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3Sobre esse documento

Em ‘Sustainably Successful Together, nossa contribuição para o

desenvolvimento sustentável até 2020’, o Rabobank estabeleceu

o objetivo de dar apoio a seus clientes para para que atinjam suas

ambições e contribuam para sociedade sustentável, bem como

priorizem financiamentos dos líderes em desenvolvimento

sustentável. Para alcançá-las é necessário profundo conhecimento

sobre o desempenho de nossos clientes no que se refere a

sustentabilidade. Como elemento central da implementação do

Sustainably Successful Together, este documento oferece uma visão

geral das políticas de sustentabilidade do Grupo Rabobank. Ele foi

desenvolvido para todas as partes interessadas do Rabobank,

incluindo funcionários, clientes, parceiros de negócios, governos,

ONG´s e outros stakeholders .

A finalidade deste documento é oferecer um ponto de referência

para todas as políticas de sustentabilidade. Ele destaca nossos

compromissos e as expectativas que temos em relação a clientes e

parceiros de negócios, constituindo a base de nossas normas de

sustentabilidade para as relações comerciais, e para o fornecimento

de produtos financeiros e outros serviços.
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Introdução
Estratégia de sustentabilidade e 
valores centrais
O Grupo Rabobank assume seu lugar na sociedade e adere a
valores centrais que fazem parte de sua missão: respeito,
integridade, profissionalismo e sustentabilidade. Esses valores
centrais determinam a forma pela qual satisfazemos as
necessidades de nossos clientes, bem como a nossa postura
com relação ao meio ambiente e nossas operações internas.

A sustentabilidade está se tornando cada vez mais importante para nossos clientes
e à sociedade. Definimos a sustentabilidade como a capacidade de não causar
danos às pessoas, comunidades ou ao meio ambiente, nem tampouco de esgotar
recursos naturais, dando respaldo ao equilíbrio social e ecológico a longo prazo.
Existe maior conscientização de que um equilíbrio saudável entre prosperidade e
bem-estar é essencial para a construção de uma sociedade sustentável e que as
melhores soluções são criadas por meio da cooperação.

Nosso objetivo é contribuir para o progresso econômico, ambiental e social, a fim
de alcançar o desenvolvimento e ajudar nossos clientes a concretizarem suas
ambições em uma sociedade sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele
que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades (Relatório
da Comissão Brundtland das Nações Unidas, 1987). Como um banco cooperativo,
concentramos nossos esforços na aceleração da agricultura sustentável e na
disponibilidade de alimentos em todo o mundo, assim como no fortalecimento de
comunidades vitais. Ao unirmos nossos serviços financeiros, conhecimento e redes
de contatos relevantes às ambições de sustentabilidade de todos os nossos clientes,
podemos alcançar o Sustainably Successful Together!
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Políticas de sustentabilidade
Nossas políticas de sustentabilidade estabelecem nossos compromissos e as 
expectativas que temos em relação a clientes e parceiros de negócios  para 

o desenvolvimento sustentável. Elas estão alinhadas com a visão de
sustentabilidade do Grupo Rabobank, conforme descrito na nossa Declaração 
de Ambição, Código de Conduta e Princípios de Produção de Alimentos e 
Agronegócios*.

Finalidade e escopo
As políticas de sustentabilidade do Grupo Rabobank dão respaldo à nossa 
tomada de decisões de negócios, fornecendo uma referência para 
trabalharmos oportunidades e riscos de negócios no contexto de impactos 
de sustentabilidade diretos e indiretos. Essas políticas se aplicam a todos os 
produtos e serviços do Rabobank, unidades organizacionais, empresas nas 
quais detemos participações e operações em todos os países onde 
empreendemos negócios, incluindo créditos corporativos, financiamento de 
projetos, investimentos por conta própria, gestão de ativos e private banking.

Gestão de impacto
Nossas políticas de sustentabilidade estão em linha com as Diretrizes da 
OCDE para Empresas Multinacionais e descrevem nossa ambição de não 
causar nem contribuir para impactos sociais e ambientais adversos. Por 
meio de compromissos e expectativas, nossas políticas abordam os 
(potenciais) impactos diretos que geraríamos devido às nossas próprias 
operações, bem como os (potenciais) impactos indiretos que geraríamos 
por conta das atividades dos nossos clientes. As políticas definem como 
identificar, prevenir e mitigar riscos de sustentabilidade e o desempenho 
das nossas próprias operações e das operações de nossos clientes.

*O Rabobank formulou cinco Princípios de Produção de Alimentos e Agronegócios: 1) ter como objetivo a 
segurança alimentar; 2) utilizar recursos naturais de forma responsável; 3) permitir que cidadãos e consumidores
façam escolhas bemfundamentadas; 4) tratar os animais de forma responsável; e 5) promover bem-estar social.
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Tipos de política

Existem quatro tipos de políticas relacionados a sustentabilidade. São elas:
• A Política de Desenvolvimento Sustentável é uma política genérica que 

abrange todas as demais políticas de sustentabilidade do Rabobank e aplica-
se a todos os nossos produtos e serviços;

• Políticas centrais se referem a questões-chave relacionadas ao meio 
ambiente, sociedade e governança e se aplicam a todos os nossos 
produtos e serviços;

• Políticas temáticas dizem respeito a questões específicas que 
consideramos fundamentais para nosso negócio;

• Políticas setoriais estão relacionadas às indústrias e cadeias de
suprimentos socioambientais sensíveis.

As expectativas detalhadas na Política de Desenvolvimento Sustentável e nas 
políticas centrais são aplicáveis a todos os clientes. As expectativas apresentadas 
nas políticas temáticas e setoriais são aplicáveis apenas a clientes que atuem 
nesses setores, indústrias ou cadeias de suprimento específicas.

O Rabobank também identificou atividades com as quais banco não quer se 
envolver, tais como fabricação e comercialização de determinados produtos que 
estão incluídos na Lista de Atividades Proibidas pelo Rabobank.
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Compromisso Expectativas

Figura 4.0
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Implementação da política
O manual de crédito do Rabobank contém diretrizes específicas para 
implementação de nossas políticas de sustentabilidade. É exigido que todos 
os funcionários que conduzam aprovação e/ou revisões de clientes e 
transações do Rabobank utilizem essas diretrizes como base. A 
implementação de políticas locais de crédito, ferramentas de aceitação de 
cliente e condições de financiamento é de responsabilidade da gestão do 
Rabobank em cada unidade de negócio, seja ela local ou subsidiária.

Materialidade
O Rabobank limita suas análises de cliente aos possíveis impactos adversos 
considerados materiais por nós e  e por nossos strakeholders. Um impacto 
adverso é aquele que resulta em um efeito produz um efeito negativo e que  não 
atende às condições desejadas em nossas políticas. Determinamos a 
materialidade com base  na gravidade das questões, relevância ao longo do 
tempo e se um cliente tem a capacidade de gerar impacto direto ou indireto 
sobre a sociedade e/ou meio ambiente, seja ele positivo ou negativo. Também 
levamos em conta a indústria e os países de atuação de nossos clientes.

Legalidade
As políticas de sustentabilidade do Rabobank incluem condições atreladas 
entre o banco e seus clientes, baseadas em possíveis efeitos adversos que 
consideremos materiais. Cláusulas contratuais relacionadas ao cumprimento 
de nossas políticas de sustentabilidade podem ser inseridas em contratos ou 
cartas para potenciais clientes. Caso questões graves que infrinjam nossa 
política ou normas e padrões internacionais não sejam tratadas através do 
engajamento, o Rabobank pode encerrar o relacionamento com o cliente.
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Monitoramento
O cumprimento das nossas políticas de sustentabilidade é avaliado anualmente por meio de
relatórios internos, monitoramento e engajamento de cliente.
Dadas as diferentes naturezas das unidades de negócios do Grupo, os aspectos técnicos da
implementação da política, sua inserção nos processos de aceitação de cliente e demais
processos de negócios comuns, podem variar em cada unidade de negócios.

Engajamento com Stakeholders para aprimoramento contínuo
Não existe uma única solução de gestão de sustentabilidade aplicável ao mundo todo. Haja
vista que as questões podem variar significativamente de uma região para outra, melhorias
voltadas para a sustentabilidade podem variar na mesma proporção. No entanto, os princípios
de sustentabilidade podem ser aplicados em diferentes regiões e unidades de negócios. O
Rabobank está convencido de que o desenvolvimento sustentável pode ser alcançado pelo
uso de novas tecnologias, melhores práticas de gestão e os padrões reconhecidos
internacionalmente. Portanto, é importante manter um diálogo com nossos funcionários,
parceiros de negócios, clientes e principais stakeholders, para compreender os desafios
enfrentados por eles, as inovações no mercado e as evoluções nas operações de negócios
sustentáveis.
O engajamento contribui para nosso aprendizado e aprimoramento contínuos. Ele é
importante para nos auxiliar a identificar e criar oportunidades comerciais, detectar e avaliar
riscos e ter a oportunidade para tratar queixas entre os stakeholders do Grupo.

O engajamento com clientes melhora o desempenho sustentável
Acreditamos que nosso objetivo de ajudar clientes a melhorar seu desempenho em
sustentabilidade requeira engajamento significativo e proativo. Temos como objetivo manter
um diálogo construtivo para contribuir para melhorias voltadas ao desenvolvimento
sustentável e compartilhar nossos conhecimentos e contatos com nossos clientes, a fim de
motivá-los a atuar de forma responsável com as questões relacionadas a sustentabilidade.

Encorajamos nossos clientes a implementar boas práticas, incluindo monitoramento e
gestão adaptativa, para que possam responder a mudanças, evitando ou minimizando seus
impactos adversos.
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Realizamos avaliações de cliente e revisões regulares a fim de compreender
as principais questões que eles enfrentam e ajudá-los a identificar e
solucionar problemas, para influenciar positivamente no desempenho
sustentável e na minimização de riscos. Essa abordagem nos permite
eliminar gradualmente práticas operacionais não sustentáveis e dar apoio
aos nossos clientes para melhorar seu desempenho sustentável, obter
sucesso nos negócios e contribuir para a sociedade de modo geral.

Estamos cientes de que o processo de implementação de normas e práticas
de gestão sustentável é desafiador e demorado. Aceitamos que alguns
clientes estejam mais avançados do que outros na implementação de
práticas de gestão com responsabilidade ambiental e social, e de práticas
de compra responsáveis.

Se acreditarmos que o cliente não satisfaz as condições descritas em nossas
políticas de sustentabilidade, ou que o cliente demonstra pouco progresso
na integração de medidas sustentáveis em suas operações, conversaremos
com ele e pediremos que apresente um plano de ação, que descreva como
pretende melhorar essas práticas no futuro e que inclua metas específicas e
cronogramas viáveis.

Remediação
Até mesmo com as melhores políticas e práticas em uso, o Grupo Rabobank
pode causar ou contribuir para um impacto adverso não previsto ou evitado.
Caso seja constatado este tipo de ocorrência, o Grupo Rabobank envidará
esforços ou contribuirá para remediar a situação.

Programa de Denúncias
O Rabobank tem uma política de denúncias que se aplica a todo o grupo,
inclusive contratados e membros do conselho de administração. Este
programa é implementado no âmbito regional, e todas as entidades do Grupo
têm um canal externo ou mecanismo de denúncia externo alternativo. Pessoas
que queiram fazer denúncias podem compartilhar suas preocupações, de
modo confidencial, via telefone ou e-mail, para uma parte independente, vinte
e quatro horas por dia/sete dias por semana. Em locais onde a legislação
permitir ou exigir, as denúncias também podem ser feitas anonimamente.
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Todas as pessoas que fizerem denúncias agindo de boa fé serão protegidas de
retaliações. A política de denúncias também está disponível para ex-
funcionários do Rabobank, e um canal de reclamações separado é
disponibilizado para clientes.

Prestação de contas
O Rabobank pretende se responsabilizar pelo desenvolvimento e aplicação das

políticas de sustentabilidade. Isso significa que o Rabobank:

• formula políticas, normas e procedimentos sobre como manter,
desenvolver, implementar e monitorar a Política de
Sustentabilidade;

• considera que a Política de Sustentabilidade reflete as questões de 
maior relevância;

• apresenta respostas a questões dos stakeholders que afetem seu
desempenho sustentável e toma o devido cuidado para que essas
respostas se dêem por meio de decisões, ações, desempenho e
comunicação com partes interessadas internas e externas;

• presta contas aos stakeholders impactados por suas operações, assim
como àqueles que influenciam seus negócios. Ao mesmo tempo, as
partes interessadas participam do desenvolvimento um plano
responsável e estratégico para a sustentabilidade.

Responsabilidade e atualização
A responsabilidade pelo atendimento das políticas de sustentabilidade do
Rabobank é de todos os seus funcionários, sendo que a responsabilidade final é
do Conselho Executivo. Todavia, a administração das unidades de negócios do
Grupo Rabobank é responsável por avaliar questões de políticas em seus
próprios mercados e tomar as medidas cabíveis para assegurar que os clientes
cumpram as políticas. Isso inclui engajamento com clientes e stakeholders.

A Política de Sustentabilidade do Rabobank passa por revisões semestrais.



16 Introdução

Resumo das Políticas
Política de Desenvolvimento Sustentável
Essa política identifica como pretendemos contribuir para o progresso 
econômico, ambiental e social, a fim de alcançar o desenvolvimento 
sustentável.

Meio ambiente
Esperamos que nossos clientes conheçam e considerem os 
possíveis impactos ambientais de suas atividades e busquem

evitá-los, ou quando não for possível, que minimizem tais impactos. 
Também esperamos que os clientes tenham políticas e programas 
adequados para prevenir e mitigar impactos adversos.

Direitos Humanos
Espera-se que todos os clientes respeitem e promovam os direitos 
humanos, conforme descritos na Declaração de Direitos Humanos 
das Nações Unidas, em suas decisões de negócios, e que utilizem 
sua influência junto aos seus fornecedores para essa finalidade.

No caso de impactos negativos inevitáveis, espera-se que providenciem e 
contribuam para sua remediação por meio de processos legítimos.

Normas Trabalhistas
Espera-se que todos os clientes respeitem e promovam normas 
trabalhistas, conforme descritas na Declaração da Organização

Internacional do Trabalho Sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho e convenções relacionadas. Espera-se que eles o façam tanto em 
suas operações, como também utilizem sua influência juntos aos 
fornecedores. No caso de impactos negativos inevitáveis, espera-se que 
providenciem e contribuam para sua remediação por meio de processos 
legítimos.
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Combate à Corrupção
O Rabobank está comprometido com a aplicação de elevados 
padrões de honestidade e integridade, de modo consistente, 
em todas as operações globais e em todas as transações

comerciais. Atuamos de acordo com nossos valores corporativos e estamos 
comprometidos com o combate à corrupção e suborno, em todas as suas 
formas, e não toleramos essas atividades no nosso negócio ou em 
stakeholders.

Bem-Estar Animal
O Rabobank utiliza uma estrutura abrangente para a avaliação 
do bem-estar animal, baseada em conhecimentos científicos e

nas melhores práticas e normas reconhecidas mundialmente. Seguimos
rígidas diretrizes no que se refere a testes com animais, uso de animais 
selvagens e patrocínio de eventos culturais. Espera-se que os clientes sigam, 
entre outras normas, as boas práticas preconizadas pela Nota sobre Boas 
Práticas de Bem-estar Animal em Operações de Pecuária do IFC 
(International Finance Corporation), bem como os códigos sanitários de 
animais terrestres e aquáticos da Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE).

Biodiversidade
Espera-se que os clientes não danifiquem, causem ou 
contribuam para a conversão de áreas com alto valor de

preservação, nem tampouco operem em áreas protegidas por lei, em locais 
declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, ou zonas úmidas 
protegidas pela Convenção de RAMSAR, a menos que permitido por lei e 
em consonância com planos de gestão reconhecidos para a área. Espera-se 
que os clientes não causem ou contribuam para uma redução na 
população de espécies ameaçadas de extinção, e nem tampouco 
introduzam espécies exóticas intencionalmente. Também se espera que 
sejam eficientes ao lidar com recursos naturais e realizar pesquisas e 
avaliações de impacto ecológico independentes.
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Tecnologia Genética
O Rabobank acredita firmemente que a aplicação de tecnologia
genética pode contribuir significativamente para a solução de

problemas sociais futuros nas áreas de segurança alimentar, saúde pública e
o desenvolvimento de processos de produção ambientalmente sustentáveis.
Espera-se que os clientes do Rabobank administrem a aplicação de
tecnologia genética de forma responsável, considerem atentamente os
interesses da comunidade e se comuniquem de forma transparente.

Investimentos em Derivativos de Commodities Agrícolas
O Rabobank acredita que o mercado de derivativos desempenha 
papel vital na atenuação do risco associado a preços e formação

de preços, concedendo acesso a instrumentos que possam mitigar 
crescentes riscos de preço. O Rabobank não participa de transações 
envolvendo commodities agrícolas para fins meramente especulativos.

Governança da Terra
Espera-se que os clientes promovam boa governança da terra, 

implementando estruturas, políticas e sistemas de gestão adequados. Os 
clientes devem respeitar direitos de posse de terra legítimos, e aplicar 
modelos de negócios inclusivos e formas alternativas de investimento que 
possam ser mais benéficas para usuários de terra e comunidades existentes, 
e que não requeiram transferências de posse de terra. Espera-se também 
que interajam com partes interessadas e mantenham mecanismos 
transparentes, eficientes e acessíveis para registrar e solucionar queixas e 
disputas.
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Políticas Setoriais

Indústria Armamentista
O Rabobank faz distinção entre cinco tipos de armas 
controversas: munições de fragmentação, minas antipessoais,

armas biológicas, químicas e nucleares. O Rabobank não prestará serviços 
financeiros para empresas que estejam envolvidas com armamentos 
controversos ou armamentos que possam ser usados para fins controversos. 
Nós também não investiremos nossos fundos em qualquer atividade ligada a
armas controversas, ou em títulos públicos ou de empresas de países que 
estejam sujeitos a sanções, sob a forma de embargo de armamentos, 
sanções econômicas ou proibições de viagem internacional.

Biocombustíveis
Esperamos que os clientes não produzam biocombustíveis que 
contenham matérias primas obtidas de terras com grande estoque

de carbono. Espera-se que os clientes produzam biocombustíveis que 
ofereçam benefícios claros com relação à emissão de GEE após 
considerarem todo o ciclo de vida da matéria prima em comparação com o 
combustível fóssil. Os clientes devem assegurar que a biomassa/matéria 
prima usada para os biocombustíveis não ocupe áreas de cultivo de 
alimentos básicos quando houver indícios de insegurança alimentar no 
local.

Cacau, Café e Algodão
Esperamos que os clientes tomem medidas para proteger a 
biodiversidade; preservem a qualidade e quantidade dos recursos

hídricos; utilizem práticas de gestão de solo que aumentem a fertilidade e 
previnam a erosão e degradação; que utilizem, apliquem e armazenem 
produtos agroquímicos de forma responsável; e reduzam, reutilizem e 
reciclem resíduos.
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Indústria Extrativista
Normalmente, o Rabobank não irá financiar pessoas ou 
empresas envolvidas em exploração, extração/mineração ou 
produção de matérias-primas ou recursos naturais fosseis.

Também não irá financiar a exploração e produção de gás de xisto ou de 
outros recursos naturais fósseis não convencionais, areias de petróleo, óleo 
de xisto, gás de xisto, ou metano de hulha, nem para a produção ou entrega 
de serviços ou ativos essenciais, especificamente concebidos ou dedicados 
que sejam utilizados para a exploração e produção de recursos naturais 
fósseis não convencionais.

Pesca
Os clientes operam em dois tipos de negócios - aquicultura ou 
captura selvagem. Os clientes da aquicultura devem proteger

a qualidade da água e comprar alimentos de fornecedores responsáveis. Os 
clientes da captura selvagem devem obter uma certificação reconhecida, 
como a Marine Stewardship Council (MSC) e conter a captura ou comércio 
não autorizados de espécies ameaçadas de extinção. Ambos devem fazer 
cumprir as normas/ padrões alimentares.

Silvicultura
Os  clientes  devem  obter  a   certificação  Forest   Stewardship 
Council (FSC) ou o Programme for Endorsement of Forest

Certification (PEFC) e ter uma política de compras que considera questões
de sustentabilidade para a silvicultura. Espera-se que clientes ainda não
certificados possuam um plano de ação com prazos para obter a
certificação.

Produção Animal

Os clientes devem considerar a disponibilidade de recursos locais
(terra, água, capital, trabalho, conhecimento, clima e infraestrutura) e            
os efeitos do transporte (custos, poluição e bem-estar animal) para minimizar
as emissões, utilizar de forma responsável antibióticos, hormônios (em países
onde o mesmo é autorizado), promotores de crescimento, medicamentos e
outras substâncias químicas, e utilizar alimentos produzidos de forma
sustentável e práticas de pastagem sustentáveis.
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Óleo de Palma
Os clientes devem obter a certificação Mesa Redonda sobre Óleo de Palma
Sustentável (RSPO) ou verificação dos princípios e e critérios da RSPO basea-

dos em um plano de ação. Aqueles que estiverem na cadeia de abastecimento de óleo de
palma devem aumentar progressivamente e proprocionalmente o volume de óleo de
palma certificado RSPO em suas cadeias de abastecimento..

Reciclagem de Navios
Nossa política se aplica aos clientes que trabalham com navios que têm mais
de 500 toneladas de arqueação bruta. Esses clientesdevem adotar as mel-

hores práticas e cumprir as diversas regulamentações específicas da indústria identifica-
das na nossa política. O Rabobank não irá fornecer nem adquirir produtos e serviços de 
empresas cujos modelos de receita incluam práticas de reciclagem irresponsáveis e in-
aceitáveis.

Soja
Os clientes devem operar de acordo com as melhores práticas da indústria,
como a norma Mesa Redonda sobre Soja Responsável (RTRS), por exemplo,

para proteger e gerenciar solo e água, não fazer plantações em terras que sofreram quei-
madas, documentar o uso de agroquímicos e o descarte de resíduos químicos, e, pro-
gressivamente, aumentar a proporção de soja sustentável em sua cadeia de valor, para
respeitar os direitos de posse da terra.

Cana-de-Açúcar
Os clientes devem operar de acordo com as melhores práticas da indústria,
como os padrões da Bonsucro, por exemplo, evitar o desmatamento, utili-

zar agroquímicos de forma responsável, tomar medidas para proteger o solo, águas sub-
terrâneas e superficiais e respeitar os direitos de posse da terra..

Os clientes não devem envolver-se na produção e comercialização de produtos e
processos específicos que o Rabobank considera prejudiciais para o desenvolvimento 
sustentável.

Lista de Restrições
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Política de Desenvolvimento
Sustentável do Rabobank

Compromisso Expectativas
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O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das
gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
atenderem as suas próprias necessidades. Impactos relevantes incluem, mas
não se limitam a, mudanças ambientais, pobreza e equidade, a globalização
econômica, cultural, tecnológica e política.

O Rabobank reconhece que tem a oportunidade de criar impactos
ambientais e sociais positivos, mas que também apresenta riscos associados
aos potenciais impactos negativos de suas próprias operações e de seus
clientes. Esta Política é genérica e abrange todas as outras políticas de
sustentabilidade do Rabobank. Os compromissos e as expectativas aqui
identificados são sempre aplicáveis a todos os clientes, empresas nas quais
detemos participação (parcial), e parceiros de negócios e são uma parte
integrante de nossas políticas centrais, temáticas e setoriais.

Nossos compromissos
Em linha com o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, 
em nossas atividades do dia-a-dia, o Grupo Rabobank se compromete a:

• proteger e respeitar o meio ambiente, os direitos humanos e as normas 
trabalhistas;

• evitar causar ou contribuir para impactos sociais e ambientais adversos;
• integrar critérios de sustentabilidade relevantes em nossas decisões de 

negócios e atividades comerciais;
• fornecer produtos e serviços que:

- contribuam para o desenvolvimento sustentável das pessoas, do ambiente 
e da economia;
- reduzam ou evitem práticas não sustentáveis;
- tratem impactos relevantes de forma responsável;

• incentivar e apoiar clientes para melhorar seu desempenho de forma a 
contribuir para o sucesso do seu negócio, com a sociedade e com o 
meio ambiente;

• encerrar o relacionamento com clientes que não atendam aos requisitos
de nossas políticas, à legislação e a regulamentos internacionais ou
nacionais, e que não estejam dispostos a mudar as práticas inadequadas
dentro de um prazo acordado;

• promover modelos de negócios inclusivos;
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• promover a melhoria contínua e a cooperação entre empresas, governos e 
outros stakeholders;

• compartilhar o nosso conhecimento e nossas redes de contato;
• fomentar a aprendizagem interna, e a capacidade de gestão e liderança para

a sustentabilidade;

• cumprir todas as leis e regulamentos locais nos países onde operamos;

• comunicar nossa visão e nossas atividades de forma transparente;

• não operar em atividades e indústrias específicas, conforme definido na 
Lista de Atividades Restritas do Rabobank.

O que esperamos dos nossos clientes

O Rabobank acredita que a sustentabilidade não é uma opção, mas uma
condição para prosperar. Nosso objetivo é afetar positivamente a
sustentabilidade das operações globais de nossos clientes. Por isso, a
identificação dos impactos relevantes de sustentabilidade é integrada no dia a
dia, e os impactos sociais e ambientais das atividades dos nossos clientes, e em
todas as suas cadeias de abastecimento, são considerados em nossa tomada
de decisão.

As expectativas do Rabobank com os clientes em relação à sustentabilidade
estão em linha com as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais e
os princípios do Pacto Global da ONU. Portanto, esperamos que eles
contribuam para o progresso econômico, ambiental e social, com foco no
desenvolvimento sustentável. Nossos clientes devem evitar causar ou
contribuir para impactos sociais e ambientais adversos, devem prevenir ou
atenuar um impacto adverso quando o mesmo estiver diretamente ligado às
suas atividades , e devem demonstrar como abordam seus impactos adversos
reais e potenciais. Este processo de identificar, prevenir, atenuar e prestar
contas deve ser uma parte integrante da tomada de decisão de negócios e
dos sistemas de gestão de risco dos nossos clientes. É a base da nossa
estrutura de implementação da avaliação do cliente e da gestão de
relacionamento com o cliente, e é aplicada de forma consistente em todas as
nossas políticas de sustentabilidade.
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As expectativas descritas nesta política em relação aos nossos clientes
são sempre aplicáveis, qualquer que seja o setor ou indústria em que
operam. Esperamos que:
• não causem nem contribuam para impactos sociais e ambientais 

adversos;
• estejam cientes dos seus riscos à sustentabilidade, incluindo a sua 

cadeia de abastecimento;

• usem boas práticas na indústria;

• comprometam-se com planos e prazos para alcançar a progressão de suas 
metas de sustentabilidade;

• adotem estratégias de mitigação que visam primeiro evitar e, em seguida, 
atenuar e como um último recurso, compensar;

• implementem medidas adaptadas de mitigação e de gestão;

• influenciem a sua cadeia de abastecimento para o desenvolvimento
sustentável*;

• sejam transparentes em relação aos seus riscos, compromissos e 
desempenho, incluindo os impactos adversos;

• cumpram todas as leis e regulamentos e outros requisitos legais, 
nacionais e internacionais, e sejam capazes de demonstrar a legalidade 
de suas operações.

O que esperamos dos nossos parceiros de negócios

O Rabobank espera que seus parceiros de negócios e fornecedores
cumpram as obrigações descritas na Declaração de Sustentabilidade para
Parceiros de Negócios do Rabobank e aquelas em nossos critérios de
compra. Monitoramos o compromisso de nossos fornecedores com a
sustentabilidade através do engajamento.. Nos casos de fornecedores que
não tenham cumprido as obrigações exigidas, e se o engajamento
contínuo não resultar em melhorias ao longo do tempo, podemos
encerrar o relacionamento com base em critérios pré-determinados.

* Reconhecemos que a capacidade do cliente de fazer isso com os fornecedores dependerá da influência
que ele tem na cadeia de suprimentos e de seu relativo tamanho em comparação com seus concorrentes
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Políticas centrais

Meio ambiente Direitos Humanos

Normas Trabalhistas Combate à Corrupção



27Política de Sustentabilidade

Política Ambiental
Meio ambiente são todos os seres vivos e não vivos que existem
na Terra. Os riscos relevantes para o meio ambiente incluem

mudança climática, escassez de matéria-prima e recursos naturais,
indisponibilidade de água, poluição ambiental, perda de biodiversidade e
ecossistemas, dentre outros.

Nosso compromisso
O Rabobank reconhece que as atividades econômicas das suas próprias
operações podem ter impactos ambientais adversos. Portanto, estamos
comprometidos com uma abordagem responsável em relação ao meio
ambiente e consideramos as consequências das nossas atividades. Além da
nossa Política de Desenvolvimento Sustentável, no que diz respeito ao meio
ambiente, estamos comprometidos a:

• proteger e melhorar o meio ambiente;
• usar os recursos naturais de forma eficiente;
• ser neutros em emissões de carbono e GEEs e eficientes  em energia;
• utilizar fontes de energia renováveis, quando possível. Nosso objetivo é 

reduzir as emissões de carbono por FTE em 10% até 2020 com ano base de 
2013;

• minimizar nossa exposição a clientes que possam criar relevantes impactos 
sociais  e ambientais adversos;

• encorajar o desenvolvimento de uma economia circular.

O que esperamos dos nossos clientes
O Rabobank avalia de forma cautelosa os desafios ambientais dos seus 
clientes. As empresas que não tratam seus impactos ambientais de forma 
efetiva podem causar sérios danos no longo prazo e possíveis danos 
ambientais irreversíveis e ao mesmo tempo, criam risco significativo para o 
negócio.

Além da Política de Desenvolvimento Sustentável, esperamos que nossos 
clientes tenham as seguintes atitudes em relação ao meio ambiente:

• conheçam seus possíveis impactos ambientais, que os considerem nas 
decisões  de  negócios  e  procurem  evitá-los  ou,  quando  isso  não  for 
possível, minimizá-los;
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•

• apliquem as boas práticas operacionais específicas do setor, as práticas de 
gestão e as melhores tecnologias disponíveis que não degradem o meio 
ambiente;
quando práticas de produção relevantes forem descritas em normas 

reconhecidas globalmente e regionalmente, implementem as práticas
de gestão de uma ou mais normas relevantes e confiáveis, conforme
demonstrado através de verificação independente ou da obtenção de
certificação;

• estejam cientes dos riscos ambientais em sua cadeia de valor e limitem 
suas negociações àqueles que possam demonstrar que também aplicam 
as boas práticas na indústria. Reconhecemos que essacapacidade do 
cliente dependerá de sua influência na cadeia de abastecimento e do seu 
tamanho em comparação aos concorrentes;

• usem os recursos naturais de forma eficiente e otimizada.

Para clientes cujas atividades possam ter impactos significativos, também 
esperamos que:

• tenham uma política ambiental que reflita a consciência dos riscos
considerados causadores de danos ambientais potenciais, e comunicar
esses riscos de forma transparente;

• possuam um sistema de gestão ambiental;

• avaliem na tomada de decisão, os impactos ambientais previsíveis
associados aos seus processos, produtos e serviços, ao longo do seu ciclo
de vida;

• esforcem-se para reduzir a pegada de Carbono.

Para clientes cujas atividades possam potencialmente poluir o meio 
ambiente de forma significativa, também esperamos que:

• apliquem os princípios e técnicas de prevenção da poluição e as 
tecnologias mais adequadas às suas atividades e circunstâncias, de 
acordo com as boas práticas internacionais;

• evitem, minimizem e controlem a intensidade da emissão de poluentes,
provenientes de processos rotineiros, não rotineiros ou acidentais, com
potencial impacto local, regional e internacional;

• tenham mecanismos para a notificação imediata de acidentes graves e 
emergências às autoridades competentes.

Uma produção esperada ou atual superior a 25.000 toneladas de CO2 equivalente anualmente.
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Para clientes com atividades potencialmente emissoras de GEE, esperamos
que o cliente considere alternativas e as implemente para reduzir emissões
diretas e indiretas:

As opções podem incluir, mas não estão limitadas a mudanças no 
produto para reduzir o uso de material, práticas agrícolas sustentáveis, 
reciclagem de materiais, eliminação de vazamentos, isolamento, co-
geração de calor e energia, mudanças de processos e uso de fontes de 
energia renováveis.
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Política de Direitos Humanos
Os direitos humanos são universais - a serem desfrutados por
todas as pessoas, independentemente de suas origens e
convicções. Estão descritos na Declaração das Nações Unidas

dos Direitos Humanos, leis internacionais e marcos regulatórios
relacionados. Questões relevantes incluem o direito à moradia adequada,
alimentação, água e saneamento, os direitos dos povos indígenas, o direito
de escolha e o direito à privacidade.

Nosso compromisso

O Rabobank reconhece sua responsabilidade corporativa e se esforça para respeitar
os direitos humanos em suas próprias operações e pede a seus clientes que façam o
mesmo. Respeitamos e defendemos sempre os direitos humanos internacionais
descritos na Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, transcrita no
direito internacional. Devemos respeitar os princípios orientadores sobre empresas e
direitos humanos da ONU, autoridade global sobre o tema. Além de prevenir e
mitigar impactos adversos sobre direitos humanos nas atividades do Banco, o
Rabobank contribui para o tema sempre que possível. O Rabobank identificou
formas de abordar as oportunidades com seus stakeholders, incluindo funcionários,
clientes e parceiros de negócios, sociedade e outras partes interessadas:

Relações Internas

O Rabobank é comprometido em respeitar todos os direitos humanos de seus 
funcionários:

• Respeitando plenamente os direitos dos trabalhadores, incluindo a 
liberdade de associação e o reconhecimento do direito à negociação 
coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
compulsório; abolição efetiva do trabalho infantil e; a eliminação da 
discriminação no trabalho

• Tomando medidas para assegurar tais direitos por meio de 
comunicação e treinamento

• Promovendo uma cultura corporativa de conscientização e respeito aos 
direitos humanos

Políticas centrais
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• Os funcionários têm acesso a mecanismos de reclamações, que estão 
de acordo com os princípios de direitos humanos, através dos quais 
reclamações e conflitos podem ser resolvidos de forma eficaz.

Em suas relações comerciais, o Rabobank realiza apropriadas diligências em 
relação a riscos materiais ligadas aos direitos humanos.

• aspectos sujeitos a diligências ligadas aos direitos humanos incluem a 
aceitação do cliente, fornecimento de empréstimos e produtos de leasing, 
financiamento de projetos e investimentos;

• para identificar  questões materiais relacionadas aos direitos humanos, o 
Rabobank desenvolveu políticas específicas, documentadas nessa Política. 
Um dos itens mais relevantes sobre esse tema são: os direitos dos Povos 
Indígenas, os direitos trabalhistas e a Governança Fundiária, que são 
abordados em Políticas setoriais;

• os princípios de direitos humanos também serão incluídos no processo de 
criação de joint ventures e de aquisições;

• o Rabobank persiste que seus fornecedores respeitem os direitos humanos e 
tomem medidas razoáveis para garantir que esse requisito seja cumprido. Isso 
é monitorado através de triagens e engajamento com fornecedores para 
garantir que eles sigam os mesmos princípios do Rabobank.

Sociedade e outros Stakeholders

O Rabobank pretende contribuir positivamente para a sociedade nos países 
onde atua:

• respeitando as sanções impostas pelas Nações Unidas, pela União 
Europeia ou por quaisquer outras sanções legislativas aplicáveis aos 
países de atuação do banco. O Rabobank não realizará quaisquer 
transações que possam entrar em conflito com essas sanções e 
conduzirá a devida diligência para garantir os direitos humanos;

• não operarando em países onde não possa cumprir seus 
compromissos relacionados a direitos humanos com seus 
funcionários e / ou onde as circunstâncias impedem a livre escolha 
de parceiros de negócios.
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Reconhecemos que empresas podem ter impactos nos direitos humanos. Por
isso, o Rabobank avalia periodicamente seus riscos relacionados ao tema, e para
isso analisa suas atividades bancárias e financeiras; realiza pesquisas minuciosas;
conduz diálogos partes interessadas, para fornecer orientações específicas para
todos os seus funcionários.

As principais características das diligências visa “saber e mostrar” que os
direitos humanos não são infringidos nos negócios do banco. Isso consiste
em:

• Identificar e avaliar os impactos reais e potenciais relacionados a 
direitos humanos;

• Agir com base nos resultados;

• Comunicar como os impactos em direitos humanos são tratados;

• O processo irá variar em complexidade de acordo com o tamanho da 
empresa, o risco de impactos severos nos direitos humanos e a 
natureza e contexto das operações;

• É diferente de outras atividades diligência, pois se concentra nos 
impactos em indivíduos e comunidades e seus direitos, e não somente 
nos riscos para a empresa;

• O fato dos riscos relacionados a direitos humanos mudarem ao longo 
do tempo fazem com que esse processo seja contínuo;

• Cobre impactos adversos em direitos humanos que o Rabobank pode 
causar ou contribuir através de suas atividades ou que possam estar 
diretamente ligados às suas operações, produtos ou serviços;

• Aplica-se tanto às atividades do Rabobank quanto em sua relação com 
parceiros de negócios, fornecedores e outras entidades não-
governamentais e governamentais, e, consequentemente, também visa 
evitar envolvimento legal e ilegal.

Sobre o envolvimento com stakeholders: o Rabobank reconhece que os
direitos humanos requerem um envolvimento significativo com as partes
interessadas, internas e externas. Os princípios sobre os direitos humanos
formam uma base para diálogo, e os processos de tomada de decisão nos
conselhos de trabalhadores, no Comitê de Ética, em diálogos com ONGs ,
sindicatos e outras parcerias. O engajamento de stakeholders é
particularmente importante em relação à identificação, avaliação e
reparação de violações entre qualquer dessas partes e o Rabobank..
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Mesmo com as melhores políticas e práticas implementadas, o Rabobank pode,
inadvertidamente, causar ou contribuir para um impacto adverso que não foi
previsto ou que não poderia ter sido minimamente evitado. Se este for o caso, nos
esforçaremos para remediar ou cooperar na remediação da situação através de
processos legítimos. O Rabobank, portanto:

• Busca ter mecanismos de denúncias tanto para funcionários ao redor 
do mundo quanto para outros stakeholders; 

• Coopera plenamente em processos externos legítimos destinados a 
abordar e resolver queixas direta e rapidamente;

• Assegura que as iniciativas colaborativas e multi-stakeholder das quais o 
Rabobank faz parte proporcionem mecanismos eficazes de reclamação 
e/ ou outras medidas adequadas; 

• Antes de investir em projetos com potenciais impactos nos direitos 
humanos, garante que a operação envolve efetivamente as partes 
interessadas, incluindo um mecanismo de reclamações no nível 
operacional.

O que esperamos dos nossos clientes

O Rabobank adota uma abordagem cautelosa para avaliar os desafios relacionados
aos direitos humanos de seus clientes. Além da nossa Política de Desenvolvimento
Sustentável, no que diz respeito aos direitos humanos, esperamos que todos os
nossos clientes:

• respeitem e defendam os direitos humanos, conforme descrito na
Declaração das Nações Unidas dos Direitos Humanos, e legislações e
regulamentações internacionais relacionadas;

• evitem causar ou contribuir para violações dos direitos humanos;

• identifiquem, previnam, mitiguem e se responsabilizem por quaisquer
impactos adversos reais ou potenciais aos direitos humanos
diretamente ligados às suas operações, produtos e serviços por meio de
relacionamentos comerciais, incluindo clientes, parceiros de negócios e
a sociedade;

• sejam transparentes quanto aos riscos de causar ou contribuir
parampactos adversos aos direitos humanos e como administram esses
riscos;
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• sejam transparentes quanto as violações dos direitos humanos; 

• promovam o envolvimento das partes interessadas, incluindo um
mecanismo de reclamação trabalhista no nível operacional para
quaisquer impactos adversos aos direitos humanos que tenham
causado ou contribuído para que ocorresse. E que envolvam as partes
interessadas afetadas antes de estabelecer novas operações em um
processo de consulta livre, prévia e informada e registrem o processo
de forma adequada;

• executem ou cooperem na reparação de violações dos direitos 
humanos que tenham causado ou contribuído para que ocorresse, 
através de processos legítimos.
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Política de Normas Trabalhistas
Padrões trabalhistas são direitos humanos
relacionados aos trabalhadores e seus
empregadores. Eles são descritos em vários códigos
e convenções. Tais padrões integram os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU,
que também incluem o trabalho decente para
alcançar empregos e salários dignos. Estas normas
incluem a liberdade de associação e o direito à
negociação coletiva, eliminação do trabalho forçado
e obrigatório, a abolição do trabalho infantil e
eliminação da discriminação no trabalho. Normas
de saúde e segurança também dizem respeito às
condições de trabalho.

Nosso compromisso
O Rabobank reconhece a importância de seu papel na comunidade 
empresarial internacional e que suas atividades podem violar as normas 
trabalhistas. Além do Código de Conduta do Rabobank, de nossa Política de 
Desenvolvimento Sustentável e de nossa Política de Direitos Humanos, no 
que diz respeito às normas trabalhistas, nos comprometemos a:

• defender os princípios relativos aos direitos fundamentais contidos nas oito 
convenções centrais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
conforme estabelecido na Declaração sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho*;

• respeitar e estimular a diversidade no local de trabalho;

• evitar causar ou contribuir para a violação das normas trabalhistas;

• respeitar as normas trabalhistas de seus funcionários, incluindo, entre 
outros, a liberdade de associação e o reconhecimento do direito à 
negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado 
ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da 
discriminação no trabalho;

*O Rabobank reconhece a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, a Declaração da 
Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, a Declaração
Tripartida da Organização Internacional do Trabalho Quanto a Empresas Multinacionais e Política Social, e as 
Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) para as Empresas 
Multinacionais.
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• respeitar e estimular a diversidade no local de trabalho;

• evitar causar ou contribuir para a violação das normas trabalhistas;

• respeitar as normas trabalhistas de seus funcionários, incluindo, entre 
outros, a liberdade de associação e o reconhecimento do direito à 
negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado 
ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da 
discriminação no trabalho;

• proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável;
• tomar medidas para assegurar o cumprimento às normas trabalhistas 

por meio da disseminação de informação e treinamento;
• promover uma cultura corporativa de conscientização e respeito às normas 

trabalhistas;
• fornecer acesso a mecanismos de reclamações trabalhistas que estejam em 

linha com os princípios dos direitos humanos e, através dos quais, as 
reclamações e litígios possam ser resolvidos de forma eficaz.

O que esperamos dos nossos clientes
Adotamos uma abordagem preventiva para avaliar os desafios trabalhistas
de nossos clientes e esperamos que eles sigam padrões de trabalho
reconhecidos internacionalmente, como o Performance Standard 2 do IFC
sobre Condições de Trabalho e Emprego. Além do nosso Código de
Conduta, Política de Desenvolvimento Sustentável e Política de Direitos
Humanos, com relação aos padrões de trabalho, esperamos que todos os
clientes:

• respeitem todas as normas trabalhistas, conforme descrito na Declaração 
da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho;

• evitem causar ou contribuir para violação das normas trabalhistas;

• respeitem e identifiquem a diversidade no ambiente de trabalho, incluindo a 
igualdade de oportunidades para todos

• identifiquem,   previnam,   atenuem   e   se   responsabilizem   por   qualquer 
violação    real    ou    potencial    das    normas    trabalhistas    que    estejam 
diretamente  ligadas  às  suas  operações,  produtos  e  serviços  por  meio  de 
relacionamentos  comerciais,  incluindo  clientes,   parceiros  de  negócios  e  a 
sociedade;
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• proporcionem um ambiente de trabalho seguro e saudável;

• considerem as normas trabalhistas em suas decisões de negócios;

• promovam ou cooperem na reparação, através de processos legítimos, de
violações de normas trabalhistas que tenham causado ou contribuído para
que ocorressem;

• sejam transparentes quanto os seus riscos de causar ou contribuir para 
violações de normas trabalhistas e como administram esses riscos;

• sejam transparentes quanto a quaisquer violações das normas trabalhistas;

• promovam o envolvimento efetivo das partes interessadas, incluindo um 
mecanismo de reclamação trabalhista no nível operacional para quaisquer 
violações das normas trabalhistas que tenham causado ou contribuído para 
que ocorressem;
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Combate à Corrupção

O Rabobank está empenhado em aplicar altos padrões de 
honestidade e integridade de forma consistente em todas as

nossas operações e negociações. Nossos valores, descritos no Código de 
Conduta, orientam a maneira como nos comportamos como indivíduos e a 
forma como fazemos negócios. Estamos comprometidos com o combate à 
corrupção e ao suborno em todas as suas formas e não toleramos essas 
práticas em nosso negócio ou naqueles com quem trabalhamos.
Buscamos respeitar as leis de combate à corrupção e ao suborno, incluindo a 
Lei de Suborno do Reino Unido de 2010 e a Lei dos EUA de Combate a 
Práticas de Corrupção no Exterior, em todos os países em que operamos.
Nossas políticas encorajam o funcionário a denunciar suspeitas de suborno 
ou de corrupção dentro do Rabobank.

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/profile/organisation/key-
documents/index.html

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/profile/organisation/key-documents/index.html
https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/profile/organisation/key-documents/index.html
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Política de Bem-Estar Animal

O bem estar animal é o estado em que eles se encontram e
como eles lidam com as condições em que vivem. O Rabobank
acredita que o bem-estar animal se observa em um ser
saudável, bem nutrido, em segurança, confortável e capaz de
expressar comportamento natural, e que não está sofrendo dor,
medo ou perigo. O "bem-estar animal" também requer a
prevenção de doenças e tratamento veterinário, abrigo
adequado, manejo, e abate ou morte em condições
humanitárias. O bem-estar animal é um tema importante,
reconhecido pela legislação bem como por padrões de
indústrias relevantes e de boas práticas.

Nosso compromisso

Além da nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e das nossas políticas centrais de
sustentabilidade, em relação ao bem-estar animal nos comprometemos a:

• promover o respeito e a proteção do bem-estar dos animais com base no entendimento 
geralmente aceito, contemporâneo e científico de bem-estar animal com a premissa de 
que os animais são seres sencientes, relacionando as seguintes fontes:
- Código Sanitário dos Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE)
- Código Sanitário dos Animais Aquáticos da OIE
- Convenção Europeia para a Proteção dos Animais
- Diretivas de Bem-Estar Animal da União Europeia
- Nota de Boas Práticas: Bem-Estar Animal na Pecuária pela International Finance
Corporation (IFC);

• encorajar os clientes a adotar os Princípios do Rabobank para Alimentos & Agronegócio e
mudar as expectativas da sociedade em relação ao bem-estar dos animais para garantir a
sustentabilidade da indústria e dos negócios de nossos clientes;

• seguir dois princípios-chave da gestão do bem-estar animal. O primeiro, fornecer
condições necessárias para a sobrevivência dos animais, são garantidas pelas "Five Animal
Freedoms". Tais aspectos se referem à minimização de experiências negativas tais como
estar livre de fome ou sede, desconforto, dor, lesão, incômodo ou medo e a liberdade de
expressar seu comportamento natural.
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O segundo, é promover experiências positivas, isso significa melhorar o bem-estar 
acima do mínimo de sobrevivência, fornecendo aos animais oportunidades 
enriquecedoras de se envolver em comportamentos que aumentem seu conforto, 
confiança e capacidade de fazer escolhas gratificantes. Estes princípios apoiam o 
reconhecimento de que a gestão aceitável de bem-estar animal deve incluir tanto 
a redução de experiências negativas como a criação de oportunidades para 
experiências positivas.

• aplicando uma estrutura que permita que avaliações de bem estar animal e 
decisões possam ser tomadas considerando as diferenças legais regionais e as 
práticas de mercado dentro de pecuária de forma que possam ser aplicados 
em diferentes regiões geográficas;

• não aceitando pedidos de patrocínio de eventos culturais com animais, a 
menos que possa ser demonstrado claramente que os aspectos do "Five Animal 
Freedoms" são atendidos, que sejam estimuladas experiências positivas para os 
animais e que os eventos sejam aceitos dentro daquela comunidade onde 
ocorrem

• pestando apoio aos clientes sobre soluções alternativas e, se necessário, dar 
tempo aos clientes para implementar novos padrões caso estes mudem ao 
longo do tempo.

O que esperamos dos nossos clientes
Reconhecemos que as empresas que trabalham com animais estão expostas a 
riscos significativos em relação ao bem-estar animal. Temos requisitos gerais e 
específicos, dependendo se o cliente trabalha com animais de criação, utiliza 
animais para fins experimentais ou para eventos culturais.

Além da nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e das nossas políticas de 
sustentabilidade, esperamos que todos os clientes que trabalham com animais, 
independente de sua localização:
• respeitem e protejam o bem-estar dos animais;
• estejam cientes do seu potencial de causar ou contribuir para impactos 

adversos do bem-estar animal e tomem medidas para evitá-los;

• sigam os dois princípios-chave da gestão do bem-estar animal:

- Para atender às necessidades de animais que são críticos para a sua 
sobrevivência, refere-se ao cumprimento das "Cinco liberdades dos animais". 
Essas liberdades referem-se à minimização de experiências negativas de 
animais por estar livre de fome ou sede, desconforto, dor, lesão, angústia ou 
medo e a liberdade de expressar comportamento normal.
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- Promover experiências positivas, ou seja, melhorar o bem-estar acima do 
mínimo de sobrevivência, fornecendo aos animais oportunidades 
enriquecedoras de se envolver em comportamentos que aumentem seu 
conforto, confiança e capacidade de fazer escolhas gratificantes. Estes 
princípios apoiam o reconhecimento atual de que a gestão aceitável do 
bem-estar animal deve reduzir experiências negativas e criar
oportunidades de experiências positivas;

• sejam transparentes e se responsabilizem por quaisquer incidentes 
relacionados ao bem-estar animal;

• apliquem a orientação abaixo ao trabalharem com animais, nos seguintes 
contextos:
1. animais de criação
2. animais domésticos
3. animais utilizados para fins experimentais
4. uso de animais para entretenimento e eventos culturais
5. proteção e conservação da vida selvagem

Ad 1. Proteção de animais de criação
O Rabobank encoraja os clientes a seguir conforme a publicação do IFC na 
Nota de Boas Práticas: Bem-Estar Animal na Pecuária. As boas práticas 
aceitas estão agrupadas em oito tópicos. Segue, abaixo, uma breve 
especificação dos princípios do Rabobank:

• Alimentação e água: todos os animais devem ter acesso a alimento e 
água suficientes para satisfazer as suas exigências funcionais e 
comportamentais. Água e alimentos enriquecidos e medicados só devem 
ser usados mediante aconselhamento profissional ou quando não for 
prejudicial à saúde e ao bem-estar animal.

•Alojamentos adequados: quando são utilizados  alojamento, eles 
devem atender às necessidades comportamentais dos animais em relação 
a movimento, áreas funcionais, convivência e descanso, bem como hábitos 
sociais não prejudiciais. Os alojamentos devem proteger os animais contra 
ferimentos e sofrimento. Outras especificações para sistemas de 

alojamento podem ser encontradas na Política de Pecuária.

•Saúde e doença: um programa preventivo de cuidados de saúde deve 
estar implementado, apoiado por exames periódicos nos animais e 
medidas corretivas quando necessário.
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•Práticas de criação: todas as práticas de criação devem minimizar 
eventual sofrimento, lesões e dor que os animais possam ter. Sempre que 
possível, devem ser utilizadas alternativas às práticas que causem dor e 
lesões (por exemplo, corte de chifres, castração), ou utilizar medidas para 
alívio da dor.

• Transporte: animais transportados por longos períodos ou longas 
distâncias em veículos rodoviários devem ser descarregados em 
intervalos correspondentes ao descanso do condutor. Quando isso 
ocorrer, os animais devem receber alimento, água e descansar. As 
práticas utilizadas devem minimizar o sofrimento e o risco de lesões.

• Abate: os animais devem ser tratados e abatidos de maneira a evitar ao
máximo o stress e a dor. O Rabobank reconhece que é necessário levar 
em conta as exigências particulares de determinados ritos religiosos, 
como o “abate Halal ”*. Nestes casos, o atordoamento reversível deve ser 
praticado sempre que possível.

•Genética e seleção de raça: a escolha das raças e os objetivos da criação 
não devem se concentrar apenas na produção e/ou lucro máximo, mas 
também devem incluir os requisitos de bem-estar animal. Além disso, as 
raças utilizadas devem ter capacidade comprovada de adaptação aos 
ambientes a que se destinam.

•Manejo: os proprietários de animais devem cuidar do bem-estar dos 
mesmos e, garantir minimamente que não causem dor, sofrimento ou 
outros danos desnecessários. A oferta de oportunidades enriquecedoras
de bem-estar também deve ser incluída. As atitudes e comportamentos da 
pessoa encarregada pelo manejo podem afetar os animais de forma 
negativa ou positiva. Desta forma, os animais devem sempre ser tratados 
com muito cuidado. O Rabobank salienta a importância do treinamento 
adequado de todas as pessoas encarregadas do manejo e da introdução de
incentivos para garantir que uma boa prática de gestão seja implementada.

* A autoridade religiosa que realiza o abate terá competência para aplicar e monitorar as disposições especiais
aplicáveis ao abate conforme determinados ritos religiosos. Esta autoridade irá operar sob a responsabilidade do
veterinário designado

Políticas Temáticas
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Ad 2. Animais domésticos
A maioria dos cuidados indicados para animais de criação também se
aplicam aos animais domésticos: fornecimento de alimento e água,
alojamento adequado gestão de saúde e doenças, genética e seleção da
raça, e cuidados com os animais (manejo). Caso haja necessidade da
aplicação de algum procedimento doloroso, este deve ser exercido por um
veterinário. Os cuidados especiais devem aplicar-se ao transporte de longa
distância de animais de estimação e, claro, o abate é excluído.

Ad 3. Proteção de animais utilizados para fins experimentais
Na visão do Rabobank, os experimentos em animais sencientes devem ser
realizados somente se, após avaliação específica, os propósitos do
experimento/pesquisa (ou seja, seus benefícios previstos) forem
considerados justificados. Além disso, deve-se demonstrar que os benefícios
a serem atingidos foram maximizados e superam os danos causados.

Quando as experiências são realizadas, os três princípios abaixo, devem ser 
seguidos:
- Substituir o uso de animais por técnicas alternativas, ou evitar 

completamente o uso de animais.
- Reduzir ao mínimo o número de animais utilizados, para obter resultados 

com menos animais ou mais resultados com o mesmo número de 
animais.

- Refinar a forma como experimentos  são realizados, para garantir que os 
animais sofram o mínimo possível.

Essas disposições se aplicam à utilização de animais para o desenvolvimento, 
fabricação, qualidade, eficácia e teste seguro de medicamentos, gêneros 
alimentícios e outras substâncias ou produtos para:

• tratamento de doenças ou problemas de saúde em humanos, animais ou 
plantas;

• tratamento de condições fisiológicas em humanos, animais ou plantas;

• proteção do meio ambiente.
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O Grupo Rabobank não irá financiar outros tipos de pesquisa com animais, 
incluindo a clonagem para fins comerciais. Além disso, o Rabobank 
normalmente não financiará o uso de espécies ameaçadas ou primatas para 
fins experimentais, com exceção os casos abaixo:

• se o objetivo do experimento/pesquisa for a preservação das espécies 
envolvidas;

• se essa espécie for claramente a única apropriada para o experimento.

Ao término de experiências, caso não se possa garantir o bem estar animal,
ele deve ser sacrificado com método aprovado, o quanto antes e de forma
indolor. As pessoas que realizam ou façam parte dos experimentos devem ser
cientificamente competentes, com formação e treinamentos adequados.
Qualquer estabelecimento de criação, fornecimento de animal e associados,
devem ser aprovados pelas autoridades competentes.

Ad 4. Utilização de animais para entretenimento e eventos culturais

• O Rabobank não patrocinará eventos com animais, a menos que sejam 
respeitados os aspectos do "Five Animal Freedoms". Para garantir o 
respeito a esses aspectos, o organizador do evento deverá apresentar ao 
banco uma opinião independente de um especialista; 

• O Rabobank não apoiará nenhum tipo lutas entre animais para 
entretenimento; 

• O Rabobank não assumirá nenhum novo cliente envolvido em “centros” 
de golfinhos / baleias. O Rabobank ajudará os clientes existentes a fazer a 
transição dos seus negócios para outros setores, se e quando possível.

Ad 5. Proteção e Conservação de Vida Selvagem

O Rabobank não se relacionará com empresas  com evidências de comércio 
ilícito de espécies relacionadas nos Anexos I e II da CITES – Convenção sobre 
Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de 
Extinção.

Políticas Temáticas
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Política de Biodiversidade

Biodiversidade é a variedade de vida encontrada na terra e 
todos os processos naturais. Os danos à biodiversidade são 
considerados prejudiciais, caso o impacto seja de longa 
duração ou irreversível. Os possíveis impactos adversos são

perdas, degradação ou fragmentação de habitats (modificados, naturais ou 
críticos), espécies exóticas, superexploração, mudanças hidrológicas, altas 
cargas de nutrientes e poluição.

Nosso compromisso
O Rabobank acredita que a gestão responsável dos recursos naturais é 
fundamental para o desenvolvimento sustentável. Reconhecemos que 
nossas operações podem ter impactos que ameacem o meio ambiente e, 
possivelmente, causem danos à biodiversidade e aos ecossistemas.

Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e das nossas políticas 
centrais de sustentabilidade, com relação à biodiversidade, estamos 
comprometidos em:
• Evitar causar ou contribuir com impactos adversos na biodiversidade e 

serviços ecossistêmicos, e buscar gerar impacto positivo na 
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos;

• Fornecer produtos e serviços financeiros a clientes que protegerão
e preservarão a biodiversidade e o ecossistema;

• Esforçar-nos para atingir o "desmatamento zero", preferencialmente 
não se envolvendo em transações diretamente ligadas às atividades 
de desmatamento.

O que esperamos de nossos clientes
Os clientes do Rabobank podem causar impactos adversos à biodiversidade e
aos ecossistemas. A degradação e a perda do ecossistema podem representar
riscos operacionais, financeiros e reputacionais ao cliente e ao Rabobank. O
Rabobank incentivará os clientes a aderirem ao Performance Standard 6 da IFC
sobre Biodiversidade, que reconhece que proteger e conservar a
biodiversidade, manter serviços ecossistêmicos e gerenciar de maneira
sustentável os recursos naturais vivos são fundamentais para o
desenvolvimento sustentável.
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e das nossas políticas
centrais de sustentabilidade, com relação à biodiversidade, esperamos que os
nossos clientes:
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• conheçam seus possíveis impactos sobre a biodiversidade e ao 
ecossistema;

• não danifiquem, causem ou contribuam para a conversão de áreas com 
alto valor de conservação (High Conservation Value Areas- HCVA);

• não operem em áreas nacionais ou internacionais legalmente 
protegidas ou preservadas e em áreas que contenham concentrações 
significativas de biodiversidade no âmbito global, regional ou nacional;

• não operem em áreas legalmente protegidas, locais de Patrimônio 
Mundial da UNESCO e zonas úmidas de RAMSAR, a não ser que o 
desenvolvimento seja legalmente permitido e compatível com planos 
de gestão reconhecidos para a área;

• não causem ou contribuam com a redução da população de espécies 
ameaçadas de extinção;

• não introduzam espécies exóticas de forma intencional e implementem
medidas para evitar possíveis introduções acidentais;

• evitem causar ou contribuir para os impactos adversos sobre a biodiversidade 
aos ecossistemas, ou, quando não for possível, minimizem. Além disso, esforcem-
se para alcançar um impacto positivo na biodiversidade e nos serviços 
ecossistêmicos;

• implementem uma estratégia de mitigação com ações que evitem ou 
minimizem impactos, ou que, em última instância, compensem os impactos 
residuais;

• implementem boas práticas do setor e uma gestão adaptativa para que a 
implementação de medidas de mitigação e gestão atendam às condições 
atuais;

• executem programas de criação que considerem a qualidade de vida do 
animal;

• tenham uma política que reflita o conhecimento dos riscos de provocar 
impactos adversos sobre a biodiversidade e aos ecossistemas;

• obtenham consentimento livre, prévio e informado (CLPI) de povos 
indígenas locais ao desenvolver planos que possam afetar negativamente a 
biodiversidade ou os serviços ecossistêmicos;

• tenham práticas de gestão, com metas quantitativas e prazos para 
proteger a biodiversidade.

Políticas Temáticas
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Política de Tecnologia Genética
A tecnologia genética ou engenharia genética manipula
diretamente um genoma do organismo utilizando DNA de
bactérias, vírus, plantas ou animais. Pode ser utilizada em
agricultura para desenvolver culturas de melhor valor nutricional,

demonstrar maior resistência e tolerância a insetos, clima seco, condições de 
solo ou a aplicação direta de herbicidas e pesticidas.
Potenciais impactos relevantes: incluem: segurança alimentar, danos 
ambientais, escolha do consumidor e rotulagem.

Nosso compromisso
O Rabobank acredita que a aplicação da tecnologia genética pode oferecer, a 
longo prazo, uma solução à demanda por alimentos da crescente população 
mundial. Esperamos que a tecnologia genética seja capaz de contribuir 
significativamente nas próximas décadas, para resolver problemas sociais com 
relação à segurança alimentar e saúde pública, e para desenvolver processos 
de produção sustentáveis. Estamos cientes das dúvidas que muitos ainda têm 
com relação a essa tecnologia. Por esse motivo, acreditamos que todas as 
partes envolvidas devem ter precaução em sua aplicação. Os interesses da 
comunidade devem ser tratados com cuidado e a comunicação com as partes
interessadas deve ser transparente. O Rabobank está disposto a se         
envolver nessa tecnologia como um prestador de serviços financeiros, nestas 
condições.

Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e das nossas políticas 
centrais de sustentabilidade, com relação à tecnologia genética, nos 
comprometemos a:

• declarar de forma clara a nossa posição com relação à tecnologia genética;
• envolver-nos somente nas atividades com potencial de agregar valor aos 

usuários dos produtos onde a tecnologia genética esteja incorporada e
que demonstrem o devido respeito pela segurança das pessoas, natureza, 
meio ambiente e pelo bem-estar dos animais;

• avaliar os pedidos de crédito relacionados à tecnologia genética dentro de 
um contexto específico;

• ser guiados pelo grau de transparência das empresas envolvidas ao decidir 
financiar as atividades de tecnologia genética;

• manter diálogo com cientistas, éticos, políticos e organizações sociais.
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O que esperamos de nossos clientes

O Rabobank está ciente da preocupação da comunidade com relação aos
possíveis efeitos negativos da tecnologia genética. Além da nossa Política de
Desenvolvimento Sustentável e das nossas políticas centrais de
sustentabilidade, com relação à tecnologia genética, esperamos, que os
nossos clientes:

• Estabeleçam uma estrutura clara para o uso da tecnologia genética, a
fim de assegurar que haja a devida consideração pelos princípios morais
e quaisquer preocupações sociais atuais em relação a essa tecnologia;

• Exerçam a transparência sobre suas atividades e objetivos em relação à
tecnologia genética e se envolvam com as partes interessadas, se e
quando a solicitação para tal engajamento se apresentar;

• Adotem boas práticas industriais ao usar animais para fins experimentais
e científicos, que estejam de acordo com nossa política de bem-estar
animal.

Políticas Temáticas
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Política de investimentos em Derivativos
de Commodities Agrícolas

Os derivativos de commodities agrícolas podem ser contratos a
termo e opções de swaps de commodities agrícolas. Esses papéis são 
geralmente, utilizados como um instrumento para fazer hedge do risco, mas 
também podem ser utilizados para fins especulativos. Os potenciais impactos 
adversos relacionados incluem o efeito desestabilizante sobre os mercados de 
commodities.

Nosso compromisso
O Rabobank está ciente do contínuo debate sobre investir em derivativos de 
commodities agrícolas. Em nossa opinião, o mercado de derivativos 
desempenha um papel importante na compensação do risco e na 
determinação de preço. A função do mercado de derivativos é ainda mais 
importante agora que os mercados estão mais restritivos e mais voláteis, o que 
aumenta a necessidade de todos os stakeholders da cadeia de valor de 
alimentos e agronegócios terem acesso a instrumentos para compensar os 
crescentes riscos de preço. Somos um banco líder em agronegócios, e um 
parceiro estratégico de empresas em toda a cadeia mundial de alimentos.

Como tal, facilitamos o uso de instrumentos e mercado de derivativos aos
nossos clientes, participantes da cadeia de valor do agronegócio.

Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas 
centrais de sustentabilidade, com relação a derivativos de commodities 
agrícolas, nos comprometemos a:

• não nos envolver em proprietary trading nos derivativos de commodities 
por pura negociação especulativa;

• assegurar práticas sustentáveis no relacionamento com nossos
clientes e empresas, conforme estabelecido em nossos Princípios em
Alimentos e Agronegócios* e nas diversas políticas da cadeia;

• integrar a avaliação de impactos ambientais e sociais em nosso 
processo decisório de investimento e empréstimos ao cliente;

*O Rabobank formulou cinco Princípios de Alimentos e Agronegócios: 1) Visar a segurança alimentar; 2)
Utilizar recursos naturais de forma responsável; 3) Contribuir para possibilitar que os cidadãos e 
consumidores façam escolhas bem pensadas; 4) Tratar animais de forma responsável; 5) Promover o bem-
estar social.



51 Políticas Temáticas

• participar ativamente de iniciativas multi-stakeholders para promover a 
sustentabilidade das cadeias de valor de commodities, tais como como 
mesas redondas de óleo de palma, soja, açúcar e etc;

• adotar uma abordagem de engajamento com as principais partes 
interessadas (clientes, ONGs, reguladores, etc.), para contribuir com o 
entendimento de questões importantes e causar uma mudança positiva;

• conscientizar nossos clientes dos riscos e dilemas que se aplicam ao 
investimento em derivativos de commodities agrícolas;

• apoiar clientes que desejam investir em empresas de agronegócios para 
que contribuam para a segurança alimentar;

• apoiar a análise mais aprofundada dos impactos do mercado de 
commodities, considerando nestas análises as populações menos
favorecidas;

• envolver-nos com legisladores e reguladores na estabilidade de mercados 
de longo prazo de commodities agrícolas e com bolsas de mercados 
futuros de commodities, gestores de investimento, etc. Com o objetivo de 
melhorar a governança e a transparência do futuro do mercado de 
commodities de balcão em relação aos reguladores.
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Política de Governança da Terra

Mudanças na governança e na utilização da terra e dos recursos

naturais podem ter impactos econômicos, sociais, ambientais e
políticos sobre comunidades, famílias e outros stakeholders. A escassez
inerente de áreas produtivas pode gerar disputas e conflitos, que podem não
ser facilmente resolvidos, por questões de má governança da terra ou à
proteção limitada do estado de direito. Estes podem afetar de forma
significativa comunidades que têm força insuficiente para defender seus
interesses legítimos.

Nosso compromisso
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas
centrais de sustentabilidade, com relação à governança da terra, nos
comprometemos a:

• reconhecer a posse legítima da terra e os direitos das comunidades e dos 
indivíduos locais;

• promover práticas de governança da terra justas, com base nas Diretrizes 
Voluntárias sobre a Governança Responsável de Posse da Terra, Pesca e 
Florestas (The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure-
VGGT) no contexto de segurança alimentar nacional;

• incentivar clientes a lidar de forma responsável com a governança da terra, a
respeitar a posse, os direitos e o consentimento livre, prévio e esclarecido de
todas as partes interessadas com relação a mudanças na propriedade ou no
uso da terra, com mecanismos de reclamação e solução de conflitos que são
apresentados de uma forma compreensível e apropriada.

• incentivar os clientes a respeitar os direitos de povos indígenas, grupos 
vulneráveis e comunidades locais, e assegurar que suas preocupações sejam 
devidamente tratadas.

O que esperamos de nossos clientes
Reconhecemos que as empresas que trabalham no setor do agronegócio 
possuem riscos significativos com relação à governança da terra, e que estes 
variam de acordo com o tipo da commodity e dos países de operação.
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Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas 
políticas centrais de sustentabilidade:

•conheçam seus possíveis impactos com relação à governança da terra e 
entendam  as  estruturas  locais  referentes  à  posse,  incluindo costumes 
locais, regulamentos e processos;

•não causem ou contribuam para conflitos relacionados à propriedade da 
terra, seu uso e acesso¹;

•identifiquem áreas de projeto através de processo de diligência que 
inclua como esta a área interage com o uso e ocupação atuais, e que 
analisem os riscos relacionados à posse da terra em nível nacional;

•se comprometam publicamente com princípios de negócios 
sustentáveis, que promovam uma boa governança da terra, e 
implementem estruturas de administração política e sistemas de gestão 
adequados;

• considerem alinhar os negócios à VGGT e mesas redondas relevantes;

• utilizem modelos de negócios inclusivos;

•evitem a transferência de direitos de posse em larga escala e procurem 
alternativas que diminuam os impactos às comunidades locais;

•apliquem as boas práticas de governança da terra e tenham mecanismos 
para tratar os conflitos relacionados, assim como planos específicos e 
registros da tratativa dos mesmos;

•envolvam os stakeholders para mitigar e corrigir os impactos adversos e 
promovam reais mudanças na governança da terra;

•conduzam avaliações independentes de impacto ambiental, social e/ou 
nas famílias possivelmente atingidas;

•forneçam mecanismos de reclamação coerentes, adequados 
culturalmente, acessíveis e transparentes a todos os interessados, e que 
ofereçam proteção apropriada e que não haja retaliação;

•conheçam  os  riscos  relacionados  à  terra  em  sua  cadeia  de valor e 
limitem negociações àqueles que  demonstrem  aplicar boas práticas e 
normas do setor²;

¹ Práticas de Apropriação de terras não serão aceitas pelo Rabobank.
² Reconhecemos que a capacidade do cliente em atuar em seus fornecedores dependerá da influência que  ele 
possui na cadeia de fornecimento e seu tamanho  quando comparado com outros players.

Políticas Temáticas
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• façam a devida diligência para avaliar a sua exposição a empresas que 
não operem de acordo com as leis e regulamentos;

• cumpram os regulamentos e planos voluntários aplicáveis à cadeia de 
suprimentos do agronegócio sustentável e usem sua influência, 
conhecimento e contatos para tornar esta cadeia mais sustentável;

• monitorem e executem acordos realizados com comunidades e outros
stakeholders;

• sejam transparentes nos casos de disputas de terras e resolução de conflitos.

Povos Indígenas

Reconhecemos que os Povos Indígenas são um grupo especialmente vulnerável
ao considerar as práticas de governança da terra. Quando um cliente se propõe
a localizar um projeto em terras pertencentes a Povos Indígenas, e impactos
adversos são esperados, o Rabobank incentivará os clientes a aderirem às
“melhores práticas aceitas” conforme publicado pela Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e o Peformance Standard 7 da IFC,
sobre os povos indígenas. Espera-se também que os clientes cumpram a
legislação local. Abaixo está uma breve, especificação dos princípios do
Rabobank sobre estas práticas.

• Compensação: espera-se que o cliente ofereça às comunidades indígenas
afetadas uma compensação adequada, juntamente com oportunidades de
desenvolvimento sustentável culturalmente apropriadas.

• Consulta: o cliente realizará um processo de engajamento com as
comunidades afetadas de Povos Indígenas, uma vez que eles são uma
importante parte interessada, com informações muitas vezes consideráveis
de suas terras tradicionais.

• CLPI: quando comunidades de povos indígenas são afetadas pelo projeto
potencial do cliente, o Consentimento Livre, Prévio e Informado dessas
comunidades afetadas precisa ser obtido antes que o projeto possa
prosseguir.

• Fluxos de informação: todos os aspectos que têm potenciais impactos
adversos precisam ser avaliados e documentados, bem como os esforços
para evitar ou minimizar esses impactos. O cliente precisa garantir que as
comunidades afetadas de Povos Indígenas sejam informadas de maneira
culturalmente apropriada e compreensível.
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Políticas setoriais

Indústria Armamentista

Biocombustíveis

Cacau, Café e Algodão

Indústrias Extrativistas

Pesca

Silvicultura

Pecuária

Óleo de Palma

Reciclagem de Navios

Soja

Cana-de-Açúcar



56Política de Sustentabilidade

Política de Indústria Armamentista
Armamentos, geralmente conhecidos como armas, sistemas de
armamento, incluindo componentes específicos, sistemas
parciais, peças sobressalentes, manutenção, operação,
intermediação e e serviços de consultoria, que são projetados

para, e podem ser utilizados em, conflitos armados e representam uma
contribuição significativa para esse fim. Os armamentos podem ser divididos em
dois tipos: armamentos controversos e não controversos. Os armamentos são
normalmente fabricados e adquiridos pelas forças armadas, organizações de
segurança privada ou força policial de um país. É difícil reconciliar a indústria de
armamentos e os direitos humanos, o comércio de armas e a indústria de
armamentos podem levar à violação dos direitos humanos, especialmente em
situações de conflito e em países governados por um regime polêmico.

Nosso compromisso
O foco global do Rabobank é o setor de alimentos e agronegócios. Entretanto, é
essencial termos um posicionamento sobre a indústria armamentista, já que os
negócios deste setor são frequentemente realizadas em conglomerados.

Ao mesmo tempo, o Rabobank reconhece os direitos de defesa de países
democráticos. Portanto, buscamos uma política para indústria de armamentos
baseada no princípio "Não, a não ser que”, que é implementado da seguinte
forma: com base nos valores centrais, o Rabobank abstém-se de facilitar a
indústria de armamentos, com exceção a empresas de armamentos não
controversos ou produtos armamentícios direcionados a regimes não
controversos. O Rabobank distingue sete tipos de armamentos controversos,
especialmente munições de fragmentação, minas antipessoais, fósforo branco
usado em armas incediárias ou munições, munições de urânio empobrecido,
armas biológicas, químicas e nucleares*. Eles são considerados controversos
devido a seus impactos humanitários e/ou grande número de vítimas civis que
causam, muitas vezes por muitos anos após o término do conflito.

*As definições de armamentos controversos são baseadas nas seguintes convenções: Convenção sobre a 
Proibição de Utilização, Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sua Destruição
(Tratado de Otawa, 1997), Convenção sobre a Proibição de Desenvolvimento, Produção e Estocagem de
Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e sua Destruição (1972); Convenção sobre a Proibição
do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Utilização de Armas Químicas e sua Destruição (1993);
Convenção sobre Munições de Fragmentação (Convenção de Oslo, 2008); e o Tratado de Não Proliferação 
(1968).
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Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas 
centrais de sustentabilidade, com relação à indústria de armamentos, nos 
comprometemos a:

• não prestar serviços financeiros a empresas envolvidas com armamentos 
controversos ou com armamentos que possam ser utilizados para fins 
controversos;

• não investir recursos próprios em qualquer atividade vinculada com 
armamentos controversos. Isso também se aplica aos nossos serviços de 
investimento (incluindo gestão de ativos e serviços de consultoria 
relacionados);

• não estar envolvido em regimes controversos, isto é, aqueles sujeitos
tanto a um embargo armamentista e sanções financeiras como restrições
de viagem, conforme imposto pelas Nações Unidas, os Estados Unidos da
América, e/ou da União Européia. Na prática isso significa que o Rabobank:

- não investe em títulos do governo emitidos por estados sujeitos a 
sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e/ou 
União Europeia ou EUA na forma de um embargo de armamentos e 
restrições financeiras e de viagem, tampouco, presta serviços financeiros a 
esses estados e/ou seus bancos centrais;

- não investe em títulos emitidos por empresas envolvidas na produção 
ou comércio de armamentos fornecidos a países sujeitos a sanções 
impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e/ou União 
Europeia e/ou EUA na forma de um embargo de armamentos e restrições 
financeiras e de viagem;

• impõe (quando requerido) as mesmas restrições sobre estados – e 
empresas associadas – que não estejam sujeitas às sanções acima mas 
que sejam considerados de maior risco de conflitos armados e/ou de 
violação dos direitos humanos.
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O que esperamos de nossos clientes
Quando forem prestados serviços financeiros a empresas envolvidas com 
armamentos não controversos, além de cumprir toda legislação e 
regulamentos aplicáveis, as expectativas que temos com o 
desenvolvimento sustentável do cliente, e aqueles destacados em nossas 
outras políticas de sustentabilidade, o cliente deve também atender aos 
seguintes critérios:

• nos casos referentes à exportação de mercadorias para fins militares e 
bens de dupla utilização, o exportador deve deter uma licença de
exportação apropriada;

• não deverá ter quaisquer relacionamentos comerciais com 
intermediários, pois isso pode ocultar o propósito final do financiamento 
e a utilização final dos produtos;

• deve-se considerar o aumento das tensões e sempre levar em conta o 
critério de estabilidade: o banco deve se assegurar que a possível 
utilização dos armamentos em hipótese alguma provocará conflitos ou 
contribuirá para o aumento de tensão e, dessa forma, ter um impacto 
negativo sobre a paz, segurança e estabilidade da região.
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Política de Biocombustíveis
Biocombustíveis são derivados de matéria prima
viva ,como cana-de-açúcar, soja, óleo de palma ou produtos 
de madeira. Embora as matérias primas para produção de 
biocombustíveis possam variar, a maioria delas tem em

comum diversos impactos adversos, tais como:

• danos sociais e ecológicos causados na produção e processamento de 
biomassa/matéria prima (erosão do solo, poluição, esgotamento de
água, resíduos agroquímicos);

• diminuição do acesso a alimentos (humano e animal) devido aos maiores 
preços de mercado e diminuição de áreas cultivávei;

• deslocamento geográfico da fonte de biomassa, com consequências 
negativas em termos ecológicos, econômicos e sociais.

Nosso compromisso
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas 
centrais de sustentabilidade, com relação à biocombustíveis, nos 
comprometemos a:

• incentivar os clientes a implementar boas práticas do setor como, por
exemplo, estabelecer um sistema de monitoramento e rastreabilidade, para
identificar combustíveis de origem sustentável;

• incentivar os clientes produtores de biocombustíveis a utilizar: culturas não 
comestíveis, resíduos, material celulósico não alimentar, material 
lignocelulósico e algas, assim como plantas não irrigadas cultivadas em 
zonas áridas que agem contra a desertificação;

• apoiar a produção de insumos que ofereçam claros benefícios adicionais
às comunidades locais como, por exemplo, oportunidades de subsistência, 
segurança energética, e estabilidade econômica e social;

• incentivar a transparência das empresas com relação à produção e 
fornecimento, e também sobre seus planos para aumentar a produção de 
biocombustíveis sustentáveis.
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O que esperamos de nossos clientes
O Rabobank está convencido de que as indústrias de  biocombustíveis podem 
se tornar mais sustentáveis por meio do uso de novas tecnologias e melhoria de 
técnicas de gestão, em conjunto com a atenção às condições do trabalho e dos
funcionários. Nossos clientes incluem Usinas de biocombustível   que utilizam de 
matérias primas próprias e  empresas produtoras de matérias-primas. Além de 
nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas centrais de 
sustentabilidade, esperamos que todos os nossos clientes ativos na indústria de 
biocombustíveis:

• cumpram a legislação nacional e internacional vigente;

• considerem impactos adversos dos insumos adquiridos;

• tenham uma política que garanta a obtenção dos insumos de empresas
que estejam aderentes às nossas Políticas de Óleo de Palma, Cana-de-
Açúcar e Silvicultura;

• não produzam biocombustíveis e outros biolíquidos que contenham 
matéria-prima obtida de terra com alto estoque de carbono;

• respeitem áreas de alto valor de biodiversidade e turfeiras;

• produzam biocombustíveis (bioenergia sustentável) que ofereçam
benefícios claros em relação às emissões de GEE, após considerar
todo o ciclo de vida da matéria-prima do cultivo e produção e
utilização quando comparado ao ciclo do combustível fóssil, onde os
recursos naturais são usados de maneira mais eficiente e otimizada;

• assegurem da melhor forma possível que a produção da biomassa/insumo 
utilizados nos biocombustíveis não utiliza a terra destinada à cultura de 
produtos para alimentação humana e pecuária quando houver indícios de 
insegurança alimentar local.

• promovam a cooperação internacional, bem como o diálogo entre as partes 
interessadas, com especial ênfase nas comunidades locais.
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Política de Cacau, Café e Algodão
Cacau, café e algodão são produtos em forma de semente, 
processados e utilizados em produtos de consumo  como por 
exemplo, bebidas,  alimentos e vestuário. Os possíveis impactos 
adversos associados à produção dos três produtos são:

• condições precárias de trabalho e emprego, incluindo trabalho forçado, 
escravo e infantil;

• desmatamento e conversão de habitats naturais em áreas agrícolas que 
resultem na perda da biodiversidade;

• erosão e degradação do solo;

• utilização inapropriada e/ou inadequada de agroquímicos;

• poluição do solo e da água superficial;

• gestão irresponsável  da água;
• poluição decorrente de processamento de resíduos;
• preocupações sobre a situação econômica e de subsistência de 

pequenos produtores.

Nossos compromissos
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, com relação a cacau, café e algodão, 
nos comprometemos a:

• incentivar o uso de boas práticas e princípios do setor, incluindo um 
sistema de monitoramento e rastreabilidade, para identificar produtos 
obtidos de forma sustentável. Exemplos de boas práticas incluem, mas 
não se limitam:

- Ao plano de Ação da World Cocoa Foundation’s, uma estratégia para o 
setor do cacau.

- A filiação na iniciativa 4C para o setor cafeeiro 

- A filiação na Better Cotton Initiative  (BCI) para o setor do algodão.

• incentivar a gestão responsável da água;
• incentivar o respeito às normas de meio ambiente, biodiversidade, 

direitos humanos e trabalhistas;
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• incentivar as empresas a serem transparentes com relação à sua atual
produção e fornecimento, e seus planos para aumentar a produção e
originação sustentável;

O que esperamos de nossos clientes
O Rabobank está convencido de que é possível alcançar a sustentabilidade
nas indústrias de cacau, café e algodão. Além de nossa Política de
Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas centrais de
sustentabilidade, esperamos que todos os nossos clientes na indústria de
cacau, café e algodão:

• não causem desmatamento;

• tenham uma política de compras em vigor que averigue as questões de 
sustentabilidade para produção;

• utilizem práticas que mantenham e melhorem a estrutura e a fertilidade do 
solo e previnam a erosão e a degradação;

• utilizem, apliquem e armazenem agroquímicos de forma responsável;

• tomem medidas adequadas para assegurar a qualidade e a quantidade de 
água superficial e subterrânea;

• tomem medidas para diminuir os impactos ambientais de subprodutos por 
meio de redução, reutilização e reciclagem de lixo;

• apliquem boas práticas de governança que atendam a nossa política de 
governança da terra.



63 Políticas Setoriais

Política de Indústrias Extrativistas
As atividades das indústrias extrativistas envolvem a extração de
matérias-primas, a remoção de metais, minerais, agregados,
petróleo e gases do solo. Os processos extrativistas incluem

mineração, dragagem, extração e perfuração. Os recursos extraídos são 
processados e produzidos de diferentes formas e são utilizados em diversos 
produtos.

Os possíveis impactos adversos das indústrias extrativistas são:

• condições precárias de trabalho e emprego;
• conflitos com povos indígenas e comunidades locais, incluindo rupturas 

culturais e impactos específicos a maneira comovivem;

• conversão de habitats naturais que resulte em perda da biodiversidade, de 
terras e diminuição da capacidade de subsistência de comunidades locais e 
daquelas diretamente atingidas pelas operações;

• poluição das águas subterrâneas e superficiais, do ar, solo e resíduos sólidos;

• grandes quantidades de emissões de GEE e impactos relacionados à 
mudança climática;

• receitas que não contribuam para o progresso econômico e social do país e 
comunidades locais devido à falta de responsabilidade e transparência;

• receitas geradas a partir de matérias-primas extraídas de áreas de conflitos 
armados e utilizadas para financiar milícias (minerais de conflito).

Nossos compromissos
O Rabobank está convencido de que as indústrias extrativistas podem se tornar 
mais sustentáveis por meio da utilização de novas tecnologias e técnicas 
melhoradas de gestão em conjunto com a atenção às condições do trabalho e 
emprego. Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, com relação a indústrias extrativistas, nos 
comprometemos a:

• incentivar os clientes a serem transparentes com relação a suas políticas de 
sustentabilidade e desempenho de acordo com as diretrizes internacionais 
para elaboração de relatórios e sobre o impacto de suas operações sobre 
mudança climática;

• incentivar os clientes a adotar as boas práticas promovidas por meio de 
documentos e relatórios de orientação (como os Princípios Voluntários
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sobre Segurança e Direitos Humanos), entre eles: garantir condições
trabalhistas suficientemente seguras e saudáveis e fornecer remuneração
digna aos funcionários;

• incentivar os clientes a ter políticas vigentes, a fim de assegurar que todas 
as mercadorias venham de empresas operadas de forma legal;

• incentivar os clientes a utilizar métodos de extração e produção mais 
eficientes em termos de energia , por exemplo, usinas parcialmente operadas 
com energia solar;

• encorajar os clientes a estender as discussões sobre questões sensíveis aos

stakeholders que não estejam atrelados a questões comerciais;

• não financiar a exploração e produção de gás de xisto ou outros recursos 
naturais fósseis não convencionais;

• em geral, não fornecer financiamento a clientes envolvidos na extração/
mineração, transporte, produção, processamento ou refino de produtos da
indústria extrativista.

Com relação a recursos naturais fósseis não convencionais, nos comprometemos 
também a:
• não financiar ou prover serviços financeiros especificamente desenhados à 

produção e exploração  de recursos naturais fósseis não convencionais, 
enquanto os impactos e riscos à sociedade, aos nossos clientes e ao banco
não sejam suficientemente mitigados por meio de testes práticos, supervisão 
regulatória e por relatórios científicos que validem quais os impactos previstos,  
todos acompanhados por um diálogo transparente e democrático e que 
apresente resultado positivo;

• atender nossos clientes da forma mais responsável possível dentro da 
legalidade, reconhecendo que, conforme a jurisdição em que estejam, nossos 
clientes podem não ter controle sobre a exploração e produção dos recursos 
naturais fósseis não convencionais presentes em suas propriedades, ou nas 
proximidades;

• permanecer atualizados das novas percepções e revisar nossa posição quando 
considerarmos apropriado.
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O que esperamos de nossos clientes
A maioria de nossos clientes nas indústrias extrativas é de traders e 
fornecedores porém existem outras atividades como transporte via dutos, 
armazenamento em tanque, mistura, refino e geração de energia elétrica, 
fabricantes, atacadistas e varejistas. Além de nossa Política de 
Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas centrais de 
sustentabilidade, esperamos que todos os nossos clientes ativos nas 
indústrias extrativistas:

• planejem, negociem e operem com o intuito de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável (restaurando áreas afetadas e desativando 
instalações offshore);

• foquem na melhoria contínua do desempenho ambiental das operações 
com base em objetivos definidos, a fim de prevenir ou mitigar impactos 
ambientais adversos, incluindo, entre outros, poluição do ar e da água, 
armazenamento e descarte de resíduos, emissões de GEE, utilização de 
materiais e resíduos perigosos;

• evitem operações em áreas nacionais ou internacionais legalmente 
protegidas ou preservadas com concentração significativa de valores de 
biodiversidade;

• abstenham-se de corrupção e reportem pagamentos e receitas e os 
progressos obtidos para atingir metas concretas de sustentabilidade;

• abstenham-se de atividades que possam afetar negativamente a 
subsistência de pequenos produtores e comunidades locais;

• tomem medidas adequadas para salvaguardar a qualidade e a quantidade 
de água subterrânea e superficial;

• tenham uma política de compra que atente para as questões relacionadas 
à sustentabilidade na mineração;

• utilizem forças de segurança devidamente treinadas na proteção pública em 
linha com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos;

• tenham uma declaração referente à prevenção de “minerais de conflito”, 
ao operar na mineração de Tântalo ou Coltan (tantalita e columbita), 
Estanho (Cassiterita), Tungstênio (Volframita) e Ouro;

• apliquem boas práticas de governança da terra que estejam em linha com
nossas políticas.
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Política de Pesca 
Pesca envolve atividades que levam à criação e/ou captura de seres 

aquáticos como peixes, crustáceos, moluscos e plantas. Pode
envolver captura selvagem (vida marinha retirada do meio selvagem) e 
aquicultura (criação de peixes, que ocorre em condições controladas).

Os principais impactos adversos são:

• poluição de água superficial;

• perda de biodiversidade;

• o esgotamento da população animal;
• captura e comércio de espécies ameaçadas de extinção;
• métodos de pesca não sustentáveis;

• perda de recursos que garantam a subsistência da comunidade local;

• condições trabalhistas precárias;
• segurança alimentar.

Nosso compromisso
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, com relação à captura selvagem, nos 
comprometemos a:

• incentivar os nossos clientes a serem transparentes sobre sua atual 
produção e aquisições de pescado e também sobre seus planos para 
aumentar a parcela de peixe obtido de forma sustentável;

• incentivar os nossos clientes a implementar boas práticas do setor como, 
por exemplo, estabelecer um sistema de monitoramento e 
rastreabilidade, para identificar ração de origem sustentável para peixe, 
utilizar navios com maior eficiência energética, garantir condições de 
trabalho seguras, e fornecer remuneração adequada a seus funcionários;

• incentivar os clientes de aquicultura a procurar alternativas para o óleo de 
peixe e farinha de peixe utilizados na ração e a serem transparentes sobre 
sua atual produção também sobre seus planos para aumentar a parcela 
de peixe obtido de  forma sustentável;

• recomendar que os clientes rastreiem a matéria prima selvagem e seu 
transporte até suas origens, para evitar que adquiram espécies em perigo 
e ameaçadas de extinção e se envolverem em problemas relacionados à 
questão trabalhista e infração de direitos humanos.
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O que esperamos de nossos clientes
O Rabobank está convencido de que a pesca sustentável é possível. Devido aos
diferentes processos envolvidos na operação em aquicultura, processamento de
frutos do mar e negócios de pesca selvagem, temos expectativas diferenciadas
para os clientes em suas diversas atividades. Esperamos que todos os nossos
clientes evitem sempre a pesca ilegal e não regulamentada, e atividades
relacionadas.

Aquicultura
O Rabobank encorajará os clientes a aderir às “boas práticas aceitas”, conforme 
publicado pelas diretrizes da IFC sobre a aquicultura, no documento: Improving
Animal Walfare in Livestock Operations (Melhorando o bem estar animal na 
pecuária.
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas
centrais de sustentabilidade, esperamos que os clientes que operam nos
negócios de aquicultura:

• tomem medidas para se tornar certificado sob um esquema confiável, por 
exemplo o padrão do Conselho de Administração Aquática (ASC) para a 
piscicultura sustentável ou as Melhores Práticas Aquáticas (BAP);

• tomem medidas adequadas para salvaguardar a qualidade e a disponibilidade
das águas superficiais e subterrâneas;

• tomem medidas adequadas para reduzir os danos ao introduzir espécies não 
nativas ou alteradas geneticamente nos ecossistemas aquáticos;

• comprem alimentos de fornecedores confiáveis que tenham uma abordagem 
responsável na obtenção de matérias-primas;

• façam avaliações de impacto social e ambiental antes de estabelecer novas
operações de aquicultura, e incorporem os resultados no planejamento, na
gestão e nas operações;

• apliquem as normas de segurança alimentar e rastreiem as origens das 
matérias primas e as técnicas utilizadas na aquicultura;

• apliquem boas práticas de governança da terra que estejam em linha com 
nossas políticas.
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Processamento de Frutos do Mar

Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e nossas principais
políticas de sustentabilidade, esperamos especificamente que os clientes
que operam no negócio de processamento de frutos do mar:

• evitem trabalhar com peixes de pesca ilegal ou não-regulamentada;

• assegurem boas condições de trabalho em seus negócios;

• assegurarem que não haja trabalho infantil ou trabalho escravo em nenhuma
parte de sua cadeia de suprimento;

• estabeleçam, com o melhor de suas habilidades, melhor rastreabilidade na
cadeia de suprimentos;

• apliquem normas de segurança alimentar.

Captura Selvagem

Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas políticas 
centrais de sustentabilidade, esperamos que os clientes que operam nos 
negócios de captura selvagem:

• tomem medidas para se certificarem em um sistema confiável como, por
exemplo, norma de pesca sustentável do Marine Sterwardship Council (MSC);

• tenham uma política de compras que verifique às questões de sustentabilidade
para o setor pesqueiro;

• conduzam a pesca de forma que não leve à sobrepesca ou esgotamento e que
comprovadamente contribua para a recuperação de populações que estejam
esgotadas;

• utilizem métodos de captura que reduzam o impacto para outras espécies
marinhas e/ou habitats e evitem a captura de espécies não desejadas;

• apliquem boas práticas de governança da terra que estejam em linha com 
nossas políticas.
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Política de Silvicultura
Silvicultura é a prática de criar, gerenciar, usar, conservar,
reparar e cuidar das florestas. Também inclui todas as outras
partes da cadeia de suprimentos, como produtos finais da
silvicultura. É praticado em habitats naturais e plantações. Os
possíveis impactos adversos associados ao setor, incluem:

• desmatamento de florestas primárias em zonas temperadas, boreais e 
tropicais, que resultem em impactos negativos irreversíveis  ao meio 
ambiente;

• antropização de áreas preservadas ou protegidas;
• conversão de habitats naturais que resulte em perda de biodiversidade;
• comércio de madeira de origem ilícita ou desconhecida;

• madeira de espécies ameaçadas de extinção e comércio de madeira para 
abastecer áreas de conflitos armados;

• disputas sobre posse e utilização da terra;
• tratamento precário e violações dos direitos dos povos indígenas e 

comunidades locais;

• grandes emissões de GEE e outros impactos negativos relacionados às 
mudanças climáticas, devido a incêndios florestais e limpeza ou 
degradação de turfa;

• erosão de terra;
• poluição.

Nosso compromisso
O Rabobank está convencido de que a silvicultura sustentável é possível. 
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, com relação à silvicultura, nos 
comprometemos a:

• apoiar e promover sistemas de certificação do Forest Stewardship 
Council (FSC) e o Programme for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC).
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O que esperamos de nossos clientes
Nossos clientes estão envolvidos no cultivo e colheita de madeira, de plantações
industriais de árvores e áreas florestais, em zonas temperadas, boreais e tropicais.
Incluem também traders, fornecedores de madeira, empresas carvoeiras, e de
celulose e papel. Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as
nossas políticas centrais de sustentabilidade, esperamos que todos os nossos
clientes ativos na indústria de silvicultura:

• certifiquem a empresa e seus produtos, no sistema do FSC ou um dos
sistemas de certificação nacional do PEFC;

• tenham uma política de compra que atente para as questões
relacionadas à silvicultura sustentável.

• evitem o uso descontrolado e ilegal de incêndios florestais para 
desmatar floresta;

• estabeleçam um sistema de rastreabilidade documentado;
• aumentem progressivamente o volume de madeira em suas cadeias

de suprimento, proveniente de unidades florestais certificadas pelo
FSC ou certificação nacional do PEFC como proporção do volume total

Para os clientes que ainda não sejam certificados pelo FSC ou PEFC, 
esperamos que:

• comprometam-se a conseguir a certificação ou verificação dos critérios da FSC
ou de um dos sistemas de certificação nacional da PEFC;

• abstenham-se do desmatamento de florestas primárias ou pântanos em zonas
temperadas, boreais e tropicais;

• adotem práticas sustentáveis de gestão de florestas que evitem impactos 
negativos sobre o meio ambiente;

• estabeleçam um sistema de rastreabilidade documentado;

• evitem incêndios florestais descontrolados e ilegais para limpeza da área;

• abstenham-se da colheita e comércio de madeira de espécies 
ameaçadas de extinção que sejam protegidas pelo CITES, sem as 
licenças necessárias;

• apliquem boas práticas de governança da terra que estejam em linha com
nossas políticas.
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Política de Pecuária
Pecuária é a criação de animais como vacas, porcos, 
ovelhas e galinhas. Essa atividade fornece carne, leite, 
ovos, lã e couro.

Os tipos de pecuária são: intensiva (confinamento), extensiva (a pasto) e 
orgânica (a pasto, sem utilização de antibióticos e fertilizantes artificiais ou 
pesticidas sobre a pastagem). Os possíveis impactos adversos deste setor 
são, por exemplo: esgotamento de recursos naturais, bem-estar do animal, 
emissões de GEE, riscos à saúde humana, e impactos socioambientais 
provenientes da mudança no uso da terra.

Nosso compromisso
O Rabobank deseja contribuir com o setor da pecuária que seja 
ambientalmente e economicamente sustentável e que possua amplo 
apoio público. Temos significativos interesses comerciais globais na 
pecuária que seja sustentável assim como suas cadeiras de valor.
Pretendemos aumentar o financiamento do setor pecuário, para atingir 
nosso objetivo de se tornar um banco global líder no agronegócio.

Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e as nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, com relação à pecuária, nos 
comprometemos a:

• aumentar a conscientização e apoiar seus clientes a fazer as escolhas 
certas e facilitar sua evolução em direção a uma operação mais 
sustentável;

• apoiar a inovação ao prestar suporte a iniciativas que contribuam para 
setor de pecuária sustentável através do compartilhamento de 
informações e do fornecimento de produtos e de financiamento;

• dialogar com autoridades e ONGs para a contribuir com uma forma 
de negócio mais sustentável;

• incentivar todos os nossos clientes a fazerem a transição para 
sistemas de alojamento sem gaiolas para galinhas poedeiras, e 
sistemas de alojamento de grupos para porcas até 2025;

• respeitar a cultura e os costumes dos países onde operamos e ajustar
as metas de acordo, com base no que for viável, porém sempre com
esforços focados em aumentar a sustentabilidade.
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O que esperamos de nossos clientes
Os clientes do setor de pecuária possuem diversas operações, as quais 
incluem desde pequenos produtores até empresas globais líderes no 
ramo. Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e de nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, esperamos que todos os nossos 
clientes ativos do setor de pecuária:

• produzam carne e produtos lácteos a preços acessíveis e de forma 
eficiente para atender à crescente demanda global;

• obtenham uma lucratividade aceitável e tenham capacidade para lidar 
com a crescente volatilidade dos mercados de insumos e de produção;

• preservem as condições de vida do gado, assegurando espaço suficiente para 
cada animal, sempre considerando as melhores práticas *;

• preferencialmente não transportem gado por período maior que 8 horas, e 
atenderam aos requisitos de nossos padrões de política de bem-estar animal;

• fabriquem produtos seguros, que utilizem insumos produzidos de forma 
sustentável, incluindo:

- emissões mínimas de minerais, metais e GEE originados de animais,
adubo, fertilizantes e produtos químicos;
- uso responsável de antibióticos, hormônios, aditivos promotores de
crescimento, medicamentos e outros produtos químicos;
- Práticas de pastagem que não impactem negativamente a biodiversidade e 
o habitat natural;
- o uso de rações produzidas de forma sustentável.

• considerem a disponibilidade de recursos locais, mais 
especificamente, a terra, a água, o capital, a mão de obra, o 
conhecimento, condições climáticas e a infraestrutura, além dos 
impactos adversos do transporte (custos, poluição, bem-estar animal). 
Encorajamos nossos clientes a produzir de maneira mais sustentável 
possível;

*- para frango de corte máximo de 30kg/m²

- para vacas leiteiras 13,2/m² por animal

- para porcas 2,25/m² por animal
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• mantenham um relacionamento positivo com a comunidade local e com a 
sociedade em geral, minimizando os impactos nas as áreas vizinhas e 
assegurando a permissão para produzir na localidade;

• tratem os animais de forma responsável, e de acordo com a nossa política 
de bem-estar animal;

• sejam transparentes com os consumidores e cidadãos, e sejam capazes 
de se adaptar a novas exigências.
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Política de Óleo de Palma

O óleo de palma é o óleo vegetal mais utilizado no mundo, e
sua demanda continua crescendo. Entretanto, os fabricantes
que não lidam com os impactos adversos de forma eficaz
podem causar prejuízos ecológicos e sociais graves, e por

consequência criar riscos significativos para o negócio. Os potenciais 
impactos adversos geralmente associados à produção de óleo de palma são:
• o desmatamento e a conversão de habitats naturais em áreas agrícolas

que resultem na perda da biodiversidade;

• alterações em áreas preservadas ou protegidas;

• níveis elevados de emissões de GEE e impactos relacionados às 
alterações climáticas, causados por queimadas ou derrubada de 
vegetação;

• disputas de propriedade ou uso da terra;

• tratamento indevido e violação de direitos de povos indígenas 
e de comunidades locais;

• condições de trabalho e emprego inadequadas;
• erosão e degradação do solo;
• poluição de águas subterrâneas e superficiais.

Nosso compromisso
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e de nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, com relação ao óleo de palma, nosso 
compromisso envolve:

• apoiar e promover a Mesa Redonda do Óleo de Palma Sustentável 
(RSPO) e seu sistema de certificação;

• estimular os clientes a aumentar gradualmente o volume de óleo 
de palma certificado na RSPO de suas cadeias de suprimentos.

O que esperamos de nossos clientes
O Rabobank acredita na produção sustentável de óleo de palma. Nossos 
clientes são produtores, usinas, traders, transportadoras, processadores, 
fabricantes, atacadistas e varejistas.
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Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e de nossas
políticas centrais de sustentabilidade, esperamos que todos os nossos
clientes ativos do setor de óleo de palma:
• comprometam-se a atender os critérios da RSPO;

• comprometam-se a obter a certificação RSPO ou aplicar gradualmente 
seus critérios da RSPO através de um plano de ação;

• não se envolvam em atividades de óleo de palma em áreas de florestas
primárias, áreas nacionais ou internacionais legalmente protegidas ou
preservadas, ou qualquer área onde existam exigências de manutenção de
valores elevados de conservação em vigor desde 7 de outubro de 2001;

• não tenham atividades em áreas com conflitos de terras;

• adotem uma política de compras que considere as questões de 
sustentabilidade na produção de óleo de palma;

• apliquem boas práticas de governança fundiária que atendam à 
nossa política de governança fundiária, inclusive respeitando o 
direito ao consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) dos 
povos indígenas.

Em relação aos clientes que ainda não obtiveram a certificação RSPO, 
esperamos, que eles:

• tornem-se membros da RSPO;

• demonstrem a legalidade de suas operações e respeitem todas as leis 
e regulamentos nacionais e internacionais, bem como os padrões 
mínimos do setor e outras exigências estatutárias;

• adotem uma política de compras que considere as questões de 
sustentabilidade na produção de óleo de palma;

• envolvam stakeholders possivelmente afetados, antes de estabelecer novas 
operações (processo de consentimento livre, prévio e embasado);

• demonstrem claramente o título de propriedade da terra, e que não haja 
disputa pelo uso da terra ou a possibilidade de reivindicação de direitos 
pela população local;

• não plantem em áreas onde a a vegetação tenha sido eliminada por 
meio de queimadas;
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• evitem estabelecer plantações em terrenos íngremes, e /ou solos 
marginais ou frágeis;

• apliquem boas práticas de governança da terra que estejam em linha 
com nossas políticas;

• não se envolvam em operações de óleo de palma em áreas designadas 
como floresta primária, áreas legalmente protegidas ou preservadas, 
nacionais ou internacionais, ou em qualquer área necessária para 
manter valores de conservação elevados desde 7 de outubro de 2001;

• comprometam-se a alcançar nenhum desmatamento, sem turfa, sem 
exploração (NDPE);

• apliquem boas práticas de governança fundiária que atendam à nossa 
política de governança fundiária, inclusive respeitando o direito ao 
Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) dos Povos Indígenas.
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Política de Reciclagem de Navios
A reciclagem de navios consiste na demolição e reciclagem de 

de navios, embarcações, sistemas para aplicações offshore e
materiais de navegação. Os possíveis impactos adversos associados à 
reciclagem de navios são:

• atividades executadas em praias sob condições inadequadas de 
monitoramento, usando métodos conhecidos como “beaching” ou 
“slipway”, ou quando as medidas de saúde e segurança forem 
desrespeitadas;

• emissão de substâncias perigosas e de materiais de navios (inclusive 
amianto e PCBs) pode afetar espécies vegetais e animais, ecossistemas, 
recursos naturais e comprometer os meios de subsistência de 
comunidades locais;

• acidentes, doenças e outras condições médicas causadas por condições 
de trabalho insalubres e perigosas.

Nosso compromisso
O Rabobank está ciente de que a reciclagem de navios pode ter impactos 
negativos para os seres humanos e o meio ambiente. Além de nossa 
Política de Desenvolvimento Sustentável e de nossas políticas centrais de 
sustentabilidade com relação à reciclagem de navios, nosso compromisso 
envolve:

• promover atividades responsáveis de navegação offshore e de reciclagem 
de navios;

• promover a cooperação entre as empresas, governos e stakeholders;

• promover as melhores práticas de reciclagem sustentável de navios;
• promover a conscientização das empresas, funcionários e comunidades

sobre os riscos econômicos, sociais e ambientais inerentes à reciclagem
de navios;

• estimular   uma   economia   circular   e   contribuir   para   a   utilização   de
embarcações que respeitem o meio ambientalmente, que utilizem recursos 
de forma eficiente, e que sejam planejadas para facilitar a reciclagem.
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O que esperamos de nossos clientes
O Rabobank acredita que os governos e a iniciativa privada são responsáveis por 
contribuir contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a a administração 
dos riscos associados à indústria naval.Por outro lado, a reciclagem responsável de 
navios contribui para a forma de economia circular e para o aumento da riqueza e 
do bem-estar das comunidades.

Nossos clientes incluem empresas envolvidas na construção, uso, venda e reciclagem 
de navios, ou embarcações e sistemas offshore. Além de nossa Política de 
Desenvolvimento Sustentável e de nossas políticas centrais de sustentabilidade, nós 
esperamos que todos os clientes que atuem com navios, ou embarcações e sistemas 
offshore com massa bruta acima de 500 toneladas:

• cumpram os Padrões de Reciclagem de Navios Responsáveis (RSRS)

• adotem da abordagem proativa e invistam na sustentabilidade de suas cadeias 
de valor;

• comprovadamente evitem ou reduzam os riscos relacionados à reciclagem de 
navios;

• adotem práticas de aperfeiçoamento de reciclagem de navios e evitem causar 
prejuízos ao meio ambiente, aos seus funcionários e às comunidades locais;

• evitem processos e procedimentos (inclusive os métodos de “beaching” ou 
“slipway” mencionados acima) que causem impactos socioambientais negativos 
da reciclagem de navios;

• respeitem todos os regulamentos aplicáveis, inclusive:

-Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e seu Descarte (“Convenção de Basileia”) das Nações Unidas. 
Quaisquer negociações realizadas com a finalidade de evitar as disposições da 
Convenção de Basileia, são consideradas inaceitáveis, e a empresa deverá 
comprovar adequadamente a sua conformidade;

-Convenção Internacional para a Reciclagem Segura e Ambientalmente 
Adequada de Navios (“Convenção de Hong Kong”) da Organização Marítima 
Internacional da Organização das Nações Unidas;
-Segurança e Saúde no Desmanche de Navios: Diretrizes para os Países
Asiáticos e a Turquia da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
da Organização das Nações Unidas;

-os regulamentos emitidos pela Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE);

- Regulamento de Reciclagem de Navios da União Européia, e outros.
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Política de Soja

A soja é um grão e pode ser utilizada como um substituto da
proteína animal. Cultivada em grandes extensões, pode estar
associada aos seguintes impactos adversos:

• desmatamento, que ocasione erosão e degradação do solo;
• desmatamento e conversão de habitats naturais em áreas agrícolas 

que resultem na perda da biodiversidade;
• alterações de áreas preservadas ou protegidas;
• elevadas emissões de GEE causados por queimadas ou supressão vegetal;
• disputas pela propriedade ou uso da terra;
• tratamento indevido e violação de direitos de povos indígenas 

e de comunidades locais;
• condições de trabalho inadequadas;
• processamento indevido de terras aráveis;

• uso irresponsável de água doce, especialmente em ambientes sujeitos à 
escassez de água;

• poluição de águas subterrâneas e superficiais.

Nosso compromisso
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e de nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, com relação à soja, nosso 
compromisso envolve:
• estimular o uso das melhores práticas e princípios do setor;
• estimular o uso responsável da água;
• estimular o respeito ao meio ambiente, à biodiversidade, aos direitos 

humanos e às leis trabalhistas;
• recomendar que os clientes aumentem proporcionalmente o volume de 

soja produzida de forma sustentável, em suas cadeias de suprimentos (por
exemplo, com base nos princípios e critérios da Mesa Redonda sobre Soja
Responsável (RTRS).
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O que esperamos de nossos clientes
O Rabobank acredita na produção sustentável de soja. Nossos clientes são 
produtores, indústrias, traders, processadores, fabricantes, atacadistas e 
varejistas. Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e de 
nossas políticas centrais de sustentabilidade, esperamos que todos os 
nossos clientes ativos do setor:

• sejem capazes de mostrar a legalidade de suas operações e cumprir 
todas as leis e regulamentos locais, nacionais e internacionais 
ratificados;

• operem de acordo com as melhores práticas e princípios para uma 
produção responsável, como, por exemplo, os critérios da RTRS ou os 
Critérios de Basileia para a Produção Responsável de Soja;

• tenham uma política de compras que atenda às questões de 
sustentabilidade para a produção de soja;

• estabeleçam melhor rastreabilidade, na cadeia de suprimentos;

• não produzam soja em áreas de florestas primárias, áreas 
nacionalmente ou internacionalmente protegidas por lei ou qualquer 
área com alto valor de conservação (High Conservation Value Area-
HCVA) que tenha sido estabelecida após 28 de Maio de 2009,que é a 
data de corte do padrão data limite das normas da RTRS;

• não cultivem em áreas onde a a vegetação foi eliminada por meio de 
queimadas;

• usem técnicas de produção que conservem e aumentem a fertilidade do 
solo e evitem a erosão;

• avaliem impactos socioambientais antes de estabelecer novas 
plantações, e incorporem os resultados em suas operações;

• preservem a qualidade e a quantidade da água subterrânea e superficial;

• adotem práticas de negócio sustentáveis que evitem plantações em 
solos pobres ou frágeis, em margens de rios, e em reservatórios de 
água;

• reduzam os impactos negativos de produtos fitossanitários, ao 
meio ambiente e à saúde;

• possuam o registro de aplicação, monitoramento, manuseio e 
armazenagem de agroquímicos bem como da coleta e o descarte 
de resíduos e embalagens vazias;

• esforcem -se para contribuir para o desenvolvimento e bem-estar 
das comunidades locais

• apliquem boas práticas de governança da terra que estejam em linha 
com nossas políticas.
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Política de Cana de Açúcar
O principal produto da cana-de-açúcar é a sacarose, um
líquido que fica armazenado na haste da planta. Este açúcar
é extraído e processado para uso na produção de
alimentos, plásticos e e biocombustíveis.

Os potenciais impactos adversos associados à sua produção são:

• condições de trabalho e emprego inadequadas;

• poluição de águas subterrâneas e superficiais;

• uso irresponsável de água doce, especialmente em ambientes com 
escassez de água;

• erosão e degradação do solo;
• o desmatamento e a conversão de habitats naturais em áreas agrícolas que 

resultem na perda da biodiversidade;

• poluição do ar gerada na colheita e no processamento.

Nosso compromisso
Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e de nossas
políticas centrais de sustentabilidade, com relação à cana-de-açúcar,
nosso compromisso envolve:

• estimular a transparência de nossos clientes sobre sua produção
atual e seus planos para expandir a produção sustentável (por
exemplo, obter a certificação Bonsucro);

• estimular a transparência de nossos clientes sobre seus planos de 
aumentar a aquisição de cana-de-açúcar sustentável;

• estimular o uso de boas práticas, tais como o uso da rastreabilidade 
para identificar a cana-de-açúcar de origem sustentável;

• estimular nossos clientes a adotar boas práticas agrícolas, sociais e de 
gestão ambiental;

• estimular nossos clientes a operar sob condições de trabalho 
seguras e saudáveis que impulsionem o aumento do lucro;

• estimular nossos clientes a melhorar o desempenho sustentável 
das comunidades locais;

• estimular nossos clientes a usar a água de forma responsável e conservar 
sua qualidade.
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O que esperamos de nossos clientes
O Rabobank acredita na produção sustentável de cana-de-açúcar. Nossos 
clientes incluem produtores, colhedores, usinas, traders, processadores, 
fabricantes de alimentos e bebidas, e varejistas.

Além de nossa Política de Desenvolvimento Sustentável e de nossas 
políticas centrais de sustentabilidade, esperamos, que todos os nossos 
clientes do setor de cana-de-açúcar:

• usem práticas que mantenham e aumentem fertilidade do solo e 
evitem erosão e degradação;

• tomem as medidas adequadas para proteger e preservar a qualidade 
e a quantidade da água subterrânea e superficial;

• conduzam análises de impacto socioambiental antes de estabelecer 
novas plantações ou operações;

• comprometam-se a obter certificações sustentáveis, tais como a Bonsucro;

• não utilizem a queima como prática de supressão de vegetação;
• possuam o registro de aplicação, monitoramento, manuseio e 

armazenagem de agroquímicos bem como da coleta e o descarte 
de resíduos e embalagens vazias;

• tenham uma política de compras que busque atender às questões 
de sustentabilidade para a produção de cana-de-açúcar;

• apliquem boas práticas de governança da terra que estejam em linha
com nossas políticas.
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Lista de Atividades Restritas
A lista de exclusões define os setores ou clientes que não se 
enquadram no perfil do Rabobank. Esta lista se baseia nas políticas do 
Rabobank e na lista de exclusões do IFC. O Rabobank não pretende 
trabalhar com partes envolvidas nas atividades listadas abaixo:

• desenvolvimento, produção, comércio, marketing, vendas, distribuição,
transporte e manutenção de armas e munições controversas: munições
cluster, minas antipessoal, armas biológicas, químicas, armas nucleares,
fósforo branco usado em armas incendiárias ou munições, munições de
urânio empobrecido;

• compra de equipamentos de uso florestal (desgalhadores,
colheitadeiras, motosserras) para uso em florestas tropicais úmidas;

• comércio ou captura de animais silvestres ou produtos listados na CITES, ou
espécies incluídas na Lista Vermelha da IUCN de espécies ameaçadas1;

• produção, comércio ou uso de fibras soltas de amianto2;

• produção ou comércio de produtos que contenham PCBs ou outros 
Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) sujeitos a proibições internacionais 
ou suspensão gradual do uso ³;

• produção ou comércio de produtos farmacêuticos sujeitos à suspensão
gradual do uso ou proibições internacionais;

1  CITES: Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de
Extinção. A lista das espécies incluídas na CITES está disponível em http://checklist.cites.org/ O mecanismo de 
busca da lista de UICN pode ser encontrado em http://www.iucnredlist.org/search Para espécies específicas, 
sugerimos verificar as duas listas, uma vez que suas respectivas classificações diferem. As listas são atualizadas 
periodicamente.

2  Não aplicável à compra de painéis de fibra de cimento amianto quando a presença de amianto for inferior a 
20%.
3 Conforme listado pela Convenção de Estocolmo,
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx

http://checklist.cites.org/
http://www.iucnredlist.org/search
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx
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• produção ou comércio de substâncias destruidoras da camada de

ozônio (ODS)4 sujeitas à suspensão gradual do uso ou proibições
internacionais;

• pesca marinha com o uso de redes acima de 2,5 km de comprimento;

• produção e comércio do foie gras tradicional;

• exploração e produção de gás de xisto ou outros minerais não 
convencionais (óleo de areias betuminosas e xisto betuminoso, 
combustível de carvão liquefeito e gás de xisto), e fornecimento de 
serviços dedicados à exploração e produção de gás de xisto e outros 
minerais não convencionais;

• fabricação de Tabaco5,6;

• remoção de topo de montanha;

• comércio e fabricação de lã de Angorá;

• atividades do setor energético na Região do Ártico;

• mineração e Comércio de diamantes brutos, a não ser que seja 
certificado pelo processo Kimberly;

• financiamento direto da exploração e extração de gás natural abaixo 
do mar de Wadden;

• adesão à novos clientes envolvidos em indústrias de peles ou expandir 
os relacionamentos existentes com clientes envolvidos em atividades 
de peles;

• clonagem de humanos, ou atividades relacionadas;

• clonagem de animais para fins comerciais;

• caçar mamíferos marinhos e barbatanas de tubarão;

• uso de dinamite e veneno nas práticas de pesca. 

A lista de atividades sensíveis é um indicador para a classificação 
“não aceitável” por CSR.

4 Substâncias Depletoras de Ozônio (ODSs): componentes químicos que reagem e causam a diminuição
do ozônio estratosférico, resultando nos conhecidos “buracos na camada de ozônio”. O Protocolo de
Monteral lista os ODSs e as datas das metas de redução e suspensão gradual de seu uso. A lista de
componentes químicos regulados pelo Protocolo de Montreal, incluem aerossóis, refrigerantes, agentes
formadores de espuma, solventes e agentes de proteção contra o calor. Detalhes podem ser encontrados 
em http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer
5 Um dos valores fundamentais do Rabobank é o cuidado com a sociedade e suas comunidades. Sob esse 
princípio, vemos e reconhecemos a importância de acompanhar o bem-estar humano em toda a cadeia de 
valor de qualquer setor em que operamos.
6Isto inclui os cigarros eletrônicos, em conformidade com a lei holandesa do tabaco.

http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer
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Nosso compromisso com 
iniciativas de sustentabilidade

O Rabobank está comprometido com diversas iniciativas de 
órgãos externos relacionadas à sustentabilidade e também ao 
setor financeiro.

Soft Commodities Compact of the Banking Environment Initiative http://
www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking environment-
initiative/programme/soft-commodities
A iniciativa Banking Environment Initiative (BEI) foi estabelecida em 2010. Sua 
missão é orientar o setor bancário para o direcionamento coletivo de capital 
para um desenvolvimento econômico ambientalmente e socialmente 
sustentável. O Soft Commodities Compact, desenvolvido em conjunto com o 
Consumer Goods Forum, visa mobilizar o setor bancário para transformar as 
cadeias de suprimentos de commodities (com foco em carne bovina, óleo de 
palma, soja e silvicultura), auxiliando os clientes corporativos a atingir o 
desmatamento líquido zero até 2020. O Rabobank aderiu a este pacto como 
entidade não-membro.

Princípios do Equador
http://www.equator-principles.com
Os Princípios do Equador (EP) são uma estrutura de gestão de risco voluntária, 
adotado por instituições financeiras, para determinar, avaliar e administrar riscos 
ambientais e sociais no financiamento de projetos (project finance). Os EPs 
aplicam-se globalmente a todos os segmentos do setor e a produtos financeiros 
específicos acima de determinados limites. Estes produtos incluem serviços de

assessoria de finanças de projetos, project finance15 , empréstimos corporativos 
relacionados a projetos e bridge loans. O Rabobank aplica os EPs em todos os
produtos e serviços onde os princípios são aplicáveis.

15  O Rabobank define “project finance” como um método financeiro no qual as receitas geradas por um único
projeto são primeiramente consideradas como a fonte para amortização e garantia para a exposição. Portanto, a 
amortização depende basicamente do fluxo de caixa do projeto e do valor da garantia dos ativos do projeto. 
“Empréstimos corporativos relacionados a projetos” são definidos pelo Rabobank como empréstimos 
corporativos nos quais a maior parte dos recursos está relacionada a um único projeto. As definições de “serviços 
de assessoria em project finance” e os “empréstimos-ponte” seguem aquelas estabelecidas nos Princípios do
Equador.

http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking
http://www.equator-principles.com/
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Declaração do Capital Natural (DCN)
http://www.naturalcapitaldeclaration.org
A Declaração do Capital Natural (Natural Capital Declaration) é uma iniciativa 
global voltada para finanças e liderada por CEOs, que visa integrar 
considerações sobre o capital natural aos produtos e serviços financeiros,  e 
pretende incluir tais considerações na contabilidade, divulgação de 
informações e relatórios financeiros. A iniciativa é conduzida conjuntamente 
pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP FI) e o “Global Canopy Programme” (GCP).

Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais
http://www.oecd.org/about
A missão da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) é promover políticas que impulsionem o bem-estar 
econômico e social das pessoas no mundo todo. A OCDE oferece um fórum 
onde governos podem atuar juntos, compartilhar experiências e buscar 
soluções para problemas comuns. A OCDE visa trabalhar junto aos
governos para entender os fatores que impulsionam as mudanças 
econômicas, sociais e ambientais. Ela também define normas internacionais 
sobre diversos assuntos, desde a agricultura e impostos, até a segurança de 
produtos químicos. O Rabobank endossa as Diretrizes da OCDE e é 
orientado por seus princípios.

UNEP - FI
http://www.unepfi.org
A Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP FI) foi estabelecida em 1992 como uma plataforma de 
ligação entre a ONU e o setor financeiro globalmente. Trata-se de uma 
parceria entre mais de 200 instituições, incluindo bancos, seguradoras e 
administradoras de fundos, que operam junto ao UNEP para entender os 
impactos ambientais e sociais no desempenho financeiro. O Rabobank 
endossa e é orietado pelo UNEP Statement of Commitment by Financial 
Institutions on Sustainable Development.

http://www.naturalcapitaldeclaration.org/
http://www.oecd.org/about
http://www.unepfi.org/
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Pacto Global das Nações Unidas (Global Compact)
https://www.unglobalcompact.org
O Pacto Global propõe que as empresas adotem princípios universais 
e os compartilhem com a Organização das Nações Unidas. O Global 
Compact tornou-se uma plataforma essencial para o envolvimento 
efetivo da Organização das Nações Unidas com os negócios globais.

http://www.unglobalcompact.org/
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Contato
Este documento encontra-se em sua versão traduzida para o 
Portugês. Em caso de dúvidas consultar a versão em inglês 
publicada no www.rabobank.com.
Este documento é mantido e atualizado pelo Departamento de 
Sustentabilidade do Rabobank.

A atualização mais recente foi realizada em julho de 2018.

Para perguntas ou comentários sobre a Política de 
Sustentabilidade do Rabobank, entre em contato com:

Rabobank Sustainability
P.O. box 1700
NL-3500 HG Utrecht 
Holanda
www.rabobank.com/sustainability
mvo@rabobank.nl

Aviso de isenção de responsabilidade

Este position paper ou seu conteúdo não deverão ser usados sem o consentimento prévio por escrito do Rabobank
Nederland. As informações contidas neste documento refletem situações de mercado atuais e nosso julgamento nesta 
data, que estão sujeitos a mudanças.

As informações e opiniões contidas neste position paper foram coletadas junto a fontes que acreditamos serem 
confiáveis, embora não seja feita qualquer declaração ou garantia, manifesta ou implícita, quanto à sua precisão, 
integralidade ou exatidão. As possíveis ofertas, transações, ideias comerciais, etc. contidas neste position paper não 
resultam em quaisquer direitos. Este position paper não constitui uma oferta ou convite. As informações aqui contidas 
não servirão de base ou apoio para quaisquer contratos ou compromissos.

© Copyright Rabobank 2018

http://www.rabobank.com/
http://www.rabobank.com/sustainability
mailto:mvo@rabobank.nl
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