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I.

PROPÓSITO

II.

ESCOPO

Fundada em 1895, a Firmenich é a maior empresa privada de perfumes
e aromas do mundo, presente em mais de 100 mercados.
No negócio de criar emoções por meio dos sentidos do paladar e do
olfato, tocamos mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo todos os
dias, por meio de produtos como chá e café, cereais e sorvetes, além de
marcas de cuidados pessoais e domésticos e fragrâncias finas.
Como uma empresa familiar, a preservação do planeta está inserida em
nosso DNA. Quando você considera que são necessárias 3,5 toneladas
de pétalas de rosa para produzir um quilograma de óleo de rosa, não há
outra opção a não ser tratar a natureza de maneira responsável.
Operamos um modelo de negócios de “Capitalismo inclusivo”, com
o objetivo claro de fazer a diferença real para as pessoas, o planeta
e a sociedade, empenhando-nos para operar a cadeia de valor mais
rastreável, sustentável e ética.
A Responsible Sourcing Policy (Política de aquisição responsável) da
Firmenich foi projetada para envolver nossos fornecedores e parceiros
em nossa emocionante jornada de sustentabilidade.
Ela estende nosso Code of Ethics (Código de ética) por toda a nossa
cadeia de fornecimento para apoiar a conformidade e ética empresarial,
direitos humanos, saúde e segurança, meio ambiente e biodiversidade,
qualidade, continuidade dos negócios e confidencialidade.
Trabalhando lado a lado com nossos fornecedores, esperamos causar
um impacto ainda maior na sociedade e no planeta.
Contamos com todos os nossos parceiros para se comprometerem
totalmente conosco a fim de cumprir os compromissos definidos nesta
política.
Juntos, vamos construir cadeias de fornecimento sustentáveis para um
futuro sustentável e o benefício de todos.

Gilbert Ghostine
DIRETOR EXECUTIVO
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Nossa política se aplica
a negócios globais e abrange
fornecedores diretos e indiretos.

respectivo compromisso de operar na cadeia de valor mais ética,
rastreável e sustentável.

Na Firmenich, a sustentabilidade
está no centro de tudo o que
fazemos. Nós nos esforçamos
para minimizar nosso impacto
ambiental e preparar nossa
cadeia de fornecimento para
o futuro, desafiando a nós
mesmos e nossos parceiros
a fazer melhor.

Além de cumprir todas as leis
e regulamentos dos países em
que operam, os fornecedores
devem cumprir os requisitos
mínimos obrigatórios definidos
em cada seção desta Política.

A Firmenich trabalha com
fornecedores que compartilham
nossas ambições ambientais, que
agem para reduzir as emissões,
aumentar a segurança da água
e, por fim, se comprometer com
o desmatamento zero; porque
sabemos que tudo isso garantirá
tanto um negócio saudável do
amanhã quanto um planeta
saudável.
Na Firmenich, solicitamos aos
nossos fornecedores que se
alinhem com nossa Responsible
Sourcing Policy (Política de aquisição responsável) como parte do

Os fornecedores da Firmenich
devem conhecer e se alinhar com
esta Política até 2023.
Embora esta Política se aplique
apenas aos nossos fornecedores
comerciais diretos (Nível 1),
esperamos que eles nos apoiem
no cumprimento dos requisitos
indicados nesta Política aplicando
outros semelhantes aos seus
próprios fornecedores (Nível 2
e além).
Esperamos conformidade total
e responsabilidade compartilhada
por todos os parceiros na
construção de cadeias de
fornecimento mais transparentes
e sustentáveis.
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III.

OS 3 PRINCÍPIOS DE
AQUISIÇÃO RESPONSÁVEL
DA FIRMENICH
A sustentabilidade é um dos nossos “Fundamentos da Firmenich” e está
totalmente integrada na nossa estratégia e crescimento do negócio.
Nosso modelo e Responsible Sourcing Policy (Política de aquisição
responsável) são construídos em torno de três princípios-chave, que
executamos e exigimos que nossos fornecedores sigam:

INTEGRIDADE
Estamos comprometidos em manter os mais altos níveis de integridade
comercial em nossas práticas de aquisição, envolvendo-nos com nossos
fornecedores para ajudar a adotar e disseminar as melhores práticas em
todas as cadeias de fornecimento.
Estamos comprometidos em garantir que todos os requisitos legais sejam
atendidos em toda a nossa cadeia de fornecimento e esperamos que
nossos fornecedores se comprometam com o mesmo.

TRANSPARÊNCIA
Estamos comprometidos em melhorar a transparência das nossas
redes de compras e aquisição, protegendo a rastreabilidade dos nossos
negócios.
A rastreabilidade é um pré-requisito para:

. Garantir o mais alto nível de qualidade dos nossos produtos e serviços
. Assegurar uma cadeia de fornecimento de aquisição sustentável
e responsável

SUSTENTABILIDADE
Estamos comprometidos em usar nosso poder de compra para promover
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para
construir um futuro melhor e mais sustentável para todos.
Temos o compromisso de abraçar a resiliência e a responsabilidade na
promoção da nossa cadeia de fornecimento visando trabalhar ativamente
contra a pobreza, a desigualdade de gênero, as mudanças climáticas,
a degradação ambiental/da biodiversidade e as violações dos direitos
humanos.
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IV.

OS 6 REQUISITOS DA POLÍTICA
DE AQUISIÇÃO RESPONSÁVEL
DA FIRMENICH
A Firmenich exige que todos os seus fornecedores se comprometam com os
seguintes requisitos gerais:

. AGIR COM INTEGRIDADE — CONFORMIDADE E ÉTICA
EMPRESARIAL

Nossos fornecedores devem cumprir um conjunto de requisitos para
garantir que estejam agindo com integridade enquanto mantêm um
relacionamento comercial com a Firmenich.

. RESPEITAR OS DIREITOS HUMANOS, SAÚDE
E SEGURANÇA DAS PESSOAS

Como empresa, temos o compromisso de respeitar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente. Esperamos que nossos fornecedores
façam o mesmo.

. RESPEITAR O MEIO AMBIENTE E A BIODIVERSIDADE

Nosso objetivo é envolver nossos fornecedores para diminuir a respectiva
pegada ambiental geral e trabalhar ativamente com nossas partes interessadas para promover a gestão ambiental e a contribuição positiva para
a biodiversidade.

. GARANTIR OS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA
E QUALIDADE DO PRODUTO

Nossos fornecedores são obrigados a monitorar e melhorar o nível
de qualidade dos produtos e serviços e cumprir todos os requisitos de
qualidade claramente estabelecidos nas Especificações, Contratos e Boas
práticas de fabricação, conforme aplicável.

. GARANTIR A CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

Esperamos que nossos fornecedores tenham um plano de Continuidade
dos negócios em vigor que denote um plano de ação claro, lista
de verificação de atividades, plano de comunicação, medidas de
escalonamento e funções de equipe.

. RESPEITAR AS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Nossos fornecedores devem tomar todas as precauções razoáveis e
necessárias para proteger as informações confidenciais e exclusivas da
Firmenich.
Todas as informações pessoais devem ser tratadas com total respeito
pela proteção da privacidade e pela legislação aplicável.
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AGIR COM INTEGRIDADE

CONFORMIDADE E ÉTICA
EMPRESARIAL

A Responsible Sourcing Policy (Política de aquisição responsável) baseia-se
no Code of Ethics (Código de ética) da empresa e o complementa, além de se
aplicar a toda a cadeia de fornecimento global. Consiste em um conjunto de
requisitos mínimos, que todos os parceiros comerciais e fornecedores devem
cumprir:
Comprometer-se formalmente e seguir o nosso Code of Ethics (Código de ética),
que inclui:

. Não pagar ou receber quaisquer subornos, propinas e pagamentos de

facilitação, e cumprir a Firmenich Anti-corruption Policy (Política corporativa
anticorrupção da Firmenich).

. Oferecer e/ou aceitar presentes e entretenimento em nome da Firmenich

apenas de acordo com a Firmenich Corporate Gifts & Entertainment Policy
(Política de presentes e entretenimento da Firmenich).

. Evitar lidar com funcionários da Firmenich que tenham conflitos de
interesses nas relações com um fornecedor específico.
. Não se envolver em monopólios privados ou quaisquer outros atos que
possam impedir a concorrência livre e justa.
. Cumprir todas as leis aplicáveis, incluindo todas as leis relativas ao

comércio internacional, embargos, sanções e controle de exportação, bem
como regulamentos nacionais relacionados às operações (por exemplo,
licença, fraude financeira, etc.)

. Atender ativamente às solicitações da Firmenich como questionários,

auditorias, informações de subcontratados, registros e envio de materiais
relacionados, quando aplicável.

Esperamos que os fornecedores implementem gradualmente práticas
avançadas, como:

. Ir além da conformidade e atuar proativamente de acordo com padrões/
convenções internacionais.
. Ter programas de ética em vigor para garantir a implementação adequada
das expectativas estabelecidas acima, proporcionando um canal de
reclamações para capturar e relatar problemas
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RESPEITAR

OS DIREITOS HUMANOS, SAÚDE
E SEGURANÇA DAS PESSOAS

Direitos humanos, saúde e segurança estão no
centro dos Fundamentos da Firmenich e aderimos a
uma série de políticas internas, incluindo a Firmenich
Human Rights Policy (Política de direitos humanos
da Firmenich).
Para operacionalizar nosso compromisso, nossos
fornecedores devem seguir os requisitos mínimos
abaixo:

. Comprometer-se e aderir à nossa Firmenich

Human Rights Policy (Política de direitos humanos
da Firmenich) e desenvolver o seu próprio
compromisso de respeitar os direitos humanos em
suas próprias operações.
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. Cumprir todas as leis relevantes nos países

em que operam, buscando maneiras de
honrar os princípios dos direitos humanos
internacionalmente reconhecidos (incluindo as
convenções da Organização Internacional do
Trabalho) quando confrontados com requisitos
legais conflitantes.

. Seguir nossa Conflict Minerals Statement

(Declaração de minerais de conflito), quando
aplicável.

Além disso, esperamos que os fornecedores
implementem gradualmente práticas avançadas,
como:

. Identificar os direitos humanos específicos

que correm maior risco de impacto adverso no
curso de suas operações devido à gravidade do
impacto ou onde uma resposta tardia os tornaria
irremediáveis.

. Desenvolver um sistema de gestão de riscos de

direitos humanos que busque identificar, prevenir,
mitigar e prestar contas de como abordam esses
direitos humanos que estão em maior risco.

. Desenvolver um canal de reclamações eficaz

que visa permitir que trabalhadores, membros
da comunidade e outras partes interessadas
potencialmente afetadas levantem questões e

. Buscar aumentar a visibilidade das condições
acessem soluções, sem medo de retaliação.

de trabalho em suas próprias cadeias de valor,
e buscar compromissos semelhantes de seus
próprios fornecedores.

. A Firmenich está particularmente preocupada

com saúde e segurança, trabalho forçado,
trabalho infantil, igualdade de gênero, assédio,
discriminação, salários justos (renda mínima
justa para viver e férias anuais remuneradas)
e saúde mental.

. Obter certificações relevantes (por exemplo,

ISO 45001 sobre saúde e segurança; certificação
EDGE sobre igualdade de gênero, SMETA, etc.)
e ir além da conformidade quando possível
(por exemplo, no tópico de renda mínima/justa
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para viver).

RESPEITAR

O MEIO AMBIENTE
E A BIODIVERSIDADE

A natureza é o começo e o fim
de tudo o que fazemos.
É por isso que nos propomos os objetivos ambientais mais ambiciosos.
A Firmenich sempre esteve comprometida em reduzir seu impacto ambiental,
abordando a mitigação das mudanças climáticas, segurança da água, redução
e gestão de resíduos, e contribuindo positivamente para a biodiversidade.
Nosso compromisso nos leva a atender de forma proativa as regulamentações
e padrões internacionais relevantes (como por exemplo, REACH, Protocolo de
Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa
dos Benefícios Advindos de sua Utilização, Convenção CITES) e nos unir
a iniciativas voluntárias (por exemplo, Science Based Targets, RE100,
Union for Ethical BioTrade).
Esperamos dos nossos fornecedores, além de agir de acordo com todos os
nossos códigos e padrões, no mínimo:

. Cumprir todas as leis aplicáveis e padrões internacionais para proteção

ambiental e utilização da biodiversidade e garantir que seus fornecedores
cumpram as regulamentações nacionais sobre Acesso a Recursos Genéticos
e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Advindos de sua Utilização.

. Monitorar e reduzir seu impacto ambiental e comunitário e incentivar seus
fornecedores a fazer o mesmo.

Em última análise, esperamos que todos os fornecedores implementem
práticas avançadas, incluindo, entre outras:

. Buscar alinhamento com as certificações de padrões internacionais
(por exemplo, ISO 14001).
. Definir metas para reduzir todos os impactos ambientais adversos

das operações (por exemplo, eficiência elétrica e hídrica; redução de
emissões; redução e gestão de resíduos; preservação da biodiversidade)
e, publicamente, relatar o desempenho em relação às metas.

. Participar de projetos ambientais que visam gerar impactos positivos,

como preservação de florestas de alto valor de carbono, preservação da
biodiversidade, iniciativas de economia circular, estratégias de mitigação
de mudanças climáticas, segurança hídrica.

. Colaborar com plataformas da indústria, como o Carbon Disclosure Project
(CDP), Sedex e EcoVadis.
. Seguir os princípios da Química Verde para garantir um projeto mais

eficiente em termos de recursos e inerentemente mais seguro de moléculas,
materiais, produtos e processos, quando apropriado.

. Implementar processos para coletar dados de análise do ciclo de vida em
seus produtos.
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GARANTIR OS MAIS ALTOS PADRÕES

DE SEGURANÇA E QUALIDADE
DO PRODUTO

A Firmenich está comprometida em manter os
mais altos padrões de segurança e qualidade
dos produtos.
Em conformidade com o exposto acima, e além de cumprir as leis e
regulamentos locais, estaduais e federais nos países em que operam,
esperamos dos nossos fornecedores os requisitos mínimos a seguir:

. Implementar um sistema de gestão que inclua a melhoria contínua da

qualidade do produto e do nível de serviço, e que seja necessário cumprir,
quando aplicável, as Boas práticas de fabricação. Além disso, todos os
requisitos de Qualidade da Firmenich devem ser claramente declarados
nos contratos, documentos de expectativas do fornecedor e Especificações
da Firmenich.

. Implementar um programa abrangente de proteção de alimentos que inclui
elementos de segurança do alimento, fraude alimentar e defesa alimentar
para todos os ingredientes e embalagens fornecidos para uso em Aromas
para produtos alimentícios e produtos farmacêuticos.

. Participar, quando solicitado, no Programa de auditoria de fornecedores

hospedando a auditoria e respondendo ativamente às lacunas identificadas
com planos de ação viáveis.

Além disso, esperamos que nossos fornecedores implementem gradualmente
práticas avançadas, como:

. Integrar processos de garantia de qualidade em todos os aspectos de seus
negócios.
. Certificar proativamente seus sistemas de gestão de qualidade e proteção
14

de alimentos e promover uma cultura de melhoria contínua (por exemplo,
ISO 9001, FSSC 22000 e outros esquemas aprovados pela GFSI).

GARANTIR

A CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

O sistema de Gestão de continuidade
dos negócios da Firmenich nos permite
identificar, avaliar, mitigar e monitorar
efetivamente ameaças e riscos, como
interrupções de fornecedores.
. Ter licenças e autorizações adequadas para operar seus negócios.
. Ter seguro de responsabilidade civil, quando aplicável.
. Estar em total conformidade com os regulamentos alfandegários
e comerciais.
. Ter implementado um plano de continuidade dos negócios denotando
Esperamos dos nossos fornecedores os seguintes requisitos mínimos:

um plano de ação claro, lista de verificação de atividades, plano de
comunicação, medidas de escalonamento e funções de equipe.

Dando continuidade, esperamos que os fornecedores implementem
gradualmente práticas avançadas, como:

. Alinhamento (ou certificação) com os padrões internacionais, como
a ISO 22301 do Sistema de gestão de continuidade dos negócios
e a ISO 27001 do Sistema de gestão de segurança da informação.
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RESPEITAR

AS INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS

. Os fornecedores devem tomar todas as precauções razoáveis e necessárias

Confidencialidade, confiança e respeito são essenciais para o nosso negócio.
para proteger as informações confidenciais e proprietárias da Firmenich às
quais eles têm acesso durante uma transação com a Firmenich.
Os fornecedores devem se comprometer a usar essas informações apenas
para o desempenho adequado de tais transações ou acordos, e não
divulgá-las a terceiros, a menos que a divulgação seja devidamente
autorizada pela Firmenich em um acordo de confidencialidade por escrito,
ou exigido por lei ou ordem de um tribunal da jurisdição competente ou
autoridade reguladora.

. Respeitar e salvaguardar a propriedade intelectual da Firmenich, incluindo,
Esperamos dos nossos fornecedores:

mas não se limitando às suas patentes, marcas registradas, segredos
comerciais e direitos autorais, bem como o conhecimento técnico
e científico, know-how e experiência desenvolvidos no curso das atividades
da Firmenich, e nunca tentar infringi-los.

. Proteger e tratar com total respeito toda e qualquer informação pessoal

sobre os indivíduos, como de funcionários e fornecedores da Firmenich,
para a proteção da respectiva privacidade e de acordo com nossas políticas,
obrigações contratuais e leis aplicáveis.
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V.

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

. Revisão da política e aprovação por todas as partes envolvidas
no processo de gestão de fornecedores.
. Comunicação interna e externa.
. Definição clara de funções e responsabilidades.
. Monitoramento do nível de aderência por meio dos KPIs da RSP

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA
VISÃO GERAL

A implementação efetiva desta política compreende as seguintes etapas:

da Firmenich

. Assegurar que os fornecedores atendam aos requisitos mínimos para
manter relações comerciais.
. Participar e apoiar o desenvolvimento e implementação das melhores
práticas de Aquisição responsável.
. Permanecer um parceiro confiável e fidedigno para clientes,
fornecedores e comunidades agrícolas.
. Promover condições de vida e trabalho decentes para todos os
participantes da cadeia de fornecimento.
. Incentivar os fornecedores a participarem de forma voluntária da
A implementação desta política permitirá à Firmenich:

jornada de melhoria contínua para avançar progressivamente na
implementação das melhores práticas de aquisição responsável
e monitorar o progresso com regularidade.

. Comprometer-se com fornecedores voluntários, para combinar esta
jornada com metas conjuntas de desenvolvimento de negócios para
formar um incentivo positivo para a Firmenich e para o fornecedor.

A Responsible Sourcing Policy (Política de aquisição responsável) (RSP) da
Firmenich ilustra a estrutura dentro da qual a empresa está executando
a sustentabilidade e a aquisição responsável, incluindo o engajamento
e inspiração de nossos fornecedores. Essa política reforça o compromisso
da Firmenich de causar um impacto positivo nas pessoas e no planeta.
Entre outras tarefas, foi definido um Programa de excelência do
fornecedor para avaliar o nível de conformidade do fornecedor
e monitorar o cumprimento das metas da RSP.
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REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

ESFORÇOS VOLUNTÁRIOS

Os requisitos obrigatórios, também chamados
de fatores decisivos, são verificados
no processo de seleção, registro
e qualificação.

Os fornecedores podem voluntária
e adicionalmente se envolver com
a Firmenich em uma jornada de melhoria
contínua para implementação progressiva
das “práticas avançadas” e monitoramento
regular do progresso.

ABORDAGEM DA GESTÃO DE RISCOS

RECONHECIMENTO

A Firmenich está avaliando seus
fornecedores, bens e serviços adquiridos
de acordo com seus critérios de Avaliação
de riscos.

A Firmenich reconhece os esforços liderados
pelos nossos fornecedores.

Essa avaliação auxilia a identificação dos
fornecedores com os quais a Firmenich se
envolverá para garantir a implementação da
Aquisição responsável.

O reconhecimento será definido e concedido
desde o padrão mínimo esperado até o
fato de ir além da conformidade, referindose potencialmente a uma certificação
sustentável externa reconhecida.

Esses esforços podem ser reconhecidos,
se aplicável.
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VI.
CATEGORIA DE FORNECEDORES

Fornecedores diretos
Um indivíduo/organização
que fornece matériasprimas e materiais de
embalagem
Fornecedores indiretos
Um indivíduo/organização
que fornece suprimentos
e serviços

DEFINIÇÕES

VII.

FORNECEDORES

1. Code of Ethics (Código de ética) da Firmenich

O fornecedor da Firmenich é definido como qualquer parte externa com
a qual temos (ou pretendemos ter) relações comerciais, que participa da
nossa criação de valor.

2. Firmenich Corporate Anticorruption Policy and Gift & Entertainment Policy
(Política corporativa anticorrupção de presentes e entretenimento da Firmenich)
3. Firmenich Human Rights Policy (Política de direitos humanos da Firmenich)
4. Convenções da Organização Internacional do Trabalho

FORNECEDOR NÍVEL 1

5. Global Environmental Policy and Biodiversity Public Statement (Declaração
pública da política ambiental global e de biodiversidade) da Firmenich

Fornecedor comercial direto. Fornecedor que fatura diretamente
para a Firmenich

6. Fonte para definir/localizar áreas de Biodiversidade de alto valor —
www.globalforestwatch.org

FORNECEDOR NÍVEL 2

7. Carbon Disclosure Project (CDP): www.cdp.net

Fornecedor do nosso fornecedor. Fornecedor que fatura diretamente
para o nosso Fornecedor Nível 1

8. ISO 9001 de Sistema de gestão da qualidade
9. ISO 14001 de Sistema de gestão ambiental

RSP

10. GMP — Good Manufacturing Practices (Boas práticas de fabricação)

Responsible Sourcing Policy (Política de aquisição responsável)
SUBCATEGORIA DE FORNECEDORES

Distribuidor
Fabricante
“Fornecedor” da parte de
faturamento
Agente de compras
Subcontratado
Fabricante terceirizado
Provedor de serviços
Subcontratado
Consultor
Intermediador
Agências temporárias
Provedor de suprimentos
Provedor de equipamentos

11. Padrões da GFSI. Global Food Safety Initiative
12. Certificação do sistema de segurança de alimentos FSSC 22000

CERTIFICAÇÃO FAIRWILD

Certifica plantas silvestres de origem sustentável, garantindo proteção
para aqueles que as coletam e comercializam.

13. ISO 22000 de Sistema de gestão de segurança de alimentos
14. ISO 45001 de Sistema de gestão de saúde e segurança
15. ISO 22301 de Sistema de gestão de continuidade dos negócios

UEBT

16. FSA SAI — Farm Sustainability Assessment (Avaliação de Sustentabilidade
Agrícola) da SAI Platform — saiplatform.org/fsa

Union for Ethical BioTrade — visa apoiar e validar as melhores práticas
de empresas comprometidas com a aquisição ética e a inovação de
ingredientes naturais em benefício das pessoas e da biodiversidade.

17. Rainforest Alliance — www.rainforest-alliance.org
18. UEBT — Associação e certificação para ingredientes não relacionados
a commodities agrícolas — www.ethicalbiotrade.org

FAIRFORLIFE E CERTIFICAÇÃO FORLIFE

19. FairForLife e Certificação ForLife — https://fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?
client_id=fairforlife&page_id=home&lang_iso639=en

Responsabilidade social e comércio justo se tornaram garantias ou
requisitos importantes no mercado global. Os sistemas existentes para
garantia de condições sociais e de mercado justo infelizmente excluem
diversas operações ao redor do mundo de verificações independentes e
certificações de seu desempenho.

20. Óleo de palma sustentável — RSPO — www.rspo.org
21. Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) —
www.pops.int
22. Princípios da Química Verde: Referência da UNESCO

RSPO

Round Table on Sustainable Palm Oil (Mesa Redonda de Óleo de
Palma Sustentável) — conjunto de critérios ambientais e sociais que
as empresas devem cumprir para produzir óleo de palma sustentável
certificado (CSPO — Certified Sustainable Palm Oil).
RAINFOREST ALLIANCE

REFERÊNCIAS

VIII.

TITULARIDADE E GESTÃO
DA POLÍTICA

É projetada para maximizar o impacto social, ambiental e econômico
positivo, oferecendo aos agricultores uma estrutura aprimorada para
melhorar seus meios de subsistência enquanto protegem as paisagens
onde vivem e trabalham.

Titularidade

FSA

DIRETOR DA CADEIA DE FORNECIMENTO, Serviços Corporativos

Farm Sustainability Assessment (Avaliação de Sustentabilidade Agrícola)
— é projetada para desenvolver um setor agrícola sustentável, próspero
e resiliente que salvaguarda a viabilidade da fazenda e protege e preserva
os recursos da terra, direitos humanos e animais.

Gianluca COLOMBO

Aprovador

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, Serviços Corporativos
CONSELHEIRO GERAL E SECRETÁRIO DO CONSELHO, Serviços Corporativos

Mieke VAN DE CAPELLE
Jane SINCLAIR

Registro de alteração da política
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ANEXO I
REQUISITOS ADICIONAIS PARA MATÉRIASPRIMAS NATURAIS
Fornecedores de matérias-primas naturais

Fornecedores de óleo de palma e óleo de palmiste

Além de todos os requisitos gerais e daqueles listados em Meio ambiente
e biodiversidade definidos nesta política, esperamos que nossos
fornecedores de matérias-primas naturais se comprometam ao longo de
suas cadeias de fornecimento com os seguintes requisitos:

O óleo de palma e seus derivados apresentam riscos específicos em
termos de desmatamento e impactos adversos associados aos direitos
humanos e à biodiversidade. Esperamos que nossos fornecedores diretos
de óleo de palma e óleo de palmiste se comprometam com uma visão de
cadeias de fornecimento sem desmatamento e implementem processos
apropriados para tornar essa visão uma realidade.

. Garantir a conformidade com todas as leis aplicáveis e padrões

internacionais relacionados ao uso e comércio de ingredientes
naturais; incluindo e não se limitando a licenças CITES, permissão de
coleta para espécies silvestres, regulamentos de Acesso a Recursos
Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Advindos de
sua Utilização, produtos agroquímicos proibidos listados na Convenção
de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs).

. Divulgar todas as informações relevantes sobre a biomassa de origem
e sua origem geográfica em relação às suas áreas de cultivo e/ou
coleta (nível mínimo do país).

. Monitorar e mitigar impactos na biodiversidade direta ou indiretamente
ligados à atividade do fornecedor (por exemplo, desmatamento).

Indo além, esperamos que os fornecedores implementem gradualmente
práticas avançadas, como:

. Promover e implementar práticas agrícolas e de coleta que contribuam
para a resiliência climática e regeneração de ecossistemas (por
exemplo, diversidade de espécies, saúde do solo e da água, etc.).

. Definir um preço justo que contribui para fornecer salários dignos aos
participantes nas cadeias de fornecimento.
. Respeitar o direito à terra e os direitos dos povos indígenas, quando
aplicável.
. Desenvolver seu próprio padrão de aquisição ou buscar conformidade
com os principais padrões de certificação (FSA SAI, Fair Wild, UEBT
Certified, Organic, Fair Trade, Fair for Life).

Em sincronia com esses compromissos, exigimos dos nossos
fornecedores de óleo de palma e óleo de palmiste:

. Comprometer-se com nossa Palm Oil Sustainability Statement
(Declaração de óleo de palma sustentável)
. Compartilhar conosco seus compromissos com o óleo de palma
sustentável
. Relatar a conformidade em suas cadeias de fornecimento em relação a:
. Proteção de áreas de turfa, independentemente da profundidade
. Conformidade com as leis e regulamentos locais
. Proteção da área de alto valor de carbono e evitar o desmatamento
. Respeito pelos direitos humanos e consentimento livre, prévio e
informado das comunidades locais e indígenas

Além disso, incentivamos os fornecedores a promover a gestão de High
Conservation Value (Alto valor de conservação) (HCV) ou evitar a área de
terra sob conservação, gestão de High Carbon Stock (Alto estoque de
carbono) (HCS), Free, Prior and Informed Consent (Consentimento livre,
prévio e informado) (FPIC) e, finalmente, atingir zero desmatamento bruto
e degradação da floresta.

. Envolver-se de forma proativa com iniciativas relevantes com a

Firmenich, seus clientes, ONGs, especialistas e associações locais
com o objetivo de monitorar indicadores socioeconômicos em
comunidades agrícolas para garantir condições de vida dignas.

. Estabelecer processos e sistemas de rastreabilidade da fazenda até a

Firmenich e desenvolver a capacidade de processar lotes com base na
segregação ou preservação de identidade
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CONTATO
Programa de excelência do fornecedor
Firmenich. Purchasing.Information@firmenich.com
www.firmenich.com/en_INT/index.html

UMA ESCOLHA DE PAPEL SUSTENTÁVEL
Este relatório é impresso em…
© Firmenich 2020
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