
Primeiro Relatório
de Sustentabilidade
Ficamos muito felizes por poder compartilhar 
com você o Relatório de Sustentabilidade 2019 — 
o primeiro da nossa história — que demonstra os 
avanços da empresa e desafios em questões ESG: 
ambientais, sociais e de governança, e reflete a 
convicção de que não é possível fazer negócios, se 
não for de maneira sustentável.

Este Relatório
de Sustentabilidade:

• É um exercício de transparência que faz parte da Estratégia 
de Sustentabilidade 2020-2023 da Softys e foca nos nossos 
diversos stakeholders.

• Integra-se, por sua vez, na 
Estratégia de Sustentabilidade 
Corporativa das Empresas CMPC.

• Demonstra nossa contribuição 
para os 6 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, 
considerados prioridades pela 
Softys, dada sua ligação com o 
nosso propósito de cuidar das 
pessoas.



Convidamos você para saber 
mais sobre nossa Estratégia 
de Sustentabilidade
2020-2023:

O Relatório de Sustentabilidade Softys 2019 está 
estruturado com base nos 4 pilares da Estratégia de 
Sustentabilidade 2020-2023, sendo eles:

• Facilitar uma vida melhor para todos.
• Promover o desenvolvimento das comunidades locais.
• Proteger nosso ambiente comum.
• Co-construir um ambiente econômico sustentável.

Aqui apresentamos os principais avanços e desafios 
para cada pilar, abrangendo todos os temas materiais 
ESG da empresa. 

FACILITAR UMA VIDA 
MELHOR PARA TODOS
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Diversidade
e Inclusão

Clima
Organizacional

colaboradores/as
fazem parte da 
Softys.

de nossos colaboradores/as 
valorizam o clima laboral da 
Softys, onde “cuidamos do 
que amamos, fazendo o que 
cuida das pessoas”. 

dos colaboradores são 
mulheres, o que nos 
compromete a trabalhar 
por uma cultura mais 
diversificada com maior 
equidade.

nacionalidades fazem 
parte da nossa empresa, 
diversidade que nos 
torna grandes e nos 
permite continuar 
inovando para o cuidado 
das pessoas.

100%
Avaliação

de nossos executivos 
profissionais e técnicos foram 
submetidos a avaliação de 
desempenho.

Segurança e Saúde

Nossa meta é reduzir a taxa 
de frequência para 3,0 para 
2023 e diminuir para menos 
de 2,0 em 2025 entre nossos 
colaboradores diretos. 

https://youtu.be/QvwjhmtI22c


PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO DAS 
COMUNIDADES LOCAIS

2

Em 2019, realizamos um 
diagnóstico da gestão 
comunitária de nossas 20 
fábricas em nível regional.

Além disso, desenvolvemos 
diagnósticos comunitários 
em 9 fábricas emblemáticas, 
a fim de entender melhor as 
necessidades e expectativas 
das comunidades que nos 
acolhem.

15 MILHÕES DE MÁSCARAS
Diante da demanda de máscaras 
devido à pandemia por COVID-19 e em 
parceria com a CMPC, adiantamos a 
instalação de 6 máquinas de produção 
de máscaras, o que permitiu doar 15 
milhões de unidades na Argentina, 
Brasil, Chile, México e Peru. Elas foram 
entregues aos sistemas de saúde e 
organizações comunitárias de cada 
país.

SOFTYS WATER CHALLENGE
Sabemos que sem água não há higiene, não há cuidado. Esta 
realidade motivou a primeira versão da Softys Water Challenge; 
um projeto de investimento social que convocou empresários 
de todo o mundo a propor soluções inovadoras para ter acesso à 
água potável.

+400
soluções 
inscritas.

19
projetos acelerados em 
parceria com o Centro 
de Innovación UC.

soluções vencedoras, que serão implantadas 
em comunidades carentes de água potável na 
América Latina.



PROTEGER NOSSO 
AMBIENTE COMUM3

Como uma contribuição 
para os Compromissos 
de Sustentabilidade das 
Empresas CMPC, trabalhamos 
para diminuir o impacto 
ambiental, considerando 
metas internas ambiciosas.

RESÍDUOS
Ser uma empresa 
com zero resíduos 
industriais em 
aterros para 2025.

ÁGUA
Reduzir nosso 
uso de água na 
indústria em 40% 
para 2025.

 EMISSÕES
Reduzir nossas 
emissões de gases 
de efeito estufa, 
nos escopos 1 e 2.



CO-CONSTRUIR UM AMBIENTE 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL4

7.491
74%

40%

Cadeia
de valor

fornecedores
compõem 
nossa cadeia de 
suprimentos no 
mundo.

Em 2019, lançamos nosso modelo de inovação, de 
acordo com o modelo da CMPC 

de nossos gastos 
anuais vai para 
fornecedores locais.

deles correspondem 
a micro, pequenas 
ou médias 
empresas.

Inovação

• Softys Innovation Week: fizemos a 
primeira competição regional de ideias para 
colaboradores Softys, com 1.000 propostas 
recebidas.

• Digitalização: lançamos o Club Softys, 
nosso site de e-commerce para venda 
direta de produtos no Brasil e Chile. Durante 
2020 faremos lançamentos na Argentina, 
Peru e na filial da Softys no México.

Convidamos você a conhecer mais 
sobre a nossa gestão acessando
a nosso Relatório de 
Sustentabilidade 2019.

Atenciosamente,
Equipe Softy

Uma empresa cmpc

https://softys-rg.s3.amazonaws.com/Reporte-Softys-PORTUGUES.pdf

