
 

 

 
Um Sentido de Responsabilidade, 

Um Compromisso com a Sustentabilidade 

 

 
 

 

 

Um novo imperativo 

É cada vez mais evidente que um compromisso com práticas sustentáveis de negócios também 
traz um  sentido econômico e positivo a longo prazo. 

Seja reduzindo o uso de recursos finitos, fazendo a gestão cuidadosa dos recursos renováveis, 
implantando práticas de emprego responsáveis, promovendo padrões de segurança de ponta 
ou fomentando relacionamentos com as partes interessadas, clientes e consumidores. Todos 
os aspectos de uma cadeia de valor podem se beneficiar de uma abordagem de 
sustentabilidade. 

É nesse contexto, e com clara referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas, que as indústrias de aromas e fragrâncias lançam esta iniciativa de 
sustentabilidade. 

Um marco para o progresso 

Por meio desta iniciativa voluntária, as indústrias de aromas e fragrâncias buscam fomentar no 
campo da sustentabilidade ao oferecer suporte, compartilhar melhores práticas e medir 
melhorias ao: 

▪ Conscientizar sobre a sustentabilidade do setor  

▪ Proporcionar às empresas as ferramentas para ajudá-las a melhorar continuamente o seu 
desempenho 

▪ Relatar os progressos ao nível setorial  

▪ Continuar construindo a  confiança entre as indústrias de aromas e fragrâncias e as partes 
interessadas 

▪ Identificar oportunidades de colaboração para abordar os desafios em comum  
  



 

A IOFI e a IFRA, como as organizações globais que representam as indústrias de aromas e 
de fragrâncias, fornecem a plataforma para que as empresas identifiquem, avaliem e 
informem avanços no campo da sustentabilidade, estabelecendo um marco para o 
progresso que abrange todo o ciclo de vida – do abastecimento sustentável à pegada 
ambiental, do bem-estar dos funcionários à segurança do produto. 

Uma abordagem flexível, aberta e receptiva 

As indústrias de aromas e fragrâncias são diversas, de modo que não há uma abordagem única 
para todos. Esta iniciativa pretende ser aberta e inclusiva. 

Nesse contexto, as empresas avaliarão o suporte a elas oferecido de acordo com suas 
atividades, adaptando sua abordagem à apresentação de relatórios, incluída qualquer validação 
e certificação, com base no tamanho e no escopo de suas atividades. 

A intenção desta iniciativa é incentivar amplo apoio e participação, impulsionando a melhoria 
contínua em cinco áreas principais, como parte de nosso compromisso com a sustentabilidade. 

Mas a iniciativa também busca engajamento e diálogo - tanto nas cadeias de valor de aromas e 
de fragrâncias, como com as partes interessadas fora de nossas indústrias. Temos o 
compromisso de ouvir e buscar o suporte também das partes interessadas externas, entender 
as expectativas da sociedade e usar o feedback que recebemos como parte de uma revisão 
contínua de nossa abordagem. 
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As indústrias de aromas e fragrâncias aspiram a: 

 
1. Garantir o fornecimento responsável em toda a cadeia de valor 

1.1 Promovemos a sustentabilidade econômica de agricultores e comunidades 
locais com parcerias justas e de longo prazo 

1.2 Promovemos práticas laborais respeitosas, alinhadas com os direitos 
humanos e as normas internacionais de trabalho 

1.3 Aspiramos a proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas 

 
2. Reduzir a pegada ambiental de nossas indústrias e enfrentar as mudanças climáticas 

2.1 Buscamos continuamente reduzir a pegada ambiental do nosso portfólio 
de produtos (naturais e sintéticos) 

2.2 Aplicamos medidas para gerenciar com eficiência recursos como água e 
energia, reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e apoiar a 
integração dos princípios da economia circular 

2.3 Nos inspiramos nos princípios da química verde 
 

3. Melhorar o bem-estar dos funcionários e garantir um ambiente de trabalho gratificante 

3.1 A saúde e a segurança de trabalho dos funcionários é uma prioridade 
nossa 

3.2 Aspiramos a garantir igualdade de oportunidades e tratamento justo a 
todos os funcionários, e promovemos a diversidade e a inclusão 

3.3 Oferecemos oportunidades para aprimorar habilidades profissionais por 
meio de treinamento e desenvolvimento 

 
4. Estar na vanguarda da segurança de produtos 

4.1 Submetemos nossos ingredientes a uma avaliação de segurança em várias 
etapas e cumprimos rigorosas medidas de gerenciamento de risco 

4.2 Trabalhamos com nossos clientes para desenvolver produtos seguros para 
os consumidores e para o meio ambiente 

4.3 Cumprimos os requisitos dos reguladores e de nossos clientes,  
e frequentemente buscamos ir além para garantir uma segurança ótima 

4.4 Praticamos a gestão responsável dos produtos ao fornecer informações e 
fortalecer a confiança na segurança de nossos materiais 

 
5. Ser transparente e um parceiro de confiança para a sociedade 

5.1 Fornecemos apoio técnico, científico e de comunicação aos órgãos 
reguladores, parceiros da indústria e seus clientes finais, protegendo a 
propriedade intelectual 

5.2 Não toleramos comportamentos anticoncorrenciais, corrupção e práticas 
de suborno em nossos negócios, e nossos Membros estão comprometidos 
a cumprir a Política de Conformidade Antitruste IFRA-IOFI 

5.3 Comunicamos sobre nossas atividades de acordo com os padrões 
internacionais de relatoria e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU 

5.4 Aprimoramos o diálogo e a colaboração entre as partes interessadas ao 
longo da cadeia de valor, inclusive com outras empresas, ONGs e governos, 
para tratar de áreas de interesse compartilhadas 

 


