Política de administração da silvicultura
A PepsiCo está empenhada em fazer negócio da maneira certa e efetuando zero desmatamento em atividades pertencentes e
operadas pela empresa e cadeia de suprimento. Reconhecemos que a PepsiCo tem a responsabilidade de assegurar que nós e
nossos fornecedores operem de acordo com os requisitos legais aplicáveis e pratiquem a administração responsável de
silvicultura.
A influência mais significativa da PepsiCo em florestas é por meio da obtenção de produtos à base de papel e madeira e
matérias-primas agrícolas. À medida que buscamos praticar zero desmatamento nas nossas operações de negócios e cadeia
de suprimento, a PepsiCo vai seguir os seguintes princípios:






Conformidade com requisitos globais aplicáveis de cada país em que operamos e de onde obtemos nossos produtos.
1
Nenhum desenvolvimento adicional de Florestas com Elevado Teor de Carbono (HCS).
2
Nenhum desenvolvimento adicional de Florestas com Elevado Valor de Conservação (HCV).
3
Nenhuma nova conversão de turfeiras.
Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC), conforme definido e traçado na Política de Terra da PepsiCo.

Além disso, a PepsiCo deverá seguir as seguintes diretrizes, ou buscar fornecedores que as sigam:





Usar práticas de gestão florestal sustentável em florestas que possuímos, arrendamos ou administramos para
fornecer fibra, madeira e outros produtos florestais.
Aplicar a Iniciativa de Agricultura Sustentável para implementar práticas agrícolas sustentáveis que permitem aos
fazendeiros aumentar a produção de terras cultivadas atualmente e minimizar os impactos nos arredores.
Preservar a biodiversidade e valores culturais e otimizar os benefícios sociais, ambientais e econômicos das florestas
que administramos.
Respeitar os direitos de posse de terra legítimos dos povos indígenas e membros de outras comunidades
diretamente afetados pelas operações florestais, conforme descrito na Política de Terra da PepsiCo.

Para garantir um processo confidencial e seguro para investigar reclamações de terceiros afetados e ajudar a garantir que a
Política de Administração da Silvicultura seja implementada corretamente, a PepsiCo e os nossos fornecedores vão utilizar
mecanismos de reclamação adequados, como a linha direta Speak Up! da PepsiCo, para notificação de suspeitas de violação
desta política para a PepsiCo.
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Para obter mais informações sobre a linha Speak Up! da PepsiCo, e para saber como relatar uma suspeita de violação desta e
de outras políticas da PepsiCo, acesse o site: http://www.pepsico.com/Company/SpeakUp.
Notas extras:
1

A PepsiCo reconhece seis classes ou estratos de vegetação como Florestas com Elevado Teor de Carbono (HCS). Essas categorias incluem:
Floresta de Alta Densidade (HK3), Floresta de Média Densidade (HK2), Floresta regenerada mais antiga/de baixa densidade (HK1), Matagal
Antigo (BT), Matagal Novo (BM) e Terra Limpa/Aberta (LT).
A PepsiCo reconhece a HK3 para Florestas BT como Florestas HCS. Florestas não devem ser desenvolvidas, enquanto Matagais Novos e
Terras Limpas/Abertas podem ser desenvolvidas. A classificação de elevado teor de carbono não se aplica à terra da produção agrícola.
Reconhecemos que outras pesquisas podem identificar mais áreas HCS que podem e devem ser protegidas de futuros desenvolvimentos e
vão revisar esta política periodicamente para determinar se outras classificações podem ser adicionadas.
2

De acordo com os Princípios RSPO 5.2 e 7.3 dos “Princípios e Critérios da RSPO para a Produção de Óleo de Palma Sustentável 2013”, a
PepsiCo não obterá produtos de áreas de Elevados Valores de Conservação (HCV).
3

Turfeiras/solos de turfa contêm mais do que 65% de matéria orgânica.
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