Uma Introdução à ISEAL

Tornando os Bons Padrões Ainda Melhores

O que é a ISEAL?
ISEAL é a associação global para padrões de sustentabilidade
A ISEAL está trabalhando para melhorar ainda mais os
bons padrões de sustentabilidade já em vigor. Oferecemos
orientação e promovemos esforços coordenados para
melhorar a credibilidade e a eficácia de nossos membros
e aumentar os impactos sociais e ambientais positivos de
seus produtos e atividades.
A missão da ISEAL é definir boas práticas para padrões
de sustentabilidade, diferenciar e promover padrões que
tenham credibilidade, e garantir que as pessoas entendam
a diferença.
Para atingir nossos objetivos empregamos estratégias
que incluem o aprendizado colaborativo entre nossos
membros, a conscientização dos vários atores para que
adotem padrões de sustentabilidade, o convencimento
dos formuladores de políticas para que levem em
conta esses padrões e o desenvolvimento da nossa
Estratégia de Expansão Gradual. Dentre as ferramentas
já desenvolvidas, nossos Códigos de Boas Práticas
ISEAL são os mais amplamente reconhecidos. Esses
códigos dão orientações para o desenvolvimento de
padrões robustos e de alta credibilidade que resultam
em impactos significativos na sustentabilidade e,
no futuro próximo, irão reforçar o processo de
verificação do cumprimento dos padrões.

Aprendizado Colaborativo
A ISEAL proporciona uma plataforma neutra onde
o aprendizado mútuo pode promover o trabalho de
seus membros, quer individualmente ou quer de
forma coletiva, como parte do movimento para maior
difusão dos padrões. Ao aprender uns com os outros
e se inteirar das necessidades dos atores envolvidos,
nossos membros conseguem identificar estratégias para
melhorar suas próprias práticas. Essa interação estimula
a colaboração a respeito de padrões de sustentabilidade
e gera soluções inovadoras para uma série de desafios
que o movimento para promoção de padrões está
encontrando em seus esforços de ampliar seus impactos.

A ISEAL funciona como um catalisador para esse tipo
de inovação, levando os vários sistemas de padrões
até as novas iniciativas e usuários de padrões por meio
de conferências, processos de consulta, publicações
e projetos colaborativos. Para melhor entender a
contribuição já feita pela certificação para diminuir
a pobreza, a ISEAL e vários de seus membros estão
trabalhando num projeto focado em impactos. Os
membros da ISEAL estão também trabalhando em
pequenos grupos com o objetivo de aumentar o acesso
à certificação para produtores de pequena escala.

Membros da ISEAL
Os membros plenos da ISEAL fazem parte de um grupo
de organizações líderes em acreditação e padrões de
sustentabilidade que demonstraram que podem cumprir
com os Códigos da ISEAL e os respectivos requisitos de
boas práticas. Também demonstraram um compromisso
de apoiar um movimento unificado em padrões de
sustentabilidade.
Os membros associados são os participantes mais
recentes que assumiram o compromisso de demonstrar
o cumprimento integral dos Códigos da ISEAL dentro de
um cronograma especificado. Os membros associados
são organizações que possuem um sistema operacional
forte e que contam com o apoio da comunidade ISEAL
para atingir conformidade com os respectivos padrões.

Afiliados da ISEAL
Os afiliados da ISEAL são organizações ou pessoas que
compartilham um compromisso comum para aumentar
o impacto dos padrões de sustentabilidade. Os afiliados
incluem desde pesquisadores e consultores até novas
iniciativas e organizações não governamentais (ONGs). Os
afiliados têm que estar alinhados com a visão da ISEAL de
construir um movimento de padrões de sustentabilidade
eficazes e de alta credibilidade. A participação nesta rede
dinâmica pode ser a porta de entrada para uma futura
associação com a ISEAL ou para parcerias com importantes
atores no cenário dos padrões de sustentabilidade.

Definindo Credibilidade
A ISEAL busca aumentar os impactos dos padrões de
credibilidade por meio da melhoria de sua eficácia
e pela criação de condições adequadas para uma
adoção mais ampla desses padrões. Uma parte
importante desse processo é ajudar as pessoas a
compreenderem o que são realmente boas práticas
do ponto de vista de um padrão, como por exemplo,
os aspectos relativos ao desenvolvimento do sistema
de padrões, certificação e a avaliação de impactos.
Também apoiamos sistemas de padrões que obedecem
a essas boas práticas. Estamos aptos a responder
perguntas técnicas, desenvolver recursos técnicos e
proporcionar treinamento aos nossos membros.
Os Códigos ISEAL de Boas Práticas foram desenvolvidos
por meio de pesquisas, processos de consulta e testes
e se constituem numa ferramenta de orientação
que pode ser aplicada em nível internacional para a
implementação de sistemas de padrões eficazes e
de alta credibilidade. O novo rascunho Princípios de
Credibilidade vai estimular um diálogo global a respeito
dos conceitos e ações fundamentais que caracterizam
padrões de alta eficácia, como por exemplo, objetivos
e escopo claramente definidos e governança baseada
no envolvimento das principais partes interessadas.
Por meio desse processo também vamos explorar o
desenvolvimento de outra ferramenta para melhor
entender e avaliar a grande variedade de declarações
de sustentabilidade que existem no mercado.

Códigos ISEAL de Boas Práticas
Código ISEAL de Desenvolvimento de Padrões
O Código ISEAL de Boas Práticas para o Desenvolvimento
de Padrões Ambientais e Sociais define os processos
para o desenvolvimento de padrões eficazes,
aumentando dessa forma a credibilidade dos
padrões assim criados. Aplica-se a todos os padrões
que buscam ter impactos ambientais ou sociais

positivos. O Código aborda não apenas o processo
de desenvolvimento dos padrões, mas também a
estrutura e o próprio conteúdo desses padrões.

Código ISEAL de Impactos
O Código ISEAL de Boas Práticas para a Avaliação de
Impactos de Padrões Ambientais e Sociais auxilia os
sistemas de padrões a entender melhor os resultados
de sustentabilidade de seu trabalho, bem como
a eficácia dos respectivos programas. O Código
oferece uma estrutura para se construir um sistema
de monitoramento e avaliação capaz de definir
estratégias para atingir impactos, coletar e analisar
dados para examinar os resultados e configurar
esquemas de retroalimentação para melhoria e
aprendizado contínuos ao longo do tempo.

Código ISEAL de Garantia
A ISEAL está desenvolvendo um Código de Boas
Práticas para Garantir Conformidade com Padrões
Ambientais e Sociais, motivado pela clara sinalização
recebida dos seus membros indicando que oferecer
garantia de alta qualidade de uma maneira eficaz,
eficiente e sustentável é não apenas uma questão
crucial, mas também altamente desafiadora. Esse
Código, atualmente na forma de rascunho, está
sendo submetido a uma série de consultas.

Rascunho dos Princípios de Credibilidade
No coração das ferramentas da ISEAL existe um conjunto
de princípios básicos que definem os fundamentos dos
padrões de alta credibilidade. Com base na experiência
adquirida durante o trabalho com padrões já em vigor
e com os que estão surgindo, a ISEAL está colocando
esse documento para consulta e debate. O rascunho
Princípios de Credibilidade vai ser o ponto de partida
para um diálogo sobre os atributos que caracterizam
padrões de alta qualidade. A ISEAL vai liderar um
processo para se alcançar consenso a respeito de
desses princípios entre os vários atores envolvidos.
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A ISEAL, em parceria com a Secretaria de Assuntos
Econômicos do Governo Suíço (SECO), está
desenvolvendo um projeto pioneiro de três anos
de duração para aumentar o uso de padrões de
credibilidade em práticas de compras públicas
ao redor do mundo e para apoiar economias
emergentes como Brasil, Índia e China, visando
maximizar o desenvolvimento sustentável nesses
países por meio do uso crescente de padrões de
sustentabilidade. A ISEAL está também colaborando
com seus membros para formular respostas de
políticas coletivas, de maneira que possam se
posicionar e coordenar seus esforços a respeito
de iniciativas do setor empresarial e das novas
plataformas de sustentabilidade que estão surgindo.
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Uma parte importante do trabalho da ISEAL é
aumentar o uso dos padrões de credibilidade como
ferramentas para atingir os objetivos ambientais e
sociais de governos, empresários e organizações da
sociedade civil. Isso inclui um trabalho para garantir
que esses atores reconheçam a importância da
credibilidade como um componente fundamental
de padrões de alta eficácia. Dessa forma, um ponto
importante é encorajar o uso dos Códigos de Boas
Práticas da ISEAL como critérios internacionais para
avaliar os padrões de credibilidade. Por outro lado,
estamos também trabalhando com parceiros para
desenvolver ferramentas para empresários, governos
e outros usuários de padrões de sustentabilidade
para que possam entender e identificar as diferenças
entre os vários sistemas.
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