
Uma das nossas principais matérias-primas agrícolas é 
a cana-de-açúcar. Este Código confirma a expectativa 
que temos dos nossos fornecedores de cana-de-açúcar 
cumprirem e se comprometerem com as normas que 
estabelecemos para o suprimento responsável. O Código 
é baseado nas definições para a cana-de-açúcar 
sustentável e outros produtos derivados conforme 
estipulado pela Bonsucro, uma organização global sem 
fins lucrativos, com múltiplas partes interessadas, 
fundada pela WWF em 2005 para o avanço econômico, 
ambiental e socialmente responsável da produção de 
açúcar. Incentivamos todos os nossos fornecedores de 
cana-de-açúcar a trabalhar para a implementação 
total do padrão Bonsucro. 

Os requisitos abaixo aplicam-se a Usina de cana-de-
açúcar e sua área de abastecimento.

1. Ética nos negócios 
  O fornecedor age em conformidade com todas as 

leis e regulamentos locais aplicáveis.
  O fornecedor abstém-se de qualquer forma de 

corrupção. Todos os negócios são realizados com 
integridade.

  Todas as transações comerciais com a Corbion são 
registradas correta e integralmente, com garantia 
de conformidade legal e fiscal.

2. Direitos humanos e condições de trabalho
  O fornecedor não usa trabalho infantil, forçado ou 

obrigatório.
  O fornecedor não discrimina com base em nacionali-

dade, raça, religião, sexo, idade, orientação sexual, 
deficiência, etc.

  O fornecedor respeita o direito dos funcionários à 
liberdade de associação e tem um processo de 
reclamações para funcionários.

  O fornecedor age em conformidade com as normas 
pertinentes da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

  O fornecedor proporcionará condições de trabalho 
seguras e saudáveis para seus funcionários.

  O fornecedor oferece salários e horas de trabalho 
adequados, de acordo com as leis aplicáveis, para 
todos os funcionários.

  O fornecedor fornece contratos ou documentos 
equivalentes para todos os funcionários.

3. Ambiente
  O fornecedor atua de forma ambientalmente 

responsável. 
  O fornecedor busca melhorar continuamente o 

desempenho ambiental diminuindo o consumo de 
matérias-primas, energia e água, a emissão de 
gases de efeito estufa e a produção de resíduos.

4. Qualidade e segurança do produto
  Todos os produtos e serviços atendem aos critérios 

de qualidade e de segurança especificados.

5. Propriedade intelectual
  O fornecedor protege todas as informações confi-

denciais fornecidas pela Corbion e seus respectivos 
parceiros de negócios.
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A finalidade da Corbion é melhorar a qualidade de vida da população atual e das gerações 
vindouras. A fim de cumprir esta meta, precisamos garantir que as nossas matérias-primas 
sejam supridas de maneira responsável. Nossa estratégia de suprimento responsável foca 
nas nossas matérias-primas agrícolas, que são a base das nossas soluções biológicas. Uma  
cadeia de suprimento agrícola sustentável é essencial para as comunidades nas quais 
operamos e também para os nossos negócios. A nossa abordagem para com o suprimento 
responsável se baseia nos princípios das práticas comerciais éticas, nos direitos humanos 
e trabalhistas e na proteção do meio ambiente. 



6. Direitos fundiários
  O fornecedor é capaz de demonstrar títulos justos 

de propriedade de terras e águas de acordo com 
práticas e leis nacionais.

  Para expansão de campos verdes ou novos projetos 
de cana-de-açúcar, o fornecedor assegura proces-
sos transparentes, consultivos e participativos que 
abordam efeitos cumulativos e induzidos por meio 
de uma avaliação de impacto ambiental e social.

7. Biodiversidade
  O fornecedor assegura o não cultivo da cana-de-

-açúcar em áreas definidas nacional ou internacio-
nalmente como legalmente protegidas, de alto 
valor de biodiversidade, grandes reservas de 
carbono ou turfeiras após a data de corte de 1º de 
janeiro de 2008.

  Na Tailândia: o fornecedor assegura o não cultivo da 
cana-de-açúcar em áreas que foram oficialmente 
designadas como “Parque Nacional” pelo Departa-
mento Tailandês de Conservação de Plantas, Fauna 
Selvagem e Parques Nacionais. 

  Na Tailândia: o fornecedor assegura o não cultivo da 
cana-de-açúcar GM e a total conformidade com a 
Notificação Ministerial tailandesa B.E.2543, do 
Ministério da Agricultura tailandês que proíbe 
especificamente a importação e a produção 
comercial de qualquer cultura transgênica.

  No Brasil: o fornecedor assegura o não cultivo da 
cana-de-açúcar na Amazônia, no Pantanal e nos 
Biomas da Bacia do Alto Paraguai. 

8. Boas práticas agrícolas
  O fornecedor gerencia questões ambientais impor-

tantes através de um plano de gestão e impacto 
ambiental apropriado e implementado, que visa 
minimizar impactos negativos e gerenciar os 
recursos naturais. O plano deve abordar as seguintes 
questões: biodiversidade, serviços de ecossistema, 
solo, água, ar, mudanças climáticas, uso de agroquí-
micos, uso de fertilizantes artificiais, queima de 
cana e ruído.

  O fornecedor não utiliza agroquímicos banidos. O 
fornecedor minimiza a contaminação do ar, do solo 
e da água através da utilização de agroquímicos. O 
fornecedor prioriza o controle biológico de pragas, 
visando minimizar o uso de agroquímicos.

  O fornecedor implementa medidas para descartar 
embalagens vazias de pesticidas e herbicidas, 
adotando procedimentos apropriados para limpar 
contêineres rígidos e também para armazenamento 
e descarte final, de acordo com a legislação vigente 
e oferece treinamento adequado para os funcionários 
envolvidos.

  O fornecedor mantém um plano de conservação do 
solo direcionado à biodiversidade, erosão e degradação 
do solo.

  O fornecedor mantém um plano de conservação da 
água que visa maximizar a eficiência de uso da água 
e minimizar os impactos sobre a qualidade da água 
advindos do despejo de águas residuais, da erosão 
e do deflúvio de nutrientes/agroquímicos. O plano 
também deve conter objetivos para reduzir o 
consumo de água por tonelada de cana-de-açúcar 
processada. 

  O fornecedor prioriza o desenvolvimento da produção 
de cana-de-açúcar em regiões que não requerem 
irrigação.
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Solicitamos que assine este documento e o devolva ao representante de Suprimentos da  
Corbion. Caso não lhe seja possível assinar o Código, solicitamos informar-nos.  
Ao assinar abaixo, confirmo agir em conformidade com as normas supracitadas. 

Empresa: 

Nome: 

Data: 

Cargo: 

Assinatura: 

Proprietário do conteúdo:  
Departamento de Sustentabilidade
Contato: Diretor de Sustentabilidade
Aprovado por: Aprovisionamento de VP
Entrada em vigor: setembro de 2016
Versão: 1.0
Tradução: Este Código é publicado em 
inglês e em outros idiomas. A versão em 
inglês prevalece.

Aceitação do fornecedor
•  É responsabilidade do Fornecedor garantir a conformidade de sua cadeia de suprimento 

com os termos deste Código.
•  A Corbion se reserva o direito de solicitar alguns ou todos os documentos que atestem 

a conformidade com os requisitos listados no presente documento e de estabelecer 
critérios e procedimentos para monitorar e avaliar resultados, incluindo a possibilidade 
de usar um terceiro para verificar a conformidade com este Código.

•  Em caso de violação de qualquer item do presente Código, em uma ou mais Usina per-
tencentes ao Fornecedor, o Fornecedor deverá apresentar um Plano de Conformidade com 
prazos de conformidade definidos, a ser assinado por ambas as partes. Se o Fornecedor 
não apresentar esse Plano, a(s) Usina(s) poderão ser excluída(s) da lista credenciada de 
Fornecedores de açúcar da Corbion.
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