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POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DE GRÃOS

POLÍTICA 			
SOCIOAMBIENTAL

A

ALZ Grãos é uma empresa comprometida com o desenvolvimento
responsável dos seus negócios, proporcionando um ambiente
favorável que incentiva as boas práticas socioambientais em toda a sua
cadeia de valor. A sua Política Socioambiental estabelece diretrizes
que são o alicerce para essas boas práticas, e a sua Política de Sustentabilidade
de Grãos é um dos compromissos que têm como objetivo engajar todos os
públicos envolvidos em sua cadeia produtiva, com o intuito de minimizar os
impactos ambientais e, ao mesmo tempo, observar os direitos humanos e respeitar
as comunidades locais.

As suas atividades estão
alicerçadas nas seguintes diretrizes:
Atender aos
requisitos legais
e compromissos
institucionais
estabelecidos;

Mitigar a poluição
ambiental,
otimizando o
uso dos recursos
naturais e
estabelecendo
controles
necessários para
evitar ou minimizar
o impacto
socioambiental;

Garantir a
melhoria
contínua em
suas atividades
e serviços,
buscando sempre
avaliar a eficácia
de seu sistema
de gestão
socioambiental;

Realizar
treinamentos e
conscientização
socioambiental
junto aos seus
colaboradores
e a quem atue
em nome
da empresa;

Promover
o respeito
aos direitos
humanos e
ao trabalho
digno em suas
operações
e cadeia de
fornecimento.

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DE GRÃOS
Garantir que o fornecimento seja exclusivamente de produtores que atendam ao Cadastro

Comprometimentos gerais

Ambiental Rural (CAR) brasileiro, por meio de conformidade contratual e evidência documental, de
acordo com as exigências legais.

A ALZ Grãos se compromete a colaborar com os públicos em toda a cadeia produtiva de Grãos para:
Esses princípios se aplicam a todas as transações comerciais e relações de negócios.
•

Eliminar o desmatamento ao longo de toda a sua cadeia produtiva, além de conservar os biomas de
alto valor ecológico comprovado, tais como Amazônia e Cerrado, com a intenção de desencorajar
e eliminar a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no Brasil;

Com base nos seus esforços para o desenvolvimento responsável no Brasil, a ALZ
Grãos cumprirá compromissos assumidos ou que venham a assumir suas empresas
sócias e apoiará a atuação destas nas seguintes iniciativas:

•

Respeitar os direitos das comunidades locais e povos indígenas;

•

Respeitar as convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT);

•

Proteger as unidades de conservação e a biodiversidade existente nesses locais;

Engajar os produtores,

Cumprir a Moratória

Engajar-se nos grupos

Trabalhar e

•

Construir relações íntegras, com total respeito às leis anticorrupção aplicáveis e direito de propriedade.

o Grupo de Trabalho

da Soja, que foi

de trabalho que se

acompanhar grupos

do Bioma Cerrado e

estabelecida antes

empenham para promover

de diferentes públicos,

outros públicos para

da aprovação no

o desenvolvimento

como a ABIOVE, na

eliminar a conversão de

Congresso do Código

sustentável, incluindo:

definição dos padrões

vegetação nativa para

Florestal atual e que se

e implementação dos

uso alternativo do solo

refere ao banimento

no bioma Cerrado;

voluntário da compra de

• ferramentas que envolvam
vários públicos, utilizadas
para identificar áreas de
expansão sustentável;

Além disso, a ALZ Grãos se compromete a:
Conduzir avaliações de impacto social e ambiental para o desenvolvimento de nova
infraestrutura e logística;

soja produzida em terra
desmatada no bioma

Garantir que o fornecimento de grãos seja absolutamente concordante com o Código
Florestal e com os regulamentos brasileiros relacionados a trabalhos análogos à escravidão;

Amazônia após 2008;

• iniciativas para promoção
da agricultura e compras
sustentáveis, como Soja Plus
e FEFAC (European Feed
Manufacturer’s Federation)
Soy Sourcing Guidelines;

mecanismos para
proteger as áreas de
importância crítica
para a biodiversidade,
carbono e água.

