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Sobre este documento

Este documento resume como o feedback sobre a segunda versão dos 
Princípios de Credibilidade revisados (versão 1.2) foi incorporada ao 
documento final (versão 2).

Gostaríamos de agradecer a todos os entrevistados que compartilharam 
seu feedback nesta rodada de consultas. Acreditamos que suas 
contribuições e sugestões tornaram os princípios mais claros e fortes.

Mais informações sobre a revisão dos Princípios de Credibilidade podem 
ser encontradas neste site.

https://www.isealalliance.org/credibility-principles-consultation


Estrutura de tópicos do documento

› Informações sobre a revisão dos Princípios de Credibilidade da ISEAL

› Consulta sobre a  versão 1.2 dos Princípios de Credibilidade

› Quem participou 

› Alcance total das partes interessadas por meio do processo de consulta

Resumo do feedback da segunda rodada de consulta

› Feedback geral e mudanças

› Feedback sobre cada princípio e resumo das mudanças

Próximos passos

Sobre a segunda rodada de consultas



Sobre a consulta



Informações sobre a revisão dos 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 padrões 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 precisavam ser 
atualizados para garantir que permanecem relevantes em nosso cenário de 
sustentabilidade em mudança.

Uma revisão dos Princípios de Credibilidade ocorreu em 2020, e incluiu duas 
rodadas de consulta.



Segunda consulta sobre os Princípios de 
Credibilidade
Uma consulta sobre o primeiro esboço dos princípios revisados (versão 1.1) foi 
realizada de maio a julho de 2020. O feedback foi incorporado ao segundo 
esboço (versão 1.2) e a segunda consulta pública foi realizada. 

Sobre a consulta:

› decorreu de 18 a 24 de dezembro de 2020 (com feedback enviado até 31 de 
dezembro também considerado)

› recebeu mais de 150 comentários de 51 entrevistados 

› coletou informações por meio de uma pesquisa online
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Grupos de partes interessadas respondentes

› A maioria dos entrevistados 
representava consultores e 
pesquisadores ou padrões e sistemas 
semelhantes a padrões. 

› As empresas e grupos de 
produtores estiveram mais bem 
representados nesta rodada de 
consultas em comparação com a 
primeira rodada. 

Quem participou



Quem participou

› 21 países estiveram 
representados. 

› Os países com maior número 
de respondentes foram 
Colômbia (8), Estados Unidos 
(7), África do Sul (5) e Reino 
Unido (5).
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Alcance total das partes 
interessadas por meio do processo 
de consulta

› 189 respostas de feedback foram 
coletadas.

› 33 países estiveram representados.
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Resumo do feedback e mudanças feitas



Feedback geral e mudanças

› Houve um bom nível de satisfação geral com a importância e a clareza dos princípios, bem 
como com as alterações feitas em resposta ao feedback sobre a versão 1.1.

› Ao mesmo tempo, alguns princípios estavam menos claros do que outros e esforços adicionais 
para melhorar a clareza foram um foco importante na preparação da versão 2. Tentamos usar 
uma linguagem mais simples, reduzindo o uso de linguagem técnica e minimizando a 
dependência do uso de definições para onde isso fosse essencial.

› Assim como na versão 1.1, havia incerteza sobre a adequação do termo 'organização' para o 
proprietário do sistema de sustentabilidade. Os princípios agora falam sobre o 'sistema de 
sustentabilidade’. 

› Também reordenamos os princípios em resposta ao feedback sobre o fluxo dos princípios.



Feedback geral e mudanças, cont.

› Como na primeira rodada de consultas, apresentamos sugestões de conteúdos mais adequados 
ao nível de detalhamento técnico fornecido nos Códigos de Boas Práticas. Observamos e 
apreciamos essas contribuições para pensarmos sobre os Códigos.

› Tivemos algumas sugestões para compactar o conteúdo em menos princípios e ainda outro 
feedback para dividir o conteúdo em mais princípios, mas no interesse da continuidade com a 
versão 1, continuamos a nos restringir a dez princípios. 

› Houve também feedback sobre a importância de informar sobre o uso pretendido e o propósito 
dos princípios, bem como sugestões sobre o tipo de material que apoiaria a aplicação dos 
princípios a uma gama mais ampla de sistemas. Esse feedback informará como abordaremos o 
trabalho futuro relacionado aos princípios após a publicação da versão 2.



Impactos na sustentabilidade

Resumo do feedback recebido

› O feedback recebido foi amplamente positivo, com especial apreço pela ênfase na 
materialidade e pela inclusão de remediação. 

› Foram recebidas algumas sugestões para incluir mais informações que sejam mais adequadas 
aos Códigos ou materiais de orientação.

› Nenhuma mudança significativa foi adotada em resposta ao feedback; no entanto, o Grupo 
de Coordenação também determinou que a referência a impactos sistêmicos (anteriormente 
encontrada em Colaboração) tinha um cabimento mais lógico sob impactos de 
Sustentabilidade e, portanto, foi integrada aqui.

Resumo das mudanças



Precisão

› Houve uma certa confusão sobre o que o princípio significa e mais feedback informando que o 
uso da palavra “Precisão” como o nome do princípio não era uma boa opção.

Resumo do feedback recebido

› O princípio foi reformulado para reduzir a confusão.

› Ele foi renomeado de “Precisão” para “Confiabilidade” para comunicar melhor o significado do 
princípio (com base em sugestões também recebidas na primeira rodada de consulta).

› Não houve outras mudanças significativas.

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback



Progresso mensurável

› No geral, havia necessidade de mais clareza. Em particular, as frases que foram incorporadas da 
definição de “ferramenta” eram confusas. 

› A coleta de dados em si não está demonstrando progresso. A análise também precisa fazer 
parte do princípio.

Resumo do feedback recebido

› As mudanças se concentraram em melhorar a clareza por meio da reformulação 
significativa do princípio.

› As referências à análise foram integradas.

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback



Colaboração

› Feedback positivo foi recebido sobre este princípio.

› Foram recebidas sugestões para mudar a linguagem sobre a duplicação de esforços para 
reconhecer que a duplicação também pode estar ligada à inovação ou que a colaboração 
nem sempre é possível.

› Este princípio pode ser mais difícil de medir ou avaliar do que outros.

Resumo do feedback recebido

› O princípio foi reformulado para colocar uma ênfase positiva na busca de alinhamento (em vez 
de se concentrar na redução da duplicação).

› Além disso, o Grupo de Coordenação determinou que a referência a impactos sistêmicos seria 
mais lógica em impactos de Sustentabilidade e isso agora é referenciado lá.

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback



Valor agregado

› Algum feedback positivo foi recebido sobre o princípio e melhorias nesta versão

› Ao mesmo tempo, vários entrevistados continuaram a ter problemas com o princípio. Houve 
também uma sugestão para reintroduzir a Acessibilidade como um princípio autônomo.

› Algumas das frases e a linguagem utilizada permaneceram obscuras. Em particular, foi 
confuso introduzir o termo produtores em vez de continuar a usar o termo usuários.

› Não focou suficientemente o que está sob o controle da organização.

› Não foi direto ou explícito o suficiente sobre o significado de algumas partes. Como 
resultado, não havia distinção suficiente entre este princípio e os benefícios sociais gerais 
gerados pelos impactos da Sustentabilidade.

Resumo do feedback recebido



Valor agregado

› O Comitê Gestor considerou se deveria limitar o foco à acessibilidade, mas decidiu se 
concentrar na melhoria do princípio. A justificativa para isso incluiu as conclusões da revisão 
anterior sobre a necessidade de abordar o valor agregado / patrimônio e justiça / a questão de 
negócios para os produtores. 

› As afirmações que focavam mais a justificativa do princípio ou que forneciam exemplos foram 
retiradas para garantir a consistência entre os princípios.

› As mudanças se concentraram em tornar a intenção e o significado do princípio mais 
explícitos. Essas mudanças incluíram a renomeação do princípio para “Criação de valor”, 
referenciando diretamente a importância do caso de negócios para a participação e 
reintroduzindo a referência a um modelo de negócio viável (da versão 1).

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback



Engajamento das partes interessadas

› Os entrevistados comentaram que há melhorias nesta versão do princípio. 

› A importância da diversidade das partes interessadas deve ser referenciada.

› Também foram feitas sugestões editoriais para fortalecer o princípio. 

› A afirmação “por que isso é importante” não ficou clara para alguns entrevistados.

› A declaração sobre a importância foi ampliada para refletir melhor o escopo do princípio.

› Uma referência direta à diversidade das partes interessadas foi introduzida.

› Em resposta ao feedback sobre o termo e a definição, a referência às partes interessadas 
desfavorecidas foi reformulada para tornar mais claras as responsabilidades da organização.

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback

Resumo do feedback recebido



Melhoria contínua

› Feedback positivo foi recebido sobre o novo título e revisões anteriores, mas também houve 
melhorias editoriais solicitadas para trazer mais clareza.

Resumo do feedback recebido

› Melhorias editoriais foram feitas para oferecer mais clareza

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback



Imparcialidade

› Feedback positivo foi recebido sobre as melhorias nesta versão, juntamente com outras 
sugestões editoriais.

Resumo do feedback recebido

› Melhorias editoriais foram feitas.

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback



Confiabilidade

Resumo do feedback recebido
› Feedback positivo foi recebido, mas também foram solicitadas melhorias editoriais, particularmente 
na seção que fala sobre as reivindicações serem proporcionais à natureza do sistema.

› As evidências que fundamentam as reivindicações devem estar disponíveis ao público e ser fáceis de 
entender.

› A importância de ter informações que fundamentam as reivindicações disponíveis ao público e a 
importância de poder verificar as reivindicações ficaram mais claras.

› Para maior clareza, evitamos falar sobre reivindicações proporcionais. Apesar dos objetivos 
gerais de evitar enquadramentos negativos, está claro que "proporcional" não estava 
transmitindo o significado pretendido e voltamos a falar sobre reivindicações que "não sejam 
enganosas".

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback



Transparência

Resumo do feedback recebido

› Feedback positivo foi recebido sobre a importância deste princípio.

› Também foram recebidas sugestões de melhorias editoriais.

› Melhorias editoriais foram feitas.

Resumo das mudanças feitas em resposta ao feedback



Próximos passos



Próximos passos
› Após a consulta, o feedback foi considerado pelo Comitê Gestor e incorporado a uma 
versão final. O Comitê Gestor recomendou esta versão final ao Comitê Técnico da ISEAL 
com base na qualidade do conteúdo (considerando os termos de referência para os 
princípios e os objetivos da revisão).

› O Comitê Técnico recomendou esta versão final à Diretoria da ISEAL com base na 
qualidade do conteúdo e na qualidade do processo de revisão.

› Em sua reunião de 28-29 de abril de 2021, a Diretoria da ISEAL aprovou este esboço 
final para publicação como versão 2 dos Princípios de Credibilidade, conforme 
recomendação do Comitê Técnico, observando a adequação do processo de revisão e o 
fato de que os Princípios de Credibilidade versão 2 satisfazem seus termos de referência.

› A versão 2 dos Princípios de Credibilidade da ISEAL já está disponível no site da ISEAL.

https://www.isealalliance.org/defining-credible-practice/iseal-credibility-principles
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