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A Radar, empresa do grupo Westchester, é uma gestora de ativos agrícolas, que
prospecta, compra, gere, arrenda e vende terras. A empresa investe com um horizonte
de 20 anos e tem em suas diretrizes o comprometimento com princípios para uma
agricultura responsável.
Acreditando nesse compromisso, o Imaflora realizou pela primeira vez verificações do
código de conduta nos operadores das terras, que são empresas que cultivam o solo das
fazendas administradas pela Radar. A avaliação tem como objetivo constatar
conformidade dos produtores em relação a princípios estabelecidos pela Radar relativos
a:
a. Promover a sustentabilidade ambiental;
b. Respeitar os direitos humanos e as práticas trabalhistas;
c. Respeitar o recurso natural e a propriedade da terra;
d. Promover padrões elevados de ética nos negócios;
e. Reportar atividades e progressos na implementação dos princípios.
O processo não resulta em aprovar operadores, nem fazer recomendações, mas auxilia a
detecção de riscos e orienta estratégias de mitigação para aumento do desempenho
socioambiental e de gestão das empresas agrícolas. O processo se limita a aplicar
procedimentos e técnicas de auditoria nas empresas e observação de campo nas terras
da gestora. As visitas são conduzidas durante 1 a 2 dias por 2 auditores, sendo um
especialista em aspectos sociais e outro em ambiental e práticas agrícolas. Como
resultado, a Radar e seus operadores são comunicados pelo Imaflora sobre seu nível de
conformidades em relação aos critérios do código de conduta.
Verificações foram realizadas em 9 empresas agrícolas em 6 Estados brasileiros durante
os meses de setembro e outubro de 2018. Conheça os empreendimentos avaliados.
a. Usina São Martinho, empresas do setor sucroenergético que opera uma
propriedade da Radar no estado de São Paulo.
b. Destilaria de Álcool Libra, empresa produtora de álcool com operações em
diversas fazendas Radar, no Mato Grosso.
c. Bevap, usina processadora de cana de açúcar com unidade de produção agrícola
em terras Radar no estado de Minas Gerais.
d. Terra Santa Agro, unidade produtora de grãos e fibras com operações em terras
Radar no Mato Grosso.
e. Grupo Zaltron, empresa produtora de grãos no Maranhão.
f. Agromantova, empresas que cultiva grãos em terras Radar no Maranhão.
g. Agrinvest, cultiva grãos e fibras em terras Radar no Maranhão.
h. Marcelo Carassa, produtor de grãos no estado do Tocantins.
i. Uniggel, empresas produtora de sementes de grãos cultivados em áreas da
Radar no Maranhão.

Em resumo, a Radar tem um sistema de verificação socioambiental em seus operadores
desde 2015 que permite a empresa conhecer o desempenho socioambiental de cada
empresa que cultiva suas terras. Esse conhecimento permite a empresa auxiliar seus
operadores a buscar melhorias e maiores desempenhos em sustentabilidade.

