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FAZENDA RONCADOR

VISÃO GERAL
A Fazenda Roncador está comprometida 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.
Entendemos que a sustentabilidade se apoia num tripé: econômico, social e
ambiental. Sem um deles, falta equilíbrio e toda a estrutura fica comprometida.
Por essa razão, o objetivo da Fazenda Roncador é manter sua alta performance
nos negócios e cultivar a ética e o respeito à natureza, às leis, aos seus clientes
e colaboradores.
Por isso, instituímos a presente política socioambiental, que regerá as operações
da Fazenda Roncador

Diretor Presidente - Pelerson Penido Dalla Vecchia
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COMPROMISSOS
São compromissos da Fazenda Roncador:
Garantir uma governança corporativa transparente e justa.
Assegurar o cumprimento da legislação aplicáveis a suas atividades.
Respeitar a fauna, as florestas nativas e outras áreas ecologicamente
protegidas.
Buscar o aperfeiçoamento de processos e a incorporação de novas
tecnologias visando a melhoria continua do desempenho econômico e
socioambiental em nossas operações.
Divulgar nossas ações e ser fonte de conscientização, inspiração e exemplo
a outros produtores, buscando estar sempre envolvida com a preservação e a
conservação dos recursos naturais existentes sem comprometer as gerações
futuras.
Cumprir com os requisitos da responsabilidade social incluídos no nosso
Código de Conduta.
Comunicar prestadores de serviços e demais partes interessadas sobre a
necessidade de cumprir a legislação nacional, principalmente quanto ao meio
ambiente, à proibição de trabalho escravo e as diretrizes do Código de
Conduta da Roncador.
Incentivar a capacitação e motivação de seus colaboradores.
Eliminar perigos e reduzir riscos operacionais.
Respeitar e apoiar a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Respeitar e reconhecer os direitos de todos os trabalhadores.
Respeitar os direitos de posse da terra.
Respeitar os Direitos do Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) das
comunidades indígenas e locais.

PRINCÍPIOS
Produzimos alimentos que queremos consumir
Sabemos que a fazenda é um organismo agrícola vivo no qual estamos
inseridos e que nossa forma de atuação determinará a sua saúde e a qualidade
de tudo o que nele for produzido. Nossos animais são respeitados e cuidados
desde o nascimento para que tenham uma vida confortável e sadia. Vivem no
pasto e quase todo o alimento que recebem é produzido na fazenda. Isso
garante que todo o processo seja monitorado, inclusive o solo onde nasce o
capim. Nossa produção agrícola utiliza os mais altos níveis de tecnologia,
buscando o equilíbrio entre a produtividade, a conservação do solo e o respeito
ao meio ambiente. Afinal, os alimentos que produzimos são aqueles que
queremos consumir e que servimos aos nossos filhos.
Deixamos a terra melhor que encontramos
Ao longo dos anos, aprendemos a entender a fazenda como um ecossistema e
que cabe a nós ajudá-lo a se manter em equilíbrio. A qualidade do solo é nosso
principal indicador para saber se estamos no caminho certo. Todos os meses
fazemos medições. Percebemos que há uma verdadeira simbiose entre as
atividades. O ciclo de plantio de uma leguminosa (soja), seguido do cultivo de
uma gramínea (capim) e, por fim, o pastejo dos animais, ajuda a reter e reciclar
os nutrientes, favorecendo o acúmulo de matéria orgânica (foto). Hoje, o que
vemos é que a terra está cada vez melhor, cada vez mais cheia de vida.
Agimos como gostaríamos que agissem conosco
Na Roncador, sabemos que as pessoas querem crescer e se desenvolver, mas
também que precisam acreditar no que fazem para serem coerentes consigo
mesmas e terem o desejo de fazer cada vez melhor. Essa é uma de nossas
maiores conquistas: colaboradores que acreditam em nosso sistema produtivo
e se orgulham de praticá-lo. Para isso, compartilhamos conhecimento,
investimos em treinamento e incentivamos a aprendizagem, além de dar boas
condições de trabalho, com uma estrutura completa para os funcionários, e um
ambiente apoiado na harmonia e no respeito pelos outros.
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NOSSA GENTE
São as pessoas que fazem a Fazenda Roncador e que permitem alcançar
nossas conquistas. Essa é uma das razões pelas quais chamamos nosso
sistema de Integração 4Ps – plantas, pecuária, pessoas e planeta. Todos os
que vivem aqui fazem parte do ecossistema que criamos e mantemos em
equilíbrio.
Alguns fazem parte da Fazenda Roncador há mais de 30 anos, outros já são a
segunda geração de colaboradores, outros ainda chegaram há pouco tempo,
todos fazem parte da nossa história, todos compartilham os mesmos
propósitos.

CÓDIGO DE CONDUTA
O Código de Conduta do Grupo Roncador é inspirado nos valores e nas crenças
da família Penido. Integridade, respeito ao próximo, crescimento sustentável e
desenvolvimento através do trabalho e esforço conjunto são preceitos que
devem orientar nossas atividades.

GOVERNANÇA
O Grupo Roncador é uma empresa familiar que busca os mais elevados níveis
de governança em suas atividades. Sua gestão está atualmente nas mãos do
neto do fundador, de diretores e gerentes, que respondem ao Conselho de
Administração, composto de familiares e executivos de mercado.
A gestão do Grupo Roncador está alinhada com os valores da família e os
princípios éticos, o que tem contribuído substancialmente para o alcance de
metas e a criação de valor para os acionistas.
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CARBONO
O Grupo Roncador entende que o carbono é o melhor indicador de
sustentabilidade. Por isso, anualmente, realiza o diagnóstico do impacto
climático da Fazenda Roncador, a fim de verificar o balanço de Gases de Efeito
Estufa (GGE) de suas safras. O objetivo é contribuir para melhorar as condições
climáticas do planeta, fixar mais carbono e produzir mais alimentos.

No gráfico acima, a linha azul representa a emissão(+) ou fixação(-) de CO² equivalente dentro do
sistema produtivo da Roncador. Note que a Fazenda passou de emissora à fixadora de CO²
equivalente, enquanto a produção de alimentos aumentou 31 vezes.

Esta política está alinhada com os valores do Código de Conduta do Grupo Roncador e
com a Declaração de Não Desmatamento e Exploração.
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BIODIVERSIDADE
Quase metade do terreno da Fazenda Roncador é composto por Áreas de
Proteção Permanente, as APPs. São 63 mil hectares com toda a sua rica
biodiversidade. A prova disso é que, em 2020, mais de 1800 cabeças de gado
foram abatidas por onças-pintadas. E se existe um grande mamífero predador
nas matas é porque há toda a cadeia alimentar.
O esforço que fazemos pela preservação da floresta e sua fauna foi
reconhecido pelo Instituto Onça-Pintada: nós somos, orgulhosamente, a
primeira fazenda do Brasil a receber o Certificado Onça-Pintada.

VISÃO DA SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade é resultado de uma boa gestão baseada em três pilares:
econômico, social e ambiental.
É preciso ter bons resultados econômicos para que o negócio se sustente. Por
sua vez, é fundamental que as pessoas estejam motivadas e em
desenvolvimento contínuo para que os resultados apareçam. Mais importante
ainda, é necessário cultivar o planeta, respeitar seus limites e ajudá-lo a se
reequilibrar e regenerar tendo sempre a natureza como guia.

Esta política está alinhada com os valores do Código de Conduta do Grupo Roncador e
com a Declaração de Não Desmatamento e Exploração.

