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1. Introdução 
 

1.1 Sustentabilidade na Continental 
 
Conforme descrito na nossa Visão e Missão Corporativas, o Grupo Borracha da Continental está 
ciente do seu papel na sociedade e da responsabilidade que o acompanha. O nosso objetivo é 
contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. Acreditamos que os nossos Valores 
corporativos “Confiança, Paixão por Vencer, Liberdade para Agir e Uns pelo Outros” nos permitem 
criar valor sustentável para todos os nossos acionistas e nas comunidades onde nos inserimos. 
Para a Continental, agir de modo sustentável e responsável compreende o respeito pela lei, a 
conservação dos recursos e fomentar a proteção do ambiente e do clima ao mesmo tempo que 
cumprimos com as nossas responsabilidades para com os nossos colaboradores, parceiros, 
fornecedores, clientes e a sociedade. Apoiamos vivamente a visão estabelecida nos objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A Continental, consequentemente, participa no 
Pacto Global das Nações Unidas e apoia os seus dez princípios sobre direitos humanos, normas 
laborais, proteção ambiental e a luta contra a corrupção. Publicamos documentos relevantes que 
constituem a base de toda a interação de negócio, incluindo, mas não limitado ao, Business Partner 
Code of Conduct (Código de Conduta para Parceiros de Negócios) (BPCoC) e o Caderno de 
Encargos de Fornecedor. O espírito corporativo e a ética da Continental (p.ex., integridade, 
honestidade e conformidade para com a lei) estão documentados no Código de Conduta, nos 
BASICS, na Política de Ambiente, Segurança e Saúde e os Princípios de Governança Corporativa. 
Na Continental, temos a profunda convicção de que práticas de negócio sustentáveis promovem a 
nossa capacidade de inovar e atender às necessidades do futuro, adicionando assim valor à 
empresa, bem como à sociedade. 
 
1.2 O Papel da Continental na cadeia de fornecedores de Borracha Natural 
 
O cultivo, a colheita e a transformação da borracha natural (BN) proporcionam a todos os 
stakeholders na cadeia de valores rendimentos regulares (vide Seção 3). No contexto do crescimento 
da procura global, é importante manter o foco na sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de 
valores a fim de mitigar riscos e impactos negativos sobre trabalhadores, comunidades, florestas, 
biodiversidade e terrenos agrícolas. Reconhecendo a nossa responsabilidade, a Continental pretende 
contribuir ativa e responsavelmente na promoção da borracha natural sustentável (BNS). 
O Grupo Borracha da Continental é um grande consumidor de BN. Embora, regra geral, não 
tenhamos acesso direto a comunidades agrícolas, estamos comprometidos com o desenvolvimento, a 
promoção e a implementação de um fornecimento de BN sustentável e responsável ao longo da 
cadeia de valores. Esta política tem como objetivo providenciar uma indicação clara das 
responsabilidades dentro da cadeia de fornecimento de BN da Continental para parceiros e partes 
interessadas na cadeia de valor. Portanto, marca o ponto de partida para uma jornada conjunta em 
direção a uma cadeia de valor mais sustentável para a borracha natural. 
 
 

2. Compromisso da Continental para com a Borracha Natural Sustentável (BNS) 
 

Estamos empenhados em melhorar continuamente os nossos conhecimentos em áreas de 
desenvolvimento relevantes à BNS, traduzi-los em soluções, reduzir riscos e fomentar a inovação 
junto dos fornecedores. Na Continental, identificamos seis áreas de desenvolvimento: 
 

2.1 Envolvimento com Fornecedores e Agricultores 
 

A Continental tem em conta a compreensão das práticas atuais ao longo da cadeia de valor, e 
particularmente a montante, como componente-chave para lutar por práticas sustentáveis tanto 
ambiental como social. A Continental irá rever, alargar e atualizar procedimentos, assim como 
explorar e testar alternativas para mapeamento de potenciais riscos e impactos negativos a montante. 
Assim, estamos envolvidos em iniciativas, projetos e atividades para identificar e trabalhar em 
soluções para melhorar, passo a passo, a atual situação da indústria.  
Promovemos e apoiamos projetos e iniciativas realizadas por parceiros de confiança, cujo objetivo é 
educar agricultores sobre o cultivo responsável e eficiente da borracha natural. Portanto, procuramos 
ativamente parcerias com instituições públicas, ONG’s assim como com parceiros de negócio diretos 
e indiretos, e plataformas da indústria para apoiar no desenvolvimento de agricultores de BN para que 
apliquem as melhores práticas agrícolas. Acreditamos que as melhorias resultantes na qualidade e no 
rendimento da borracha levarão a um aumento da receita e da subsistência do agricultor. 



Juntamente com um parceiro, iniciamos em 2018 um projeto piloto na Indonésia para melhorar a 
sustentabilidade da cadeia de fornecimento de borracha natural. Em parceria com fornecedores 
locais, os objetivos são o desenvolvimento de um catálogo de critérios para a produção sustentável 
de borracha natural, a preparação dos agricultores para uma produção sustentável de acordo com 
esses critérios e a rastreabilidade da borracha desde os pequenos produtores até à produção na 
Continental. A aprendizagem adquirida nestes projetos será utilizada para trabalhos futuros com os 
fornecedores. 
 

2.2 Envolvimento das partes interessadas 
 

A Continental reafirma o seu forte envolvimento e disponibilidade para diálogo com as partes 
interessadas locais e internacionais ao longo e para além da cadeia de valor da BN (cf. seção 3). 
Participamos em plataformas abrangentes de toda a indústria para desenvolver as diretrizes e 
princípios acordados para a borracha natural sustentável. Portanto, participamos num projeto 
abrangente a toda a indústria com outros fabricantes de pneus para definir uma estrutura sólida com 
padrões que visam garantir práticas de fornecimento sustentável a nível mundial. Enquanto parte do 
Projeto da indústria de Pneus, tencionamos contribuir para o desenvolvimento de conceitos de 
reparação dos ecossistemas danificados devido a práticas insustentáveis ligadas ao negócio de 
borracha natural. 
 

2.3 Maior Rastreabilidade 
 

Dada a complexidade da cadeia de fornecimento de borracha natural devido à fragmentação 
sustentada por um grande número de pequenos produtores, a Continental reconhece os desafios 
atuais para a obtenção de rastreabilidade total ao longo da cadeia de valor. No entanto, estamos 
empenhados em envolver e garantir a participação dos nossos parceiros de negócio neste esforço, 
estabelecendo processos de auditoria e verificação com critérios claros, influenciando as decisões e 
estratégias futuras de fornecimento. A Continental tem como objetivo alcançar a rastreabilidade total 
da borracha das plantações industriais, e pretende avançar para a rastreabilidade total da complexa 
cadeia de fornecimento dos pequenos proprietários através de uma abordagem baseada no risco. 
 

2.4 Economia de Recursos 
 

Pretendemos preservar recursos através de atividades de pesquisa e desenvolvimento que tenham 
como objetivo a extensão da vida útil do produto, p.ex., através da melhoria das propriedades 
antiabrasivas da borracha ou através de serviços ao cliente que permitam a utilização do produto em 
condições ideais. Adicionalmente, o consumo reduzido de BN é alcançado com um design inteligente 
do produto, p.ex., massa do pneu reduzida. Nos nossos processos de produção, procuramos reduzir 
continuamente a quantidade de resíduos e desenvolver processos para a reutilização de resíduos 
potenciais. 
 

2.5 Reciclagem 
 

Desenvolvemos diversos processos de reciclagem, desde o uso e produção de recuperação ao 
reutilizar o excesso de materiais de produção. A fábrica ContiLifeCycle é atualmente um exemplo 
sendo a única unidade de produção em todo o mundo que une a reciclagem e recauchutagem de 
pneus sob o mesmo teto, estabelecendo assim uma nova referência em sustentabilidade. O nosso 
objetivo é ampliar ainda mais a percentagem de materiais reciclados usados na nossa produção. 
 

2.6 Identificação de Fontes Alternativas para Fornecimento de Borracha Natural (BN) 
 

Para colmatar o crescimento futuro na procura de BN, conduzimos projetos de pesquisa junto a 
parceiros externos para a borracha Taraxagum® derivada da planta do dente-de-leão. Os dentes-de-
leão russos também podem ser cultivados em regiões de clima temperado usando terras agrícolas 
existentes e, assim, ajudar a reduzir substancialmente as distâncias que a matéria-prima tem de 
percorrer até alguns dos nossos principais locais de produção. Além disso, a planta do dente-de-leão 
oferece também maior flexibilidade para reagir a variações da procura de BN, uma vez que a área 
plantada pode ser alterada numa base anual. 
 
 

3. Princípios Gerais de Fornecimento – Requisitos do Fornecedor 
 



A Continental exige aos seus funcionários e parceiros na cadeia de fornecimento que operem de 
forma ética e cumpram todas as leis e regulamentos aplicáveis. Opomo-nos a todas as formas de 
corrupção ativa ou passiva e de suborno. 
Exigimos que os nossos fornecedores diretos (parceiros de negócio) cumpram com o nosso BPCoC. 
Além disso, esperamos que esses parceiros de negócio se envolvam com a sua cadeia de 
fornecimento para promover a conformidade com o BPCoC. De forma a garantir a relevância e 
eficácia necessárias, acreditamos ser muito importante que todos os participantes ao longo da cadeia 
de valor sejam reconhecidos e inclusos nos esforços necessários para as práticas sustentáveis na 
indústria. Os participantes supramencionados operam dentro de um conjunto de fluxos ao longo da 
cadeia de valor agrupado sob um ou mais grupos de partes interessadas, como se segue: 
 
A montante: 
› Produtores, incluindo todos os indivíduos ou empresas envolvidas na colheita de árvores-da-
borracha. Estima-se que cerca de 85% das áreas de árvore-da-borracha em todo o mundo sejam 
propriedade de pequenos agricultores, referidos como pequenos proprietários. 
› Revendedores ou intermediários, incluindo aqueles que recolhem, compram e comercializam 
borracha natural entre o produtor e os transformadores. Dependendo da região e do país, os 
revendedores operam num cenário multicamadas. 
› Transformadores, incluindo fábricas que compram borracha natural diretamente aos produtores ou 
revendedores como matéria-prima para o processamento de borracha natural especificamente para 
utilização no fabrico de produtos em diversas indústrias. 
› Comerciantes, incluindo intermediários que comercializam borracha natural processada entre 
transformadores e fabricantes. 
 
Meio do ciclo: 
› Fabricantes, incluindo empresas que processam borracha natural em produto acabado ou 
semiacabado. 
 
A jusante: 
› Clientes, incluindo utilizadores de produto acabado ou semiacabado produzidos pelos fabricantes 
supramencionados. A Continental está localizada a meio do ciclo nesta cadeia de fornecimento. 
 

4. Princípios Ambientais 
 

Enquanto empresa responsável, a Continental está empenhada em trabalhar junto dos seus parceiros 
de negócio no sentido de proteger o meio ambiente. A proteção das florestas é essencial para mitigar 
as alterações climáticas, preservar a biodiversidade e garantir o fornecimento de água potável. A 
Continental apoia atividades que tenham como objetivo o desflorestamento zero. Esperamos que os 
nossos fornecedores verifiquem a origem da matéria-prima para garantir a conformidade dos nossos 
princípios e encorajá-los a promover boas práticas agrícolas para o cultivo da borracha. A escassez 
de água está-se a tornar cada vez mais importante. Portanto, esperamos que os nossos fornecedores 
diretos executem e promovam iniciativas de poupança e reciclagem de água a fim de diminuir o seu 
consumo. Além disso, todos os recursos utilizados no processamento de borracha natural devem ser 
geridos de forma eficaz, e qualquer subproduto originado por este processo deve ser eliminado de 
forma responsável e em conformidade com as leis aplicáveis. 
Os nossos parceiros de negócio têm de cumprir com os seguintes princípios nas suas operações e 
espera-se que trabalhem com vista à sua aplicação ao longo de toda a cadeia de valor: 
 
› Proteção de áreas florestais com alto teor de carbono. 
› Proteção de áreas com alto valor de conservação, incluindo áreas que não sejam florestas contendo 
elevado valor social e cultural. 
› Preservação da biodiversidade. 
› Proteção de turfa, independente da profundidade. 
› Não utilização de queimadas na preparação de novas plantações, replantações ou quaisquer outros 
desenvolvimentos. 
› Aplicação de processos eficientes na gestão da água e proteção de recursos de água potável. 
 
 
 
 

5. Princípios Sociais 
 



A Continental está empenhada no respeito e na promoção dos direitos humanos, adotando as 
melhores práticas sociais sempre que possível e minimizando potenciais impactos negativos das suas 
operações comerciais conforme determinado pelos Princípios Orientadores sobre Empresas e 
Direitos Humanos da ONU (UNGP - United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights). 
 

5.1 Respeito pela Propriedade da Terra e Resolução de Conflitos 
 

A Continental reconhece e respeita a existência dos direitos de utilização, do direito l consuetudinário 
e dos direitos associados de comunidades locais e indivíduos, bem como qualquer legislação 
nacional aplicável de regulamentação da utilização do solo. A Continental não contribuirá 
deliberadamente, de forma direta ou indireta, em ações que conduzam à apropriação ilegítima de 
terrenos em detrimento das comunidades locais. De acordo com esse compromisso, a Continental 
exige que os participantes da sua cadeia de fornecimento de borracha natural, que iniciem operações 
e/ou transformem plantações e/ou instalem unidades industriais, se envolvam com as comunidades 
locais a fim de respeitar o princípio do Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC), conforme 
especificado pelo Programa REDD da ONU. 
 
Além do exposto acima, a Continental requer aos seus parceiros de negócio a adesão aos seguintes 
princípios nas suas operações, e espera que trabalhem para a sua aplicação ao longo de toda a 
cadeia de valor: 
› respeito pelos direitos de propriedade sobre a terra, incluindo a garantia de acesso à terra e aos 
produtos agrícolas, 
› garantia de acesso à terra e aos seus produtos, 
› oposição e desvio a qualquer prática ou abordagem relativa à tomada de terras, sem exceção, 
› garantia de compensação justa a comunidades locais, possibilitando medidas de conservação e/ou 
de uso comercial da terra. 
 

5.2 Melhoria das Condições de Trabalho 
 

Exigimos a todos os participantes a jusante da nossa cadeia de fornecimento de borracha natural, em 
particular aos nossos parceiros de negócio, bem como a plantações industriais, que cumpram a 
Declaração da OIT Sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, que incluem: 
› direito à liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva (OIT, 
C87 e C98). 
› Tolerância Zero para com todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório (OIT C29 e 105). 
› Tolerância Zero para com qualquer forma efetiva de trabalho infantil. É exigido aos fornecedores que 
atuem em conformidade com as leis locais de trabalho infantil e empreguem apenas trabalhadores 
que cumpram a idade mínima legal para a sua localização. Em caso de lei omissa, os fornecedores 
não deverão empregar crianças com menos de 15 anos de idade. Caso a lei local defina um mínimo 
inferior a 15 anos de idade, o emprego tem de estar em conformidade com os requisitos da OIT (OIT 
C138 e C182). 
 
› Evite qualquer tipo de discriminação com sabe no gênero, idade, etnia, orientação sexual, fé, 
nacionalidade ou deficiência (OT C100 e C111). Além disso, esperamos que os nossos parceiros de 
negócio e as plantações industriais forneçam condições de trabalho adequadas de acordo com as 
melhores práticas da indústria, incluindo, mas não limitado a: 
› existência de contratos de trabalhos por escrito, 
› remuneração pelo menos igual aos salários mínimos do país para um trabalho equivalente (OIT 
C131), 
› salvaguarda de um horário de trabalho justo e manutenção de um registo transparente e fiável das 
horas de trabalho e salários para todos os trabalhadores, 
› respeitar os direitos dos trabalhadores migrantes, em especial através de práticas de recrutamento 
ético que não incluam comissões de recrutamento diretas ou indiretas para os trabalhadores, 
› adoção de padrões adequados de prevenção, avaliação e gestão da saúde ocupacional e riscos de 
segurança, 
› implementação de políticas para a prevenção e correção de qualquer forma de assédio e abuso. 
 
 
 

6. Administração e Monitorização 
 



6.1 Implementação da Política 
 

A Continental exige que os seus parceiros de negócio estejam em conformidade com todo o conteúdo 
desta política na sua operação, e espera ainda que trabalhem no sentido de implementar esses 
princípios por toda a cadeia de valor. Esta política entra em vigor na data da sua publicação. A não 
conformidade dos parceiros de negócio conduzirá a ações de melhoria obrigatórias. O não 
cumprimento dessas ações resultará na extinção da relação comercial. Caso a não conformidade crie 
impactos negativos, procuraremos melhorar a situação. No caso de parceiros externos, a Continental 
irá aprofundar a avaliação do processo de compra para mapear potenciais riscos e impactos ao longo 
da cadeia de fornecimento. Reservamo-nos o direito de efetuar visitas ao local de acordo com o 
nosso BPCoC. 
 
Disponibilizamos uma Linha Telefônica para questões de Conformidade e Anticorrupção 
(“Compliance & Anti-Corruption Hotline”) acessível a todos, de forma direta e/ou anónima, para 
apresentação de queixas, não conformidades, ações fraudulentas e outras violações éticas conforme 
especificado nesta política. 
 

6.2 Comunicação 
 

Esta política será disponibilizada a todos os parceiros de negócio da cadeia de fornecimento de 
borracha natural. Espera-se que estes repassem esta política através das respetivas cadeias de 
fornecimento. Adicionalmente, esta política estará disponível na página online da Continental. A 
Continental reserva-se o direito de atualizar, melhorar ou alterar esta Política, a qualquer momento, 
se necessário, no decorrer das aprendizagens e experiências adquiridas. Desta política serão 
derivadas diretrizes internas e instruções operacionais para a implementação da política. 
Pretendemos atualizar o progresso de implementação de forma regular no nosso relatório de 
sustentabilidade, assim como na nossa página online. 
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Aviso legal 
Esta Política foi desenvolvida em língua inglesa. Todas as traduções são derivadas do original em 
inglês. Em caso de dúvidas, a versão original do documento deverá prevalecer. 


