
 
 

No Deforestation, No Exploitation Policy 

Statement 

 

Grupo Roncador is committed to developing 

a sustainable business model throughout 

our operations that protects forests, 

respects the rights of workers and 

communities and abides by the regional and 

national legislation of the jurisdictions in 

which we operate. 

 

With this statement, Grupo Roncador 

expresses its commitment: 

 

Grupo Roncador is committed to produce in 

an economical, environmentally sustainable, 

socially responsible and transparent manner, 

as to: 

 

1. Protect pristine forests and other 

ecologically protected areas (No 

deforestation): 

a. No development on pristine forests1 

b. No development on legally protected 

environmental areas 

c. No burning2 

d. Progressively reduce greenhouse gas 

(GHG) emissions on company-owned 

lands on a net basis 

 

2. Respect the rights of workers, indigenous 

peoples and local communities (No 

Exploitation of People and Local 

Communities): 

a. Respect and support the Universal 

Declaration of Human Rights 

b. Respect and recognize the legal rights 

of all workers including contract, 

temporary and migrant workers 

c. Respect land tenure rights 

d. Respect the rights of Free Prior and 

Informed Consent (FPIC) of indigenous 

and local communities. 

 

Scope: 

This policy applies to all our operations 

based on materiality, including those of our 

Declaração de Política de Não 

Desmatamento e Exploração 

 

O Grupo Roncador está comprometido em 

desenvolver um modelo de negócios 

sustentável em todas suas operações, 

protegendo florestas, respeitando os 

direitos dos trabalhadores e das 

comunidades e cumprindo a legislação 

regional e nacional das jurisdições de sua 

operação. 

 

Com esta declaração, o Grupo 

Roncador expressa seu compromisso. 

 

O Grupo Roncador está comprometido em 

produzir de maneira economicamente, 

ambientalmente sustentável, socialmente 

responsável e transparente, como: 

 

1. Proteger florestas nativas e outras áreas 

ecologicamente protegidas (sem 

desmatamento): 

a. Não desmatamento em floresta 

nativa1 

b. Não desmatamento em áreas 

ambientais legalmente protegidas; 

c. Sem queima2 

d. Reduzir progressivamente as 

emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) nas terras de propriedade da 

empresa, em uma base líquida. 

 

2. Respeitar os direitos dos trabalhadores, 

povos indígenas e comunidades locais (sem 

exploração de pessoas e comunidades 

locais): 

a. Respeitar e apoiar a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos 

b. Respeitar e reconhecer os direitos de 

todos os trabalhadores, incluindo os 

contratados, temporários e migrantes; 

c. Respeitar os direitos de posse da terra 

d. Respeitar os direitos do 

Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) das comunidades indígenas e 

locais. 

Escopo: 

Esta política se aplica a todas as nossas 

operações agropecuárias e de mineração, 

incluindo as de nossas subsidiárias, a 



 
 

subsidiaries, any productive asset we own 

or manage. 

Roncador will strive to apply these 

commitments reasonably to relevant cattle 

suppliers of Roncador’s core business, as to 

mitigate the risks towards deforestation and 

exploitation of people and local 

communities. Relevancy of suppliers is 

based on volumes purchased and the risk 

level of impact. 

 

Transparency, supporting policies and 

procedures 

As embodied in our Code of Conduct, 

Environmental & Social Action Plan, and 

Landscape Protection Plan, we will work to 

ensure that all products that Roncador 

produces are in line with these 

commitments. 

 

We will work with parties to resolve 

complaints and conflicts relating to non-

compliance with this statement in line with 

the grievance mechanisms that we are 

implementing. 

 

Finally, we will collaborate, as eventually 

required, with external stakeholders to 

help us implement this company policy 

(farmers, input providers, buyers, brands, 

NGOs, etc.). 

 
1Forest: Existing natural forest cover. 
2Burning practices of wood, after the 

preparation of the soil for new plantings, is 

not considered as a breach of this NDPE. 

qualquer ativo produtivo que possuímos ou 

gerenciamos. 

A Roncador se esforçará para aplicar esses 

compromissos razoavelmente aos 

fornecedores de gado relevantes do negócio 

principal da Roncador, a fim de mitigar os 

riscos de desmatamento e exploração de 

pessoas e comunidades locais. A relevância 

dos fornecedores é baseada nos volumes 

adquiridos e no nível de risco do impacto. 

 

Transparência, políticas e 

procedimentos de apoio 

Conforme incorporado em nosso Código de 

Conduta, Plano de Ação Ambiental e Social 

e Plano de Proteção da Paisagem, 

trabalharemos para garantir que todos os 

produtos que Roncador produz estejam 

alinhados com esses compromissos. 

 

Trabalharemos com as partes para resolver 

reclamações e conflitos relacionados ao não 

cumprimento desta declaração, de acordo 

com os mecanismos de queixas que 

estamos implementando. 

 

Por fim, colaboraremos, conforme 

necessário, com as partes interessadas 

externas para nos ajudar a implementar 

esta política da empresa (agricultores, 

fornecedores de insumos, compradores, 

marcas, ONGs etc.) 

 
1Floresta: Cobertura florestal natural 

existente. 
2As práticas de queima de madeira, após a 

preparação do solo para novas plantações, 

não são consideradas uma violação deste 

NDPE. 

 

PELERSON PENIDO DALLA VECCHIA 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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