Política da Cargill de Óleo de Palma Sustentável
Milhões de pessoas dependem do óleo de palma para alimentar suas famílias e para seu sustento. A
demanda de óleo comestível continuará crescendo, já que a população mundial chegará a 9 bilhões até
2050. O óleo de palma, cultura de óleo comestível mais produtiva, já que utiliza menos terra por
tonelada de óleo produzido do que qualquer outro óleo vegetal, tem as melhores condições para atender
a essa demanda. No entanto, junto com essa oportunidade emerge a responsabilidade de abordar os já
conhecidos desafios e riscos ambientais, sociais e econômicos associados a esta cadeia de
fornecimento.
A Cargill está comprometida com a produção e compra de óleo de palma sustentável, o que inclui
conservação da biodiversidade, redução de gases de efeito estufa, melhoria dos meios de subsistência
e segurança alimentar. É fundamental que todos os segmentos da cadeia de fornecimento de óleo de
palma - das plantações aos varejistas - cooperem e atuem de forma ambientalmente sustentável e
socialmente responsável.
Aprovamos a Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO) como a principal norma de
sustentabilidade global para produtos de óleo de palma e apoiamos os esforços da RSPO para
desenvolver mecanismos para distinguir os produtos de óleo de palma sustentáveis.
Nossos Compromissos
A Cargill irá construir uma cadeia de fornecimento de óleo de palma rastreável e transparente
firmemente comprometida com:
o
o
o

Desmatamento zero em terras de alto valor de conservação (HCV) ou áreas de alto
estoque de carbono (HCS)
Nenhum desenvolvimento em turfa
Nenhuma exploração dos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais

Trabalharemos para assegurar que todo o óleo de palma e todos os produtos de palma que a Cargill
produz, comercializa ou processa estejam de acordo com esses compromissos.
Vamos colaborar e buscar o apoio de fornecedores, clientes, governos, organizações não
governamentais e demais stakeholders para implementação desta política.
Desmatamento Zero:
•

1

Estamos comprometidos com desmatamento zero, e para tanto utilizamos um estudo sobre
Alto Estoque de Carbono (HCS)1 para determinar as áreas de plantio elegíveis como parte
de novos desenvolvimentos de palma.

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2014/HCS%20Approach_Breifer_March2014.pdf

•

•
•
•

Apoiamos e nos comprometemos ativamente com stakeholders que estão trabalhando para
o avanço da ciência nessa área. O Relatório do Estudo sobre Florestas com Alto Estoque
de Carbono fornece as estruturas das melhores práticas e as ferramentas de identificação
que estão sendo testadas em várias plantações. A Cargill compreende e confirma o fato de
que essa pesquisa e desenvolvimento se baseia nos princípios fundamentais de
preservação da ecologia da paisagem, os quais visam identificar e proteger a maior
quantidade possível de floresta HCS na paisagem. Nesse interim, e até que a abordagem
seja concluída, as florestas HCS 2 estarão protegidas.
Apoiamos uma abordagem firme, cientificamente correta, social, política e economicamente
aceitável para identificar e proteger florestas HCS.
Como membros da RSPO, nos comprometemos a preservar áreas de alto valor de
conservação (HCV) de acordo com os Princípios e Critérios (P&C) 5.2 e 7.3 da RSPO.
Mantemos nossa antiga política de agricultura sem queima, que é também um
compromisso da RSPO, segundo P&C 5.5.

Nenhum Desenvolvimento em Turfa:
•
•
•

Nos comprometemos a proteger a turfa, definida como solo contendo mais de 65% de
matéria orgânica, independentemente da profundidade.
Continuamos empenhados em apoiar o P&C 4.3 e as normas estabelecidas no Manual sobre
Melhores Práticas de Gestão (BMPs) da RSPO para plantações existentes em turfeiras.
Trabalharemos com especialistas para explorar opções de definição, restauração ou
usos alternativos da turfa em áreas inadequadas para replantio.

Nenhuma Exploração:
•

•
•

•

•

A Cargill proíbe o trabalho ilegal, abusivo, forçado ou infantil em suas operações em todo o mundo
e trabalha junto a seus parceiros da cadeia de fornecimento para ajudar a garantir que crianças e
adultos não sejam submetidos a práticas ilegais, abusivas ou trabalho forçado.
Apoiamos e implantaremos os P&C 6.12.1 e 6.12.3 da RSPO que proíbem o uso de trabalho
forçado 3.
Estamos comprometidos com o respeito e a proteção dos direitos humanos, dos direitos de todos
os trabalhadores, inclusive trabalhadores contratados, temporários e migrantes, com a eliminação
da discriminação no trabalho e a promoção da igualdade de direitos 4, a liberdade de associação e
o direito aos acordos coletivos 5.
Respeitamos os direitos das comunidades indígenas e locais de conceder ou negar seu
Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) para uso das terras sobre as quais possuem
direitos legais, comunitários ou costumeiros.
Apoiamos a inclusão dos pequenos produtores nas cadeias de fornecimento de palma sustentável

2

IBID

3

RSPO 6.12.1 e 6.12.3, Convenção OIT 29 & 105

4

RSPO 6.3 & 6.13.1, Declaração dos Direitos Humanos - ONU, Convenção OIT 100 & 111

5

RSPO 6.6, Convenção OIT 87 & 98

•
•

Apoiamos as Diretrizes Voluntárias da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação sobre a Governança Responsável da Propriedade.
Apoiamos e implementamos o P&C 6 da RSPO, e trabalharemos com as partes para resolver
queixas e conflitos através de um processo aberto, transparente e consultivo.

Planejamento, informação e transparência:
•

Publicaremos planos anuais de implementação em prazos definidos. (A partir de dezembro de
2014)

•

Apresentaremos relatórios de progresso semestrais sobre os esforços de implementação
para atender a essas políticas. (A partir de setembro de 2014)
Apresentaremos relatórios anuais de comunicação de progresso à RSPO.

•

O compromisso da Cargill de construir uma cadeia de fornecimento de óleo de palma rastreável e
buscar a conformidade de todos os segmentos da cadeia de fornecimento com as políticas de
desmatamento zero, nenhum desenvolvimento em turfa e nenhuma exploração, tem validade imediata e
substitui os compromissos referentes a óleo de palma para 2015 e 2020. Continuaremos oferecendo e
fornecendo produtos certificados pela RSPO, ISCC ou outras associações equivalentes em apoio às
demandas de nossos clientes. Continuaremos a incentivar e apoiar os nossos parceiros da cadeia de
fornecimento de produtos de palma para que se associem à RSPO e se tornem certificados pela RSPO.
Continuaremos avaliando o processo de implementação e engajados no processo contínuo de avaliação
e aperfeiçoamento. Para implementar essas políticas, pretendemos envolver múltiplos stakeholders. À
medida que surgirem novas informações e conhecimentos, a Cargill irá adequar e aperfeiçoar as
políticas para que se tornem compatíveis com seus objetivos de proteger florestas, turfeiras,
comunidades locais e direitos humanos.
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