até 2030;

  Ampliar a área sob manejo florestal sustentável 
para 6 milhões de hectares até 2030;

  Aumentar a produção de madeira plantada para 11,75 milhões de m³ até 2030;

  Ampliar florestas plantadas em áreas já abertas 
para 800 mil hectares até 2030;

  Aumentar a produção de biocombustíveis para 13 milhões de m³ até 2030.

CONSERVAR (C)

  Manter 60% da cobertura florestal do Estado de Mato Grosso;

  Reduzir o desmatamento em 90% no bioma Amazônia até 2030, 
sendo 84% até 2024 tendo como referência a linha base: 2001-2010 (PRODES) 
de 5.714 km², alcançando 571km²/ano até 2030;

  Reduzir o desmatamento em 95% no bioma Cerrado até 2030, 
sendo 83% até 2024 tendo como referência a linha base de 3.016 km² (SEMA), 
alcançando 150 km²/ano até 2030;

  Eliminar o desmatamento ilegal até 2030;

  Reduzir 30% dos focos de calor, relacionados ao desmatamento, 
em relação ao período de referência de 2010 a 2019 (28.300 focos) até 2030;

  Eliminar a exploração de madeira ilegal até 2030;

  Conservar 1 milhão de hectares de área passível de desmatamento legal;

  Cadastrar 90% dos imóveis rurais (CAR) e validá-los até 2024;
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  Regularizar 1 milhão de hectares (100%) de Áreas 
de Preservação Permanente (APP) degradadas, até 2030;

  Regularizar 5,8 milhões de hectares (100%) de Reserva Legal, 
sendo 1,9 milhão de hectares por recomposição, até 2030.

INCLUIR (I)

  100% de adesão dos municípios no Sistema Estadual Integrado 
da Agricultura Familiar (SEIAF) até 2030;

  Aumentar o Valor Bruto da Produção da agricultura familiar 
de 1,2 bilhões para R$ 2 bilhões até 2030;

  Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar 
no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 30% até 2030;

  Aumentar o acesso a crédito de R$ 882 milhões para R$1,3 bilhões/ano até 2030;

  Realizar a regularização fundiária 
de 70% dos lotes de agricultura familiar até 2030;

  Inclusão socioprodutiva indígena.

O gráfico abaixo apresenta de forma simplificada a ambição da Estratégia PCI em 
relação às metas de produção e conservação no Mato Grosso:

% de uso da terra em Mato Grosso, para os eixos Produzir e Conservar

Uso da Terra em Mato Grosso - metas P e C

FIGURA 4

Vegetação Nativa Recomposição de vegetação Pasto Agricultura Água e outros
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Nos últimos anos, a Estratégia PCI vem ganhando destaque nacional e internacional, 
considerada uma liderança em sustentabilidade jurisdicional, que por meio da 
construção e implementação de metas regionais ambiciosas, tem promovido o 
desenvolvimento sustentável no Estado do Mato Grosso. 

Nesse sentido, o intuito deste guia é:

 Apresentar às empresas as diferentes categorias de engajamento 
na Estratégia PCI, seus papeis e responsabilidades, e as oportunidades 
e vantagens implicadas;

 Esclarecer e auxiliar na forma como as empresas comunicam seu vínculo 
e atuação dentro da Estratégia PCI, mobilizando maior engajamento e 
adesão de outras empresas a fim de fortalecer a Estratégia..

Este guia se comunica com:

 Empresas com compromissos e atuação nas agendas de agricultura 
de baixo carbono, clima, florestas e inclusão socioprodutiva que atuam 
no Estado do Mato Grosso direta ou indiretamente;

 Empresas de qualquer elo de cadeias produtivas de Mato Grosso 
interessadas em abordagens jurisdicionais;

 Empresas interessadas em conectarem-se à Estratégia PCI e projetos 
relacionados à implementação desta Estratégia;

Objetivo

Qual é o objetivo deste guia e para quem se destina?

1

a

2

b

c
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Para as empresas privadas que atuam no Estado do Mato Grosso, a Estratégia PCI 

pode proporcionar um amplo leque de oportunidades, como: 

  Atrair recursos de parcerias e cooperação internacional 

para fomentar ações ligadas à Estratégia;

  Conectar iniciativas públicas e privadas para atender aos objetivos 

propostos pela Estratégia, com foco no uso eficiente da terra e promoção 

de um território sustentável;

  Ajudar a garantir um ambiente de baixo risco para os setores privados tanto 

de fornecimento como de investimento, contribuindo para a alavancagem de 

novos negócios na jurisdição, ampliação de mercados, e melhora da imagem 

dos produtores e do Estado, projetando as iniciativas presentes no Mato Grosso 

para o cenário internacional;

  Testar novos incentivos econômicos e mecanismos financeiros, como linhas 

de crédito específicas, mecanismos de redução de risco para investidores, 

mecanismos de compensação, títulos verdes, certificação dentre outros;

  Compartilhar conhecimento em soluções de intensificação, 

boas práticas e restauração florestal;

  Ser um motor de implementação e monitoramento de políticas públicas;

  Gerar inteligência e conhecimento coletivo para ações públicas e privadas.

Estratégia PCI

Por que aderir à Estratégia PCI?
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Além das oportunidades listadas, o formato de implementação da Estratégia oferece 
vantagens às empresas privadas financiadoras e/ou beneficiárias, que atuam 
dentro e fora do estado, como:

  Possibilitar transparência, previsibilidade, otimização da aplicação de recursos, 
efetividade, escalabilidade, alavancagem de novos recursos, além de ganhos 
de eficiência na gestão financeira e minimização de custos de operação devido 
a ganhos de escala;

  Permitir a consolidação de uma política de longo prazo, por meio de um 
instrumento de governança que fomenta a participação pública com 
independência dos ciclos políticos garantindo assim a continuidade da Estratégia. 

A categoria na qual cada empresa se enquadra depende do grau de engajamento 
dessas organizações junto à Estratégia PCI. Trata-se de três tipos, definidos de 
acordo com o comprometimento das empresas participantes. A seguir, destaca-se 
cada uma delas, bem como os requerimentos de adequação necessários, e a forma de 
envolvimento institucional requisitado.

Além das ações da categoria de multiplicador a empresa deverá ser um apoiador por 
um período de no mínimo um ano em projetos e ações nos três eixos da PCI incluindo 
comunicação anual do progresso de suas ações. Adicionalmente a empresa deverá ser 
membro associado(a) do Instituto PCI via participação como Fundadores, participantes do 
Conselho Consultivo e Membros do Comitê de Monitoramento e Comitê de Investimentos. 
Deste modo a empresa vai estar envolvido(a) diretamente na estruturação, desenvolvimento, 
gestão e implementação da Estratégia PCI.

LÍDER

MULTIPLICADOR

A empresa multiplicadora tem um perfil de multiplicar/disseminar, não apenas da Estratégia 
e metas PCI, mas de convidar e engajar a sua rede a conhecerem e aderirem à PCI. Se empresa 
privada, deverá também participar do Corporate Action Group (CoAG).

APOIADOR

Além das ações da categoria de multiplicador a empresa deverá ser um financiador por um 
período de no mínimo um ano em projetos e ações em ao menos um eixo da PCI incluindo 
comunicação anual do progresso de suas ações.

Quais são as categorias das empresas privadas que 
podem participar da Estratégia PCI?
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CORPORATE 
ACTION GROUP (COAG)

O CoAG é uma esfera de governança multi-atores, 
pois possuem representantes da sociedade civil 

e do setor privado.

Seu objetivo é ser um espaço, a) de facilitação para 
o envolvimento corporativo em projetos locais, ou de 
oportunidades que apoiam as metas da estratégia 

PCI, b) de alinhamento dos compromissos corporativos 
com uma abordagem jurisdicional no Estado do Mato 

Grosso, e c) um canal de devolutiva das empresas 
sobre a Estratégia PCI, sob a perceptiva corporativa.

Todas as empresas podem participar 
do Corporate Action Group.

SAIBA MAIS

Para saber mais sobre como essas categorias foram 
definidas e quais são suas relações com outras 
plataformas de engajamento corporativo em iniciativas 
jurisdicionais, veja o anexo 1.
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A seguir, estão destacadas as categorias e os requerimentos necessários, tanto para a 
adesão de empresas participantes, quanto para a continuidade das organizações que 
já estão engajadas com a Estratégia. 

Como fazer parte da Estratégia PCI 
e garantir participação de longo prazo?

Responsabilidades atribuídas a cada uma das categorias 
de engajamento das empresas à Estratégia PCI

TABELA 1

Categoria Responsabilidades

Requerimentos para adesão

Continuidade
Novos associados Associado(as) 

ao Instituto PCI

Multiplicador

Assinatura da carta de 
compromisso com a 

estratégia PCI
Enviar carta para Instituto PCI - -

Participação do CoAG 
(Corporate Action Group)

Ter participado de ao menos uma 
reunião do CoAG

-
Participação em 

50% das reuniões

Apoiador
Financiador de projetos 

e ações em ao menos um 
eixo da PCI 

Informações públicas e/ou enviadas 
diretamente ao Instituto PCI

-

Informações públicas devem ser 
referentes aos últimos 2 anos ou em até 
3 meses após solicitação do Instituto PCI.

Líder

Ser um financiador por um 
período de no mínimo um 

ano em projetos e ações nos 
três eixos da PCI incluindo 

comunicação anual do 
progresso de suas ações

-

Ser membro associado ao 
Instituto PCI*

Enviar carta de interesse em se 
associar ao Instituto PCI

- -

*Conselho Consultivo, Comitê de Monitoramento, Comitê de Investimentos e/ou Donors Table
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Inicialmente, as empresas podem demonstrar sua intenção ou como já estão engajadas 
na estratégia PCI, pelo envio de uma lista de ações e projetos que contribuem com 
metas da PCI, preenchendo o modelo do quadro resumo do anexo 2.

Depois da adesão formal da empresa à estratégia PCI e do envio das metas que 
pretende apoiar, para otimizar a agregação das informações das ações e projetos que 
contribuem com as metas, anualmente o PCI irá utilizar como subsídio as informações 
que já são disponibilizadas publicamente pelas empresas em seus Relatórios 
Anuais de Sustentabilidade, relatórios de progresso com a meta de redução do 
desmatamento, a resposta ao Questionário do CDP Forest e informações sobre as 
certificações socioambientais, como FSC, RTRS, e outras. As informações sobre a 
aquisição de commodities do Mato Grosso devem ser baseadas em um sistema robusto 
de monitoramento de fornecedores e rastreabilidade dos produtos. Recomenda-se que 
as empresas apresentem indicadores que se relacionem à meta, como uma métrica da 
rastreabilidade da ação que levou à conclusão daquela determinada métrica, isto é, 
uma explicação sobre como a empresa construiu os indicadores.

Estes são mecanismos de transparência reconhecidos pela sociedade, com 
metodologias específicas que aumentam a credibilidade das informações que estão 
sendo reportadas (exatidão, clareza, confiabilidade, etc.). Recomenda-se às empresas 
que façam a verificação por terceira parte dos Relatórios de Sustentabilidade, para 
assegurar que as informações ali reportadas são corretas e completas. Recomenda-se 
que também que as empresas sigam orientações elaboradas pelo ISEAL no Guia de 
práticas “Ações Eficazes da Empresa em Paisagens e Jurisdições” (link).

Como medida complementar, o PCI pode solicitar informações adicionais às empresas 
sobre suas ações e projetos, como fotos, depoimentos, indicadores atualizados, que 
podem vir a fazer parte do portifólio de projetos do PCI, mas recomenda-se que as 
informações completas sobre seu engajamento e contribuição às metas do PCI sejam 
disponibilizadas publicamente.

As empresas privadas podem se engajar de diferentes maneiras. Podem acumular 
e integrar diferentes estratégias e ações, de acordo com o tipo de engajamento 
pretendem promover/implementar. O universo de projetos e ações é bastante vasto, 
e vale destacar que muito tem sido investido nessas estratégias. Segundo os últimos 
dados publicados pelo PCI, a distribuição do fundo para os próximos anos, até 2030, 
demanda cerca de R$ 240 bilhões, alocados de acordo com os temas Produzir, Conservar 
e Incluir, como mostra a figura abaixo.

Como as empresas podem atuar 
diante da Estratégia PCI?

https://www.isealalliance.org/get-involved/resources/effective-company-actions-landscapes-and-jurisdictions
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Demanda total de financiamento da estratégia PCI entre 2021 e 2030: 
distribuição dos recursos por eixo e meta (em bilhões de reais) (PCI e IIS, 2021)

EIXOS DE ATUAÇÃO

TEMAS PRIORITÁRIOS

FIGURA 5
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91.960

546
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18.002

311

6.877

7.925

8.330
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863

Regularização fundiária

Cadeias produtivas

ATER

Crédito

Redução de desmatamento

Recomposição de APP

Compensação de áreas

Regularização de RL

Manejo florestal

Recuperação de pastagens

Florestas plantadas

Agricultura sobre pastagens

Produtividade bovina

• Validação do CAR
• Módulo CAR do SIMCAR
• Aceleração dos processos do PRA

• MT RPA 
• Fortalecimento de extrativismo em UCs e TIs

• Agricultura familiar 
• Reforma Agrária

• Universalização da ATER para a agricultura familiar 
• Ensino à distância e sistemas privados de ensinos 
• Fundo FIES/Técnico agrícola

• Conclusão do REDD Readiness e implementação da 
   parte seguinte de pagamento por resultados

• Lavoura-pecuária-floresta (iLPF) 
• Abordagem territorial/jurisdicional (visão 
integrada da paisagem) + restauração florestal

• Validação do CAR 
• Módulo CAR do SIMCAR
• Aceleração dos processos do PRA

CAR

Reg. 
Fundiária

UCs e TIs

Agricultura 
Familiar
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Tecnologias

Desmatamento

R$ 
25 bi
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139 bi
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Alguns exemplos, trazidos de iniciativas jurisdicionais, são apresentados logo abaixo 
e podem auxiliar na maneira como as organizações pretendem/podem/querem atuar.

É esperado que as empresas 
multiplicadoras, apoiadoras e líderes: 

  Sejam organizações multiplicadoras, que disseminem a Estratégia PCI, e 
suas metas, para contatos e parceiros de suas cadeias de valor, por meio dos 
seus canais e redes de comunicação, mas também via convites, conversas e 
alinhamentos políticos, regionais e internacionais.

É esperado, sobretudo, que as empresas apoiadoras e líderes:
  Apoiem projetos e ações alinhadas às metas PCI e seus diferentes eixos.

  Se comprometam com o fim do desmatamento 
ilegal e redução do desmatamento.

  Se comprometam com a compensação e restauração florestal, 
e regularização das áreas de Reserva Legal.

  Apoiem a adoção de melhores práticas de gestão e produção, 
por meio de capacitações, treinamentos e serviços de extensão.

  Aumentem os investimentos em produções sustentáveis, 
visando o uso e recuperação de áreas de pastagens degradadas, 
e o aumento da produtividade (adesão às tecnologias agrícola de baixo 
carbono, como recuperação de pastagens degradadas, plantio direto, ILPF, 
manejo e controle biológico de espécies invasoras).

  Facilitem a transferência de tecnologia e conhecimento 
para as empresas produtoras. 

  Comprem créditos de carbono e/ou financiem outros serviços 
ecossistêmicos (iniciativa REED+, programas de PSA).

  Incentivem políticas governamentais e incentivos fiscais que apoiem 
a produção alinhada com as metas PCI e seus diferentes eixos. 

  Apoiem atividades e práticas alternativas, respeitando os modos de vida locais.

É esperado, sobretudo, que as empresas líderes (Fundadores, 
Conselho Consultivo e Membros do Comitê de Monitoramento e 
Comitê de Investimentos):

  Apoiem financeira ou tecnicamente o desenvolvimento da Estratégia PCI.

  Participem ativamente do Instituto PCI, dando suporte 
no planejamento e alinhamento das metas e ações.
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  Apoiem os governos locais no desenvolvimento de políticas, 
ferramentas e estratégias de investimento jurisdicionais.

  Apoiem a transparência, promovendo a importância do monitoramento 
e acompanhamento do progresso do alcance das metas, e implementação 
dos projetos.

Além da atuação esperada, e que cada categoria pode desempenhar, também existe 
um tipo diferenciado de ação que as empresas privadas podem adotar, adicionalmente, 
em sua estratégia corporativa independentemente da categoria líder, apoiador ou 
multiplicador. Denominada de fornecimento/compra preferencial, a ideia é que 
essas organizações deem preferência para commodities produzidas por parceiros da 
estratégia PCI. Para isso, é esperado que essas empresas privadas: 

  Se comprometam com a origem dos projetos PCI como uma forma de sinalizar 
que o desenvolvimento sustentável aumenta o acesso aos mercados.

  Alinhem seus requisitos para aquisição, nos termos do contrato com o 
fornecedor, com as metas PCI.

  Ofereçam melhores condições de financiamento para empresas engajadas em 
ações em nível de paisagem, implementando melhores práticas via contratos 
de fornecimento de longo prazo, preços mínimos ou prêmios.

  Colaborarem na rastreabilidade conjunta de commodities.

O PAPEL E RELEVÂNCIA 
DAS INICIATIVAS MOBILIZADORAS

Essas são instituições que ajudam no engajamento 
das empresas privadas a fazerem parte da estratégia PCI, ou 

 investir em projetos no Estado do Mato Grosso. São organizações 
que podem auxiliar no desenvolvimento de projetos ousados, 

com grandes chances de serem financiados por entidades 
internacionais, ganhando visibilidade no mercado.

O CDP, Environmental Defense Fund (EDF), Earth Innovation Institute 
(EII), Earthworm, The Sustainable Trade Initiative (IDH), ISEAL, Proforest, 

Consumer Goods Forum (CGF), Soft Commodity Forum (SCF), Tropical 
Forest Alliance (TFA) são exemplos de iniciativas convocadoras.

Contem com elas!



GUIA DE ENGAJAMENTO E COMUNICAÇÃO SOBRE A ESTRATÉGIA E O INSTITUTO PCI  |  EMPRESAS18

Ao aderir à Estratégia PCI, as empresas privadas participantes possuem determinadas 
vantagens ao vincularem sua marca à PCI. Isso porque o Instituto, bem como a 
Estratégia, detém consolidada legitimidade frente ao mercado internacional, 
e atuação de destaque dentro do cenário de debates em torno das mudanças 
climáticas. Além disso, também são oferecidas oportunidades de divulgação dos 
projetos apoiados, não apenas no Brasil, mas na plataforma internacional SourceUp, 
o que dá ainda mais credibilidade para as atividades das empresas participantes da 
Estratégia PCI.

Vale destacar que outra importante vantagem é a atuação em redes com outras 
organizações, pensando na elaboração de estratégias e soluções para as cadeias 
de valor na qual as empresas estão inseridas. Sem mencionar, a possibilidade de 
influenciar no desenvolvimento e aprimoramento das metas da Estratégia PCI. Tudo 
isso, dependendo da categoria na qual as empresas estão engajadas, como está 
detalhado logo abaixo.

Quais são as vantagens e oportunidades 
que cada categoria pode oferecer para 
as empresas engajadas?

CATEGORIA VANTAGENS E OPORTUNIDADES

Multiplicador
• O logo da empresa é apresentado no site do Instituto 

PCI como participante do CoAG (se empresa privada)

Apoiador

• O logo da empresa é apresentado no site do 
Instituto PCI como participante do CoAG

• As ações e projetos que a empresa apoia ou executa podem 
ser incluídos no portfólio de projetos PCI por meio do Pitchbook PCI

Líder

• O logo da empresa é apresentado 
no site do Instituto PCI como membro associado

• As ações e projetos que a empresa apoia ou executa podem ser incluídos no 
portfólio de projetos PCI por meio do Pitchbook PCI

Vantagens e oportunidades para as categorias 
de engajamento das empresas à Estratégia PCI

TABELA 2
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Como comunicar as ações individuais das empresas que 
fazem parte da Estratégia PCI?

A comunicação pelas empresas da Estratégia com o grande público e mídias em geral 
deve transmitir a visão de futuro de uma produção comprometida com a conservação 
florestal e inclusão social. 

Todas as empresas privadas podem comunicar a terceiros sua participação na 
construção da Estratégia PCI, da implementação de suas metas, ou de seu envolvimento 
no Instituto. No entanto, é importante que essa comunicação leve em consideração as 
mensagens-chave da PCI destacadas abaixo.

Mensagens-chave da PCI

 A visão do Instituto PCI para o Estado do Mato Grosso é alcançar o desenvolvimento 
social e econômico pelo uso sustentável da terra. Para isso, a iniciativa busca 
promover: a expansão da produção agropecuária por meio da intensificação e 
otimização do uso do solo; a restauração de passivos de Reserva Legal e APP, e; a 
inclusão de agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais 
no processo de desenvolvimento.

 A Estratégia PCI se materializa em um amplo plano de metas em seus três eixos, 
construído em um processo participativo que integra as agendas de atores 
públicos, privados e da sociedade civil.

 O caminho para o desenvolvimento sustentável no Mato grosso está na efetiva 
implementação dos compromissos assumidos pelos participantes da iniciativa, 
através do alcance das metas da Estratégia PCI.

1

2

3

Comunicação
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Comunicação do engajamento 
das empresas por categoria

Mensagens que podem ser utilizadas por cada categoria 
de engajamento das empresas à Estratégia PCI

TABELA 3

CATEGORIA MENSAGEM

Multiplicador
• Participamos do Corporate Action Group (CoAG)

• Apoiamos a Estratégia PCI

Apoiador

• Participamos do CoAG

• Somos parceiros da Estratégia PCI e apoiamos ações 
e projetos que contribuem com as metas da Estratégia PCI

• Trabalhamos conjuntamente para criar soluções 
para as cadeias de valor nas quais atuamos

Líder

• Participamos do CoAG

• Somos parceiros da Estratégia PCI e desenvolvemos ações e projetos que contribuem 
com as metas dentro dos três eixos de atuação da estratégia PCI

• Trabalhamos conjuntamente para criar soluções 
para as cadeias de valor nas quais atuamos

• Participamos da estruturação, desenvolvimento, 
gestão e implementação da Estratégia PCI

 As metas da Estratégia PCI contribuem diretamente para a Contribuição 
Nacionalmente Determinada (NDC em inglês) brasileira no Acordo de Paris e 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

 A Estratégia PCI tem fortalecido a captação de parcerias e projetos que 
apoiam não apenas a iniciativa, mas uma série de ações destinadas a conectar 
investidores, compradores, empresas e parceiros no território.

 Desde a sua implementação, em 2016, as metas e indicadores da Estratégia 
PCI têm sido aprimorados, de acordo com os avanços na agenda climática e 
socioambiental. Isso tem resultado em compromissos cada vez mais ambiciosos 
e robustos. Tudo isso reforça que os esforços empregados até aqui devem seguir 
esse caminho, promovendo a melhoria contínua da Estratégia.

 A Estratégia PCI mantém uma articulação proativa entre setores, e reforça a 
importância do compromisso de suas ações em busca de soluções, promovendo 
o diálogo entre o setor produtivo, governos e a sociedade civil. 

4

5

6

7
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Quando as empresas privadas aderem à Estratégia PCI, é importante que elas se 
engajem, no intuito de disseminar seu apoio e participação, mas também demonstrem 
de que maneira estão contribuindo com as metas PCI, quais são as ações que estão 
sendo implementadas. 

Para se engajar, as empresas precisam se comprometer com a Estratégia PCI, 
assinando uma declaração, afirmando que apoia direta ou indiretamente o 
desenvolvimento das metas PCI no Estado do Mato Grosso. Com isso, a empresa deve 
buscar alinhar suas atividades e políticas à PCI e às suas metas. 

De modo semelhante, para demonstrar sua contribuição com a PCI, as organizações 
precisam apresentar as ações que realizam, por sua vez, alinhadas com a Estratégia 
PCI. Preferencialmente, essas ações devem estar em andamento, mas também podem 
apresentar uma projeção dos resultados esperados, de acordo informações como:

  Escopo, extensão e escala do projeto: número de beneficiados, área de 
atuação, volume de commodity ou ‘produtos sustentáveis’.

  Escala temporal: período de implementação das ações e o progresso obtido 
até o momento.

  Papel e responsabilidade: determinar se a contribuição é em colaboração com 
outras partes, e a responsabilidade da empresa (liderar, apoiar, financiar).

  Intensidade: determinar o percentual que o projeto representa do total 
de sua cadeia de fornecimento, ou o montante da contribuição financeira 
(quanto o valor investido representa do seu volume de negócios, ou volume 
comercializado da commodity ou ‘produtos sustentáveis’).

O engajamento e a contribuição das empresas devem ser norteados pelas metas da 
Estratégia PCI. Para isso, seguem alguns exemplos: 

Sobre a redução do desmatamento: Um dos principais objetivos das empresas privadas 
inseridas no Estado do Mato Grosso é eliminar o desmatamento de suas cadeias de 
valor nos próximos anos. Nesse sentido, uma das formas de contribuição, de acordo com 
as metas PCI, é contribuir para eliminar o desmatamento ilegal até 2030, mantendo a 
vegetação nativa e reduzindo a abertura de novas áreas em 90% da Amazônia e 95% 
no Cerrado, e reduzir 30% dos focos de calor, associados ao desmatamento, em relação 
ao período de referência de 2010 a 2019 também até 2030. Em 2020, o resultado da 
meta “Reduzir em 90% o desmatamento na floresta até 2030”, foi de 1.779 km2 pelo 
Prodes e 69% de redução; e a meta “reduzir 30% dos focos de calor” foi de 69% de redução. 

Exemplos de como as empresas podem 
atuar diante da Estratégia PCI, e como isso 
pode ser medido, de forma individual.
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  Contribuição com a meta: Uma empresa que esteja comprometida em adquirir 
somente commodity livre de desmatamento ilegal, está alinhada com a meta 
da estratégia PCI-MT de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Uma 
empresa pode se comprometer em monitorar os focos de calor, associados ao 
desmatamento, nas áreas de fornecimento direto e indireto das commodities 
que origina no Mato Grosso. 

  Ações e projetos: Geomonitoramento, rastreabilidade do produto, apoio na 
regularização do CAR, engajamento de fornecedores, envolvimento no SCF para 
aumentar a rastreabilidade dos fornecedores diretos e indiretos.

Sobre a expansão da produção sustentável: Um dos principais interesses das 
empresas privadas que atuam no Mato Grosso é aumentar a produção de forma 
sustentável, sem a necessidade de abrir novas áreas. Nesse sentido, uma das formas 
de contribuição, de acordo com as metas PCI, é expandir a área produtiva sobre 
pastagens degradadas, aumentando a produtividade e intensificando a pecuária, 
ou recuperando um percentual da vegetação nativa.

  Contribuição com a meta: Uma empresa pode se comprometer a recuperar, por 
exemplo, 2,5 mil hectares de pastagem degradada para expandir sua produção. 
Esse percentual é sua forma de contribuir com a meta de recuperação dos 2,5 
milhões de hectares de áreas de pastagem de baixa produtividade até 2030.

  Ações e projetos: Buscar financiamento e parcerias com outras organizações 
que investem em recuperação de pastagens degradadas; dar apoio técnico a 
produtores na região que tenham pastagens degradadas; apoiar pesquisas 
para aumentar a produtividade das pastagens.

Sobre gerar maior inclusão da agricultura familiar: As empresas privadas inseridas no 
Estado do Mato Grosso são conhecidas pela alta capacidade tecnológica e produção 
agrícola fortemente consolidada. Nesse sentido, uma das formas de contribuição, 
de acordo com as metas PCI, é oferecer capacitação técnica e financeira para os 
agricultores familiares do estado, para que sejam capazes de melhorar sua produção 
e aumentar a inserção no mercado.

  Contribuição com a meta: Uma empresa pode apoiar pequenos produtores 
do município no qual desenvolve suas atividades produtivas, a regularizarem 
suas propriedades, contribuindo com o alcance de 70% de lotes da agricultura 
familiar regularizados até 2030. 

  Ações e projetos: Apoio na regularização fundiária.

Sobre a conservação da cobertura florestal: Para manter a legitimidade de suas 
atividades, é fundamental que as empresas privadas que atuam no Estado do Mato 
Grosso conservem suas áreas de vegetação nativa. Nesse sentido, uma das formas de 
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contribuição, de acordo com as metas PCI, é conservar um grande percentual de áreas 
passíveis de desmatamento legal em suas propriedades.

  Contribuição com a meta: Uma empresa que monitora os seus fornecedores 
diretos e indiretos de gado, e que rastreia a sua produção de carne bovina, 
contribui enormemente com a meta de manter 60% da cobertura florestal do 
estado e a meta de conservar 1M ha de área passível de desmatamento legal.

  Ações e projetos: Geomonitoramento, rastreabilidade do produto, apoio na 
regularização do CAR, das áreas de Reserva Legal, compensação e restauração 
florestal.

Sobre aumentar a produção de biocombustíveis: o Estado do Mato Grosso tem um 
grande potencial em aumentar a oferta de biocombustíveis a partir da sua produção 
agrícola. E com isso, atender empresas de todo o país que têm como objetivo a redução 
das emissões de gases de efeito estufa pelo uso de fontes renováveis, que são menos 
poluentes, com alta eficiência energética e baixa emissão de carbono. Nesse sentido, 
uma das formas de contribuição, de acordo com as metas PCI, é aumentar a produção 
e o uso de biodiesel e etanol.

  Contribuição com a meta: Uma empresa que produz grãos como milho e soja, 
ou cana de açúcar, insumos largamente utilizados para a produção de etanol 
e  biodiesel, contribui enormemente com a meta de aumentar a produção de 
biocombustíveis para 13 milhões de m³ até 2030.

  Ações e projetos: Investimentos em inovações tecnológicas.

Nestes exemplos apresentamos como empresas podem comunicar como estão 
contribuindo para a estratégia PCI. No anexo 3 apresentamos ainda como as 
empresas podem, se assim desejarem, mensurar a sua atribuição aos resultados 
das metas PCI e ao desempenho da estratégia PCI.
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A comunicação da Estratégia PCI deve enfatizar o engajamento, a contribuição e 
resultados alcançados pelas empresas privadas. Tal clareza e consistência permite 
ações concretas e a mobilização de novos parceiros, compradores, financiadores e 
investidores em iniciativas e projetos desenvolvidos no Estado do Mato Grosso.

Partindo desses princípios, a comunicação com o público precisa considerar quatro 
pilares que formam o tom de voz usado:

Construtivo
Resumo: Construímos pontes entre atores compromissados com as metas da 
Estratégia PCI. Somos parte do Instituto PCI, e estamos participando da Estratégia. Isso 
significa que a empresa está envolvida na governança do PCI, propondo melhorias e o 
aprimoramento das metas, indicadores e na forma de implementação delas. 

  O que os Apoiadores e Líderes podem dizer: “Nossas atividades estão 
alinhadas às metas da Estratégia PCI. Implementamos avanços conjuntos para 
alcançar as metas PCI no Estado do Mato Grosso.”

  O que os Multiplicadores podem dizer: “Nossas atividades ajudam 
a disseminar/espalhar a importância da Estratégia PCI com foco no 
desenvolvimento de soluções jurisdicionais.” 

Cooperativo 
Resumo: Apoiamos o Instituto PCI, investindo em projetos ligados à Estratégia. 
Capacitamos nossos fornecedores, sempre alinhados com as metas da PCI. Isso 
significa que a empresa tomou ações que apoiam e cooperam com a Estratégia.

  O que os Apoiadores e Líderes podem dizer: “Apoiamos técnica e/ou 
financeiramente a Estratégia PCI e acreditamos que o trabalho em parceria 

Tom de voz
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com o Instituto, fortalece ainda mais nossas ações e mobiliza outros atores a 
fazerem parte da iniciativa.”

  O que os Multiplicadores podem dizer: “Apoiamos a Estratégia PCI e 
acreditamos que o trabalho em parceria entre diferentes atores, fortalece as 
ações da iniciativa no Estado do Mato Grosso.”

Preciso, claro e transparente
Resumo:  Temos avançado na implementação das metas da Estratégia PCI, com ações 
mais efetivas, de maneira clara e transparente para os nossos investidores, órgãos 
governamentais e sociedade civil. Isso significa que a empresa consegue mensurar o 
impacto de suas atividades dentro da Estratégia. 

  O que os Apoiadores e Líderes podem dizer: “Alcançamos bons resultados de 
anos de esforços e investimentos conjuntos entre outros atores do setor e o 
Instituto PCI, e hoje, conseguimos compartilhar as metas conquistadas”.

  O que os Multiplicadores podem dizer: “Buscamos ajudar a disseminação da 
Estratégia PCI junto aos nossos parceiros.”

Otimista e inspirador
Resumo: Potencializamos uma visão comum de futuro a partir do compartilhamento 
de experiências. Estimulamos a escuta entre todos os atores e trocas para maior 
compreensão de problemas comuns e soluções possíveis. Destacamos a importância 
do fortalecimento dos compromissos por um setor produtivo engajado com o 
desenvolvimento sustentável.

  O que os Apoiadores e Líderes podem dizer: “A Estratégia PCI representa 
uma grande oportunidade de melhoria dos negócios de nossa empresa, por 
promover a conservação florestal e a inclusão no Estado do Mato Grosso.”

  O que os Multiplicadores podem dizer: “A Estratégia PCI representa uma 
oportunidade de negócios, de conservação florestal e de inclusão no Estado do 
Mato Grosso.” 

Uso da identidade visual da Estratégia e Instituto PCI
O Instituto PCI disponibilizará o manual de identidade visual para os interessados 
no uso do nome e marca PCI. Contudo, é importante destacar que segundo o 
Estatuto Social do Instituto PCI, Capítulo II, Parágrafo único: “Para atendimento de 
sua finalidade, o PCI poderá licenciar e comercializar produtos com a sua logomarca, 
publicar e comercializar material técnico-científico com o seu nome, prestar serviços 
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remunerados de capacitação, treinamento e assessoria a pessoas jurídicas, públicas 
e privadas, objetivando captar recursos, os quais serão única e exclusivamente 
direcionados à sustentabilidade da estratégia PCI e ao desenvolvimento e execução 
das atividades a que se destina.”

Para consultar o material completo acesse o site ou entre em contato pelos canais de 
comunicação disponíveis.

CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O INSTITUTO PCI

A comunicação proativa sobre a estratégia PCI é estimulada e desejável. 
No entanto, os parceiros e colaboradores são solicitados a compartilhar 
as peças de comunicação e mensagens para alinhamentos finos e 
aprovação da aplicação do logotipo, quando for o caso.

Para isso os nossos canais são:

E-mail: adm.pcimt@gmail.com
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PCI SourceUp CDP

Modelo de 
engajamento Requerimentos Modelo de 

engajamento Requerimentos Modelo de 
engajamento Requerimentos

Multiplicador Carta de compromisso - - - -

Apoiador

Carta de compromisso 

Ser um financiador 
por um período de no 
mínimo um ano em 
projetos e ações em ao 
menos um eixo da PCI

Supporter Project support Supporter
Implement 
activities to support 
at least one goal

Sourcing 
Partner

At least: preferential 
sourcing

Optional: project 
support*

- -

Líder

Carta de compromisso 

Ser um financiador 
por um período de no 
mínimo um ano em 
projetos e ações nos 
três eixos da PCI 

Ser membro associado 
ao Instituto PCI

Anchor 
Partner

At least: compact 
support (financial 
or in-kind)

Plus at least one 
of the 2 following 
types of support: 
preferential sourcing; 
project support*

Partner

Shared 
responsibility in the 
implementation of 
multiple goals

Funder
Provides full or 
partial financial 
support

Convener

High level of 
engagement in 
set-up, design, 
management and 
implementation 

Diversas instituições estão empenhando esforços em aumentar a gestão e efetividade 
das iniciativas jurisdicionais e das comunicações que são feitas sobre o engajamento 
das empresas e das suas contribuições. A Estratégia PCI e o ICV tem trabalhado em 
parceria com o ISEAL e CDP em projetos para aumentar a medição, verificação e reporte 
do progresso da sustentabilidade em escala jurisdicional, e na coleta e análise de 
dados das Abordagens Jurisdicionais.

Já o  SourceUp é uma plataforma online que conecta empresas de commodities 
agrícolas a iniciativas de múltiplas partes interessadas em regiões produtoras (Pactos 
Regionais). É uma plataforma para empresas e coalizões em regiões produtoras 
trabalharem juntas no fornecimento sustentável de commodities agrícolas, 
alinhando prioridades locais com compromissos globais - um impulsionador para a 
sustentabilidade da cadeia de suprimentos.

Assim, para garantir o alinhamento com essas iniciativas, abaixo apresentamos como 
cada uma delas categoriza o engajamento corporativo e como essas se relacionam 
com a proposta do PCI.

ANEXO 1

QUADRO RESUMO COMPARATIVO DAS CATEGORIAS 
DE ENGAJAMENTO ENTRE PLATAFORMAS DE 

TRANSPARÊNCIA SOBRE INICIATIVAS JURISDICIONAIS

* Para os apoiadores e líderes da estratégia PCI, é mandatório ter projetos.
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Inicialmente, as empresas podem demonstrar sua intenção ou como já estão engajadas 
na estratégia PCI e uma lista de ações e projetos, que contribuem com metas da PCI, 
preenchendo o modelo do quadro resumo do anexo 2.

ANEXO 2

SUGESTÃO DE QUADRO RESUMO PARA 
AS DECLARAÇÕES DAS EMPRESAS AO PCI

ENGAJAMENTO

Mapa de 
motivações

Motivações
Descreva as principais 
motivações para engajamento 
na estratégia PCI

Ex.: prioridade interna; maior 
capacidade de influência; 
alinhamento das ações do 
PCI com a empresa, etc.

Zona de Influência 
Descreva o fator 
de influência da decisão 
de engajamento na PCI

Ex.: % da cadeias de fornecimento 
no MT, oportunidade de 
investimento; importância 
do MT na produção da 
commodity originada

Como 
se engaja?

Apoio institucional ao PCI: Descreva as ações

Ex.: participa do CoAG; de 
comitês (de investimento; 
de monitoramento); apoia 
financeiramente a 
estratégia PCI, etc.

Realização de ações e projetos 
locais alinhadas à Estratégia PCI:

Descreva as ações e projetos 
em que é responsável 
diretamente na região

Projeto que coordena/lidera, 
podendo contar com apoio 
de parceiros

Apoio a ações e projetos de 
incentivo na cadeia de valor:

Descreva as ações e projetos 
que apoia na região, mas 
não é responsável

Projeto que participa, porém 
outra instituição coordena/lidera

Categoria:
Indique sua categoria 
de engajamento

• Multiplicador

• Apoiador

• Líder

CONTRIBUIÇÃO

Meta da 
empresa

Metas da PCI 
que contribui

Contribuição 
à meta PCI

Ações e projetos 
da empresa

Resultados / 
Período

Citar meta da 
empresa e prazo 
para alcance

Citar metas da 
Estratégia PCI 
e prazo para 
alcance

Quantificar 
impacto, 
conforme métrica 
e prazo da meta 
da estratégia PCI.

Descrever escopo, 
prazo da ação e 
investimento da empresa.

Descrever período apurado 
e se em andamento, descrever 
o status atual.

Avaliar impacto da ação no 
escopo de atuação da empresa. 
Definir o período da ação.

Ex.: 100% dos 
fornecedores 
diretos com o 
cadastro no CAR

Ex.: cadastrar 
90% dos 
imóveis rurais

(CAR) até 2024

Ex.: contribuímos 
com 100% 
da meta de 
cadastrar imóveis 
rurais até 2024

Ex.: apoio  na regularização 
ambiental das propriedades 
dos nossos fornecedores pelo 
projeto ‘Mato Grosso + CAR’

Ex.: xx fornecedores 
do MT participaram do 
nosso projeto no ano XX..



GUIA DE ENGAJAMENTO E COMUNICAÇÃO SOBRE A ESTRATÉGIA E O INSTITUTO PCI  |  EMPRESAS30

As informações enviadas ao PCI deverão ser baseadas em dados que podem ser 
verificados por segunda ou terceira parte1, quando necessário. Por exemplo, o SourceUp 
define que as informações das iniciativas jurisdicionais poderão ser revisadas, 
verificadas ou validadas localmente, regionalmente ou globalmente, conforme a 
classificação da iniciativa jurisdicional.

No PCI-MT, é esperado que as empresas possam demonstrar, se solicitados, que as ações e 
os projetos ocorreram ou estão planejados por documentos como nos exemplos a seguir:

  Contratos de parceria ou memorandos de entendimento 
com instituições que apoiam na implantação das ações e projetos.

  Contratos de financiamento ou relatórios internos das empresas que 
demonstram os recursos para viabilizar a implantação das ações e projetos.

  Relatórios das certificações socioambientais 
com os volumes de produção ou comercialização certificada.

  Relatórios de verificação de terceira parte para mecanismos 
de não desmatamento, como a Moratória da Soja.

  Relatórios de verificação de terceira parte para 
o Compromisso Voluntário de não desmatamento.

  Relatórios dos Inventários de gases de efeito estufa ou 
da pegada de carbono dos projetos, demonstrando emissões evitadas.

  Carta de Asseguração da verificação dos Relatórios de Sustentabilidade, 
que detalham os tópicos que foram verificados no ano reportado.

  Relatórios de Progresso das ações e projetos realizados 
com outras instituições parceiras, com KPIs sendo monitorados, exemplo:

• Número de beneficiados (famílias, produtores, etc.)

• Área de impacto (hectares preservados, recuperados, etc.)

• Volume de commodity, quando aplicável (cabeças de gado, 
m3 de madeira, toneladas de grãos, etc.)

• % de originação da commodity no Mato Grosso com 
geomonitoramento e rastreabilidade

  Plano de Trabalho para viabilizar as ações e projetos com:

• Milestones e atividades principais.
• Responsáveis.
• Recursos.

1 Verificação de segunda parte é conduzida por uma entidade relacionada com interesse na empresa ou operação sen-
do avaliada, como o cliente comercial de uma operação de produção/processamento ou um contratado que também 
fornece serviços diferentes de verificação. A verificação de terceira parte é conduzida por entidade independente que 
não presta outros serviços à empresa. A verificação de terceiros pode ser conduzida por um programa de certificação.
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Exemplo de contribuição com as metas PCI e atribuição de resultados 
que empresas privadas podem comunicar sobre a estratégia PCI

No exemplo da figura abaixo, digamos que as bolinhas azuis representam um grupo 
de 10 produtores que a empresa adquire a commodity (gado, soja), sendo azul escuro 
os grupos de fornecedores que têm projeto de desenvolvimento e azul claro, os 
fornecedores que não são beneficiados pelo projeto da empresa.  

Qual a contribuição com a meta PCI?

A empresa deve deixar claro que a sua contribuição com o projeto é referente 30 
produtores, de um total de 50 que a empresa comercializa, e portanto representa 60% 
de sua cadeia de fornecimento contemplada pelo projeto. Porém, na jurisdição da PCI-
MT, a contribuição da empresa é referente a 50% de sua cadeia do território no MT.

Digamos que a PCI tenha a meta de desenvolver 100 produtores desta commodity até 
2030, e assim, a empresa contribui com 10% da meta global da PCI.

ANEXO 3

CONTRIBUIÇÃO COM AS METAS PCI 
E ATRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

As empresas engajadas na estratégia PCI devem buscar ser claras 
quanto aos seus compromissos e resultados. Apenas as ações que 

contribuem para os objetivos e resultados da estratégia PCI devem ser 
consideradas como projetos e ações de apoio. 

É intrinsecamente complicado em um nível jurisdicional, onde muitas 
ações estão sendo tomadas por muitas partes interessadas diferentes 
mensurar a contribuição às metas e aos resultados para a estratégia 

PCI. Mas apesar dos desafios, sempre que possível, a empresa 
pode declarar, em relação aos resultados da PCI, quanto foi a sua 

participação nestes resultados, ou seja, quanto dos resultados da PCI 
podem ser atribuídos à empresa. 

Nestes casos, as empresas precisarão ter rastreabilidade 
suficientemente robusta, mapeamento da cadeia de suprimentos e/
ou mecanismos de controle eficazes para mostrar que estão de fato 

comprando dentro da jurisdição.
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Exemplo de contribuição com as metas PCI 

FIGURA 6

Qual a atribuição de resultados da empresa no desempenho da PCI?

Neste mesmo exemplo, caso o resultado da PCI até o ano de 2021 tenha sido 
desenvolver 40 dos 100 produtores da commodity que atuam no estado, esta empresa 
pode atribuir que 10 dos 40 produtores desenvolvidos teve sua atuação, e portanto a 
empresa pode atribuir 25% de participação nos resultados da meta da PCI-MT.

MATO 
GROSSO

Área de atuação 
da PCI-MT

Área de atuação 
do projeto da 
empresa

Produtores que a 
empresa adquire a 
commodity sem apoio 
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CARTA PÚBLICA DE COMPROMISSO 
COM A ESTRATÉGIA PCI-MT

Por esta carta pública de compromisso, como represente da (nome da organização), 

inscrita no CNPJ sob o nº (número do CNPJ da organização), com sede na (endereço da 

organização), declaro a intenção de assumir compromisso com a Estratégia Produzir, 

Conservar e Incluir na qualidade de:

(   ) MULTIPLICADOR, divulgando e disseminando a Estratégia PCI;  

(   ) APOIADOR, divulgando, disseminando e contribuindo com a implementação das 

metas da Estratégia PCI;

(   ) LÍDER, divulgando, disseminando, contribuindo com a implementação das metas 

nos três eixos da Estratégia PCI e sendo membro associado do Instituto PCI.

Como APOIADOR ou LÍDER, assumo o compromisso de contribuir com a Estratégia 

PCI, apoiando as metas: (listar as metas cuja organização pretende apoiar), e 

evitando impactar negativamente as demais metas, relacionadas às atividades de 

nossa cadeia de produção. E, para isso, me comprometo a encaminhar ao Instituto PCI, 

um documento que descreva as ações e/ou projetos apoiados, e as medidas tomadas 

para evitar impactar as outras metas.

Como LÍDER, e na intenção de aderir ao Instituto PCI-MT (Associação de Direito 

Privado, sem fins econômicos e lucrativos e em fase de constituição, com sede na Av. 

São Sebastião, no 3285 – Quilombo, CEP 78.045-000, Cuiabá, Estado de Mato Grosso), 

declaro que não estou impedido de administrar a (nome da organização), por lei 

especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
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Razão social (...) Nome do representante da empresa (...)

CNPJ (...) CPF (...)

Endereço (...) Endereço (...)

Inscrição Municipal / Estadual (...) Telefone (...)

Cuiabá, xx de xxxx de 2022.

 
(....)
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