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Em julho de 2016 o Grupo Agropalma inaugurou sua nova refinaria de óleo vegetal,
localizada na cidade de Limeira, aumentando sua capacidade de processamento em 140%.
Nesse novo cenário, a Agropalma passou de vendedora para compradora de óleos brutos e
derivados, impondo-se para a Companhia o desafio de buscar fornecedores confiáveis,
alinhados com seus valores e políticas de sustentabilidade, bem como alinhados com as
expectativas dos clientes e outras partes interessadas relevantes.
A partir da inauguração da nova refinaria, um conjunto de práticas de busca e seleção
de fornecedores começou a ser testada. Os testes continuaram ao longo de 2017, até que, em
novembro daquele ano, a empresa decidiu elaborar e implementar esta política de
abastecimento responsável, cujos critérios listados abaixo são aplicáveis às suas próprias
operações bem como a todos os fornecedores de óleos e derivados.

Critério 1 – Integridade na Condução dos Negócios
Os negócios são conduzidos de maneira íntegra e ética, cumprindo as legislações locais
e internacionais aplicáveis, incluindo as regras de livre mercado e proteção da concorrência. As
legislações locais anticorrupção (onde existirem) são fielmente cumpridas e práticas como
pagamento de subornos e propinas são proibidas.
As informações relevantes são fornecidas para as partes interessadas em conformidade
como a legislação aplicável e com as práticas de transparência corporativa reconhecidas no setor
de atuação, incluindo o fornecimento de informações sobre o atendimento dos requisitos desta
política para o Grupo Agropalma.

Critério 2 – Respeito às pessoas
Os negócios, operações e atividades são administrados respeitando as pessoas, por
meio do compromisso com os seguintes requisitos:









1

Respeito aos direitos humanos, conforme definidos pela Organização das Nações
Unidas (ONU, 1948) e aos direitos dos trabalhadores, conforme definidos pela
Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e por todas as
Principais Convenções da OIT.
Novos plantios em áreas usadas por terceiros (produtores rurais, comunidades
tradicionais, povos indígenas, quilombolas, etc.) somente poderão estabelecidos
somente após o consentimento livre, prévio e informado (FPIC)1;
O uso de trabalho escravo ou análogo é proibido;
O uso de trabalho infantil, conforme definido pela ONU, é proibido;
A liberdade de organização, associação e negociação coletiva é assegurada aos
trabalhadores;
Respeito às pessoas e organizações defensoras dos direitos humanos quando
estiverem exercendo suas atividades de maneira legal e regular.
Pagar pelo menos o salário mínimo aos trabalhadores.

FPIC será obtido em conformidade com o seguinte método: "FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT
GUIDE FOR RSPO MEMBERS", (2015). Disponível em https://rspo.org/news-andevents/announcements/free-prior-and-informed-consent-guide-for-rspo-members-2015-endorsed.

Critério 3 – Preservação das florestas, da biodiversidade e da estabilidade climática
As novas plantações de palma não serão desenvolvidas em áreas de florestas primárias,
áreas que contenham altos valores para conservação (AVC), áreas que contenham altos estoques
de carbono (AEC) ou áreas de solos orgânicos (turfa) de qualquer profundidade. Ainda, o fogo não
será usado no preparo de área ou em qualquer outra etapa do processo produtivo agrícola, com
exceção dos casos em que for empregado no combate de uma praga ou doença específica, em
conformidade com as recomendações agronômicas e manuais de boas práticas agrícolas
eventualmente existentes.

Critério 4 – Compromisso com a Rastreabilidade
A implantação e monitoramento dos três requisitos indicados acima é estritamente
dependente de uma rastreabilidade confiável. Portanto, os fornecedores de óleo e derivados das
refinarias da Agropalma se comprometem a informar os nomes e coordenadas geográficas nas
indústrias de extração que produziram os óleos e derivados fornecidos para a Empresa. Dessa
maneira, a meta do Grupo Agropalma atingir 100% de rastreabilidade dos óleos até as indústrias de
extração no ano de 2020.

O Grupo Agropalma se compromete a selecionar fornecedores considerando, entre outros,
os requisitos listados abaixo:




Comprometimento formal com esta política (obrigatório)
Distância das indústrias de extração em relação às refinarias da Agropalma (Região
Nordeste do Pará>Estado do Pará>Brasil>América do Sul>América Central>África/Ásia)
Filiação à RSPO (por enquanto é um requisito desejável. Com a evolução da RSPO no
Brasil esperamos poder torná-lo um requisito obrigatório)

A Agropalma testou esta política por um período de 11 meses desde seu lançamento, em
03/NOV/2017, e fez pequenos ajustes em seu conteúdo no dia 09/OCT/18. Em 20/05/2021 novos
ajustes e atualizações foram feitas. Abaixo, o Anexo 1 apresenta informações sobre rastreabilidade
e origem dos óleos e derivados de palma processados em suas refinarias.
Critério 5 – Canal para reclamações e queixas
Contamos com as partes interessadas para nos ajudar a monitorar nossa cadeia de
fornecimento. Para tanto, disponibilizamos um telefone gratuíto Alô Agropalma (+55) 0800 7090
706 e também o e-mail reclamacoesequeixas@agropalma.com.br. Esses canais poderão ser
acessados por qualquer parte interessada que deseje relatar o descumprimento desta política por
qualquer dos fornecedores indicados no Anexo 1.

ANEXO 1 – RASTREABILIDADE DOS ÓLEOS PROCESADOS NAS REFINARIAS DA AGROPALMA
(Atualizado em maio de 2021)
Rastreabilidade dos óleos de palma, palmiste e derivados processados e/ou
comercializados pelas refinarias do Grupo Agropalma em 2020
Quantidade
(Ton)

% em
relação
ao total

% rastreável até
às indústrias de
extração

% rastreável até às
plantações de
CFF

Total de óleos e derivados processados e/ou comercializados nas duas refinarias
Óleos e derivados produzidos pelas próprias indústrias de extração da Agropalma
usados nas duas refinarias

173.272

100%

100%

93%

146.022

84%

100%

100%

Óleos e derivados fornecidos por outras empresas para as duas refinarias
Quantidade de óleos e derivados comprados diretamente de indústrias
extratoras (próprias e outras) processsados nas duas refinarias
Quantidade de óleos e derivados comprados de intermediários (traders e
processadores) nas duas refinarias
Rastreabilidade na refinaria de Belém

27.249

16%

100%

16%

161.529

93%

100%

100%

11.742

7%

100%

0%

-

-

100%
100%

100%
87%

Variável

Rastreabilidade na refinaria de Limeira

Lista das Indústrias de extração do Grupo Agropalma que forneceram óleos brutos para as refinarias de Belém e Limeira em 2020 e 2021
(Atualização maio de 2021)
País

Empreza Matriz

Indústria Extratora

Coordenadas Geográficas
Latitude

Longitude

UML ID

BRASIL

GRUPO AGROPALMA

AMAPALMA MILL

2°31'28.39"S

48°47'51.23"W

PO1000008811

BRASIL

GRUPO AGROPALMA

AGROPALMA MILL

2°32'33.82"S

48°42'19.18"W

PO1000000408

BRASIL

GRUPO AGROPALMA

CPA MILL

2°15'15.08"S

48°35'15.79"W

PO1000000017

BRASIL

GRUPO AGROPALMA

PARAPALMA MILL

2°32'36.46"S

48°42'22.49"W

PO1000004955

BRASIL

GRUPO AGROPALMA

CRAI/AGROPAR MILL

2°31'35.04"S

48°47'49.56"W

PO1000000407

Lista das Indústrias de extração de outras empresas que forneceram óleos e derivados para as refinarias do Grupo Agropalma em 2021
(Atualização maio de 2021)
Country

Parent Company

Mills

COLOMBIA

ACEITES MANUELITA

COLOMBIA

AGROINCE LTDA Y CIA SCA

COLOMBIA

ALIANZA DEL HUMEA SAS

Coordenadas Geográficas

UML

Latitude

Longitude

ACEITES MANUELITA S.A.

4°45'46.1"N

71°38'07.6"W

PO1000008253

AGROINCE

8°06'34

(-73°34'27)

PO1000007434

ALIANZA DEL HUMEA SAS

4°16'24.1"N

72°58'41.3"W

PO1000006178

3°43'07.1" N

73°42'06.4" W

PO1000003983

4°29'33,96"N

72°50'41.72" W

PO1000003177

7°13'49.0"N

73°50'59.6"W

PO1000004012

7°11'45.6"N

73°33'42.6"W

-

9°55'56.2"N

73°15'49.2"W

PO1000004026

4°30'073'' N

72°50'891'' W

PO1000003177

COLOMBIA

ENTREPALMAS S.A

ENTREPALMAS S.A.

COLOMBIA

EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE
S.A.S.

COLOMBIA

EXTRACTORA MONTERREY S.A.

COLOMBIA

EXTRACTORA SAN FERNANDO S.A.

COLOMBIA

EXTRACTORA SICARARE LTDA

COLOMBIA

EXTRACTORA SUR DEL CASANARE
S.A.S.

EXTRACTORA DEL SUR DE
CASANARE S A
EXTRACTORA MONTERREY
S.A.
EXTRACTORA SAN
FERNANDO S.A.
EXTRACTORA SICARARE
S.A.S.
EXTRACTORA SUR DEL
CASANARE S.A.S.

COLOMBIA

EXTRACTORA VIZCAYAS S.A.S.

EXTRACTORA VIZCAYA S.A.S.

7°19'50.5"N

73°51'29.4"W

PO1000004016

COLOMBIA

GUAICARAMO S.A.

GUAICARAMO SAS

4°28'39.1"N

72°57'38.9"W

PO1000004751

COLOMBIA

HACIENDA LA CABAÑA S.A.

HACIENDA LA CABAÑA S.A.

4°17'59.0"N

73°21'18.3"W

PO1000003999

COLOMBIA

INDUSTRIAL ACEITERA DE CASANARE
S.A. SUCURSAL COLOMBIA S.A.

5°5’16.5”N

71°57’35.9”W

PO1000008301

COLOMBIA

NUTRIMEZCLAS Y ACEITES SAS

INDUSTRIAL ACEITERA DE
CASANARE S.A.
NUTRIMEZCLAS Y ACEITES
SAS

7°22'48.1"N

73°31'10.2"W

PO1000007666

COLOMBIA

GRUPO OLEOFLORES

OLEOFLORES S A S

10°05'50.7"N

73°14'09.3"W

PO1000003324

COLOMBIA

PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S.

PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S

4°45'49.4"N

71°38'01.3"W

PO1000004007

COLOMBIA

PALMAS DEL CESAR S.A.

PALMAS DEL CESAR S.A.

7°53'09.2"N

73°28'01.1"W

PO1000004752

COLOMBIA

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A.

COLOMBIA

PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S.

BRASIL

PALMASA SA

BRASIL
BRASIL

PALMERAS DE PUERTO
WILCHES S.A.
PALMICULTORES DEL NORTE
S.A.S

7°19'50.5"N

73°51'29.4"W

PO1000004014

8°32'4,54"

72°38'11.22

PO1000007531

Palmasa Extratora

01°07'22.94" S

47°39'25.59" W

PO1000008222

TAUA BRASIL PALMA S.A.

Extratora Tomé Açu

2°53’31,20”S

48°16’26,40”W

PO1000011551

TAUA BRASIL PALMA S.A.

Extratora Tailândia

2°47’56,40”S

48°56’10,00”W

PO1000011192

