
 

 

Política Global de compra de Óleo de Palma  
 

Compromissos 

A Bunge acredita que todas as cadeias de valor da agricultura devam ser ambientalmente sustentáveis e 

economicamente benéficas para as comunidades locais. Acreditamos que o óleo de palma sustentável 

deva ser produzido de maneira que exclua a conversão de áreas de alto valor de conservação ou com 

altos estoques de carbono, que minimize as emissões de gases de efeito estufa (GEE), que utilize práticas 

agronômicas responsáveis, e que proteja os direitos de trabalhadores e de comunidades locais. 

A Bunge não é uma empresa de plantações de palma, mas como participante ativo da cadeia de valor de 

palma, reconhecemos o papel importante que podemos exercer ao estimular a transição para práticas 

mais sustentáveis. 

Desde já, a Bunge se compromete a iniciar a construção de uma cadeia de suprimentos rastreável, de 

acordo com os princípios delineados abaixo, para todo o óleo de palma e todos os derivados de palma 

que a empresa negocie, processe e utilize para o comércio e nos produtos ao consumidor ao redor do 

mundo: 

A Preservação das Florestas & Biodiversidade 

• Proteção de áreas de Alto Valor de Conservação (AVC) de acordo com os Princípios e Critérios 5.2 e 7.3 

da Mesa Redonda do Óleo de Palma Sustentável (RSPO na sigla em inglês) e florestas com Alto Estoque 

de Carbono (HCS), conforme a definição do Grupo de Direcionamento HCS (HCS Steering Group). 

Redução de Emissões de GEE 

• Proteção de turfeiras, independentemente de sua profundidade 1 

• Aplicação das melhoras práticas de gestão da RSPO para turfeiras em plantações existentes 

• Proibição de queimas 

Proteções Trabalhistas, Direitos Humanos e Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC)² 

• Proibição de trabalho forçado e infantil, discriminação e assedio contra trabalhadores 

• Proteção da liberdade de associação e do direito de negociação coletiva 

• Respeito aos direitos das comunidades locais e indígenas e a aplicação de consentimento livre, prévio e 

informado na compra e utilização de terras 

• Apoio às Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável da Posse da Terra da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 

Conformidade Legal 

• Conformidade com todas as legislações trabalhistas e ambientais nacionais e locais 

Rastreabilidade 

A Bunge se esforçará em implementar rastreabilidade até usinas para todos seus fornecedores e, em áreas 

com alto grau de sensibilidade ambiental ou social, até a origem do produto colhido. 

Implementação e Transparência 

Com início imediato, a Bunge colaborará com fornecedores e outras partes interessadas relevantes na 

elaboração de planos de implementação com prazos definidos, visando avançar em direção à 

implementação integral dos compromissos descritos acima. 

Além de nossa ACOP (Comunicação Anual de Progresso) para a RSPO, publicaremos, ao menos uma vez 



 

 

por ano, relatórios públicos detalhando nossos planos, com prazos definidos, e nosso progresso em 

direção à implementação integral da política. 

RSPO 

A Bunge continuará a promover e a aumentar a utilização de óleo certificado pela RSPO no atendimento 

de seus clientes. 

Elementos dos compromissos descritos acima poderão afetar o período de execução ou a natureza de 

aumentos em nossas compras de óleo RSPO. 

Outras Medidas 

A Bunge se engajará ativamente com outras partes interessadas para melhorar a efetividade de nossos 

esforços e para avançar com práticas agrícolas sustentáveis de maneira geral. 

 


