Revisão dos Princípios de
Credibilidade da ISEAL:
Resumo do feedback da versão V1.1
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Sobre este documento
Este documento resume como o feedback sobre a primeira versão dos Princípios de
Credibilidade revisados (versão 1.1) foi incorporado à segunda versão (versão 1.2). A
versão 1.2 permanecerá disponível para consulta até dia 18 de dezembro de 2020.
Gostaríamos de agradecer a todos os entrevistados que usaram um tempo para
compartilhar comentários na primeira rodada de consulta. Acreditamos que suas
contribuições e sugestões tornaram os princípios mais claros e fortes, e aguardamos
sua opinião sobre a versão 1.2.
Esperamos ainda, nesta rodada de consultas, alcançar as partes interessadas que
estavam um tanto sub-representadas na primeira rodada, principalmente
produtores e empresas que usam normas e padrões. Agradeceríamos se você
compartilhasse as informações sobre esta consulta com suas redes tendo isso em
mente.
Mais informações sobre como participar podem ser encontradas na página de
consulta.

Estrutura de tópicos do documento
Sobre a primeira rodada de consultas
› Sobre a revisão dos Princípios de Credibilidade
› Consulta sobre os Princípios de Credibilidade V1.1
› Quem participou
Resumo do feedback da primeira rodada de consultas
› Feedback geral e mudanças
› Feedback sobre cada princípio (e definições relacionadas) e resumo das
mudanças
› Próximos passos

Sobre a consulta
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Sobre os Princípios de
Credibilidade da ISEAL
Desde o lançamento em 2013, os Princípios
de Credibilidade da ISEAL se tornaram uma
referência internacional para os
fundamentos de práticas confiáveis para as
normas de sustentabilidade.
Os Princípios de Credibilidade foram
analisados em 2019 para determinar se
precisam ser revisados para permanecerem
úteis para as partes interessadas.
A análise concluiu que os Princípios de
Credibilidade precisam ser atualizados para
garantir que permaneçam relevantes em
nosso cenário de sustentabilidade em
mudança.
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Primeira rodada de
consultas
› A consulta pública sobre o
primeiro esboço dos princípios
revisados (versão 1.1) ocorreu
de 14 de maio a 31 de julho de
2020

› Mais de 600 comentários de
140 entrevistados
› Opiniões recebidas por meio
de uma pesquisa on-line,
webinários, e-mails e ligações
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Quem participou
140 pessoas forneceram feedback: 86 por meio da pesquisa online e 54 por meio de webinários, e-mails e ligações
Grupos de partes interessadas respondentes
Desconhecido
11%
Setor Financeiro
1%
Padrões e
similares
30%
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1%
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2%
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Pesquisadores
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Quem participou
28 países estiveram representados no processo de consulta

Entrevistados por região
África
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Europa
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Ásia
20%

Oceania
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América do Sul
10%
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Resumo do feedback
recebido e mudanças feitas
como resultado
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Feedback geral e mudanças
› De modo geral, os esforços para simplificar a linguagem e melhorar os Princípios
de Credibilidade como uma ferramenta de comunicação foram apreciados.
› O uso de linguagem que apoie a aplicação dos princípios por uma ampla gama de
ferramentas também foi apreciado.
› Foram identificadas algumas sobreposições entre princípios, mas as sobreposições
não foram consideradas um problema significativo pelos respondentes e, em
alguns casos, houve pedidos para tornar as interconexões mais explícitas.

› Em alguns casos, o texto específico da versão 1 foi considerado mais explícito e foi
reintroduzido.
› Sugeriu-se a reorganização dos princípios e, como resultado, a ordem em que os
princípios são apresentados foi ajustada.
› Declarações delineando por que cada princípio é importante também foram
adicionadas.

Feedback geral e mudanças
› Houve alguns pedidos de requisitos técnicos. Na maioria dos casos, os Códigos
de Boas Práticas da ISEAL definem requisitos para implementação. Quando
requisitos específicos foram sugeridos que ainda não foram abordados nos
Códigos, eles foram anotados como comentários para a revisão do Código.
› Em vários casos, exemplos e outras orientações foram solicitados e anotados
como comentários para o desenvolvimento de materiais de apoio.
› Outras referências internacionais relevantes aos Princípios de Credibilidade
também foram destacadas por alguns respondentes. Esforços têm sido feitos
para garantir que os Princípios de Credibilidade sejam complementares e
apoiem iniciativas com um escopo e/ou propósito relacionado. As referências
identificadas foram anotadas para o desenvolvimento de materiais de apoio.

Impactos na sustentabilidade
Resumo do feedback recebido
› As organizações devem abordar e eliminar os impactos negativos
› Seja mais explícito ao dizer que os 'impactos e resultados de
sustentabilidade mais significativos' são específicos para o escopo do
sistema da organização
› Faça referência à teoria da mudança

› Forneça uma definição para 'sustentabilidade' que faça referência clara às
dimensões econômicas e humanas/sociais e planetárias/ambientais
› Expanda a definição de impactos para incluir mais explicitamente os
impactos positivos e negativos, intencionais e não intencionais, diretos e
indiretos

Impactos na sustentabilidade
Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback
› Eliminar e remediar os impactos negativos agora tratados dentro do
princípio de impactos de sustentabilidade, em vez de progresso mensurável

› Referências ao escopo, materialidade e teoria da mudança adicionadas
› Definição de sustentabilidade adicionada
› Definição de impactos expandida

Progresso mensurável
Resumo do feedback recebido
› 'Remediação de danos' precisa de esclarecimento; preocupações também
expressas sobre o foco nos impactos negativos (a remediação deles pode ser
interpretada como um foco no mínimo necessário)
› O termo 'dados de alta qualidade' necessita de esclarecimento e a verificação
deve ser referenciada.
› A auditabilidade deve ser abordada.

Progresso mensurável
Sumário das alterações
› Remediação agora abordada em impactos de sustentabilidade. Uma definição
também foi adicionada (que se baseia nos Princípios Orientadores da ONU
sobre Empresas e Direitos Humanos). Embora apreciemos as preocupações
levantadas sobre o enquadramento, também diversos comentários dizendo
que a remediação eficaz é crítica para a credibilidade do sistema e uma área
em que ainda devemos elevar o padrão no que diz respeito ao desempenho.

› O princípio é esclarecido para que a referência à qualidade dos dados seja
explicada no contexto e a verificabilidade seja agora referenciada
explicitamente. Definição de qualidade de dados também adicionada.
› A auditabilidade é agora abordada de forma mais explícita no princípio
Precisão e os princípios foram reordenados para melhorar o fluxo lógico.

Melhoria
Resumo do feedback recebido
› Considere renomear como 'melhoria contínua' e esclareça a distinção entre
'melhoria' e 'progresso mensurável'.

› Seja mais específico sobre quando e por que 'novas ideias e abordagens' são
necessárias.
› Ilustre ainda mais a 'melhoria contínua' nos materiais de orientação.

Sumário das alterações
› Renomeado como melhoria contínua e reformulado para esclarecer a
distinção entre 'melhoria contínua' e 'progresso mensurável'.
› Alterado para esclarecer o contexto e o propósito da adaptação

Colaboração
Resumo do feedback recebido
› Fortaleça o princípio: seja mais específico sobre o propósito da colaboração,
os tipos de organizações com as quais colaborar e o que significa
“colaboração de qualidade”.
› Inclua, explicitamente, a necessidade de colaboração entre sistemas para
evitar duplicação desnecessária.
› Esclareça a distinção com o engajamento das partes interessadas

Sumário das alterações
› Princípio alterado para ser mais explícito e claro à luz do feedback.

Valor agregado
Resumo do feedback recebido
› Reintroduza a linguagem da versão 1 para fortalecer o vínculo com a
acessibilidade; incluir as referências específicas anteriores à capacitação
(adaptadas conforme necessário para refletir uma gama mais ampla de
ferramentas).
› Um nível importante de feedback que pede um novo enfoque na
acessibilidade sem a introdução de um quadro mais amplo de valor agregado.
› Em contraste, um nível semelhante de apoio à introdução de valor
acrescentado, mas com um feedback claro de que o princípio deve ser
reforçado: esclarecer o que é 'valor agregado', para quem se destina o valor
agregado e porque é importante.

Valor agregado
Sumário das alterações
› A possibilidade de reorientar a acessibilidade foi cuidadosamente
considerada; no entanto, as conclusões da análise apontaram para a
importância do valor agregado, em particular para os produtores, o que
recebeu um peso significativo, uma vez que os produtores não estavam
fortemente representados na primeira rodada de consultas. Decidimos
manter o foco no valor agregado ao mesmo tempo em que esclarecemos a
razão e a intenção do princípio.
› A linguagem da versão 1 foi reintroduzida para fortalecer as referências à
acessibilidade.

Precisão
Resumo do feedback recebido
› Esclareça o escopo do princípio
› Faça o link para as reivindicações (mantendo a importância da Veracidade
como um princípio separado)
› Considere renomear o princípio (por exemplo, confiabilidade)
› Definia competência
› Forneça orientação sobre quais métodos, ferramentas e mecanismos de
supervisão podem ser usados para garantir precisão, consistência,
competência e imparcialidade

Precisão
Sumário das alterações
› Reescrito (e os princípios foram reordenados) para esclarecer que a Precisão
está relacionada ao desempenho dos usuários em relação à ferramenta

› Alterado para deixar mais claro que o princípio contém dois conceitos
distintos, mas relacionados: a adequação da ferramenta para avaliação (sua
'auditabilidade') e a confiabilidade das avaliações realizadas
› O link para reivindicações foi deixado mais claro
› Definição de competência adicionada
› O nome Precisão foi mantido, pois se alinha ao uso estabelecido no Código de
Garantia

Envolvimento das partes interessadas
Resumo do feedback recebido
› Esclareça as referências a engajamento e responsabilidade significativos.
› Traga de volta 'grupo equilibrado e representativo de partes interessadas' e
as oportunidades de participação definidas na versão 1.
› O engajamento também deve incluir relatórios às partes interessadas (não
apenas coleta de informações).

› Esforços particulares para envolver as partes interessadas desfavorecidas
devem ser esclarecidos.
› A inclusão é importante se quisermos estar preparados para o futuro.

› Inclua referências para resolver reclamações e forneça mais informações
sobre o significado de “mecanismos justos para resolver conflitos”.

Envolvimento das partes interessadas
Sumário das alterações
› Engajamento significativo reformulado para esclarecer e fortalecer, e a
referência a um 'grupo equilibrado e representativo' foi reintroduzida.

› Incluída a relatoria às partes interessadas.
› Abordada a não discriminação e inclusão, e mais informações foram
fornecidas sobre os esforços para envolver as partes interessadas
desfavorecidas.
› Referência à resolução de conflitos reformulada para esclarecer e fortalecer.
› Definições revisadas.

› A lista de oportunidades de participação fornecida na versão 1 foi discutida,
mas concluímos que esse nível de detalhamento pertence aos Códigos e não
foi reintroduzido.

Imparcialidade
Resumo do feedback recebido
› Algumas das linguagens e referências da versão 1 são consideradas mais
claras/fortes.

Sumário das alterações
› Parte da linguagem e referências da versão 1 foi reintegrada.

Autenticidade
Resumo do feedback recebido
› Esclareça alguns termos, incluindo 'proporcional à natureza do sistema'
› 'Fundamentado' deve ser especificado como fundamentado em provas e pesquisas
› Alguns entrevistados consideraram que a frase da versão 1 "relevante, verificável,
não enganosa e deve permitir uma escolha informada" deve ser mantida

Sumário das alterações
› Princípio alterado para esclarecer e fortalecer de acordo com o feedback
› Referência a 'proporcional' esclarecida para especificar que isso é em relação ao
escopo e design do sistema (por exemplo, proporcional ao modelo de
rastreabilidade, modelo de garantia, etc.)

Transparência
Resumo do feedback recebido
› Considere o papel e o valor da privacidade (por exemplo, informações
comercialmente sensíveis, informações confidenciais, segurança da
informação e proteção de dados) e quais informações devem ser públicas,
privadas ou acessíveis apenas às partes interessadas para encontrar o
equilíbrio entre transparência e confidencialidade.
› Esclareça informações 'importantes'. Algumas sugestões para substituir
'importante' por material.
› Alguns respondentes consideraram que os exemplos da versão 1 fornecem
mais clareza, bem como alguns exemplos adicionais que seriam úteis para
incluir, como envolvimento das partes interessadas, queixas e processos
decisórios.

Transparência
Sumário das alterações
› Necessidade de equilíbrio entre confidencialidade/privacidade e
transparência abordada especificamente.

› Referência a informações 'importantes' esclarecida por meio da reformulação
para refletir o contexto e a intenção. Decidimos não substituir 'importante'
por material, visto que a informação material tem um significado (jurídico)
particular e já usamos 'materialidade' em um sentido diferente nos impactos
na Sustentabilidade.
› A lista de informações a serem disponibilizadas publicamente fornecida na
versão 1 foi discutida, mas concluímos que esse nível de detalhamento
pertence aos Códigos e não foi reintroduzido.

Próximos passos
Agradecemos a sua opinião sobre a versão 1.2 atualmente disponível para
consulta até o dia 18 de dezembro de 2020. Mais informações sobre como
participar podem ser encontradas na página de consulta.
Se você quiser ler o feedback recebido mais detalhadamente, o registro
completo de comentários está disponível na página de consulta (somente em
inglês). Se quiser discutir alguma de suas contribuições anteriores e como elas
foram levadas em consideração, entre em contato com
consultation@isealalliance.org.
Obrigado novamente a todos os entrevistados por suas contribuições e
sugestões. Aguardamos sua opinião sobre a versão 1.2 dos princípios.

Obrigado!
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