
Com muito orgulho, queremos 
convidá-la a conhecer nosso 2º 
Relatório de Sustentabilidade, 
que dá a conhecer nossa 
gestão ESG - ambiental, social 
e governança - durante 2020, 
nos oito países onde estamos 
presentes com operações 
industriais em toda a América 
Latina.

Esta segunda divulgação do 
relatório permite-nos reafirmar 
que este será o nosso padrão 
em termos de sustentabilidade 
empresarial. Isto faz da gestão 
dos temas materiais nosso 
tópico principal nos negócios, 
fortalecendo a transparência 

com as diversas partes 
interessadas.

2020 foi um ano complexo, 
marcado por grandes 
transformações a causa da 
pandemia pela COVID-19. 
Contudo, mesmo assim, 
conseguimos continuar 
materializando o que foi 
comprometido na nossa 
Estratégia de Sustentabilidade 
2020-2023; motivo de 
orgulho e demonstração do 
compromisso de todos os nossos 
colaboradores, que fizeram 
a diferença, permitindo-nos 
vivenciar a sustentabilidade em 
primeira mão.

Conheça nossas iniciativas e notícias sobre sustentabilidade
2º RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SOFTYS

UM MELHOR CUIDADO,
PARA UM AMANHÃ MELHOR

Convidamos você a conhecer nosso 
Relatório de Sustentabilidade 
2020, clicando aqui. Também, 
pode encontrá-lo a partir de hoje 
em nosso site www.softys.com.

Relatório de Sustentabilidade 2020 >

https://softys-rg.s3.amazonaws.com/ReporteSoftys2020_pt.pdf 


“Vamos continuar trabalhando 
para que o cuidado faça parte 
das nossas operações e de todo 
aquilo que entregamos aos nossos 
diversos públicos”.

Acesse aqui para conhecer o testemunho 
de Gonzalo Darraidou, Gerente Geral da 
Softys.

ACOMPANHE-NOS NO LANÇAMENTO
DO NOSSO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020

Teremos três grandes palestrantes, que farão uma análise das tendências 
da sustentabilidade em nível mundial, além de explicar claramente como 
aplicar os dados na gestão da sustentabilidade na cadeia de suprimentos.

Conheça o perfil de 
Alessandro Carlucci, 
ex- CEO da Natura. 
Chairman do Business 
for Social Responsability 
(BSR).

Conheça o perfil de 
Wim Peeters, Vice-
Presidente de 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Corporativo da EcoVadis.

Conheça o perfil de 
Josué Velásquez, Diretor 
do MIT Sustainable 
Logistics.

O encontro acontecerá na próxima quarta-feira, 7 de julho, às 11.00h, Chile; 
10.00h, Colômbia, Equador, Peru e México; e 12.00h, Argentina, Brasil (RJ, 
DF/SP) e Uruguai.

ACOMPANHE-NOS NO LANÇAMENTO
DO NOSSO 2º RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Agende este evento >

https://softys-rg.s3.amazonaws.com/ReporteSoftys2020_pt.pdf
https://cmpc-wp-assets.s3.amazonaws.com/Public/ReporteSoftys2020.pdf
https://www.softys.com.br/noticias/lancamento-do-2o-relatorio-de-sustentabilidade-da-softys-reune-tres-palestrantes-de-alto-nivel
https://www.softys.com.br/noticias/lancamento-do-2o-relatorio-de-sustentabilidade-da-softys-reune-tres-palestrantes-de-alto-nivel
https://www.softys.com.br/noticias/lancamento-do-2o-relatorio-de-sustentabilidade-da-softys-reune-tres-palestrantes-de-alto-nivel
https://tracking.cpdataconfirma.cl/invitacion/pre_evento/MTc0NnwxNzQ5


SUSTENTABILIDADE
EM PRIMEIRA PESSOA

O nosso 2º Relatório de Sustentabilidade é narrado em primeira pessoa, 
a partir da experiência e vivência de todos nós, quem fazemos parte da 
Softys. Compartilhamos alguns desses testemunhos aqui.

RHIDA
LIRA
Chefe de 
Desenvolvimento 
de produto da 
Softys Chile.

RAMIRO 
RUSSI
Chefe de 
Sustentabilidade 
da Softys 
Colômbia.

1. Facilitar uma vida melhor para todos >> 
novo Elite com embalagem de papel.

“Participar deste grande desafio 
é algo que me enche de orgulho, 
pelo grande esforço que vi dos 
meus colegas, principalmente 
na equipe de Operações, onde 
deram tudo deles para alcançar o 
sucesso”.

Clique aqui para conhecer a história do 
primeiro papel higiênico 100% reciclável 
e biodegradável da América Latina.

CONHEÇA A CAMPANHA DA NOVA 
EMBALAGEM DE ELITE.

Assistir ao vídeo >

2.  Proteger nosso ambiente comum >> 
caso “aterro zero” da Softys na Colômbia.

“Fazer parte desta conquista e 
saber que estamos construindo 
uma marca forte, ciente do 
ambiente global e comprometida 
com o meio ambiente, é motivo 
de orgulho”.

Clique aqui para saber como ele liderou 
a estruturação de um novo sistema de 
gestão de aterro zero.

CONHEÇA NOSSO PROJETO NAS 
FÁBRICAS DE GACHANCIPA E 
SANTANDER DE QUILICHAO.

Assistir ao vídeo >

FERNANDO 
LAVALLE
Subgerente 
de produção 
sanitária da 
Softys Peru.

3. Promove o desenvolvimento das 
comunidades locais>> Projeto Máscaras.

“Percebemos que somos capazes 
de viver baseados no propósito da 
Softys, fazendo dele uma prioridade. 
Imagina o orgulho e a emoção 
que tivemos ao termos o primeiro 
conjunto de máscaras”.

Clique aqui para saber como ele liderou a 
fabricação da primeira máscara.

https://www.softys.com.br/noticias/elite-com-embalagem-de-pape
https://www.youtube.com/watch?v=1_SwwlyH3Rc
https://www.softys.com.br/noticias/aterro-zero
https://www.youtube.com/watch?v=5T3mkYltZTA
https://www.softys.com.br/noticias/mascaras-para-a-america-latina


NOSSA CONTRIBUIÇÃO
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Nossa Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023 está alinhada 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 
das Nações Unidas e busca contribuir de forma concreta para seus 
objetivos específicos.

OBJETIVO
• Aumentar em 50% a proporção de mulheres 

que fazem parte da organização para 2025.
• Aumentar a proporção de mulheres em cargos 

de liderança em 50% para 2025.

OBJETIVO
• Preencher 2,5% dos cargos com pessoas com 

deficiência para 2025.

OBJETIVO
• Reduzir em 40% o uso de água na indústria para 

2025.
• Implementar, no mínimo, duas soluções da 

Softys Water Challenge em locais rurais sem 
abastecimento de água potável, durante 2021.

OBJETIVO
• Ser uma empresa com aterro zero para 2025.
• Lançar a primeira embalagem 100% reciclável e 

biodegradável para nossa linha Elite em 2021.

OBJETIVO
• Reduzir em 50% nossas emissões de gases de 

efeito estufa de escopos 1 e 2 para 2030.


