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Revisão de dezembro de 2021 

 
Política de Fornecimento Responsável para PKO e Derivados 

 

Nosso Compromisso 
 
Todos os dias, a Oxiteno busca cumprir seu propósito: contribuir para o bem-estar das 
pessoas através da química, desenvolvendo soluções que contribuem para os desafios da 
sociedade e operações com menos impacto social e ambiental. 
 
Isso acontece de forma prática, pois a Sustentabilidade é o elemento central da estratégia 
da companhia, de modo a trazer perenidade ao negócio, guiando todos os processos e 
diretrizes por meio do Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030. 
 
Ele é sustentado pelos 8 temas materiais prioritários para o negócio, alinhado com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e permeia toda a cadeia de valor da 
companhia. Cadeia de Fornecimento é um dos pilares desse plano e por meio dessa temática o 
foco é estabelecer parceria com os fornecedores para que esses compartilhem dos mesmos 
valores da Oxiteno, mas mais do que isso também influenciar a cadeia de fornecimento para 
que se tornem cada vez mais sustentáveis e responsáveis. 
 
Nesse contexto, o PKO (Palm Kernel Oil) é uma de nossas principais matérias primas, sendo 
originada de recursos naturais renováveis, e, para garantir o seu consumo e produção 
sustentável, a Oxiteno se tornou membro do RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
em 2010.  Portanto, nosso compromisso com a obtenção de PKO e seus derivados estão de 
acordo com as práticas de NDPE “No Deforestation, No Peat and No Exploitation”. 
 
Por meio desta política, buscamos estabelecer parcerias dentro de nossa cadeia de valor, a fim 
de desenvolver soluções que resultem no fornecimento responsável, estabelecendo diretrizes 
e requisitos aplicáveis a todos os nossos fornecedores de PKO e derivados. 
 
Esperamos que você, fornecedor da Oxiteno, trabalhe conosco no cumprimento desses 
requisitos, visando à melhoria contínua das atividades da cadeia da palma. Confira a 
Política de Consequências estabelecida na Política de Fornecimento Responsável 
Oxiteno em: https://cdn.oxiteno.com/links/PoliticaFornecedor.pdf; 
 
Conservação das Florestas e Biodiversidade 
 

• Não desenvolver sobre florestas de alto estoque de carbono (HCS - High Carbon Stock) 
ou áreas de alto valor de conservação (HCV - High Conservation Value); 
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• Não desenvolver sobre áreas de turfa, independentemente de sua profundidade; 
 

• Não realizar queimadas para preparação do plantio ou replantio do solo; 
 

• Qualquer nova atividade de desenvolvimento deve utilizar os princípios e critérios do 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil); 
 

• Aplicar as boas práticas de gestão do RSPO para plantações já existentes em turfas; 
 

• Trabalhar com especialistas e partes interessadas para explorar opções para 
restauração das turfas; 
 

• Aumentar a fonte de óleo de palma de cadeias que estão totalmente comprometidas com 
as políticas NDPE e HCS; 
 

• Investir na redução progressiva de poluição e emissões, incluindo gases de efeito estufa 
associadas às plantações existentes. 
 

Proteção aos Direitos Humanos e Direitos do Trabalho 
 

• Cumprir as regras dos direitos humanos internacionais e as normas trabalhistas 
reconhecidas, conforme também se encontram na política da Oxiteno 
(https://cdn.oxiteno.com/links/PoliticaFornecedor.pdf). Não limitado somente a essa 
política, mas esperamos também que todos os nossos fornecedores respeitem especial 
e incondicionalmente a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva; a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; 
a abolição efetiva do trabalho infantil; a eliminação da discriminação em matéria de 
emprego e ocupação; que os trabalhadores tenham acesso irrestrito aos seus 
documentos de identificação e passaportes; acesso a documentação escrita (em sua 
língua nativa) sobre os termos e condições de trabalho, cabendo ao empregador 
suportar todas as taxas e custos associados ao recrutamento e ao emprego; 
 

• Estabelecer um procedimento de queixas e reclamação acessível para os trabalhadores, 
indivíduos e sociedade, para resolver essas questões por meio de um processo 
transparente e aberto. Confira a diretriz de queixas e reclamação da Oxiteno em: 
https://cdn.oxiteno.com/links/PoliticaFornecedor.pdf ; 
 

• Proteger os direitos à terra das comunidades e povos indígenas; 
 

• Respeitar os direitos dos povos indígenas e das comunidades locais às terras, territórios 
e recursos; 
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• Estar engajado em um processo consultivo e transparente para a resolução de conflitos; 
 

• Promover a igualdade de gênero; 
 

• Incentivar a inclusão de pequenos produtores na cadeia da palma de modo a promover 
práticas agrícolas sustentáveis desenvolvendo a comunidade e o pequeno negócio. 

 
Transparência na Cadeia de Fornecimento 
 

• Reportar para Oxiteno casos de violação desta política e das expectativas estabelecidas 
neste documento o mais rápido possível; 
 

• Fornecer dados sobre sua cadeia de palma que atendam aos requisitos da Oxiteno 
(solicitação realizada semestralmente), considerando a rastreabilidade das refinarias, 
moinhos e trituradores, e, caso necessário, até as plantações de palma conectadas (direta 
e indiretamente) às operações de sua unidade, contendo Códigos de localização GPS, e 
nomes das empresas do grupo para todos os níveis; 
 

• Aumentar o acesso e a transparência das informações em diferentes níveis de sua cadeia 
de fornecimento de palma, de acordo com as necessidades da Oxiteno; 

 
• Incentivar seus subfornecedores e terceirizados a aumentarem a transparência de sua 

cadeia de palma; 
 

• Cooperar com a Oxiteno para verificar sua conformidade com esta política por meio de 
avaliações e auditorias remotas ou no local, mediante solicitação. 
 

A Oxiteno encoraja o trabalho conjunto e acredita que uma boa reputação é um ativo muito 
valioso. Quando recomendamos que nossos fornecedores sigam estas práticas, estamos 
contribuindo, juntos, com o desenvolvimento responsável e sustentável da nossa cadeia de 
valor. 
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