POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
CJ SELECTA
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Política de Sustentabilidade CJ Selecta
A CJ Selecta entende que o desenvolvimento
sustentável è a única forma de conduzir seus
negócios e trabalha para criar impactos
positivos no meio ambiente e na sociedade.

A CJ Selecta reconhece seu papel fundamental em promover uma cadeia de
abastecimento de soja livre de desmatamento e conversão (legal e ilegal).

ÎÎ Das Alterações Climáticas:
A agricultura e as mudanças no
uso da terra são um dos principais
contribuintes para as emissões
de gases de efeito estufa (GEE)
do Brasil. Mudanças no uso da
terra representaram 44% das
emissões do Brasil em 2018, 88%
das quais são desmatamento e
conversão nos biomas Amazônico
e Cerrado de acordo com Sistema
de Estimativas de Emissões e
Remoções de Gases de Efeito
Estufa (SEEG)2.

Como compradora de soja, a CJ Selecta reconhece seu importante papel na
transformação do mercado para garantir uma economia de baixo carbono,
produção sustentável, segurança alimentar global, preservação dos recursos
naturais, respeito aos direitos humanos e aos povos indígenas.
A CJ Selecta em conjunto com os fornecedores, busca reduzir continuamente
os impactos sociais e ambientais negativos e criar impactos positivos em toda
a cadeia de valor. Alèm da conformidade legal, a CJ Selecta se compromete a
abordar 2 desafios-chave vitais para uma cadeia de valor da soja sustentável:
desmatamento/conversão e mudanças climáticas, como indicam os dados de
quando esta política foi formalizada.

ÎÎ Desmatamento e conversão: De acordo
com TerraBrasils1, atè 2018 o bioma Amazônico já
perdeu 20% de sua vegetação original e o bioma
Cerrado 50%. O desmatamento e a conversão
no Brasil continuam a crescer impulsionados
pela ocupação ilegal, extração ilegal de madeira
e pecuária para expandir em áreas seguidas pela
produção de commodities e soja.
1

Terrabrasilis - Plataforma de dados geográficos (inpe.br)

A CJ Selecta reconhece sua responsabilidade em reduzir a pegada de carbono
da soja, interromper o desmatamento e promover boas práticas agrícolas que
reduzem as emissões de GEE.
A CJ Selecta vê esses desafios como essenciais para o sucesso dos negócios,
pois as partes interessadas e clientes exigem cada vez mais estas ações.

2

OC_nota_tecnica_FINAL.pdf (seeg-br.s3.amazonaws.com)
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1. Objetivos
Essa política formaliza os princípios e procedimentos
orientadores da CJ Selecta para contribuir com
uma cadeia de valor da soja sustentável e reforça a
visão de longo prazo da CJ Selecta de se tornar uma
referência global em nutrientes de soja por meio da
inovação, qualidade e sustentabilidade.
É baseado na Estrutura de Responsabilidade
do Accountability Framework Initiative (AFi),
um conjunto de padrões e diretrizes comuns
para estabelecer, implementar e monitorar os
compromissos èticos da cadeia de abastecimento
no setor agrícola. Será aplicado em agosto de 2021.

2. Escopo
Este Compromisso è aplicável a todas as regiões
CJ Selecta, biomas e operações da cadeia de
abastecimento da soja, incluindo fornecedores
diretos (por exemplo: produtores de soja),
intermediários (por exemplo, outros comerciantes,
corretores, proprietários de silos, cooperativas, etc.)
e fornecedores indiretos (por exemplo, produtores
de soja comprada por intermediários).
Todas as operações de fornecedores devem aderir
a esse compromisso, principalmente aquelas com
atuação nos biomas Amazônico e Cerrado.
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3. Metas

Para fortalecer esse objetivo, a CJ Selecta se compromete a:

A CJ Selecta está empenhada em desenvolver uma cadeia de abastecimento de
soja sustentável atè 2025, incluindo atingir a cadeia de soja livre de desmatamento
e conversão e a redução das emissões de GEE em toda a cadeia com base em
boas práticas agrícolas.

Cadeia de soja livre de desmatamento e conversão

ÎÎ Estabelecer julho de 2008 como data de corte para o bioma Amazônico em
cumprimento à Moratória da Soja e 1º de agosto de 2020 como data de
corte para o bioma Cerrado;

ÎÎ Manter 100% da soja Não-OGM certificada pelo padrão ProTerra ou outras
certificações reconhecidas que incluem desmatamento e requisitos de livre
conversão;

ÎÎ Alinhar a implementação da política da CJ Selecta ao AFi, conduzindo uma
avaliação do DCF (Deforestation and Conversion Free) e desenvolver um
plano de implementação do DCF atè 2021;

ÎÎ Adotar uma abordagem robusta de monitoramento, verificação e relatório
(MVR), incluindo mètricas de transparência atè 2021;

ÎÎ Atingir 100% de rastreabilidade de fornecedores diretos (por exemplo,
produtores de soja) atè 2023 e melhorar a rastreabilidade de fornecedores
indiretos;

ÎÎ Ter 100% das áreas agrícolas auditadas in loco atè 2025;
ÎÎ Soja livre do bioma Amazônico (não adquirir soja NGMO e GMO do bioma
Amazônico);

ÎÎ Estimular a expansão da produção de soja para áreas abertas e degradadas,
evitando novas áreas de desmatamento.
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Economia de baixo carbono:

ÎÎ Definir metas com base científica para reduzir
as emissões de GEE do escopo 1 e 2, tendo
2019 como ano-base, e relatar indicadores
relacionados aos gases de efeito estufa (GEE)
atè 2021;

ÎÎ Identificar novas oportunidades de tecnologias

SOJA

NÃO-OGM

Manter 100% da certificação
de soja Não-OGM ProTerra
ou padrão similar.

Soja livre do bioma
Amazônico – para soja
transgênica e não
transgênica.

Reduzir as emissões de GEE,
considerando relatório ano base
de 2019.

atè 2022 (por exemplo, energia fotovoltaica e
maquinários de eficiência energètica);

ÎÎ Reduzir o consumo de energia atè 2025, com
base em 2019;

Certificação RTRS

2008

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ÎÎ Reduzir a pegada de carbono do concentrado
proteico de soja em 20% atè 2025, com base
em 2019;

Data de corte do
compromisso de
Zero conversão, para
o Cerrado.

ÎÎ Estabelecer uma meta com base científica
para reduzir as emissões de GEE de escopo
3, tendo 2020 como ano-base, e relatar os
indicadores relacionados aos gases de efeito
estufa (GEE) atè 2022.

Data de corte do Desmatamento zero no
bioma Amazônico – Moratória da Soja.

Atingir 100% de rastreabilidade de
fornecedores diretos.
Melhorar a rastreabilidade de
fornecedores indiretos.
Atingir 100% de
monitoramento via
satèlite dos fornecedores
diretos.

Implementação da Política CJ Selecta baseada
no plano de ação AFI. Adotar um MRV robusto
com mètricas transparentes. Identificar novas
oportunidades de tecnologias.
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Redução do consumo
de energia com base
em 2019.

Outras metas

100%

ÎÎ Manter 100% dos fornecedores em
conformidade com a legislação;

ÎÎ Respeitar as comunidades locais e os
direitos de propriedade em todas as
operações;

ÎÎ Respeitar biomas sensíveis,
biodiversidade, povos indígenas
e recursos naturais (por exemplo,
recursos hídricos);

ÎÎ Declarar possuir propriedade sobre
operações industriais e comerciais
próprias;

ÎÎ Estabelecer indicadores sociais atè 2022.
O envolvimento do fornecedor è essencial para atingir esses objetivos. A CJ Selecta estabelecerá uma
ação colaborativa com produtores, fornecedores, governos e ONGs para aplicar as melhores práticas
agrícolas que apoiem os fornecedores a atingir os objetivos da CJ Selecta.
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4. Requisitos de política
A CJ Selecta desenvolveu requisitos que refletem suas
expectativas em todos os fornecedores para cumprir
com a presente política:

ÎÎ Cumprir todas as leis brasileiras
ambientais, sociais, de proteção
à biossegurança e sanitárias,
normativas, regulamentos
aplicáveis e licenças necessárias.

ÎÎ Garantir o não desmatamento
e não conversão da vegetação
natural na cadeia produtiva.

ÎÎ Reduzir suas emissões de
GEE de escopo 3 e a pegada
de carbono de toda a soja
produzida.

ÎÎ Para obter mais informações
consulte a Polícia de
Relacionamento com
Fornecedores ou a Política de
Sustentabilidade detalhada.
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5. Implementação de Compromisso
Para aplicar, medir e avaliar o progresso em seu compromisso com a
sustentabilidade, a CJ Selecta baseia sua implementação de política em quatro
elementos-chave para garantir uma forte gestão sustentável da cadeia de
abastecimento da soja:

ÎÎ Rastreabilidade e perfil de risco
ÎÎ Engajamento de partes interessadas

agenda positiva para o clima. Aborda os desafios para alcançar o cumprimento
das leis socioambientais, desmatamento e metas livres de conversão e princípios
da economia de baixo carbono, como acesso a bancos de dados públicos, dados
de desmatamento e conversão, dados cadastrais de fazendas e requisitos
setoriais, promovendo transparência de dados padronizados em todo o setor,
legislação de due diligence, etc.
Para obter mais informações sobre a estratègia de implementação da política,
consulte a política detalhada.

ÎÎ Monitoramento, verificação e relatórios (MRV)
ÎÎ Colaboração e defesa de políticas
Rastreabilidade e perfil de risco: mapeia a cadeia de abastecimento para facilitar
a rastreabilidade total para a região, município e fazenda / propriedade. Realiza
avaliações de riscos socioambientais e de conformidade legal em toda a cadeia
de suprimentos.
Engajamento das partes interessadas: garante que os fornecedores forneçam
todas as informações e documentos necessários. Oferece programas de
capacitação para apoiar fornecedores e desenvolve planos de engajamento.
Monitoramento, Verificação e Reporte (MRV): usa processos e ferramentas de
monitoramento para rastrear e verificar a origem de cada compra e para medir o
desempenho. Serão apresentados relatórios de progresso.
Colaborar e promover políticas: participa ativamente de iniciativas colaborativas
e defende políticas públicas para fomentar a conservação da floresta e uma
11
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6. Governança e operações internas
O comitê de sustentabilidade da CJ Selecta, composta por Presidente, COO,
Diretor Industrial, Gerente de Originação e Gerente de Sustentabilidade,
è responsável pela definição e validação dos protocolos internos (desde a
execução dos processos de rastreabilidade à verificação socioambiental e
de conformidade legal) e pela execução da rescisão do contrato quando os
fornecedores não cumprirem os requisitos da CJ Selecta. O comitê avalia KPIs
socioambientais para analisar os avanços da CJ Selecta em relação às metas
estabelecidas.
As áreas competentes envolvidas na implementação dos compromissos são
a área de Originação e a equipe de Sustentabilidade, que foi criada em 2019
para consolidar e gerenciar todos os projetos, iniciativas e ações relacionadas ao
uso eficiente de recursos, comunicação com atores da cadeia de suprimentos,
auditorias, requisitos, conformidade regulamentar, desmatamento e padrões de
cadeia de abastecimento livre de conversão e redução da pegada de carbono.
Alèm da colaboração entre os dois departamentos, atuam de forma independente
na avaliação das operações de compras, garantindo que não haja conflito de
interesses entre eles.
Relatório e transparência
Em termos de Relato e Transparência, a CJ Selecta entende que atender às
demandas dos stakeholders è um passo importante para a transparência. Uma
versão mais detalhada do documento tambèm será apresentada em um relatório
especial de implementação de políticas.
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Os seguintes indicadores serão medidos e divulgados:

ÎÎ % e número de fornecedores em total conformidade com este
compromisso

ÎÎ % do volume de soja adquirido com requisitos de acordo com a política da
empresa

ÎÎ % do volume e número de fornecedores que a empresa monitora para
cumprir seus requisitos por níveis (fornecedores diretos e indiretos)

ÎÎ Emissões de GEE por níveis da cadeia de abastecimento
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Visão CJ Selecta

Ser referência global em nutrientes de soja, com
inovação, qualidade e sustentabilidade.
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Matriz
 Av. Rondon Pacheco, 4.600
Uberlândia - MG - Brasil
CEP: 38.405-142
Ed. Uberlândia Business Tower - UBT
28º Andar - Sala 281
 sustentabilidade@cj.net
Unidade Industrial
 Rodovia MG - 029 Km 2,6
Araguari - MG - Brasil
CEP: 38.446-306
 +55 (34) 2109-7300
 +55 (34) 2109-7337

