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Introdução 
 

A Hevea-Tec se destaca no Brasil como um dos principais e mais inovador fabricante de 

Granulado Escuro Brasileiro classe 10 – GEB 10, produto composto por 100% de borracha 

natural proveniente de coágulos de látex produzidos em plantações de seringueiras. A 

empresa acredita no potencial do Brasil em voltar a ser um importante ator no mercado 

mundial de borracha natural e atua buscando a melhor forma para levar esse ideal adiante. 

Considerando uma perspectiva de consolidação e expansão, é imprescindível adotar práticas 

responsáveis sob o ponto de vista social e ambiental, para que o crescimento seja sustentável 

e durável. 

Toda a operação da Hevea-Tec tem um ponto de partida: a natureza. É nos seringais que nasce 

a fonte de riqueza que move toda a cadeia produtiva da borracha. Para tornar essa fonte mais 

sustentável, a empresa não mede esforços para promover melhorias, não somente nas 

próprias operações, mas também na cadeia de fornecimento. 

Dentre os objetivos da empresa, destaca-se a sintonia com os principais Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável aplicados à produção da borracha natural e ao processo de 

produção do GEB 10. Esta caminhada deve ocorrer em conjunto com os fornecedores de 

borracha natural, em um processo de melhoria contínua e desenvolvimento de práticas 

responsáveis de produção. 

Os compromissos tratados nesta Política serão permanente e gradativamente divulgados e 

fomentados em toda a cadeia de fornecimento de borracha natural. 

Assim, a Política de Sustentabilidade da Hevea-Tec envolve os seguintes pilares: 
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I – Compromisso com o Ser Humano 

1 – Respeito e Ética com os Trabalhadores 

 

A Hevea-Tec entende que seus colaboradores são ativo essencial para o sucesso de 

seus negócios. Neste contexto, é imprescindível motivar as equipes com respeito e 

ética, sempre demonstrando aos colaboradores o quanto são importantes para as 

conquistas da empresa. 

Este compromisso abrange os seguintes componentes: 

  1.1 – Cumprimento da Legislação 

A Hevea-Tec compromete-se a cumprir a legislação trabalhista 

incorporando o conceito de trabalho decente1 formalizado pela 

OIT em 1999. Além do respeito às Convenções ratificadas pelo 

Brasil2, o cumprimento das cláusulas de negociações diretas 

com os colaboradores, acordos e convenções coletivas 

sindicais deve ser monitorado e garantido. 

Considerando as especificidades e a capacidade de influência 

sobre a cadeia de fornecimento de borracha natural, este 

compromisso se estenderá aos fornecedores, por meio da 

divulgação desta política e de monitoramentos periódicos 

fundamentados em requisitos mínimos e níveis gradativos de 

melhoria contínua. 

 

 1.2 – Oferecimento de Ambiente de Trabalho e Acomodações 

 Seguros e Salubres 

A Hevea-Tec compromete-se a seguir as normas 

regulamentadoras aplicáveis a suas atividades, garantindo seu 

cumprimento por meio de monitoramentos internos.  

                                                           
1
 https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm 

2
 https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm 

https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm
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No intuito de reduzir os riscos de acidentes e problemas de 

saúde, a empresa garante condições de segurança e bem-estar 

a seus colaboradores. Considerando as especificidades e a 

capacidade de influência sobre a cadeia de fornecimento de 

borracha natural, este compromisso se estenderá aos 

fornecedores, por meio da divulgação desta Política e de 

monitoramentos periódicos fundamentados em requisitos 

mínimos e níveis gradativos de melhoria contínua. 

No contexto da produção de borracha natural, em caso de 

oferecimento de acomodações a colaboradores ou parceiros, 

fomenta-se que as normas regulamentadoras brasileiras para 

condições sanitárias e de comodidade sejam atendidas. 

 

  1.3 – Garantia de Condições Dignas de Remuneração 

Dentre os pilares para garantir a qualidade de vida no trabalho, 

a empresa respeita o piso salarial prescrito nos acordos e 

convenções coletivas. 

Este compromisso se estende à cadeia de fornecimento de 

borracha natural, no que se refere aos contratos de trabalho e 

por meio do pagamento de preços compatíveis com o mercado 

para fornecedores e parceiros. 

 

  1.4 – Garantia de Direito à Associação 

A Hevea-Tec se propõe a manter boa relação com sindicatos, 

respeitando o Direito de Sindicalização e de Negociação 

Coletiva de seus colaboradores, conforme Convenções 873 e 

984 da OIT, observada a legislação brasileira. 

 

 

                                                           
3
 https://www.ilo.org/brasilia/temas/normas/WCMS_239608/lang--pt/index.htm 

4
 https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235188/lang--pt/index.htm 

https://www.ilo.org/brasilia/temas/normas/WCMS_239608/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235188/lang--pt/index.htm
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  1.5 – Inclusão Social 

A Hevea-Tec possui políticas internas de contratação 

responsável, equidade de gênero, integração de novos 

colaboradores e plano de carreira. A Hevea-Tec atua em 

consonância com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

105 (Redução das Desigualdades), promovendo a inclusão 

social independentemente da idade, gênero, deficiência, etnia, 

origem, religião, condição econômica ou outras. 

 

  1.6 – Combate à Discriminação 

Como política interna da empresa, existe o compromisso com 

programas de acesso a oportunidades para mulheres, combate 

à discriminação e ao assédio. Todo colaborador que ingressa 

na Hevea-Tec passa por treinamento de integração e 

reciclagens para evitar, reconhecer e denunciar atos 

discriminatórios no ambiente de trabalho. 

 

  1.7 – Formalização da Comunicação Interna 

A Hevea-Tec declara seu compromisso de manter boas 

relações com seus colaboradores por meio do diálogo aberto e 

respeitoso. Os colaboradores contam com um canal interno 

para comunicações, reclamações e denúncias. A empresa se 

compromete a considerar e responder denúncias e queixas, 

mantendo em sigilo a identidade dos reclamantes. Por meio de 

conscientização, os colaboradores são estimulados a 

reconhecer, evitar e denunciar atos contrários aos valores e 

compromissos éticos da empresa (ex.: corrupção, 

discriminação, assédio etc.). 

 

                                                           
5
 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
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2 – Respeito e Ética com as Comunidades Locais e Tradicionais 

 

  2.1 – Conhecimento dos Impactos Sociais das Operações 

Com base em diagnóstico e caracterização inicial das 

comunidades locais, tradicionais e indígenas, a Hevea-Tec 

avalia aspectos e impactos sociais potenciais, realizando um 

monitoramento dos impactos identificados por meio de 

consultas periódicas junto às partes potencialmente afetadas. 

 

  2.2 – Definição de Medidas de Mitigação de Impactos 

Para cada atividade da Hevea-Tec potencialmente causadora 

de impactos sociais, a empresa descreve e implanta, sempre 

que viável, medidas de prevenção e mitigação. 

 

  2.3 – Estabelecimento de Canais de Comunicação 

Com o objetivo de manter boas relações com as comunidades 

locais, tradicionais e indígenas, a Hevea-Tec estabelece canais 

de comunicação, considerando e respondendo às 

manifestações que lhe são apresentadas pelas partes 

potencialmente afetadas. 

 

  2.4 – Resolução Pacífica de Conflitos 

Seguindo os princípios da Convenção n° 169 da OIT6, a Hevea-

Tec declara seu compromisso para que sejam reconhecidos e 

protegidos os valores e práticas sociais, culturais, religiosos e 

espirituais próprios das comunidades tradicionais e indígenas, 

priorizando o diálogo antes de recorrer a vias judiciais e 

prezando pela resolução pacífica de quaisquer conflitos. 

                                                           
6
 https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236247/lang--pt/index.htm 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236247/lang--pt/index.htm
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Com o objetivo de reduzir riscos de conflitos em sua cadeia de 

fornecimento de borracha natural, a Hevea-Tec fomenta, junto 

a seus fornecedores, políticas de boas práticas para aquisição e 

arrendamento de imóveis rurais, sendo evitada a contratação 

de áreas conflituosas e desestimulados contratos com áreas 

envolvidas em conflitos de quaisquer naturezas. 

 

  2.5 – Programas de Inclusão Social 

A Hevea-Tec se compromete a criar oportunidades de 

empregos e treinamentos operacionais às comunidades do 

entorno do empreendimento. 

 

  2.6 – Respeito aos Direitos de Posse e Uso Costumários 

A Hevea-Tec respeita os direitos de posse e usos costumários 

de comunidades locais, tradicionais e indígenas e fomenta as 

mesmas práticas junto a seus fornecedores de borracha 

natural. 

 

  2.7 – Respeito a Locais de Especial Significado 

A empresa identifica, protege e garante o acesso seguro e 

responsável à locais de especial significado ambiental, cultural, 

religioso, entre outros, para as comunidades locais e 

populações tradicionais e indígenas, quando identificados em 

suas propriedades. 
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II – Compromisso com a Natureza 

 

  1 – Cumprimento da Legislação 

A Hevea-Tec declara seu compromisso em cumprir a legislação 

ambiental, respeitando os acordos e convenções internacionais 

ratificados pelo Brasil e monitorando sua regularização nos 

processos de licenciamentos, outorgas, preservação da 

vegetação nativa e outras obrigações ambientais. A empresa se 

compromete a manter implementado um Programa de Gestão 

de Resíduos. 

Considerando as especificidades e a capacidade de influência 

sobre a cadeia de fornecimento de borracha natural, este 

compromisso se estenderá aos fornecedores, por meio da 

divulgação desta Política e de monitoramentos periódicos 

fundamentados em requisitos mínimos e níveis gradativos de 

melhoria contínua. 

 

  2 – Conhecimento dos Impactos Ambientais das Operações 

Os potenciais aspectos e impactos ambientais decorrentes das 

operações da Hevea-Tec, são identificados e tratados, 

contemplando a emissão de gases, efluentes e a geração de 

resíduos sólidos. 

 

  3 – Definição de Medidas de Mitigação de Impactos 

Com base nos aspectos e impactos ambientais identificados, a 

Hevea-Tec define medidas de prevenção e mitigação, 

monitorando continuamente a implementação e eficácia 

destas medidas ao longo do tempo. 
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Quanto ao consumo de energia e emissões gasosas de sua 

produção fabril, a empresa se compromete a: i) melhorar a 

eficiência energética na fabricação de seus produtos; ii) 

priorizar a aquisição de energia elétrica obtida de fontes 

renováveis; iii) implementar programas para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa; iv) controlar o odor dos 

gases dissipados em seu processo; v) racionalizar o consumo 

de produtos químicos visando a segurança dos colaboradores e 

a redução do risco de contaminação acidental do meio 

ambiente. 

Em seu compromisso com o uso racional da água em sua 

produção fabril, a empresa se propõe a: i) tratar e reutilizar as 

águas residuais continuamente em um ciclo fechado; ii) 

aproveitar a água pluvial como complemento da água utilizada 

no processo. 

Como compromisso de gestão de materiais e resíduos, a 

Hevea-Tec se propõe a: i) estimular o uso racional de 

embalagens em seu processo e em sua cadeia de 

fornecimento; ii) reduzir o consumo de plástico e madeira; iii) 

promover a educação ambiental de seus colaboradores para 

reduzir o desperdício, reutilizando e reciclando materiais, 

sempre que possível. 

4 – Combate ao desmatamento 

A Hevea-Tec empreende esforços para desestimular o 

desmatamento na cadeia de fornecimento de borracha 

natural, por meio da disseminação de compromissos e análises 

de riscos periódicas. Como medida preventiva de incêndios, a 

empresa se compromete a conscientizar os fornecedores sobre 

o risco do fogo acidental nos seringais na estação seca. Áreas 

naturais desmatadas, degradadas, ou convertidas a outros usos 

após a data de corte de 1º de abril de 20197 não serão 

admitidas na cadeia de fornecimento. 

 

                                                           
7
 Em alinhamento com os componentes da política da Global Platform for Sustainable Natural Rubber 

(GPSNR). 
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 5 – Conservação da Biodiversidade e Proteção de Espécies Raras, 

Endêmicas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção. 

 A Hevea-Tec se compromete a fomentar a divulgação, em sua 

cadeia de fornecimento de borracha natural, dos conceitos de 

conservação da biodiversidade e de espécies raras, endêmicas, 

ameaçadas ou em perigo de extinção. 

 

  6 – Identificação e Proteção dos Altos Valores de Conservação 

A Hevea-Tec se compromete em fomentar a divulgação dos 

conceitos de conservação de Altos Valores de Conservação 

ambiental (biodiversidade, habitats, recursos hídricos, recursos 

comunitários etc.) na sua cadeia de fornecimento de borracha 

natural. 

 

  7 – Promoção de Pesquisa e Desenvolvimento 

A Hevea-Tec se compromete a estimular a adoção de boas 

práticas, incluindo o uso de técnicas de sangria que aumentem 

a produtividade e prolonguem a vida útil das seringueiras. 
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III – Compromissos com a Governança e Rastreabilidade da 

 Cadeia de Fornecimento de Borracha Natural 

Em linhas gerais, a Hevea-Tec se propõe a mapear sua cadeia de fornecimento de 

forma transparente para atender a requisitos de sustentabilidade, manter um bom 

relacionamento com partes interessadas e proteger a sua marca. A empresa 

compartilha e fomenta, junto a seus fornecedores, o compromisso e as expectativas de 

seus clientes na construção de uma cadeia de fornecimento sustentável. A empresa 

trabalha para estimular o engajamento de seus fornecedores na busca por melhoria 

contínua em seus processos, além de adotar os princípios e mecanismos necessários 

para a prevenção, detecção e erradicação da corrupção. 

 

 1 – Controle de Riscos Sociais e Ambientais da Cadeia de  

 Fornecimento 

Como mencionado acima, considerando-se as especificidades 

da cadeia de produção de borracha natural, a Hevea-Tec se 

compromete a manter uma sistemática própria para executar 

o controle de riscos socioambientais em sua cadeia de 

fornecimento. Com este intuito, será criado um sistema de 

análise de riscos para seus fornecedores de borracha natural. 

Por meio dessas análises, será possível avaliar os riscos 

relacionados a diferentes aspectos de sustentabilidade 

socioambiental na cadeia de fornecimento de borracha 

natural. 

A Hevea-Tec compromete-se a fomentar o estabelecimento de 

relações justas entre meeiros e proprietários rurais, seguindo 

os preceitos da “Seção III - Da Parceria Agrícola, Pecuária, 

Agroindustrial e Extrativa” da Lei nº 4.504, de 30 de novembro 

de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra8. Neste 

contexto, a Hevea-Tec também se compromete a estimular a 

preservação dos valores familiares e de dignidade de 

colaboradores e meeiros, incentivando e promovendo trabalho 

                                                           
8
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm


                 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE                         

  

12 
 

seguro, combatendo qualquer tipo de exploração de trabalho 

infantil ou análogo ao escravo. 

 

  2 – Multiplicação da Política de Sustentabilidade 

Esta Política de Sustentabilidade, bem como o sistema de 

verificação de fornecedores da Hevea-Tec, serão divulgados 

publicamente e apresentados a toda cadeia de fornecimento, 

como forma de propagar boas práticas socioambientais. 

 

  3 – Desenvolvimento de Canais de Comunicação 

A Hevea-Tec fomenta o desenvolvimento de canais de 

comunicação entre seus fornecedores, incentivando a 

divulgação e troca de informações. Este arranjo contribui para 

facilitar a troca de experiências e assistência técnica dentro da 

cadeia de fornecimento de borracha natural. 

 

4 – Monitoramento e Publicidade 

A Hevea-Tec assume o compromisso de monitorar e divulgar 

os progressos feitos no cumprimento dos objetivos desta 

Política de Sustentabilidade. 
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https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

