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Apresentação 

Palavras de Abertura 

Na Softys somos guiados por um propósito 

claro: desenvolver marcas que entreguem o 

melhor cuidado que as pessoas precisam no 

seu dia a dia e em todas as fases da sua 

vida. Para isso, mantemos uma cadeia de 

valor robusta, que considera desde a 

definição e compra de insumos até a forma 

como chegamos às casas de mais de 500 

milhões de consumidores em todo o mundo 

com nossas marcas e produtos. 

Sabemos que é este olhar o que garante a 

sustentabilidade do nosso negócio e 

operação, pois é na nossa cadeia de 

abastecimento que se concentra grande 

parte do nosso talento, recursos e ativos. 

Isso se materializa em nossa Estratégia de 

Sustentabilidade 2020 – 2023, onde focamos 

em gerar “impactos positivos em nossa 

cadeia de valor”, pois entendemos que nossa 

responsabilidade vai além do que podemos 

ver diretamente em nossas mais de 20 

plantas produtivas na América Latina. 

Nesta área, o abastecimento responsável é 

um eixo fundamental. Nossa Gerência de 

Suprimentos realiza compras de insumos 

e contrata serviços profissionais no 

mundo todo, de fornecedores de todos os 

portes, desde PEME a grandes 

multinacionais, que são aliados e par-

ceiros estratégicos no desenvolvimento 

de soluções que nos permitem “inovar 

para o seu cuidado”. Colaborativamente, 

garantimos também a resiliência da nossa 

cadeia de abastecimento, numa perspectiva 

“end-to-end” e de forma competitiva. 

Temos a oportunidade única e a obrigação 

de impactar positivamente com nossas 

ações, tanto para nossos clientes e consumi-

dores, quanto para o nosso meio-ambiente 

e ao planeta que nos abriga, tanto para seus habitantes de hoje como 

para as gerações futuras. Neste sentido, devemos também inovar e gerar 

valor a partir do cuidado com os nossos recursos naturais, da proteção da 

biodiversidade, da proteção das pessoas e dos seus direitos, do trabalho 

com as comunidades locais para assim contribuir para a sua promoção e 

desenvolvimento, entre outras questões relacionadas. 

Temos a certeza de que somente juntos, unindo esforços e construindo 

uma cultura de proximidade e de trabalho colaborativo, teremos sucesso 

na abordagem dos grandes desafios que a sustentabilidade impõe. Por 

isso, é de vital importância manter um guia que organize nossos objetivos 

e focos no abastecimento responsável, gerando um padrão transversal 

que abarca todas as nossas operações. 

Assim, esta Política de Compras Responsáveis torna-se um passo 

relevante, que nos permite continuar fortalecendo a gestão de 

nossas questões materiais ESG – ambientais, sociais e de 

governança – não apenas com foco em nossa operação direta, mas 

também definindo claramente as expectativas que temos em relação 

às nossas diversas contrapartes, ao longo da nossa cadeia de 

abastecimento, o que, sem dúvida, nos permitirá corresponder às 

expectativas que existem ao sermos uma empresa focada no cuidado das 

pessoas, do entorno e do ambiente. 

Também visa definir os requisitos mínimos obrigatórios que nossos 

fornecedores devem cumprir em relação aos princípios de conduta e 

cumprimento da lei nos países onde atuam, além de contemplar um 

processo robusto de transparência de sua atuação nas áreas ESG, que 

busca identificar brechas, desenvolver planos de ação conjuntos e 

compartilhar boas práticas, reconhecendo o esforço e as conquistas 

alcançadas. 

Somado a isso, esta Política nos permitirá orientar nosso relacionamento 

com fornecedores e aliados estratégicos na consecução de nossos 

objetivos comuns, capitalizar os impactos positivos e mitigar os adversos, 

e dar ainda mais força à construção de uma cultura de integridade, 

baseada em princípios e valores fortes. Esperamos construir uma cultura 

de proximidade e de trabalho colaborativo com todos, que nos permita 

enfrentar os desafios de forma integral, pois só assim podemos entregar 

“o melhor cuidado, para um amanhã melhor”. 

Gonzalo Darraidou D. 

Gerente Geral Softys 

Mónica González P. 

Chief Procurement Officer Softys 
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ÂMBITO S  

 
ÂMBITO S  

TEMAS MAT ERI AIS  

 
TEMAS MAT ERI AIS  

Go vern an ça  

 
Go vern an ça  

Ética e integridade. 

 
Ética e integridade. 

Col ab or ador es  

 
Col ab or ador es  

Talentos, saúde e segurança no 

trabalho, diversidade e inclusão e 

conciliação laboral. 

 
Talentos, saúde e segurança no 

trabalho, diversidade e inclusão e 

conciliação laboral. 

Clientes  e 

con su midor es  

 
Clientes  e 

con su midor es  

Marketing sustentável, inovação de 

produtos, qualidade e segurança de 

produtos e digitalização. 

 
Marketing sustentável, inovação de 

produtos, qualidade e segurança de 

produtos e digitalização. 

Meio -ambiente  

 
Meio -ambiente  

Água, energia, emissões, resíduos, 

materiais e embalagens. 

 
Água, energia, emissões, resíduos, 

materiais e embalagens. 
Forn ecedor es  

 
Forn ecedor es  

Abastecimento responsável. 

 
Abastecimento responsável. Comunidade 

e sociedade 

 
Comunidade 

e sociedade 

Relacionamento comunitário, cuidado e 

higiene e fornecedores locais. 

 
Relacionamento comunitário, cuidado e 

higiene e fornecedores locais. 
Econ ômi co  

 
Econ ômi co  

Crescimento sustentável e 
desenvolvimento local. 

 
Crescimento sustentável e 
desenvolvimento local. 

 
 

Capítulo 01 Princípios Inspiradores 
 
 

 

1.1 O nosso propósito de cuidado 

 
Somos a Softys, uma empresa global, com operações industriais em 8 

países da América Latina e presença em mais de 20 mercados por 

meio de nossos escritórios comerciais, atingindo mais de 500 milhões 

de consumidores em todo o mundo. 

 
Somos multilatinos, com representação de mais de 19.000 

colaboradores, incluindo funcionários diretos e contratados, e mais de 

8.800 empresas prestadoras de serviços em todo o mundo. Por meio 

de nossos negócios Consumer Tissue, Personal Care e  

 
 
 

Away From Home, desenvolvemos marcas que entregam o melhor 

atendimento que as pessoas precisam no seu dia a dia e em cada 

etapa de suas vidas. 

 
Hoje, e com mais de 40 anos de história produzindo e distribuindo 

produtos de higiene, temos um propósito claro e inspirador: inovar 

para o seu cuidado. Para cumprir esse objetivo, trabalhamos com 

foco em três pilares, que orientam nossas ações diante das 

necessidades e desafios do nosso meio ambiente. 

 

1.2 Business Plan 2020-2023 Marcas: construir marcas 

que geram valor. 

O exposto se materializa em nosso 

Business Plan 2020-2023, uma 

estratégia corporativa que orienta 

e concentra nossos esforços na 

co-construção de um ambiente 

econômico sustentável, gerando 

valor compartilhado com e para 

nossos aliados estratégicos e os 

vários stakeholders, por meio de 

cinco dimensões: 

 
Competitividade: 

alcançar a 

transformação como 

líderes de custo por 

meio da agilidade digital. 

 
Cultura: viver uma 

cultura que inspire o 

máximo desempenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go-to-market: 

Executar com 

paixão o ponto de 

venda. 

Sustentabilidade: potencializar 

capacidades para cuidar do 

nosso meio-ambiente. 

 
 
 

 

1.3 Questões materiais ESG 
 

Estes pilares são complementados com 
cinco compromissos diferenciadores: 

 
 

CUIDADO: somos guiados e inspirados pelo 

cuidado com as pessoas: nossos 

colaboradores, consumidores, clientes e o 

cuidado do nosso ambiente. 

 

Temos a certeza de que através do cuidado 

se abrem novas oportunidades que nos 

permitem transformar vidas. 

 
CONFIANÇA: acreditamos e confiamos no 

talento e na capacidade de cada um dos 

membros de nossa equipe e criamos 

ambientes que nos permitem desenvolver 

esse potencial. Colaboramos uns com os 

outros e trabalhamos em equipe, porque 

juntos somos mais. 

TRASCENDÊNCIA: com humildade e 

generosidade, trabalhamos para dar valor 

sustentável ao negócio, com a certeza de 

que com cada esforço e ação estamos 

moldando a Softys do futuro. 

 
CONQUISTA E EXCELENCIA: somos 

pessoas de ação, em busca da excelência, e 

amamos o que fazemos. Somos corajosos 

para assumir riscos, com agilidade e 

disciplina, abrindo espaços para inovação e 

criatividade. 

 
INTEGRIDADE: honramos nossa história e 

agimos com integridade e transparência. 

sempre. 

Em 2018, desenvolvemos um robusto Estudo 

de Materialidade que revelou 20 temas para 

nossa gestão ambiental, social e de 

governança (ESG). 

 

O estudo, realizado em conjunto com as 

Empresas CMPC, aprofundou questões 

cruciais para a sustentabilidade da Softys, 

onde sem dúvida temos oportunidades de 

contribuição para o desenvolvimento e 

também desafios por enfrentar com 

abordagens de gestão. 

 
Adicionalmente, e anualmente, desenvolve-

mos processos de atualização dos nossos 

temas materiais, através de uma profunda 

revisão da indústria e da consulta interna aos 

nossos dirigentes e principais áreas, com os 

quais são definidos níveis de maturidade 

para cada um destes assuntos. 

 
 
 
 

 
INOVAÇÃO EM QUALIDADE 

Inovamos em processos e estratégias, 

enfatizando a melhoria contínua no 

âmbito tecnológico e pessoal e em 

torno das necessidades dos nossos 

consumidores. 

 

 
 
 
 

 
COMPROMISSO 

COM A SUSTENTABILIDADE 

Cuidamos de que todas as nossas 

ações estejam dentro do respeito ao 

meio ambiente, com base em uma 

gestão robusta nos âmbitos social, 

ambiental e de governança. 

 
 
 
 

 
ACESIBILIDADE E PROXIMIDADE 

PARA AS PESSOAS 

Preocupamo-nos em estar sempre 

próximos e disponíveis às pessoas e às 

suas necessidades, onde quer que 

estejam e a um preço adequado às 

suas possibilidades. 
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1.4 Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023 1.5 Impactos positivos na cadeia de valor 

Para materializar a dimensão de sustentabilidade do nosso Business 

Plan 2020-2023, lançamos em julho de 2020 a Estratégia de 

Sustentabilidade 2020-2023 da Softys, que está alinhada à 

Estratégia de Sustentabilidade das Empresas CMPC. 

Por meio dela, desenvolvemos um roteiro de sustentabilidade 

consolidado e projetado para os próximos anos, sob uma promessa 

de que só de mãos dadas com nossos grupos de interesse 

poderemos conseguir: entregar o melhor cuidado, para um amanhã 

melhor. 

Nossa Estratégia de Sustentabilidade 2020 – 2023 nos convida a 

ampliar nosso olhar, preocupando-nos e cuidando de todo o nosso 

processo desde uma lógica “end to end”, onde não apenas o impacto 

de nossa operação é relevante, mas também o que acontece antes de 

nossa fabricação e depois que os produtos saem de nossas plantas. 

É no aprofundamento da sustentabilidade do nosso negócio que 

damos visibilidade a uma área que compromete 80% do nosso 

talento, recursos e ativos: a nossa cadeia de abastecimento. 

Esta envergadura nos faz entender que o trabalho na Cadeia de 

Abastecimento é fundamental para realmente mobilizar a Estratégia 

de Sustentabilidade da nossa empresa, em linha com os 

compromissos e metas que traçamos para 2023. 

Por isso, trabalhamos com foco em 3 pilares fundamentais: Mais com 

Menos; Fornecimento Responsável e Talento Diversificado, 

através dos quais nos comprometemos com objetivos e metas 

ambiciosos, tanto interna como externamente. 

Impactos positivos na cadeia de valor 
Estratégia 

Sustentabilidade 
2020 - 2023 

Impactos positivos na 
nossa cadeia de valor 

 

Cuidando de nós, para 
cuidar de você 

Aliados no 
desenvolvimento das 
comunidades locais 

 

Contigo no seu dia a dia 
e em cada etapa da sua 

vida 

Existimos para as pessoas, nós 

as acompanhamos e cuidamos 

no seu dia a dia, e em cada etapa

da sua vida, um cuidado que 

começa com as nossas pessoas 

colaboradoras. 

Para entregar o melhor cuidado 

aos nossos clientes e consumi-

dores, nos baseamos em princí-

pios éticos e transparentes, que,

sob procedimentos e protocolos 

específicos de qualidade e ino-

vação, proporcionam relaciona-

mentos duradouros e de 

confiança. 

Procuramos gerar uma relação 

proativa, de proximidade e de 

confiança mútua, para o que 

promovemos o desenvolvimento

das nossas comunidades, com o 

objetivo de lhes proporcionar 

também “o melhor cuidado”. 

Somos responsáveis pela pegada 

que geramos, por isso 

trabalhamos com todos os atores 

de nossa cadeia de suprimentos

para contribuir ativamente para a 

redução e mitigação de impactos 

em nossa casa comum. 

IMPACTOS POSITIVOS 

NA NOSSA CADEIA DE 

VALOR: 

IMPACTOS POSITIVOS

NA NOSSA CADEIA DE

VALOR:

ALIADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DAS 

COMUNIDADES LOCAIS: 

ALIADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DAS

COMUNIDADES LOCAIS:

COM VOCÊ NO SEU DIA 

A DIA, E EM CADA ETAPA 

DA SUA VIDA: 

COM VOCÊ NO SEU DIA

A DIA, E EM CADA ETAPA

DA SUA VIDA:

CUIDANDO DE NÓS, PARA 

CUIDAR DE VOCÊ: 

CUIDANDO DE NÓS, PARA

CUIDAR DE VOCÊ:

Estrategia de

Sostenibilidad
2020-2023

Cuidando de nós,para
cuidar de você

Impactos positivos na
nossa cadeia de valor

O MELHOR
CUIDADO

PARA UM
AMANHÃ
MELHOR

Aliados no 
desenvolvimento das

comunidades locais

Com você no seu dia a
dia e em cada etapa da

sua vida

c

É aqui que se enquadra o trabalho de Abastecimento Responsável, 

sob a premissa de que a integração dos fornecedores na gestão 

sustentável da Softys é fundamental e que só pode ser alcançada 

graças ao trabalho colaborativo e a uma abordagem de melhoria 

contínua poderosa ferramenta de redução de riscos. 

É aqui que se enquadra o trabalho de Abastecimento Responsável,

sob a premissa de que a integração dos fornecedores na gestão

sustentável da Softys é fundamental e que só pode ser alcançada

graças ao trabalho colaborativo e a uma abordagem de melhoria

contínua poderosa ferramenta de redução de riscos.

Mais 
com 
Menos 

Mais 
com
Menos

Abastecimento 
Responsável 

Abastecimento
Responsável

Talento 
Diverso 

Talento
Diverso

O MELHOR 
CUIDADO 
PARA UM 
AMANHÃ 
MELHOR 

O MELHOR
CUIDADO
PARA UM 
AMANHÃ
MELHOR



 

 

ODS 3, Saúde e Bem-estar: O ODS de 

saúde e bem-estar é o coração da 

Softys, que se expressa no nosso 

propósito de “oferecer o melhor cuidado 

no dia a dia e em cada etapa da vida das 

pessoas”. 

 

ODS 12, Produção e Consumo 

Responsável: Nosso trabalho será 

focado na gestão sustentável, redução e 

uso eficiente dos recursos naturais, onde 

temos uma contribuição especial através 

da elaboração de nossos produtos. 

 

ODS 5, Igualdade de Gênero: Sabemos 

que grande parte de nossos 

consumidores são mulheres, onde temos 

marcas que falam diretamente com elas, 

e também sabemos que parte importante 

de nossas relações com a comunidade 

se dá por meio de lideranças femininas. 

Portanto, a coerência interna e externa 

por meio deste ODS orienta nosso 

espírito.  

 

ODS 13 Ação pelo Clima: ODS que 

está relacionado aos nossos objetivos 

ambientais: 1) tornar-se uma empresa 

zero resíduo industrial para aterro 

sanitário até 2025 (2) reduzir nosso uso 

de água industrial em 40% até 2025 3) 

reduzir nossas emissões de gases de 

efeito estufa em 50%, escopos 1 e 2, até 

2030. 

 

ODS 6, Água e Saneamento: Sob a 

premissa sem água não há higiene, e 

em linha com nosso propósito de 

cuidado, nosso trabalho estará focado 

na geração de soluções de água e 

saneamento para pessoas e 

comunidades que não têm acesso a 

esses serviços. 

 

ODS 17, Parcerias para alcançar os 

Objetivos: ODS que está relacionado à 

importância de trabalhar de forma 

colaborativa, entre atores públicos, 

privados e organizações da sociedade 

civil para alcançar objetivos 

sustentáveis. 

 
 
 
 
 
 

 

1.6 A nossa contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 

Nossa Estratégia de Sustentabilidade 2020 – 2023 enquadra nossa 

contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030 das Nações Unidas, onde entendemos que podemos e 

devemos desempenhar um papel nos grandes desafios do planeta. 

 
Diante disso, priorizamos seis ODS principais para a Softys, que se 

conectam 100% com o propósito da nossa empresa: 
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2.1 Conceitos Chave 
 

Quando se fala em abastecimento responsável, torna-se relevante 

homogeneizar conceitos, a fim de desenvolver um entendimento comum na 

Matéria, que englobe todos aqueles que fazem parte da nossa cadeia de 

valor. Nesta linha, detalhamos algumas definições básicas aqui: 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 02 Política de Abastecimento Responsável 
 

 

Temos certeza de que o desenvolvimento do 

nosso negócio deve estar baseado numa 

cultura de integridade, onde a sustentabili-

dade seja um eixo transversal da nossa 

forma de atuar e onde os nossos fornece-

dores e parceiros estratégicos sejam aliados 

na concretização dos nossos objetivos 

comuns, o que se traduz numa melhor 

experiência de cuidado para nossos 

colaboradores, clientes, consumidores e 

meio ambiente. 

 
Preocupamo-nos de garantir um abasteci-

mento oportuno, que assegure,  

em cada fase da cadeia, por um processo 

rastreável, auditável e transparente, que 

outorgue condições ótimas de com-

petitividade, com acordos honestos, justos e 

que gerem valor compartilhado. 

 
Para isso, contamos com um quadro de 

guias e documentos, como nosso Código de 

Conduta para Fornecedores Softys, o Código 

de Ética CMPC, o Manual de Livre 

Concorrência, o Modelo de Prevenção ao 

Crime e as Bases Gerais de Fornecimento, 

entre outros, que compartilhamos com 

nossos fornecedores e aliados estratégicos  

sob uma lógica de formalização, homoge-

neização e cuidado das nossas relações 

comerciais 

 
Além disso, desenvolvemos esta Política de 

Abastecimento Responsável, um guia que 

determina os requisitos básicos e incentiva a 

adoção das melhores práticas globais, 

atendendo integralmente a legislação local 

vigente e interagindo proativamente com o 

meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO ESG A FORNECEDORES: 

 
Todos os fornecedores definidos como 
críticos em sustentabilidade serão 
avaliados, processo que será realizado 
por meio de organizações especializadas 
na avaliação de fornecedores nas áreas 
ESG - ambiental, social e governança. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES: 

 
Processo que avalia e aprova 

potenciais fornecedores da Softys, por 

meio da aplicação de métodos 

quantitativos e qualitativos. Além disso, 

considere examinar os fornecedores 

atuais da Softys para medir e monitorar 

seu desempenho. Tudo isso para 

reduzir custos, mitigar riscos e 

promover a melhoria contínua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABASTECIMENTO RESPONSÁVEL: 

 
As práticas que são executadas nos 

processos de aquisição de bens, 

produtos e contratação de serviços, 

para garantir um fornecimento pontual, 

do início ao fim da cadeia, de forma 

rastreável, auditável e transparente, 

que proporcione competitividade, com 

acordos honestos, justos e que gerem 

valor compartilhado para o negócio e 

fornecedores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORNECEDORES CRÍTICOS PARA A 

CONTINUIDADE OPERACIONAL: 

 
São aqueles fornecedores das 

categorias de compras que têm alto 

impacto no negócio, do ponto de vista 

de gastos, produtividade e segurança, 

e alta complexidade na compra, do 

ponto de vista da dificuldade de 

reposição ou homologação e número 

de fornecedores potenciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORNECEDORES CRÍTICOS 

EM SUSTENTABILIDADE: 

 
São aqueles fornecedores das 

categorias consideradas críticas para a 

continuidade operacional, que também 

possuem alto impacto ambiental, social 

ou de governança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELHORIA CONTÍNUA: 

 
O nosso processo de abastecimento 

responsável é submetido a revisões 

periódicas para garantir a melhoria 

contínua, quer ao nível das normas, 

diretrizes, procedimentos e controles 

nas suas diferentes fases. 
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2.2 Objetivo e Escopo 2.3 Abastecimento Responsável desde a perspectiva ESG 
 

Entendemos que nossa responsabilidade vai além do que podemos 

ver em nossa operação direta, por isso trabalhamos lado a lado com 

nossos fornecedores e parceiros, a partir de uma lógica de melhoria 

contínua nas questões ESG - ambiental, social e de governança. 

 
Diante do exposto, nossa Política de Abastecimento Responsável tem 

como principal objetivo promover práticas de compras responsáveis 

em toda a cadeia de valor, tanto para a Softys quanto para nossos 

fornecedores e aliados estratégicos, garantindo assim uma cadeia de 

abastecimento 

Sabemos que para enfrentar este desafio, trabalhar em alianças é de 

vital importância, por isso incentivamos todos os nossos 

colaboradores a trabalhar com fornecedores que seguem a mesma 

lógica e abordagem de fornecimento. 

 
Esta Política é aplicável a todos os fornecedores contratados 

diretamente pela empresa, em cada um dos países de atuação, 

tanto dentro como fora de nossas fábricas. Da mesma forma, 

incorpora todos os processos de compra e fornecimento de bens e 

serviços, desde a solicitação da área usuária até o processamento da 

solicitação e entrega do produto e/ou serviço. 

A nossa gestão ESG – ambiental, social e de governança– é 

materializada em uma abordagem de gestão sobre questões  

 

 

específicas, que expressam o comprometimento da Softys com o 

Abastecimento Responsável ao longo de toda a cadeia de valor. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nossa expectativa: Que nossos fornecedores atuem 

ativamente na identificação e implementação de novos 

métodos de redução de consumo e reuso de água, cumprindo 

as normas e padrões estabelecidos como boas práticas em 

nível local ou global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nossa expectativa: Que nossos fornecedores atuem 

ativamente na identificação e implementação de novos 

métodos de redução de consumo e reúso de água, cumprindo 

as normas e padrões estabelecidos como boas práticas em 

nível local ou global. 

 
EFICIÊNCIA HÍDRICA: 

Promovemos a redução do uso de água por meio da 

melhoria do uso de água industrial, que se expressa 

em nossa meta de reduzir nosso uso de água 

industrial em 40% até 2025. Adicionalmente, atuamos 

de forma a não impactar negativamente a 

disponibilidade ou qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, cuidando do lançamento de efluentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa expectativa: Que nossos fornecedores desenvolvam 

um plano de redução e gestão energética e que este seja 

compartilhado quando for solicitado. 

 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 

Otimizamos e reduzimos o consumo de energia, de 

forma a evitar a poluição atmosférica, bem como as 

emissões de gases de efeito estufa. Adicionalmente, 

buscamos converter nossa matriz energética para 

energias renováveis não convencionais. 

 
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 

Otimizamos e reduzimos o consumo de energia, de 

forma a evitar a poluição atmosférica, bem como as 

emissões de gases com efeito de estufa. Adicional-

mente, buscamos converter nossa matriz energética 

para energias renováveis não convencionais. 

AMBIENTAL 

 

AMBIENTAL 

1 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa expectativa: Que nossos fornecedores cumpram 

integralmente a legislação ambiental dos territórios em que 

atuam, sob um sistema de gestão formal que identifica, atua, 

mantém a conformidade e minimiza a geração de aspectos e 

impactos ambientais, alavancado com planos de ação e metas 

específicas de melhoria. Além disso, devem se preocupar em 

manter a rastreabilidade da origem dos produtos e serviços 

entregues. 

 
GESTÃO AMBIENTAL: 

Identificamos, controlamos e mitigamos nossos 

aspectos e impactos ambientais, de acordo com a 

legislação local vigente e os compromissos firmados, 

mantendo o cumprimento dos mesmos, por meio de 

planos de ação e compromissos concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa expectativa: Que nossos fornecedores avaliem e 

tratem os potenciais impactos na preservação dos recursos 

naturais e da biodiversidade em suas atividades de compra e 

produção, bem como que suas matérias-primas estejam em 

conformidade com a certificação FSC (ou similar) quando 

corresponder. 

 
PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E 

BIODIVERSIDADE: 

Protegemos as diferentes formas de vida, incluindo os 

ecossistemas terrestres e marinhos nas áreas 

geográficas onde operamos. Além disso, garantimos 

a certificação FSC para 100% das compras na 

categoria celulose, utilizada como matéria-prima 

virgem. 
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Nossa expectativa: Que nossos fornecedores operem sob 

normas locais relacionadas a substâncias químicas, aplicadas 

em seus processos produtivos, rejeitando o uso de 

substâncias proibidas. Espera-se que eles compartilhem todas 

as informações necessárias para orientar sua cadeia de 

suprimentos no uso e controle de substâncias químicas. 

 
CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E  RESÍDUOS: 

Cumprimos os requisitos em relação ao uso, 

armazenamento e descarte de substâncias químicas 

e resíduos, de acordo com os padrões definidos na 

Lista de Substâncias Químicas Restritas (TFL) e 

Declaráveis no âmbito global. Adicionalmente, 

disponibilizamos aos nossos clientes informações 

sobre o uso de substâncias químicas, a partir da 

lógica da transparência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nossa expectativa: Que nossos fornecedores desenvolvam 

uma estratégia para reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa gerados em suas operações, e mantenham um 

compromisso ativo na busca de melhores tecnologias, para 

cumprir os objetivos propostos. 

 
EMISSÕES DE GASES EFEITO ESTUFA: 

Na Softys, buscamos reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa geradas em nossas operações, 

incorporando novas tecnologias que nos permitem ser 

independentes do consumo de combustíveis fósseis, 

o que se expressa em nosso compromisso de reduzir 

em 50% as emissões de gases de efeito estufa., 

escopos 1 e 2, até 2030. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nossa expectativa: Que nossos fornecedores atuem em 

busca da melhoria da eficiência no uso dos recursos, 

minimizando a geração de resíduos no desenvolvimento, 

produção e entrega de produtos e serviços por meio de 

programas ou atividades de redução e recuperação 

(reutilização, reciclagem, compostagem ou valorização 

energética). 

 
GESTÃO DE RESÍDUOS: 

Trabalhamos para controlar e reduzir a geração de 

resíduos em nossas operações, da mesma forma que 

mitigamos os impactos ambientais delas derivados 

por meio da aplicação de diferentes alternativas e 

tecnologias de recuperação, o que se expressa em 

nosso compromisso de nos tornarmos uma empresa 

zero resíduo industrial para aterros sanitários até 

2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa expectativa: Que nossos fornecedores operem sob um 

sistema de gestão da qualidade, para garantir que sejam 

atendidos os níveis mínimos de qualidade nos produtos e/ou 

serviços que fornecem à Softys, cumprindo a legislação local 

vigente, com a documentação e relatórios correspondentes. 

 
QUALIDADE: 

Estabelecemos relações de co-construção com 

nossos fornecedores, para identificar novas maneiras 

de garantir que os materiais e serviços sejam da mais 

alta qualidade e possam ser fornecidos no prazo e a 

custos razoáveis para clientes e consumidores. 
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SOCIAL 

 

SOCIAL 

2 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nossa expectativa: Procuramos manter relações de trabalho 

não discriminatórias, justas, igualitárias e respeitosas com 

nossos fornecedores, que esperamos que se estendam a seus 

funcionários, clientes e fornecedores. Nessa linha: o trabalho 

forçado e infantil é expressamente proibido; será fundamental 

ter e manter boas condições de trabalho para os 

colaboradores; respeitar a liberdade de associação e os 

processos de negociação coletiva; e criar processos de 

melhoria contínua em relação aos padrões trabalhistas. 

 
CONDIÇÕES TRABALHISTAS E RESPEITO AOS DIREITOS 

HUMANOS: 

A Softys busca aplicar as diferentes leis e 

regulamentações trabalhistas, incluindo o respeito aos 

direitos humanos em toda a sua cadeia de valor, e 

adotando padrões de condições trabalhistas 

relacionados a salários-mínimos, negociações 

sindicais e liberdade de associação vigentes em cada 

país e/ou localidade onde atuamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nossa expectativa: Esperamos que os seguintes princípios 

estejam presentes nos sistemas de gestão de nossos 

fornecedores: Políticas de Saúde, Segurança e Prevenção de 

Acidentes; planos de resposta a emergências; normas e 

procedimentos de trabalho seguro; procedimentos de 

identificação de perigos e avaliação de riscos e ações 

preventivas para evitar a recorrência de acidentes. 

 
SEGURANÇA E S A Ú D E O C U PA C I O N A L : 

A prevenção de acidentes e a gestão de saúde e 

segurança ocupacional são elementos críticos para 

garantir a sustentabilidade de nossa cadeia de 

abastecimento. Por isso, minimizamos os riscos e 

mantemos a segurança nos ambientes de trabalho, 

por meio de ações proativas e preventivas que 

aprimoram processos, identificam perigos, avaliam 

riscos e estabelecem medidas de controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa expectativa: Esperamos que nossos parceiros e 

fornecedores garantam contratações não discriminatórias em 

relação à procedência, religião, nacionalidade, gênero, nível 

socioeconômico ou qualquer outra característica ou condição 

arbitrária, e promovam o desenvolvimento das pessoas, com 

foco na equidade. 

 
DIVERSIDADE E INCLUSÃO: 

Somos uma empresa multilatina, por isso diversidade 

e inclusão são parte essencial de nossa cultura, que 

se expressa em metas ambiciosas para a inclusão de 

portadores de deficiência e mulheres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa expectativa: Que nossos fornecedores possam 

envidar seus melhores esforços para obter o pleno 

conhecimento da origem dos produtos e serviços entregues e 

identificar e gerenciar adequadamente os possíveis impactos 

adversos. 

 
RELACIONAMIENTO COMUNITÁRIO: 

Sabemos que o cuidado que prestamos aos clientes e 

consumidores deve se estender às comunidades que 

nos acolhem, ideal que está expresso em nossa 

Política de Relações Comunitárias, que define o 

padrão para todas as nossas plantas industriais, nos 

8 países onde mantemos operações industriais. 
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Nossa expectativa: Esperamos que nossos 

fornecedores adotem um compromisso ético que 

se materialize em conduta de integridade, 

responsabilidade e respeito aos nossos valores 

corporativos e às leis anticorrupção aplicáveis. 

 
 
 

 
ÉTICA E ANTI-CORRUPÇÃO, LINHA DE DENÚNCIAS: 

Na Softys rejeitamos e proibimos expressa, absoluta e 

estritamente todas as formas de corrupção e suborno. Nesse 

sentido, nossa Linha de Denúncias, disponível em 

www.softys.com, tem papel fundamental, como ferramenta 

para que qualquer pessoa denuncie fatos ou condutas que 

constituam ou possam constituir uma violação dos princípios e 

valores da Softys, suas regras ou as leis vigentes. 

 
Nossa expectativa: Promovemos o respeito à 

concorrência saudável em todas as nossas 

operações e relações comerciais, esperando que 

nossos fornecedores se comprometam com o 

cumprimento irrestrito das leis e regulamentos que 

protegem e regulam a Livre Concorrência em todas 

as jurisdições onde operamos. 

 
LIVRE CONCORRÊNCIA: 

Na Softys entendemos que a Livre Concorrência é um dos 

pilares fundamentais da economia de mercado. O nosso 

compromisso de respeitar a concorrência livre e leal, 

enquadrado na nossa Estratégia de Sustentabilidade, leva-nos 

a adotar de forma autónoma e independente as nossas 

decisões comerciais e estratégicas, bem como a escolher de 

forma autónoma e objetiva os nossos fornecedores, 

distribuidores e clientes. 

 
Nossa expectativa: Esperamos manter 

relacionamentos fortes, honestos e transparentes 

com nossos fornecedores. É por isso que o 

aconselhamos a declarar qualquer situação de 

conflito de interesse em que esteja envolvido e a 

evitar condutas que busquem influenciar 

indevidamente seu relacionamento com a Softys. 

 
 

Nossa expectativa: Esperamos manter 

relacionamentos fortes, honestos e transparentes 

com nossos fornecedores. É por isso que o 

aconselhamos a declarar qualquer situação de 

conflito de interesse em que esteja envolvido e a 

evitar condutas que busquem influenciar 

indevidamente seu relacionamento com a Softys. 

 
GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE: 

Na Softys evitamos situações que possam representar conflitos 

de interesse. Além disso, temos o compromisso de declarar e 

administrar quaisquer conflitos de interesse que possam surgir, 

para garantir independência, integridade e imparcialidade em 

nossas tomadas de decisões. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

GOVERNANÇA 

 

GOVERNANÇA 

3 

 

3 

 
Nossa expectativa: Esperamos que nossos 

fornecedores sejam transparentes na entrega de 

informações relacionadas a seus produtos ou 

serviços, que devem ser oportunas, verdadeiras, 

precisas e suficientes. Também esperamos que 

eles cumpram todas as leis aplicáveis em relação 

à proteção de dados pessoais e privacidade das 

informações. 

 
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO RESPONSÁVEL 

DAS INFORMAÇÕES: 

Atuamos de forma transparente em relação aos nossos 

fornecedores e demais empresas com as quais mantemos 

relações comerciais. Na Softys temos o compromisso de 

integridade na entrega de informações a terceiros e no 

tratamento de informações confidenciais e privilegiadas. 

 
Nossa expectativa: Que nossos fornecedores 

possam conhecer plenamente a origem dos produ-

tos e serviços fornecidos, por exemplo, implemen-

tando um sistema de gestão, para identificar e ras-

trear essas fontes, respondendo oportunamente às 

solicitações da Softys em relação à origem dos 

produtos e serviços que fornece. 

 
RASTREABILIDADE: 

Buscamos melhorar a rastreabilidade de nossos fornecedores, 

desde o ponto de origem até a formalização de nosso 

relacionamento comercial. Por isso, sempre que possível, na 

Softys buscamos adquirir produtos e serviços de fornecedores 

certificados. 

 
Nossa expectativa: Que nossos fornecedores 

apoiem, incentivem e garantam que sua cadeia de 

suprimentos e a de seus fornecedores operem de 

acordo com os padrões internacionais e as 

melhores práticas relacionadas aos seus negócios, 

cumprindo as leis e regulamentos vigentes em seu 

país e/ou região de atuação. 

 
RESILIÊNCIA: 

Estamos cientes de que vivemos em um ambiente propenso a 

imprevistos que podem afetar nossa operação. Por isso, 

buscamos fortalecer a resiliência e agilidade da cadeia de 

suprimentos para que, diante desses desafios, respondamos de 

forma rápida e adequada, com efeitos positivos para nossos 

fornecedores, consumidores, clientes e comunidades que nos 

acolhem. 
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Mantener disponible en el sitio web www. 

portalproveedorsoftys.com todas las Políticas, 

pautas y protocolos que solicitemos a nuestros 

proveedores en materias ASG. 

Mantener disponible en el sitio web www.

portalproveedorsoftys.com todas las Políticas,

pautas y protocolos que solicitemos a nuestros

proveedores en materias ASG.

2.4 Avaliação de fornecedores em sustentabilidade 

quatro eixos fundamentais: práticas trabalhistas e direitos humanos, 

meio ambiente, ética e compras sustentáveis. 

Esta análise resultará em uma classificação, podendo também 

resultar em um Plano de Melhoria Contínua, onde o fornecedor é 

solicitado a melhorar determinados padrões ou práticas ESG, onde há 

oportunidades de melhoria. Adicionalmente, e de forma agregada, os 

resultados da avaliação de fornecedores em sustentabilidade gerarão 

um Ranking de Fornecedores Preferidos, que terão maior preferência 

de adjudicação nos processos licitatórios que a Softys realiza 

anualmente. 

2.6 Relatórios KPIs 

Esperamos a participação ativa de nossos fornecedores em nosso 

caminho para o desenvolvimento sustentável, como aliados relevantes 

de nossa gestão. 

Por conta disso, nos comprometemos a: Para apoiar a identificação dos riscos ESG de nossos fornecedores, 

contamos com um Programa de Avaliação de Fornecedores em 

Sustentabilidade, uma análise que é realizada a partir de diversas 

variáveis de risco, como setor, área de atuação, entre outras. 

Para realizar este programa, revisaremos anualmente a categorização 

de fornecedores críticos, sob a ótica do impacto que geram no 

processo produtivo e seus possíveis impactos ESG, para definir uma 

Matriz de Risco de Fornecedores de Sustentabilidade. 

Com isso, anualmente será definida a lista de fornecedores críticos 

para a sustentabilidade da Softys, e eles serão convidados a participar 

de um Processo de Avaliação ESG verificado, que se concentra em 

2.5 Gestão de consequências 

Os fornecedores que se destacam na gestão de suas questões ESG, 

como aqueles que implementam adequadamente os planos de 

melhoria contínua sugeridos, serão reconhecidos publicamente pela 

Softys por operarem de forma sustentável e cumprirem nossa Política. 

Nos casos de fornecedores que não incorporam os requisitos 

estabelecidos no Programa de Avaliação de Fornecedores da Gestão 

de Sustentabilidade, que seus esforços não são bem sucedidos, ou 

que o fornecedor não tem interesse em atuar de acordo com esta 

Política, a Softys revisará o estabelecimento do relacionamento, 

podendo determinar o fim dele. 

Os fornecedores são obrigados a comunicar, o mais rápido possível, 

os eventos, situações ou emergências relacionadas a questões ESG 

que possam interromper ou afetar os negócios com a Softys o mais 

rápido possível. 

Sempre que houver dúvidas relacionadas ao processo de 

abastecimento responsável de produtos e serviços, a resposta a 

essas dúvidas poderá ser submetida a consulta da Softys pelos 

interessados relevantes, e os planos de ação e demais soluções 

respeitarão os princípios do consentimento livre, prévio e informado. 

2.7 Aprovação e difusão 

Nossa Política de Fornecimento Responsável foi aprovada e autorizada 

pela Gerência de Desenvolvimento Industrial e Supply Chain, Gerência 

de Sustentabilidade e Gerência de Procurement da Softys corporativas. 

Comprometemo-nos a atualizar periodicamente esta Política para refletir 

novas práticas, circunstâncias e desenvolvimentos no setor, bem como 

condições ambientais e sociais em padrões internacionais. 

Conseguir que 80% das despesas com 

fornecedores críticos sejam feitas em fornecedores 

que obtiverem desempenho parcial ou superior na 

Avaliação de Riscos de Sustentabilidade, definida 

pela Softys até 2025. 

Manter disponível no site 

www.portalproveedorsoftys.com todas as Políticas, 

pautas e protocolos a ser solicitadas aos nossos 

fornecedores em questões ESG. 

Alcançar 100% da Certificação FSC na Cadeia de 

Custódia da Fibra até 2025, o que permite que nossos 

clientes e consumidores identifiquem e optem por 

marcas e produtos que apoiem o manejo florestal 

responsável e, assim, evitem o aumento do 

desmatamento. 

Fazendo parte dos incentivos à participação de 

nossos fornecedores no Programa de Avaliação de 

Sustentabilidade, promoveremos uma premiação 

para aqueles que obtiverem altas pontuações em 

sua avaliação e/ou apresentarem melhorias 

significativas em questões ESG, abordadas em 

planos de melhoria contínua a partir da avaliação. 

Conseguir que 100% de nossos fornecedores 

críticos tornem transparente sua gestão ESG por 

meio de plataformas de gestão de fornecedores 

designadas pela Softys até 2025. 

http://www/
http://www/
http://www.portalproveedorsoftys.com/



