Relatório de
Sustentabilidade
2019

O MELHOR CUIDADO,
PARA UM AMANHÃ
MELHOR

Uma empresa cmpc.

Softys 2019

1

(102-1, 102-3, 102-5)

Razão social: CMPC Tissue S.A.
RUT: 96.529.310-8
Casa matriz: Agustinas 1343, Santiago, Chile.
Telefone de contato: +56 2 2441 2000.
Sitie corporativo: https://www.softys.com/
Tipo de sociedade: Sociedade Anônima Fechada.
Constituição: Constituída por escritura pública datada de
24 de fevereiro de 1988, perante o Tabelião de Santiago
Sr. Sergio Rodríguez Garcés, sob o nome de “Forestal e
Industrial Santa Fe S.A.”. No dia 06 de janeiro de 1998,
a Assembleia Extraordinária de Acionistas da sociedade
acordou mudar o nome para “CMPC Tissue S.A.”, cuja ata
foi elevada a escritura pública em 27 de janeiro de 1998
perante o Tabelião de Santiago, Sr. Raúl Perry Pefaur. Em
Assembleia Extraordinária de Acionistas, celebrada no
dia 11 de janeiro de 2019 e elevada a escritura pública em
28 de janeiro do mesmo ano perante o Tabelião de Santiago Sr. René Benavente Cash foi incorporado o nome
fantasia: Softys.

Bem-vindos ao nosso primeiro
Relatório de Sustentabilidade

(102-53)

Ponto de contato:
Em caso de dúvidas ou consultas sobre este relatório
de Sustentabilidade, favor comunicar-se com María José
Ochagavía, Gerente de Sustentabilidade Regional da
Softys, pelo e-mail: mochagavia@softys.com
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Palavras do Presidente do Conselho
Presidente Empresas CMPC e Softys
Acreditamos que a sustentabilidade
das empresas depende da capacidade
de se integrar às comunidades onde
elas atuam, de atender às suas
necessidades e de responder de forma
ágil, eficiente e responsável.

Tenho o prazer de apresentar a vocês o primeiro relatório de sustentabilidade da Softys. É um projeto esperado há muito tempo, já que nos
permite aprofundar o plano de sustentabilidade que traçamos para a
nossa subsidiária e que, é claro, faz parte da estratégia traçada para
as Empresas CMPC como um todo.
Como muitos de vocês já sabem, há pouco mais de três anos assumimos a proposta de aprofundar e consolidar os esforços que a CMPC
vem desenvolvendo há muito tempo em termos de sustentabilidade.
A tarefa está apenas começando. Como muitos especialistas alertam, antes das mudanças climáticas, hoje enfrentamos uma emergência climática.
Nas Empresas CMPC, nos propusemos reduzir em 50% as emissões
absolutas de gases de efeito estufa até 2030, ser uma empresa com
resíduos zero em um período de, no máximo, 6 anos, reduzir em 25%
o uso industrial de água por tonelada produzida até 2025 e conservar
ou restaurar 100 mil hectares até 2030, o que será somado aos 320
mil hectares de conservação e proteção que a empresa já possui na
Argentina, Brasil e Chile.
Estes objetivos abrangem todas as operações da CMPC e das suas
subsidiárias, sendo o plano de sustentabilidade da Softys muito im-
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portante neste contexto pela sua importância nas Empresas CMPC,
bem como pela sua relevância nos mercados onde está presente e
nas suas operações industriais e comerciais em 8 países da região.
A própria extensão geográfica de atuação, a diversidade que ela contém, bem como o foco especial no relacionamento com consumidores e clientes, tornou muito necessária a elaboração deste relatório
de sustentabilidade o qual, ao longo dos anos, nos permitirá acompanhar o plano que apresentamos em julho de 2020.

de remédios, as caixas de papelão que embalam as suas compras no
e-commerce ou os sacos de papel para farinha ou outros alimentos.

cinco países onde instalamos esta capacidade, decidimos entregar
máscaras gratuitamente nos respectivos serviços públicos de saúde.

Todos esses produtos são feitos na CMPC e todos têm uma fonte
comum: fibras de plantações sustentáveis, certificadas e renováveis.

Ou seja, atendemos uma necessidade do cidadão sem esperar nen-

Mas, sem sombra de dúvida, os produtos que nos aproximam mais do
consumidor são aqueles que a Softys fabrica justamente para o cuidado das pessoas: papel higiênico, guardanapos, papel toalha, fraldas
para crianças e adultos, protetores femininos, lenços e outros pro-

Pois, assim como temos um longo caminho pela frente, também há
avanços importantes nessas áreas em grande parte devido à incor-

dutos que atendem necessidades tão importantes para as pessoas.

poração de tecnologia de ponta, mais eficiente e menos impactante,
em instalações como a nova linha de produção de papel da Softys
Argentina em sua fábrica de Zarate ou Softys Peru em sua planta
de Cañete.

Graças ao compromisso dos nossos colaboradores, durante todos
estes meses pudemos continuar desenvolvendo estes produtos e
distribuí-los aos nossos consumidores. E fomos ainda mais lon-

Porém, há mais um elemento fundamental que gostaria de destacar
neste plano de sustentabilidade e que se reflete no objetivo da Softys: inovar para o cuidado das pessoas.
Nestes tempos de pandemia e quarentena, muitas pessoas puderam
perceber a enorme presença que os produtos à base de fibras naturais têm em suas vidas. O papelão com o qual são feitas as caixas

ge, acrescentando às nossas linhas de produção alguns produtos
como as máscaras cirúrgicas, tão necessárias e urgentes nestes
tempos difíceis.
Destaco esta produção de máscaras porque me parece que exemplifica muito bem o objetivo de sustentabilidade que move a Softys.
Porque em tempo recorde conseguimos planejar, adquirir as máquinas no exterior, instalá-las e produzir. Sempre com o propósito de res-

huma solicitação especial. Fizemos isso porque acreditamos que a
sustentabilidade das empresas depende da capacidade de se integrar
às comunidades onde elas atuam, de atender às suas necessidades e
de responder de forma ágil, eficiente e responsável.
É por isso que nos preocupamos com o meio ambiente, nos preocupamos com a satisfação dos nossos consumidores, colocamos o máximo interesse no cuidado dos nossos colaboradores e o fazemos sem
descuidar da necessária sobrevivência do negócio.
Porque é isso que significa sustentabilidade e na Softys também temos isso muito claro.
Espero que desfrute da sua navegação pelo conteúdo deste relatório
e apreciaremos as suas sugestões e contribuições. Elas serão sempre
bem-vindas.
Luis Felipe Gazitúa A.
Presidente Empresas CMPC e Softys

ponder a uma necessidade urgente das pessoas, razão pela qual nos
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Uma mensagem
do nosso Gerente Geral

(102-14)

A nossa Estratégia de Sustentabilidade e este
exercício nos permitem aprofundar ainda mais
este caminho para a sustentabilidade, através
de uma visão integral, que articula as iniciativas
e as ações em desenvolvimento e que nos
fornece uma rota .

É uma grande honra apresentar a vocês o Primeiro Relatório de Sustentabilidade da Softys, o qual desenvolvemos com muito carinho e
com a firme convicção de que a sustentabilidade é o único caminho
que irá nos projetar como negócio no curto, médio e longo prazo.
Elaboramos este relatório baseado no padrão Global Report Initiative
(GRI), metodologia mais utilizada para a preparação deste tipo de relatórios, com o objetivo de comunicar e tornar transparente a nossa
gestão em aspectos sociais, meio-ambientais, econômicos e de governança corporativa. Desejamos que este se torne uma ferramenta
de gestão interna que, junto com a nossa Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023, lançada no dia 8 de julho deste ano, nos ajude a
materializar o nosso compromisso com a sustentabilidade: O Melhor
Cuidado, Para Um Amanhã Melhor.
A nossa Estratégia de Sustentabilidade e este exercício nos permitem aprofundar ainda mais este caminho para a sustentabilidade,
através de uma visão integral, que articula as iniciativas e as ações
em desenvolvimento e que nos fornece uma rota. Tudo isso nos leva
a abordar as oportunidades construindo uma liderança sustentável
através das nossas marcas. Além disso, nos permite contribuir e nos
comprometer, especialmente, com seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, que destacamos
como prioritários para a nossa Companhia.
A Softys é o resultado de 40 anos de experiência, que hoje se adapta
para enfrentar novos desafios nos mercados onde está presente com
um norte claro: inovar para o seu cuidado, cuidado que se estende
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aos nossos colaboradores, comunidades, clientes, fornecedores, o
meio-ambiente e o entorno que nos rodeia, em um olhar em 360º da
nossa forma de operar.
Fazemos parte das Empresas CMPC, grupo que completou 100 anos
em 2020. Junto com elas, aprofundamos os alicerces da sustentabilidade que nos mobilizarão para o futuro. Nossas ambições estão alinhadas com a Estratégia Corporativa da CMPC, tal como se vê refletido
nas Metas de Sustentabilidade Corporativa anunciadas em 2019.
A crise desencadeada pela Covid-19 tem custado vidas humanas,
colocou o bem-estar em cheque e significou perdas econômicas importantes. Neste cenário, temos consciência do grande desafio que
representa para as pessoas, razão pela qual a nossa prioridade é o
cuidado e a saúde das nossas pessoas e das empresas prestadoras de
serviço com as quais trabalhamos, bem como a segurança e continuidade das nossas operações para manter o abastecimento dos nossos
produtos, que sabemos, são de primeira necessidade.
A nossa preocupação e compromisso se materializam no projeto que
hoje nos permite operar seis máquinas de produção de máscaras e
doar mais de 15 milhões na região, produtos de higiene com especial
sentido de urgência.
E devido a que o cuidado é o nosso propósito, trabalhamos internamente para consolidar uma cultura organizacional baseada em princípios e valores sólidos, alavancada em uma Softys multilatina que
começamos a construir com tanto ensejo, e que hoje conta com mais

de 11 mil colaboradores diretos e indiretos que a representam. Nossos
compromissos diferenciadores de integridade, cuidado, confiança,
conquista e excelência, e transcendência, compõem nosso DNA, os
quais, sem dúvida, serão “ativados” por meio desse trabalho.
Nos últimos anos, trabalhamos incansavelmente pela lucratividade
sustentável. O que se vê refletido nos diversos programas que realizamos para aumentar a rentabilidade e a produtividade, que resultaram em vendas de mais de US $ 2,094 bilhões e Ebitda de US $ 201
milhões em 2019. Nesse mesmo ano, aprofundamos nossa presença
nos mercados da América Latina ao concluir a compra da empresa
Serrados e Pasta e Celulose Ltda. (Sepac) no Paraná, Brasil e Papelera Panamericana em Arequipa SA (Panam), Peru. Isso representou
resultados importantes e nos posicionou na liderança em ambos os
mercados. Não quero perder a oportunidade de relembrar nosso grande projeto iniciado em 2018 e lançado no início de 2020, na Argentina:
a quarta máquina de papel em nossa fábrica de Zárate. Isso significou
um investimento de US $ 130 milhões e nos permitirá uma produção
anual de 60 mil toneladas adicionais de papel tissue, incorporando
soluções de automação e eficiência com resultados de primeira linha
na qualidade do produto e redução do consumo de energia e água.
Quero destacar também o importante trabalho que fazemos junto
às nossas comunidades locais que convivem com a nossa operação
e das quais queremos ser um bom vizinho corporativo. Graças a este
ideal e, alinhado ao nosso compromisso com o cuidado e a higiene
das pessoas, lançamos o Softys Water Challenge, uma iniciativa que
visa fornecer soluções inovadoras para a atual crise hídrica e, que

neste ano de 2020 já tem um projeto vencedor, que será financiado
e implementado em algumas das comunidades mais carentes da
América Latina.
Não poderíamos cumprir todos os objetivos que nos propusemos
sem o apoio constante dos nossos fornecedores e parceiros estratégicos, aliados essenciais para o funcionamento dos nossos processos e desenvolvimento de produtos. Para eles, em 2019, realizamos
o nosso primeiro encontro Softys Supplier Business Partner Awards,
evento no qual fizemos um reconhecimento aos nossos fornecedores
e que também foi um espaço de estreitamento de laços na construção de soluções para os desafios.
São muitas as ações e experiências que tivemos nos últimos anos.
Elas estão refletidas em nosso Primeiro Relatório de Sustentabilidade, dedicado a vocês, nossos stakeholders, com os quais geramos
as sinergias que nos permitem ir mais longe. Todos Somos Softys e
trabalhamos para realizar os nossos sonhos.
Deixo vocês agora com nosso Primeiro Relatório de Sustentabilidade.
Uma cordial saudação

Gonzalo Darraidou Díaz
Gerente Geral Softys
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um
Softys:
Inovando
para o seu cuidado

1.1

Industrial e comercial

Bem-Vindos à
a Softys

Comercial

(102-2; 102-4; 102-6; 102-7; 102-16)

Somos a Softys, uma empresa global, líder na América Latina, com
mais de 10 mil colaboradores diretos, 20 plantas, mais de 250 linhas
de produção e 38 centros de distribuição e armazéns de suprimentos.
Temos operações industriais em oito países da América Latina, onde
realizamos a produção e comercialização de produtos nos negócios
Consumer Tissue, Personal Care e Away From Home, conseguindo
atingir mais de 500 milhões de consumidores em todo o mundo, entregando soluções para cuidado e higiene.

China
Shangai

México

República Dominicana
Guatemala
Nicaragua

El Salvador

Para conseguir isto, em 2019 demos vida à Softys reorganizando e
renomeando as nossas unidades de negócio, reunindo o legado e a
experiência que nos move e nos mobiliza para um futuro sustentável, tendo como centro as pessoas, os colaboradores, o ambiente e
as comunidades das quais fazemos parte, empreiteiros, fornecedores
e parceiros estratégicos, o que se traduz em geração de valor para os
nossos acionistas e maior rentabilidade no nosso negócio.
#TodosSomosSoftys, um lugar onde nos reunimos em uma única
organização, e um único propósito corporativo: desenvolver marcas
que oferecem os melhores cuidados que as pessoas precisam no
seu dia-a-dia e em cada etapa de suas vidas, todos os dias.
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#

Colômbia
Equador

Peru

NOSSA PRESENÇA GLOBAL

Fazemos parte das Empresas CMPC, grupo com 100 anos de experiência no fornecimento de soluções baseadas em recursos renováveis. Da nossa parte, e após 40 anos de história, temos um objetivo
claro e inspirador: inovar para o seu cuidado.

Costa Rica
Panamá

To d o s S o m o s S o f t y s
InovarParaOSeuCuidado

A nossa presença estende-se por mais de 20 mercados, por meio
de 15 escritórios comerciais, localizados em: Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.
Atendemos as necessidades dos nossos clientes com uma média de
1.926 produtos diferentes vendidos ao mês.

Brasil

Paraguai

Chile

Uruguai
Argentina

Nota: A Softys está presente em
Shangai, China, através de um
escritório que mantém relacionamento
direto com empresas fornecedoras e
empresas de geração de tecnologia e
conhecimento para o desenvolvimento
de seus negócios na Ásia.
Softys 2019
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Nossos pilares
fundamentais

Estes pilares, aliados aos valores corporativos das Empresas CMPC:
respeito pelas pessoas, cuidado com o meio ambiente, estrito cumprimento das normas legais, lealdade ao concorrer e consideração
pelas necessidades dos nossos vizinhos; articulam o nosso comportamento, conectando a sustentabilidade de forma estratégica com
nossas operações e áreas.

Para cumprir o nosso propósito, fazemos
eco de três pilares fundamentais, os quais
norteiam o espírito da marca corporativa e
direcionam os nossos esforços perante os desafios de curto, médio e longo prazo para os
nossos clientes e consumidores.

2
3
14

Inovamos em processos e estratégias, colocando ênfase na melhoria
contínua em nível tecnológico e pessoal e em torno das necessidades
dos consumidores.

C O M P R O M I S S O C O M A S U S T E N TA B I L I D A D E
Asseguramos que todas as nossas ações estejam num quadro de
respeito ao meio ambiente, a partir de uma gestão robusta da esfera
ambiental, social e econômica.

AC E S S I B I L I D A D E E P R O X I M I D A D E PA R A A S P E S S OA S
Temos a preocupação de estar sempre próximos e disponíveis para as
pessoas e suas necessidades, em todos os locais onde se encontram e a
um valor adequado às suas possibilidades.
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CONSUMER TISSUE

UNIDADES DE NEGÓCIO

1

I N O VAÇ ÃO E M Q U A L I D A D E

PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E
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1.2

Marcas com propósito
Marketing sustentável

M AT

Consumer Tissue

(103-1, 103-2, 103-3)

A nossa unidade de negócio encarregada dos produtos de papel Tissue para consumo massivo, destaca-se pela sua alta qualidade, suavidade e rendimento nas tarefas de higiene e limpeza. Para isso,
disponibilizamos para os nossos clientes e consumidores papéis higiênicos, guardanapos, lenços faciais,
toalhas descartáveis, dentre outros.
Contamos com marcas de alta presença regional.

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?

Segundo os últimos rankings e estudos de marketing, “as marcas vencedoras dos próximos 25 anos serão
aquelas que incluírem, no coração do seu negócio, o relacionamento com a comunidade e o meio ambiente,
superando o propósito único de maximizar valor para os acionistas”1.

É ASSIM QUE O TORNAMOS REALIDADE
Entendemos marketing como sendo a criação de marcas que se conectam 100% com a vida das pessoas,
suas necessidades e expectativas; e que, ao mesmo tempo, pode ser alimentado pelo feedback do consumidor em termos de percepções e opiniões, tornando-o sustentável.

MARCAS
REGIONAIS

Na Softys acreditamos que as marcas desempenham um papel fundamental no cumprimento do objetivo
corporativo, dão vida e oferecem uma melhor resposta às expectativas e necessidades dos diferentes
grupos de interesse. Eles existem não só para nos diferenciar da concorrência, mas para gerar um impacto
relevante na qualidade de vida das pessoas e da sociedade em geral.

Para obter mais informação sobre as nossas marcas e produtos disponibilizamos cada um dos seus sites:
• Descubra dicas higiênicas, de cuidado, truques de cozinha, trabalhos manuais e tendências em https://www.elite.com/
• Em https://www.higienol.com/ fornecemos informação de conveniência para o lar.
• Encontre desde receitas de cozinha até recomendações de limpeza, “dicas Nova” e alimentação nutritiva em
https://www.nova.com/
• E em https://www.noble.cl/ você poderá conhecer todos os produtos da marca.

Sabemos que o que entregamos ao mundo hoje, afeta o amanhã do qual fazemos parte e somos responsáveis. Por isso, buscamos criar marcas que alcancem presença, relevância e contribuição consistente, por
meio de campanhas de marketing que reflitam nossos princípios e compromissos diferenciadores.

A NOSSA AMBIÇÃO
Queremos conseguir que as nossas marcas acompanhem as pessoas no seu dia-a-dia, através do cuidado,
da geração de valor e vínculo, contribuindo positivamente para sua qualidade de vida.
Através de Elite, estendemos nosso convite a imaginar que o
mundo é suave caso você o deseje, para que os nossos consumidores vivam o seu dia a dia com suavidade, fornecendo o
máximo cuidado a quem mais precisa. Posicionamos a nossa
marca Elite com um propósito de cuidado e suavidade.

Cadem. (2019) Estudo Marcas Cidadãs no Chile. Disponível em:
https://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2020/01/Marcas-ciudadanas-2019.-Resumen.pdf

1
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Away From Home

Personal Care

Com os nossos produtos Personal Care buscamos responder às necessidades dos consumidores sobre o
cuidado, proteção e autonomia nas diferentes etapas das suas vidas.

Conhecer bem os nossos clientes está na base do nosso negócio. Identificar e compreender seus interesses e expectativas nos ajuda a fornecer o serviço que precisam para que os seus negócios cumpram os
objetivos definidos. Porque, sem importar o seu tamanho ou ramo, buscamos ser a melhor solução e o
melhor parceiro para os nossos clientes.

Nossas marcas têm sites com informações e comunicação direta com os consumidores:
• Em https://www.babysec.com/ disponibilizamos para pais e mães informações sobre as fases da gravidez e crescimento do bebê.
• Em https://www.ladysoft.com/ desenvolvemos o “Ladysoft te escuta”, onde nossas consumidoras podem fazer
todas as suas perguntas sobre o ciclo menstrual.
• Em https://www.cotidian.com/ encontram dicas de cuidado, recomendações e conselhos para levar uma vida sadia
todos os dias.
• Em https://www.okpet.com.uy/ fornecemos recomendações para o cuidado dos animais de estimação.

Em Babysec acreditamos que não é importante apenas o mundo que iremos deixar aos nossos meninos e meninas, mas também as pessoas que
deixaremos para o mundo. Sendo assim, através da nossa marca buscamos
acompanhar os pais e mães no cuidado dos seus nenês e protegê-los hoje
para construir juntos um amanhã melhor.
Procuramos formar crianças com valores sólidos, sendo um deles, a inclusão. Temos certeza que não adianta falar de inclusão, ela deve ser realizada. Graças a esta convicção, em 2019 recebemos no Chile o prêmio Effie
nível prata, na categoria Marketing Social, graças à nossa primeira campanha inclusiva “Compromisso Babysec”.

18

Temos uma ampla rede de distribuição através de duas marcas de presença regional que nos permite
atender hospitais, clínicas, restaurantes, hotéis, indústrias, escritórios, aeroportos, centros comerciais e
outras instituições, com um serviço eficiente, confiável, oportuno e conveniente.

Relatório de Sustentabilidade

NOSSAS
MARCAS
REGIONAIS

NOSSAS MARCAS
REGIONAIS

Temos as categorias de cuidado para infantil, feminino e terceira idade através de três marcas com alta
presença regional. Desde 2019 temos uma linha de produtos que acompanha o cuidado de outros integrantes da família, os pets, através de OkPET.

A nossa unidade de negócios Away From Home fornece soluções profissionais de higiene e limpeza aos
nossos clientes, empresas e instituições, que confiam diariamente nos nossos produtos com atributos de
alta qualidade, inovação e eficiência: papel higiênico, toalhas de papel, lençol descartável, guardanapos,
sabonetes, dispensadores, álcool em gel, linha de limpeza e, a partir deste ano, máscaras.

• Conheça a gama de produtos e dicas que temos em https://www.eliteprofessional.com/

Elite Professional, marca líder na América Latina direcionada às empresas,
promove os hábitos de cuidados no trabalho que todos os trabalhadores precisam. Oferecemos soluções confiáveis, que permitem dar resposta às suas
solicitações, considerando principalmente o atual contexto da Covid-19 e a necessidade especial de ambientes de trabalho saudáveis, seguros e higiênicos.
Durante 2019, lançamos a nova linha de dispensadores Evolution, criada pelo
designer brasileiro Guto Índio da Costa. Esta nova linha de dispensadores
tem os mais altos padrões de qualidade e unifica a marca.
Temos uma área especializada que entrega um serviço próximo, eficiente e
de qualidade, com ferramentas que garantem a continuidade do negócio e
que levam o histórico de cada um destes produtos.

Softys 2019
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Queremos oferecer o melhor
atendimento para as pessoas,
por meio de marcas reconhecido
e valorizado, com alta presença e
contribuir para um melhor Manhã.
Portanto, temos a preocupação de
ouvir as opiniões e necessidades
dos nossos clientes e consumidores,
a través de estudos sistemáticos
que nos fornecem informação para
melhorar dia a dia.

Danilo Gomez, Planta Personal Care, Chile

20
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A avaliação
das nossas marcas

A V A L I A Ç Ã O D O N O S S O S E R V I Ç O N O N E G Ó C I O A W AY F R O M H O M E
Foco

(Softys 1)

Através de uma avaliação de “Satisfação de Clientes-TRIM” medimos a imagem e reputação corporativa, serviços e produtos,
processo de compra, envios e pós-venda do nosso negócio Away
From Home, obtendo indicadores da marca.

CLIENTES

Avaliamos o nosso desempenho como fornecedores dos varejistas através da metodologia Advantage. Esta avaliação mede a
satisfação dos clientes em relação ao serviço comercial entregue
e a sua percepção em dimensões como: marketing, cadeia de suprimentos, atendimento ao consumidor, dentre outras.

Metodologia
O estudo consiste na aplicação de pesquisas anuais junto às altas
e médias gerências dos principais varejistas, para conhecer o relacionamento, o nível de serviço em comparação com outras empresas similares e os aspectos mais críticos a serem melhorados.

Este estudo é realizado a cada dois anos nos oito mercados, o primeiro deles realizado em 2018. Consta de pesquisas on-line¬ ou
telefônicas junto a: clientes diretos, indiretos e distribuidores.

Resultados Pesquisa Advantage de consumo
massivo 2019
Posição no
ranking

Movimento com
respeito ao ano anterior

14

5+

Brasil

9

3-

Chile

4

1-

México

15

3-

3

8+

País
Argentina

Peru

Resultados Avaliação Satisfação de
Clientes – TRIM 2018

Metodologia

AVA L I AÇ ÃO D O N O S S O S E RV I Ç O D E C O N S U M O M A S S I V O
Foco

Todas as nossas operações tem um relacionamento moderado, que continuaremos aprofundando e melhorando
todos os dias.

Fonte: Área Marketing Intelligence Regional.
Nota: O estudo Advantage é aplicado apenas em cinco países da região.

Os resultados permitem posicionar-nos em um ranking e desenhar planos por país que considerem oportunidades de melhoria.

Esta nos permite saber do relacionamento, do serviço e os aspectos nos quais devemos melhorar. Os resultados fornecem uma
nota que indica o quão forte é o relacionamento da nossa marca
Elite Professional com seus clientes:
• Um relacionamento forte tem um índice maior a 87,5
• Um relacionamento moderado tem um índice entre 12,5 e 87,5
• Um relacionamento fraco tem um índice menor a 12,5.

Posição no
ranking

Argentina

76

Brasil

60

Chile

75

Colômbia

62

Equador

65

México

73

Peru

75

Uruguai

76

Fonte: Área Marketing
Intelligence Regional.
Nota: A pesquisa
correspondente a 2020
foi suspensa por causa da
pandemia da Covid-19.

CONSUMIDORES
Para conhecer a opinião dos nossos consumidores, temos um estudo
quantitativo no qual são incluídas as principais marcas dos negócios
Consumer Tissue e Personal Care.

Com os nossos principais clientes
socializamos os resultados
dos estudos e as avaliações
em reuniões nas quais, além
de aprofundar o nosso
relacionamento, buscamos o
feedback direto por parte deles,
obtendo informações com as
quais conseguimos saber sobre
todos os nossos clientes.

País

Para garantir a qualidade dos nossos produtos atuais e futuros, fazemos estudos de uso de produtos junto aos consumidores, garantindo
um melhor padrão de qualidade antes de realizar mudanças ou lançar
inovações no mercado.

Resultados Pesquisa Poder de Marca 2019
Papel Higiênico
País

Fraldas
Posição no ranking

País

Posição no ranking

Argentina

1

Argentina

3

Brasil

3

Brasil

Sem medição

Chile

1

Chile

3

Colômbia

Sem medição

Colômbia

Sem medição

Equador

Sem medição

Equador

Sem medição
Sem medição

México

3

México

Peru

1

Peru

2

Uruguai

1

Uruguai

1

Fuente: Área Marketing
Intelligence Regional.
Nota 1: Em 2019 Brasil
fez a primeira medição
de poder de marca
para a categoria papel
higiênico, enquanto
Argentina e Uruguai
integraram-se na
categoria fraldas.
Nota 2: Apesar de que o
Equador realiza estudos
de marca, não inclui
hélices dentro das suas
análises, razão pela qual
não fornece dados de
poder de marca.
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1.3

A história
que nos inspira

1980

1983

1991

Iniciamos a fabricação de produtos tissue em
Puente Alto, Região Metropolitana, no Chile.
Esta planta começou a ser construída em 1978.

Criamos a filial de produtos sanitários Prosan
no Chile, com a qual ingressamos no mercado
das fraldas com a marca Babysan.

Adquirimos a produtora de fraldas Química Estrella
San Luís S.A. na Argentina, o que veio a ser o
nosso primeiro investimento fora do Chile.

1996

1995

1994

1993

Iniciamos as operações de produtos tissue no
Peru, por meio da filial Protisa.
Nesse mesmo ano adquirimos a empresa
Papelera del Plata S.A. na Argentina.

Iniciamos a produção em duas novas fábricas de
papel tissue, uma na comuna de Talagante, no Chile,
e a outra em Zárate, na província de Buenos Aires.

Adquirimos a empresa de papel
tissue Ipusa no Uruguai.

Vendemos 50% da filial Prosan para a Procter &
Gamble para estabelecer uma joint venture para o
desenvolvimento do mercado de fraldas descartáveis e
absorventes na Argentina, Bolívia, Chile Peru e Uruguai.

1998

1999

2005

2006

2007

Iniciamos a fabricação de papel tissue no Peru,
na nova planta Santa Anita localizada na cidade
de Lima. Também culminou a joint venture com a
Procter & Gamble.

Instalamos uma segunda máquina papeleira na
Argentina, o que nos tornou um dos principais
fabricantes de produtos tissue na América Latina.

Ampliamos a planta de papel
tissue em Talagante, no Chile.

Entramos no mercado mexicano com a
aquisição da produtora de papel tissue e
fraldas Absormex.

Entramos no mercado colombiano com
a compra da empresa Drypers Andina,
dedicada à fabricação e comercialização de
fraldas infantis.

Desde o nosso inicio3 …

2016

2015

2010

2009

2008

Recebemos a primeira
certificação ISO 5001 em Ipusa
pelo nosso sistema de gestão
de energia no Uruguai.

Instalamos a primeira planta de
cogeração de energia a base de
gás natural na planta Altamira na
nossa filial no México.

Começou a funcionar a nova
planta de papel tissue Gachancipá,
na Colômbia.

Compramos a empresa Melhoramentos
Papéis, que fabricava os produtos tissue em
São Paulo, Brasil.

Colocamos em funcionamento três novas máquinas de papel tissue na
Argentina, Peru e Uruguai.
Também iniciamos a operação industrial no Equador com uma planta
de conversão de tissue e fraldas. Este mercado era abastecido antes
com exportações do Chile e do Peru.

2017
Inauguramos, em conjunto com a
comunidade, uma moderna planta
de produtos tissue na localidade de
Cañete, Peru.
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2018
Iniciamos um plano de investimentos para crescer nos mercados da
Argentina, Brasil e México. Iniciamos o projeto da quarte máquina de papel
na planta Zárate, na Argentina.
Emitimos o primeiro bônus verde na Bolsa de Lima, através da nossa filial
Protisa, por um total aproximado de USD 30 milhões. O valor deste bônus
foi utilizado para refinanciar projetos de sustentabilidade para as plantas
de Cañete e Santa Anita, no Peru.

2019

... Até
hoje

Compra das empresas Serrados e Pasta e Celulose Ltda. (Sepac) no
Paraná, Brasil e Papelera Panamericana em Arequiá S.A. (Panam),
no Peru. Abertura da nova planta de conversão na nossa filial no
México, Valle de México.
Unificamos o nome das empresas a nível regional através a marca Softys.

Para verificar os 100 anos de história da nossa companhia, veja o
Relatório Integrado de Empresas CMPC no site:
https://www.cmpc.com/pdf/Reporte_2019.pdf

3

Softys 2019

25

1.4

Oito países,
um único compromisso

Argentina
Na Softys Argentina temos duas plantas: Naschel (província de San Luís) de produtos Personal Care, e Zárate
(Província de Buenos Aires) com produtos Consumer Tissue e Away From Home.
Em 2018 iniciamos um dos nossos maiores projetos: a
quarta máquina de papel tissue na planta Zárate, que
produziu o seu primeiro jumbo em fevereiro de 2020.
Esta máquina de dupla largura de papel tissue tem uma
capacidade de produção anual de 60 mil toneladas, o que
nos permite aumentar a nossa capacidade anual, projeto
que teve um investimento de USD 130 milhões.

Inauguração da quarta máquina de papel da Planta de Zárate, Argentina

Planta de produção3

Centro de Distribuição, Tortuguitas, Buenos Aires

NOSSAS MARCAS LOCAIS

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

Evento de Fim de Ano do Projeto Família
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AWAY F R O M H O M E

NA SOFTYS ARGENTINA

Centro de Distribuição

Durante os últimos anos, temos focado os nossos esforços na valorização e tratamento do nosso lodo de papel o qual, atualmente, têm dois destinos: aproximadamente 30% do lodo gerado é enviado a uma fábrica de
tijolos para a fabricação de tijolo cerâmico, com o apoio
do órgão oficial; e com os 70% restantes fazemos um tratamento de estabilização.

Naschel
Planta Naschel
Personal Care
Zárate
Planta Naschel
Curtidos

Planta Zárate
Consumer Tissue
Away From Home
Planta Zárate

Buenos Aires
Tortuguitas
Bodega Tortuguitas
3

Saiba mais sobre nossa subsidiária na Argentina em:

https://www.softys.com.ar/
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Brasil
A nossa filial Softys Brasil reúne quatro plantas: Caieiras
e Mogi das Cruzes em São Paulo, Recife em Pernambuco e
Guaíba no Rio Grande do Sul.
Durante 2019 aprovamos um projeto de modernização da
planta de tratamento de efluentes em Caieiras, com um
sistema de tratamento anaerobio de última geração que
transforma os resíduos de alto conteúdo orgânico dos
efluentes em gás e reaproveitamento da biomassa gerada em outros sistemas anaerobios. Este projeto terá um
investimento aproximado de USD 13 milhões, com início
previsto para 2022.

Planta Caierias em São Paulo

Planta de produção4
Centros de Distribuição

Além disso, iremos adquirir uma nova caldeira de biomassa com uma capacidade nominal de 40 T/h de geração de
vapor para aumentar o consumo de energias renováveis e
reduzir aproximadamente em 20% o uso de combustíveis
fósseis. Este investimento será de USD 8 milhões e começará a operar em abril de 2021.

Caierias

Planta Caierias em São Paulo

NOSSAS MARCAS LOCAIS
CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E

Saiba mais sobre nossa subsidiária na Brasil em:
https://www.sepac.com.br/ y https://www.softys.com.br/
4
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Planta Recife
Tissue
Tissue Recife

NA SOFTYS BRASIL

Junto com isso, em nossas quatro fábricas estamos substituindo empilhadeiras movidas a gás natural por equipamentos movidos a baterias de íon-lítio, o que se traduz automaticamente em uma redução de emissões e economia
de USD 300 mil.

Recife

Planta Caierias
Consumer Tissue
Personal Care

Mogi das Cruzes
Planta Mogi
Consumer Tissue
Away From Home

Planta Caierias
Planta Mogi

Guaiba
Planta Guaiba
Consumer Tissue

Paraná | Softys Sepac

Tissue Guaiba

Planta Paraná
Consumer Tissue
Personal Care

Río de Janeiro

Planta Paraná

Río de Janeiro
Softys 2019
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Softys Sepac
Na Softys Sepac, temos uma fábrica localizada no município de Mallet, no estado do Paraná, Brasil. Sua aquisição
em 2019 nos consolidou como a maior produtora e comercializadora desse tipo de produtos no mercado brasileiro.
Em 2019, colocamos em funcionamento uma nova linha
com uma produção de 600 fraldas infantis por minuto e
fizemos uma melhoria na linha de conversão de toalhas
de papel frontal, dobrando a produção.

Vista aérea da planta da Softys Sepac no Paraná

Estamos comprometidos com as Metas de Sustentabilidade Corporativa e temos importante progresso na redução de resíduos de lodo de papel.
Temos duas caldeiras a vapor alimentadas por biomassa. A
primeira foi instalada com capacidade de geração de vapor
de 14 t/h, enquanto a segunda tem capacidade de 20 t/h.
Além disso, contamos com duas caldeiras alimentadas por
biomassa para aquecimento do fluido térmico, com capacidades de 5.000 Kcal/h e 7.000 Kcal/h respectivamente. No
secador de leito fluidizado, o calor gerado pela combustão
da biomassa inicia o processo de secagem do lodo de papel, onde para cada tonelada de lodo são consumidos de
250 kg a 500 kg de biomassa. O volume de lodo tem uma
redução de aproximadamente 60%.

Renaldo José Werzel, colaborador da planta da Softys Sepac

NOSSAS MARCAS LOCAIS

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE
Visitas escolares à fábrica de Softys Sepac
30
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Chile
Na Softys Chile temos duas fábricas: Talagante e Puente Alto, ambas na região metropolitana, sendo esta última a primeira fábrica de produtos tissue, o berço do
nosso negócio.
Em 2019, realizamos um diagnóstico de grupos de interesse, no qual identificamos cinco grupos prioritários. Com eles,
realizamos uma pesquisa que conseguiu identificar suas necessidades e brechas nas questões de sustentabilidade.

Edmarly Nuñez, Planta Personal Care em Puente Alto

Dentro desse plano, em conjunto com as Empresas CMPC,
realizamos visitas guiadas nas fábricas para a comunidade,
cursos de capacitação para colaboradores no Centro Educativo Duoc, entre outras iniciativas.

Planta de produção5
Centros de Distribuição

Além disso, no mesmo ano recebemos um reconhecimento
da Associação Chilena de Segurança (ACHS) devido à nossa
gestão de prevenção de acidentes.

Santiago - Quilicura
Lo Echevers
Santiago - Puente Alto

Gustavo Faundez, Planta Consumer Tissue em Talagante

NOSSAS MARCAS LOCAIS

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

Planta Talagante
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AWAY F RO M H O M E

NA SOFTYS CHILE

Talagante
Planta Talagante
Consumer Tissue
Away From Home

Planta Puente Alto
ConsumerTissue
Personal Care
Away From Home

Planta Talagante

Planta Puente Alto

Santiago - Pudahuel
La Farfana
5

Saiba mais sobre nossa subsidiária na Chile em:

https://www.softys.cl/
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Colômbia
Na Softys Colômbia temos duas fábricas. A fábrica
de Santander de Quilichao (departamento de Valle del
Cauca em Cali) e a fábrica de Gachancipá (departamento de Cundinamarca).
Em 2019, formulamos e executamos o projeto Produção
Mais Limpa (PML), que permite otimizar a gestão da
água e das fibras no processo de preparo da pasta, sendo
Planta de Ganchancipá no departamento de Cundinamarca

uma das principais etapas do desenvolvimento do nosso produto. Com este projeto certificado pela Corporação
Autônoma Regional (CAR) e pela Universidad de los An-

Colaboradores da Brigada em Softys Colômbia

des, no âmbito do programa RedES CAR, aumentamos

Planta de produção6

a eficiência no uso de matérias-primas, atingindo uma

Centro de Distribuição

perda média de fibra de 33,9% em 2019.
Nos últimos anos, temos trabalhado em diversos métodos
de valorização de resíduos, graças às alianças e ao trabalnos apoiam nestes processos. Assim, em 2020, conseguimos recuperar 99,7% dos nossos resíduos sólidos.
Além disso, como parte da nossa contribuição ao meio
ambiente, plantamos 254 espécies nativas por meio de
um esquema de compensação voluntária em áreas de
interesse hídrico e biológico, como o município de Cucunubá - Cundinamarca, gerando uma captura de 71,1 t CO2
em 20 anos. Essa conquista foi possível por meio de um

Planta de efluentes

NOSSAS MARCAS LOCAIS

acordo com nosso fornecedor Ecosmyle, pelo qual a cada
50 toneladas de lodo de papel reciclado, é semeada uma
espécie nativa.

CONSUMER TISSUE
PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E
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NA SOFTYS COLÔMBIA

ho colaborativo com diversos fornecedores e parceiros que

Gachancipá
Medellín
Medellín
Cali

Planta Gachancipá
Consumer Tissue
Away From Home
Planta Gachancipá

Planta Cali
Personal Care
Cali
Planta Santander

Bogotá
Tocancipá

6

Saiba mais sobre nossa subsidiária na Colômbia em:

https://www.softys.com.co/
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Equador
Na Softys Equador, contamos com uma fábrica na cidade
de Guayaquil, que abastece todo o mercado equatoriano.
Nela temos apenas linhas de conversão para o nosso processo de produção de papel higiênico e uma máquina de
fraldas para bebês de última geração.
No final de 2019, foi lançada uma nova linha de guardanapos com tecnologia de ponta. Essa nova máquina favorece a produtividade, permitindo dobrar o volume de
produção das linhas que foram substituídas.

Diana del Valle, área de Qualidade da planta de Guayaquil

Dentro da nossa filosofia de nos desafiarmos constantemente, lançamos em 2020 o projeto “Snorkel” com foco
na redução de custos em fraldas infantis por meio de:
revisão de receitas de produtos, melhoria no controle de
insumos, corte e desperdício, alinhado com a nossa preocupação com o meio ambiente, reduzindo os resíduos.

Planta de produção7

Raúl Mora, área do Centro de Distribuição da planta de Guayaquil

NOSSAS MARCAS LOCAIS
CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

Comemoração do Dia da Mulher
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AWAY F RO M H O M E

NA SOFTYS EQUADOR

Centro de Distribuição

Guayaquil
Planta Guayaquil
Consumer Tissue
Personal Care
Away From Home
Planta Guayaquil

7

Saiba mais sobre nossa subsidiária na Equador em:

https://www.softys.com.ec/
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México
A operação de nossa filial no México possui quatro fábricas: Altamira (Estado de Tamaulipas); as fábricas de García e
Santa Catarina (Estado de Nuevo León) e do Valle de México
em Cuautitlán Izcalli (Estado do México).
Em 2019, teve início um projeto de otimização logística que
contemplou a entrada em operação da nova unidade de
conversão do Vale do México e a transferência das linhas de
conversão de produtos Away From Home de Santa Catarina
para Altamira. Esta nova fábrica está localizada no centro

Colaboradores em treinamento, planta Valle de México

Vista aérea de uma de nossas subsidiárias no México

do país, em um dos corredores logísticos mais importantes,
com alta conectividade e perto dos centros de distribuição

Monterrey

Planta de produção8

dos nossos clientes.

Centro de Distribuição

Stiva
Altamira

Este edifício foi construído com os mais elevados padrões
tecnológicos e com telhados de chapa translúcida para apro-

García

veitar a luz do dia. Possui uma área de 38.000 m2, com um

Planta Altamira
Consumer Tissue

Planta García
Personal Care

espaço de armazenamento, uma área de produção e um centro de distribuição. A área de operações terá capacidade para

Planta Altamira

8.500 toneladas ao mês, com seis linhas de conversão e uma
linha de dobra. Até o momento, duas delas estão instaladas e
Instalação de uma máquina de máscara em nossa subsidiária no México

Além do exposto acima, dentro de nossos projetos relacionados aos Objetivos Corporativos de Sustentabilidade, destaca-se a redução das emissões pela queima de combustíveis

NOSSAS MARCAS LOCAIS

fósseis das empilhadeiras nas operações de distribuição. Este
projeto, iniciado em 2020, visa a substituição dos equipamentos elétricos para substitui-los por gás natural.

CONSUMER TISSUE

Por outro lado, nossa filial no México participa do grupo de
Conservadores da Biodiversidade, por meio da instalação
de um acampamento para a conservação de tartarugas em

PERSONAL CARE

Playa Miramar, cidade de Madero, em Tamaulipas. Além
disso, mantém uma campanha permanente de reciclagem
do plástico PET nas fábricas, para doação a escolas do setor.
Em 2019, 300 quilos desse material foram reciclados.
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Planta García
Santa Catarina

AWAY F RO M H O M E

FILIAL NO MEXICO

planejamos finalizar no primeiro trimestre de 2021.

Yucatán

Planta Santa Catarina
Consumer Tissue
Personal Care
Away From Home

Mérida
Valle de México
Tissue Valle de México
Tabasco

Planta Santa Catarina

Villahermosa
Jalisco
Guadalajara
Chiapas
8

Hidalgo

Saiba mais sobre nossa subsidiária na México em:

https://www.absormex.com.mx/
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Peru
Na Softys Peru, temos três plantas: Cañete que convive
harmoniosamente com um ambiente de vale agrícola na
província de Cañete, parte do Departamento de Lima;
Santa Anita, localizada em um dos distritos mais centrais da província de Lima e caracterizada por sua grande atividade comercial e industrial; e nossa recente fábrica Panamericana, localizada na cidade de Arequipa,
no sul do país.
July Panuera, Operador técnico sanitário

Em abril de 2019, concluímos a aquisição desta terceira
fábrica por meio da compra da empresa Papelera Panamericana, líder no mercado de Arequipa e região sul do
Peru, aquisição que contribuiu para consolidar nossa posição de liderança no mercado no âmbito nacional.

Centro de distribución

Lima
Cañete
Giovanni Vicencio, técnico eletricista de manufatura

NOSSAS MARCAS LOCAIS

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E
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NA SOFTYS PERU

Em nossas unidades de Cañete e Santa Anita temos
projetos permanentes com a comunidade, por meio dos
quais buscamos contribuir com os moradores de ambas
as unidades, acompanhando-os em programas educativos, tais como de cuidado e higiene há mais de 10 anos.
Um exemplo que nos enche de orgulho é o programa
“Educação para o Sucesso”, que busca promover a permanência no sistema educacional de meninas, meninos
e adolescentes em situação de risco.

Planta de produção9

Planta Cañete
Consumer Tissue
Away From Home
Planta Cañete
Panamericana

BSF Lima
Santa Anita
Consumer Tissue
Personal Care
Away From Home
Planta Los Rosales
Planta Santa Rosa

Planta Panamericana
Consumer Tissue
Planta Panamericana

9

Saiba mais sobre nossa subsidiária na Peru em:

https://www.softys.com.pe/
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Uruguai
Na Softys Uruguai temos uma fábrica localizada em Pando, município do departamento de Canelones.
Em conformidade com as Metas Corporativas de Sustentabilidade, nossos focos têm sido a redução de resíduos
até a destinação final e do consumo de água. Com relação
aos resíduos, desenvolvemos importantes avanços com a
criação de uma usina de compostagem em parceria com
o departamento de Canelones e quanto à água estabelecemos melhorias em um dos circuitos de fabricação que
permitiram reduzir o uso industrial do recurso.

Planta de produção10
Centro de Distribuição

Colaboradores operando a máquina de papel nº 4, planta de Pando,
Departamento Canelones

NOSSAS MARCAS LOCAIS

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E
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NA SOFTYS URUGUAI

Destacamos nossa estação de tratamento de efluentes
que, embora já esteja em operação há vários anos, tem
nos permitido manter nossos parâmetros de descarte de
água em torno de 90% abaixo do regulamentado. Além
disso, graças aos estudos que realizamos ao longo do rio
Pando, concluímos que a tecnologia da usina nos permite
manter a qualidade da água despejada no rio.

Vista aérea da Planta Pando, departamento de Canelones

Pando
Planta Pando
Tissue
Personal Care
Away From Home
Planta Pando
Mitrans
Tamp Logistica

10

Saiba mais sobre nossa subsidiária na Uruguai em:

https://www.softys.com.uy/
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dois
Roteiro
2020 - 2023
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2.1
M AT

Nossa visão do
presente e do futuro
Crescimento sustentável

(103-1, 103-2, 103-3)

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
Para desenvolver marcas que ofereçam o melhor atendimento que as pessoas precisam no dia a dia e em todas as fases de suas
vidas, precisamos de um roteiro que canalize nossos esforços, oriente nosso progresso e proporcione rentabilidade adequada para
garantir nossa operação ao longo do tempo.
Por este motivo, durante 2019 trabalhamos na elaboração do nosso Plano de Negócios 2020-2023, estratégia corporativa que
temos o orgulho de apresentar porque orienta a nossa gestão e nos inspira a continuar crescendo de forma sustentável. Com este
Plano projetamo-nos com segurança para o futuro, onde os nossos aliados estratégicos estão integrados, numa visão que incorpora a dimensão social, ambiental e económica.

Resultados que nos inspiram:
O nosso desempenho
Em 2019, melhoramos transversalmente nosso desempenho
financeiro, o que alcançamos
graças à melhoria da produtividade dos ativos e da eficiência
operacional. Este último, através
da aplicação de uma estratégia
de gestão baseada na metodologia Total Performance Management (TPM), que nos permitiu
melhorar os nossos indicadores
financeiros e chegar a 2020 com
a estabilidade adequada.

Principais indicadores do desempenho financeiro
em MMUSD
Indicadores

2019

Ebitda

201

Vendas

2.094

Patrimônio

1.017

Dívida

1.621

Ativos

2.638

Volume de venda Consumer Tissue (Mt)
Volumes de venda Personal Care (MMUn)

726
6.337

Fonte: Área de Administração Corporativa.

Melhoramos a nossa posição no mercadoo

É ASSIM QUE O TORNAMOS REALIDADE
Buscamos manter a lucratividade com bases sólidas, o que nos permite um crescimento econômico sustentável, gerando valor
compartilhado com e para os nossos grupos de interesse. Para isso, o Plano de Negócios 2020-2023 nos orienta por meio de cinco
pilares fundamentais:
MARCAS
Construir marcas
que geram valor.

GO-TO-MARKET
Executar com
paixão o ponto de
venda.

SUSTENTABILIDADE
Potencializar capacidades para uma gestão responsável
em aspectos ASG (ambiental, social e de governança).

COMPETITIVIDADE
Fortalecer a nossa disciplina e
agilidade para ganhar.
CULTURA
Viver uma cultura que inspire o
máximo desempenho.

A NOSSA AMBIÇÃO

Graças às aquisições realizadas, 2019 foi um ano de consolidação
da nossa sólida posição no mercado:

Participação de mercado em porcentagem
Mercado

• Compra da Papelera Panamericana S.A. (Panam), o que nos torna
o primeiro concorrente na região de Arequipa, Peru.
• Compra da empresa Serrados e Pasta e Celulose Ltda. (Sepac), o
que nos torna líderes de mercado no Brasil.
• Instalação por parte da nossa filial no México da planta do Valle
de México em Cautitlán Izcalli, aumentando nossa participação nos
mercados latino-americanos. Além disso, nossa subsidiária atingiu
uma participação de mercado recorde durante 2019 e continua a
sustentar a tendência de crescimento em 2020.

Consumer Tissue

Personal Care

Argentina

40%

18%

Brasil

20%

5%

Chile

68%

29%

Colômbia

11%

4%

Equador

19%

10%

México

13%

2%

Peru

52%

35%

Uruguai

84%

54%

Fonte: relação com investidores Empresas CMPC.

Queremos entregar o melhor de nós mesmos, por meio de marcas inovadoras que cuidem dos nossos consumidores, colaboradores e meio-ambiente, gerando valor sustentável para clientes e acionistas.

Mantemos uma posição de liderança na categoria de papel tissue, em quatro mercados, o que nos posiciona como o segundo produtor regional mais importante:
Argentina (40%), Chile (68%), Peru (52%) e Uruguai (84%).
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(102-11)

2.2

A sustentabilidade como pilar corporativo
Nossa visão de sustentabilidade

Nas Empresas CMPC, a sustentabilidade é entendida a partir da geração de valor interno e externo, articulada e colocada em prática através do seu propósito corporativo, os chamados 3Cs13:

CRIAR

CONVIVER

As melhores soluções para as
necessidades genuínas das pessoas.

Com os nossos grupos de interesse
criando oportunidades para
desenvolvimento mútuo.

CO N S E RVA R
Nosso meio-ambiente, porque entendemos que
nosso trabalho depende dos recursos naturais.

Empresários Softys Argentina

Geramos valor para os nossos grupos de interesse
O valor econômico total gerado alcança MMUSD 2.09811, que foi distribuído entre os nossos principais stakeholders:

94%

10,7%

9,7%

2,1%

Fornecedores
e empreiteiros

Colaboradores

Financistas

Governos locais, através de
impostos e comunidades12

(201-1)

Este propósito, o cuidado, que é absoluta e totalmente ligado ao nosso trabalho na Softys, incentiva a nossa interação com o meio ambiente, funcionários, comunidades, territórios e ecossistemas.
A Estratégia de Sustentabilidade das Empresas da CMPC, que tem
como escopo as suas três unidades de negócios, foi elaborada entendendo os impactos negativos e positivos de suas operações. Considera a contribuição e priorização dos ODS de cada negócio e dos Princí-

Ao longo de 2019, criamos valor para os acionistas por meio de uma
melhoria da capacidade de geração de fluxos de caixa futuros, o que acarreta
um aumento da lucratividade e do valor do patrimônio líquido investido.

12

Esse valor considera o total das receitas operacionais e financeiras.
O valor destinado às comunidades inclui doações e valor investido em relacionamento comunitário.
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Esta Estratégia, que estabeleceu suas Metas de Sustentabilidade
Corporativa em 2019, chega a todos nós que fazemos parte da CMPC,
e na Softys trabalharemos com profunda convicção para alcançá-las.

A S Q U AT R O M E TA S C O R P O R AT I V A S D E S U S T E N TA B I L I D A D E D E C M P C S Ã O :

Fonte: Subgerência de Administração Corporativa.
Nota: O valor distribuído é superior ao valor gerado (100%), pois o pagamento aos fornecedores
considera os impostos associados. A receita operacional é líquida.

11

pios de uma Empresa Socialmente Responsável; o estabelecimento
de políticas; uma nova forma de governança da sustentabilidade, por
meio da criação do Comitê de Sustentabilidade; e o trabalho de temas
materiais com baixadas específicas por empresa.

13

Ser una empresa zero resíduos
industriais aos aterros para 2025

Reduzir as emissões de gases de
efeito estufa em 50%, escopos 1 e
2, para 2030

Reduzir em 25% nosso uso de água
industrial por tonelada métrica de
produto até o ano de 2025

Aumentar a área de florestas destinadas à conservação e proteção em
100.000 hectares até 2030

Para conhecer em profundidade o propósito da CMPC, veja https://www.cmpc.com/nosotros/visio-proposito-valores/
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Nossa contribuição e compromisso estarão concentrados nas três primeiras
metas, nas quais temos espaço para ação. Para realizá-las, desenvolvemos
uma estratégia interna que se aprofunda em áreas particulares do nosso
negócio e nos orienta para cumprir nossos compromissos corporativos,
entendendo a sustentabilidade a partir da entrega de um mundo melhor,
aquele que estamos dispostos a cuidar hoje, para deixar um mundo melhor
para o amanhã.

2.3

Faremos isso por meio de:
• Produtos com atributos verdes, certificados de altíssima qualidade, com elementos de inovação que se adaptam
às necessidades atuais e futuras dos nossos consumidores.
• Com operações industriais que contribuam com o cuidado do meio ambiente e por meio de uma gestão sustentável de toda a cadeia de valor em parceria com fornecedores, empreiteiros, parceiros estratégicos e clientes.
• Uma profunda conexão com o território em que vivemos, com estratégias de relacionamento com as comunidades locais, que resultem em impacto positivo e contribuição para o desenvolvimento local.

Para materializar a dimensão de sustentabilidade do Plano de negócios 2020-2023 e definir
nossas áreas de atuação em consonância com a Estratégia de Sustentabilidade da CMPC, no
final de 2019 desenvolvemos a Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023 da Softys.

Estratégia de Sustentabilidade
2020 – 2023 da Softys

Essa Estratégia tem o fim de contribuir com a conquista dos seis ODS14 que priorizamos e
vinculamos ao nosso propósito de cuidado.

Apresentamos nossa Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023.

Edmarly Nuñez, Planta Personal Care, Chile

Por meio dessa estratégia, elaboramos o nosso roteiro de sustentabilidade com quatro pilares:
FACILITAR UMA VIDA
MELHOR PARA TODOS

CO CONSTRUIR UM ENTORNO
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO
DAS COMUNIDADES LOCAIS

PROTEGER O NOSSO
LAR COMUM

Esses quatro focos, que se aplicam a todos os países onde atuamos, convergem para um sonho comum, compromisso que temos a certeza de
que só alcançaremos juntos: O Melhor Cuidado, Para Um Amanhã Melhor.
O que nos inspira é fornecer o melhor atendimento às pessoas, aos nossos colaboradores, clientes e consumidores, às comunidades das quais
fazemos parte e ao meio-ambiente. E esse cuidado que prestamos, através das nossas marcas, é também uma preocupação diária para resolver as necessidades individuais, familiares, coletivas e da nossa sociedade em geral.
Se quiser mais informação sobre os ODS, verifique em:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
14
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Sonhamos com um amanhã melhor para
todas as pessoas, onde todos possam
desenvolver todo o seu potencial. Temos
a convicção de que podemos e devemos
contribuir para este sonho, no qual as
alianças e o trabalho colaborativo farão com
que possamos realizá-lo.

Juan Navarro e María Vargas, Planta Talagante em Chile
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Governança
da Sustentabilidade
Gerente de Desenvolvimento
Industrial y Supply Chain

Em 2020, criamos o Comitê Corporativo de Sustentabilidade Softys,
que visa:
• Acompanhar a Estratégia de Sustentabilidade 2020 - 2023;
• Verificar o progresso em relação ao cumprimento dos objetivos e metas;
• Aprovar iniciativas e investimentos associados à Estratégia; e
• Fortalecer a governança regional, a fim de avançar de
forma coordenada.

Lançamos a nossa Estratégia de
Sustentabilidade 2020-2023

Este comité terá uma periodicidade trimestral e contará com a liderança da Gerência Geral da Softys e a participação de alguns Gerentes
Corporativos, coordenados pela Gerência de Sustentabilidade da Softys, que por sua vez estará alinhada com a Gerência de Sustentabilidade e Meio-Ambiente das Empresas CMPC15.
Gerente Corporativo de
Pessoas e Organização

Gerente Geral

Gerente Região e
Río de la Plata

Gerente Unidade de Negócio
Personal Care e
Sustentabilidade

Subgerente de
Sustentabilidade

Em julho de 2020, via streaming, o lançamento da Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023 foi transmitido para
toda a região e aos nossos diversos grupos de interesse.
A atividade teve início com o Presidente das Empresas
CMPC e da Diretoria da Softys, Luis Felipe Gazitúa, que
destacou a importância da sustentabilidade para o futuro
da empresa, que se materializa com os Objetivos Corporativos de Sustentabilidade. Além disso, destacou a Softys
como sendo a empresa do grupo mais se aproxima das
pessoas, devido aos produtos de primeira necessidade que
produz e comercializa.
A seguir, nosso Gerente Geral, Gonzalo Darraidou, passou
uma mensagem reforçando o compromisso da Softys com
o cuidado das pessoas, o que é especialmente relevante
nestes tempos de pandemia de Covid-19. Assim, ele enfatizou fortemente a promessa da organização, de inovar
para o seu cuidado, o que foi evidenciado com a elaboração e doação de máscaras.
Com eles, também proferiu algumas palavras a nossa Gerente de Pessoas e Organização, Maye Alessandrini, que
destacou a importância da sustentabilidade como elemento fundamental da cultura corporativa, alinhada à transformação cultural que lidera desde o início de 2019.

A atividade também contou com a participação de Alan
Schulte, Head of South Latam na LinkedIn, que se referiu
à sustentabilidade como uma tendência inevitável, assim
como é a transformação digital atualmente.
Posteriormente, nossa Gerente de Personal Care e Sustentabilidade Latam, Nicole Sansone, enfatizou a necessidade
de adquirir a capacidade de se integrar às comunidades, com
marcas e produtos ligados à sociedade devido aos seus propósitos, deixando uma marca para as gerações futuras.
Por fim, nossa Subgerente Regional de Sustentabilidade,
María José Ochagavía, apresentou a Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023 que orientará nossos passos nos
próximos anos.
O encerramento do evento esteve a cargo do nosso Gerente Corporativo de Desenvolvimento Industrial e Supply
Chain, Pedro Muzzio, que apresentou uma breve amostra
das diferentes ações, projetos e investimentos que vêm
sendo realizados pelas operações alinhadas com os objetivos traçados.
Sem dúvida, um grande marco, que marca um aprofundamento e aceleração do trabalho que temos feito, com uma
visão de futuro que nos inspira a mudar, construir, transformar, transcender e, acima de tudo, cuidar.

O Melhor Cuidado, Para um Amanhã Melhor

Gerente Legal

Gerente de Sustentabilidade
e Meio Ambient
Empresas CMPC
Nas Empresas CMPC existe um Comitê de Sustentabilidade vinculado à Diretoria, liderado por Vivianne Blanlot,
cujo objetivo é supervisionar diretamente a implementação da estratégia de sustentabilidade da companhia
toda, bem como verificar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas.

15
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três
Fornecer
uma vida melhor
para todos

Existimos para as pessoas, acompanhamos e cuidamos delas ao
longo da vida, o que vale tanto para os nossos clientes, quanto para os
colaboradores. Por isso, nos preocupamos de que todos tenham acesso a
uma vida melhor e contribuam a partir de suas diferenças na construção
de um mundo melhor.
56
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3.1

3.2

3.1 Nossa promessa aos colaboradores
Cuidamos do que amamos.
Fazendo o que nos cuida.

Softys Multilatino
Diversidade e inclusão

Fornecer o melhor cuidado nos incentiva a trabalhar todos os dias
para nossos clientes e consumidores, o que também refletimos no
cuidado de nossos colaboradores.
Nosso propósito corporativo é complementado por cinco compromissos diferenciadores: 1) cuidado, 2) realização e excelência, 3)
confiança, 4) integridade e 5) transcendência, que nos identificam,

delineiam nossas ações e, por sua vez, formam uma declaração e proposta de valor para com os nossos colaboradores em todas as funções
e geografias nas quais estamos presentes, para lhes proporcionar a
melhor experiência em todos os momentos da sua vida profissional.

CONFIANÇA

TRANSCENDÊNCIA

Somos guiados e inspirados pelo cuidado
com as pessoas: nossos funcionários,
consumidores, clientes e o cuidado com o
meio ambiente.
Acreditamos que, por meio do cuidado,
se abrem novas oportunidades que nos
permitem transformar vidas.

Acreditamos e confiamos no
talento e na capacidade de cada
um dos membros da nossa equipe
e criamos ambientes que nos
permitem desenvolver esse potencial.
Colaboramos uns com os outros e
trabalhamos em equipe, porque juntos
somos mais.

Com humildade e generosidade, trabalhamos para dar valor sustentável
ao negócio, sabendo que em cada
esforço e ação estamos moldando a
Softys do futuro.

103-1, 103-2, 103-3)

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
A igualdade de gênero é um direito humano fundamental que ainda apresenta importantes lacunas nas
esferas doméstica, financeira, trabalhista, entre outras.
Alguns dados relevantes de acordo com o Banco Mundial16:
• Atualmente, existem 7,5 bilhões de habitantes, dos quais 49,6% são mulheres.
• No que diz respeito à participação na força de trabalho, a diferença de gênero, entre as idades de 25
e 54 anos, estagnou nos últimos 20 anos.
• As mulheres recebem o salário 16% inferior ao dos homens.
• Apenas um em cada quatro gerentes são mulheres.
Além disso, estudos das Nações Unidas17 indicam que:
• Cerca de 10% da população mundial, o que equivale a 650 milhões de pessoas, vive com
alguma deficiência.
• Aproximadamente 386 milhões de pessoas em idade produtiva são portadoras de deficiência.
• 80% das pessoas com deficiência vivem em países em desenvolvimento.
A diversidade, em uma empresa multilatina e multinacional como a nossa, faz parte da sua cultura. Portanto, a inclusão é vital, pois tem demonstrado ter contribuições significativas na inovação junto aos
clientes e internamente.

Essa proposta de valor, Cuidamos do que amamos. Fazendo o que
nos cuida é uma promessa concretizada nas seguintes declarações:

CUIDADO

M AT

ASSIM TORNAMOS REALIDADE
Empresas CMPC publicou a Política de Diversidade e Inclusão18 em janeiro de 2020, que se aplica a todos
os negócios da Companhia. Essa política aprofunda o respeito, a igualdade de oportunidades e a não discriminação, além de garantir o desenvolvimento constante e focado nas pessoas.
Para incorporar esses elementos, nossa área de Pessoas e Organização (P&O) lidera um projeto completo
de mudança cultural e organizacional.

REALIZAÇÃO E EXCELÊNCIA
Somos pessoas de ação em busca da
excelência e amamos o que fazemos. Somos
corajosos para correr riscos, com agilidade e
disciplina, abrindo espaços para a inovação
e criatividade.

Estes compromissos diferenciadores moldam o desenvolvimento do
ciclo de vida de cada colaborador (atração, seleção, onboarding, desenvolvimento, retenção e saída), que podem co-construir a sua história
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INTEGRIDADE

NOSSA AMBIÇÃO

Honramos a nossa história e agimos com
integridade e transparência. Sempre.

através da sua própria experiência, formando a Experiência Softys,
que todos somos chamados a cumprir, através das diferentes iniciativas internas que refletem estes compromissos e os tornam realidade.

Queremos ser reconhecidos como uma Empresa focada em cuidar das pessoas e de suas necessidades,
respeitando suas diferenças. Para isso, trabalhamos a não discriminação através de espaços diversos,
flexíveis e seguros onde cada colaborador pode expressar-se livremente, desenvolver ao máximo as suas
potencialidades, gerando uma contribuição valiosa para o desenvolvimento comum.

Banco Mundial. (2018). Dados de acesso livre. Disponível em: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.MA.ZS
(ONU), Organização das Nações Unidas, Departamento de Pessoas com Deficiências. Disponível em:
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-discapacidad.html#:~:text=Alrededor%20del%2010%25%20de%20
la,personas%2C%20vive%20con%20una%20discapacidad.&text=El%20Banco%20Mundial%20estima%20que,personas%20en%20situaci%C3%B3n%20m%C3%A1s%20desventajosa.
18
Política de Diversidade e Inclusão. (2020). Disponível em: https://www.cmpc.com/wp-content/uploads/2020/01/POLITICA-DIVERSIDAD-INCLUSION-CMPC.pdf

16
17
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Em 2019, fizemos um diagnóstico que nos deu a linha de base para impulsionar
melhorias em termos de diversidade e inclusão. Este diagnóstico esteve
focado, principalmente, em quatro grupos, aqueles que se vinculam à Política
de Diversidade e Inclusão das Empresas CMPC, fazendo-nos parte de uma
comunidade que trabalha para desenvolver práticas e sensibilizar nossos
colaboradores sobre essas questões.

1

Gênero

2

Género

Pessoas com
deficiência

4

Estamos trabalhando para gerar estratégias que incorporem mais mulheres em todos os cargos. Isto se reflete
em que, durante 2019, foram promovidas 78 mulheres na
Softys, das quais 30% obtiveram promoções para liderança com gestão de equipe, o que sem dúvida reforça o
seu crescimento profissional.

3

Multiculturalismo

Inauguração do Centro de Distribuição Lo Echevers, em Santiago, Chile

Com relação ao primeiro grupo, crescemos na representação feminina. Atualmente, temos 18,3% de mulheres
em nosso quadro funcional.

Idosos

Quantidade de colaboradores por sexo 2019

18,3%

Todos Somos Softys

(102-8; 405-1)

Entendemos a diversidade como um conceito multidimensional, onde vários atributos convergem como parte de nossa cultura organizacional. Em dezembro de
2019, a Softys, através das suas diferentes subsidiárias, era composta por 10.034
colaboradores diretos.

Sepac

60

1.391

2.233

262

1.305

1.471

518

1.543

345

966
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Países

Mulheres

Homens

Argentina

12%

88%

Brasil

12%

88%

Chile

16%

84%

Colômbia

28%

72%

Equador

29%

71%

México

23%

77%

Peru

15%

85%

Sepac

31%

69%

Uruguai

17%

83%

No nível de cargos profissionais
e técnicos, já ultrapassamos
31% de mulheres, o que
certamente continuará
aumentando.

81,7%

Executivos

27%
31%

73%
69%

Profissionais
e técnicos
Operários

11%

89%
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Pessoas com deficiência

Idosos

O segundo grupo do diagnóstico focou-se nas pessoas com deficiência, o que implica desafios
importantes para a sua integração. Para isso começamos a realizar uma verificação específica
de perfis funcionais dos nossos colaboradores de algumas áreas, seus locais de trabalho e ambiente. Isso nos permitiu iniciar o caminho para garantir que cada pessoa tenha as condições
para desenvolver o seu máximo potencial.
Aprofundamos em uma verificação específica dos perfis funcionais de nossos colaboradores,
seus cargos e seu ambiente. Isso nos permite garantir que cada pessoa tenha condições de desenvolver o seu potencial ao máximo. Acompanharemos esta revisão com um diagnóstico nas
nossas fábricas e locais de trabalho, de forma a fazer as adaptações necessárias às instalações,
workshops de conscientização e planos direcionados às equipes, para que os novos colaboradores tenham a melhor adaptação à sua função e equipes, melhorando a sua incorporação.

Quantidade de colaboradores
em situação de deficiência 2019
Países
Argentina

Número

Porcentagem

0

0,0%

Brasil

18

1,2%

Chile

18

0,8%

Colômbia

0

0,0%

Equador

6

2,3%

México

0

0,0%

Peru

0

0,0%

Sepac

41

4,2%

1

0,3%

84

0,84%

Uruguai
Total

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).
Nota: No Chile foram incorporados os colaboradores
do Corporativo.

Tomamos medidas para divulgar de forma mais eficaz
as nossas vagas às pessoas portadoras de deficiências
por meio de chamadas inclusivas nos processos de seleção de pessoal, criando, ao mesmo tempo, jornadas de
conscientização às equipes quanto a esta questão. Além
disso, com o apoio de especialistas que tem nos assessorado neste processo, adaptamos a infraestrutura para
garantir as melhores condições de adaptabilidade para os
colaboradores que venham se integrar às nossas equipes
em ambientes de trabalho seguros.
Em decorrência do nosso diagnóstico em 2019 e de acordo com o nosso compromisso com a diversidade e inclusão, em 2020 começamos a desenvolver um plano de
trabalho com medidas concretas para abordar a incorporação de pessoas portadoras de deficiência em nossas
subsidiárias, onde, como organização, nos comprometemos a aumentar o número de colaboradores nesta
situação, os quais com as suas vivências e experiências
irão enriquecer a nossa cultura organizacional.

Um terceiro eixo foi a revisão e incorporação dos colaboradores com
mais de 60 anos, considerados idosos pela grande maioria das leis da
América Latina.

Buscamos de forma proativa que nossa cultura e equipes sejam um
verdadeiro reflexo da sociedade em que vivemos, onde a diversidade
é a norma. Realizamos ações positivas e fazemos os ajustes necessários para atrair os melhores talentos e ter visões diferentes em
cada equipe.

Quantidade de colaboradores segundo grupo etário 2019
Países

Menores de 30 anos

Entre 30 e 60 anos

Argentina

330

1.043

18

1.391

Brasil

248

1.216

7

1.471

Chile

555

1.617

61

2.233

Colômbia

193

325

0

518

Equador

120

142

0

262

México

621

920

2

1.543

Peru

379

894

32

1.305

Sepac

419

545

2

966

25

319

1

345

2.890

7.021

123

10.034

28,8%

70,0%

1,2%

100%

Uruguai
Total
%

Maiores de 60 anos

Multiculturalismo

Um quarto elemento importante para a Softys corresponde à diversidade de nacionalidades em cada local de atuação, pois somos
uma empresa multilatina.
Atualmente, temos um quadro de funcionários que pertence a 19
países. No total, nossos colaboradores estrangeiros são 168, que
possuem nacionalidade diferente do país onde atuam, ou seja, 1,7%
do quadro total. Isto é complementado pela grande diversidade de
nacionalidades em nossa equipe corporativa, composta por 23,1%
de estrangeiros.

Total

Fonte: Área Pessoas e Organização
(P&O).
Nota: O número de colaboradores do
Chile incorpora o Corporativo e o número no Peru inclui os 108 colaboradores
da filial Panamericana nesse país.

Quantidade de colaboradores
estrangeiros conforme a filial 2019
Países

Porcentagem de
colaboradores estrangeiros

Argentina

1,4%

Brasil

0,3%

Chile

4,8%

Colômbia

0,2%

Equador

4,2%

México

0,3%

Peru

0,7%

Sepac

0,1%

Uruguai

3,5%

Total

1,7%

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).
Nota: No Chile foram incorporados os colaboradores do Corporativo.
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3.3

Aumente o máximo
talento e desempenho

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

Equidade de gênero:
Liderança feminina
P O R Q U E É R E L E VA N T E ?

Desde 2016, por meio de uma mudança na estrutura
da área de Pessoas e Organização (P&O), aumentamos
a participação feminina em cargos estratégicos. A liderança de uma figura feminina na área resultou na maior
inclusão das mulheres, abordagem que se aprofundou ao
longo de 2019 com a chegada de uma nova Diretoria Geral
e a implantação de uma estrutura de reporte de primeira
linha com responsabilidades estratégicas.
Atualmente, nossa gerência é composta por 44% de homens e 56% de mulheres19; e as áreas administrativa e
comercial são compostas por 49% de mulheres. Por outro
lado, a área de Operações conta com 14% de mulheres,
onde evidentemente se apresenta nosso maior desafio
para os próximos anos.

Os resultados alcançados por nossa equipe são fruto de
um plano de trabalho que incorpora critérios de diversidade e perspectiva de gênero para aumentar o número
de mulheres e igualdade de condições para o desenvolvimento de suas carreiras profissionais.
Temos orgulho de que as nossas colaboradoras façam a
diferença em suas diferentes áreas e disciplinas, em todos os níveis.

Indicadores de medição 2019
Porcentagem total de mulheres

29%

Porcentagem de mulheres na mesa executiva

56%

Primeira línea de reporte à Gerencia Geral

Porcentagem de mulheres em chefias

41%

Porcentagem de mulheres em cargos de operação

14%

A velocidade das mudanças econômicas, sociais e tecnológicas exige uma cultura inovadora, competitiva,
flexível e experiente. De acordo com a OIT20, hoje é cada vez mais reconhecido que as capacidades e habilidades das pessoas e o investimento na educação e formação constituem a chave para o desenvolvimento
das grandes empresas e dos seus colaboradores.

Na Softys Equador, as mulheres tomam decisões de influência na Empresa, exercem liderança estratégica e
participaram de marcos importantes nos últimos quatro
anos. Isso se reflete em 41% de mulheres em cargos de
liderança até o momento.

Fornecer uma vida melhor para todos

Na Softys Equador, vivemos a inclusão diariamente
como parte de nossos valores.

Nicole Villagómez, colaboradora Softys Ecuador

Isto é baseado no fato de que fatores como a atração, desenvolvimento e retenção de talentos influenciam para que as estratégias organizacionais sejam aspectos de transformação nas empresas e onde a
avaliação e o treinamento aumentem a produtividade, favorecendo o ambiente de trabalho21.
Entendemos o desenvolvimento de talentos como um processo contínuo ao longo do ciclo de crescimento
profissional dos colaboradores. Desta forma, identificamos nas equipes os seus pontos fortes e oportunidades de melhoria, para criar planos de desenvolvimento adequados, tanto organizacionais como individuais, tendo assim equipes com capacidades adequadas para enfrentar os desafios atuais e futuros.

ASSIM TORNAMOS REALIDADE
De acordo com um contexto de negócios em constante mudança e exigente, na Softys procuramos ter as
pessoas mais qualificadas para atingir os nossos objetivos. Por isso, cuidamos da sua experiência em cada
etapa do seu ciclo profissional, através da gestão de processos claros. De acordo com a nossa Política de
Gestão de Pessoas, atraímos, selecionamos, desenvolvemos, promovemos, formamos e recompensamos
os melhores talentos.
Temos certeza de que o desenvolvimento da trajetória de trabalho potencializa as pessoas a desenvolverem plenamente suas capacidades e aproveitarem ao máximo suas oportunidades. Além disso, contribui
para a promoção de uma cultura inovadora, flexível e que aumenta produtividade.

NOSSA AMBIÇÃO
Queremos ter a equipe certa com as capacidades para executar a estratégia Softys, uma equipe alinhada,
comprometida e energizada para implantar seu máximo potencial e desempenho na organização.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis.
19

Considera a Gerencia Legal que tem base na Colômbia, mas supervisiona a operação do Equador.
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20
OIT. Organização Internacional do Trabalho. (2010). Uma força de trabalho capacitada para um crescimento sólido, sustentável
e equilibrado. Disponível em: https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_175691/lang--es/index.htm
21
Ibidem, página 6.
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Buscamos
o melhor talento

TA L E N T O J O V E M
(401-1; 404-1; 404-3)

Colocar em prática o nosso propósito empresarial significa ter os melhores talentos. Para isso,
e alinhado com o Tua Fibra Cresce, programa que contempla o ciclo de vida de todos os colaboradores das Empresas CMPC, contamos com processos desde o recrutamento e seleção até
ao fim do seu desenvolvimento e crescimento profissional.

ATRAÇÃ DE
TALENTO

SELEÇÃO

ONBOARDING

DESENVOLVIMENTO
E DESEMPENHO

RETENÇÃO E
COMPROMISO

a) Atração de talento

b) Seleção

Temos diversas formas de recrutamento em nossas operações, que
dependem das características e necessidades de cada país e de suas
subsidiárias. Além disso, trabalhamos em ações comuns que nos ajudam a unificar e padronizar nossos processos.

Preocupamo-nos de que as nossas ofertas de emprego sejam isentas
de sinais de discriminação, razão pela qual são publicadas de forma
criteriosa, com base nas orientações das nossas políticas de seleção
e diversidade e inclusão. Fazemos a seleção de acordo com o cumprimento do perfil de trabalho e das competências exigidas, por isso não
investigamos aspectos pessoais que possam ser motivo de discriminação, mas focamos apenas os aspectos laborais.

Em 2019, realizamos ações para recrutar os melhores talentos em
quatro linhas:
• Temos programas de estágio profissional e estágios para atrair novos e jovens talentos.
• Participamos de feiras universitárias, trabalhistas e específicas
para migrantes e pessoas com deficiência, o que contribui para nos
visualizarmos como uma alternativa para futuros candidatos aos nossos
processos.
• Ativamos nossos portais e redes sociais, para obter maior visibilidade.
• Trabalhamos com várias organizações que gerenciam programas
específicos e nos apoiam no processo de recrutamento.

Não há critérios de exclusão estabelecidos, pois a abordagem de contratação é feita especificamente com base nas responsabilidades
que qualquer pessoa da nossa organização deve cumprir.
Durante 2020, implementaremos a seção de seleção de pessoas em
nosso site, reforçando a Softys como uma marca empregadora.

Na Softys Argentina desenvolvemos um programa voltado para escolas do ensino médio. Com o objetivo central de posicionar a Softys como
opção de empregador na região, em 2019 chegamos a quatro escolas técnicas próximas às fábricas de Zárate e Naschel. Além disso, buscamos
fornecer treinamento para colocação profissional e iniciar uma seleção precoce de jovens talentos técnicos para cargos operacionais.

c) OnBoarding

d) Desenvolvimento e desempenho

Quando um novo funcionário entra na Softys, tomamos o cuidado
de fornecer a melhor orientação para o desempenho adequado de
suas funções. Para eles, temos o programa Onboarding, que inclui
um processo de indução exaustivo, no qual são verificados os seguintes aspectos:
• Empresas CMPC,
• Cultura Softys e compromissos diferenciadores,
• Políticas Corporativas, Normas e Protocolos,
• Processos de Segurança no Trabalho,
• E-learning de Ética e Boas Práticas Grupo CMPC.

Os treinamentos para nossos colaboradores são variados e refletem
as necessidades de cada área. Alguns dos treinamentos que damos
durante o ano:
• Programas de liderança.
• Treinamentos em segurança.
• Treinamento contínuo para colaboradores.
• Desenvolvimento de talentos e habilidades interpessoais.
• Treinamentos específicos de acordo com as necessidades da área,
por exemplo: habilidades comerciais, metodologia TPM, regulamentação financeira, etc.

Para avançar para uma estrutura de formação corporativa,
lançamos a Softys University, que irá recolher as
necessidades de formação transversais à organização,
bem como as específicas de cada local e área. Esta
ferramenta irá fornecer a oferta completa de atividades
de treinamento e instalação de recursos de negócios para
funcionários da Softys.
Número de colaboradores treinados e total de horas
de treinamento 2019
Categoria

Relatório de Sustentabilidade

Total de horas
de treinamento

Homens

6.218

124.480

Mulheres

1.152

21.663

7.370

146.133

690

13.237

Profissionais e técnicos

2.441

55.621

Operários

4.239

77.255

Total

7.370

146.133

Total
Executivos

66

Número de
treinados

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).
Nota 1: O cálculo das horas trabalhadas corresponde a uma estimativa, dado que não
existe registo através de um sistema como o “relógio de ponto” ou outro, o que pode
apresentar variações com base nas medições de anos anteriores.
Nota 2: Estes dados não incluem as informações da Softys Sepac, nem das fábricas
Panamericana da Softys Peru e Valle de México, devido às datas de sua incorporação
e nas quais as informações foram coletadas.
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e) Retenção e Compromisso
Temos um processo anual de mapeamento de talentos formalizado e sistematizado, bem como planos de sucessão
para cargos críticos em todos os países. Este trabalho permite identificar os riscos e impactos de uma saída de posição
estratégica e definir planos de ação para promover ou contratar um sucessor se necessário, garantindo a continuidade
operacional e a consolidação de equipes que atinjam os objetivos corporativos.

Vanessa Esqueda Chefe de Marketing Comercial, Patricia Revilla KAM, Alberto Jurado KAM, subsidiária no México

No âmbito do plano de mapeamento
para gestão do desenvolvimento
dos colaboradores, em 2019,
identificamos 912 pessoas em cargos
profissionais e/ou executivos críticos.
Um terço deles foram identificados
como cargos de alto impacto
de perdas, para as quais foram
elaborados planos de ação.

Número de ingressos, saídas e rotatividade de
colaboradores 2019
Categoria

Ingressos

Saídas

Rotatividade

Mujeres

378

371

25%

Hombres

1.278

1.472

20%

Total

1.656

1.843

21%

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).
Nota: A taxa de rotatividade é calculada considerando o total de saídas
(voluntárias e não voluntárias), com base ao número de funcionários em
dezembro. Não considera a mobilidade interna.

Modelo de avaliação de desempenho
Mantemos dois tipos de avaliação de desempenho. O primeiro é para o segmento formado por gerentes, subgerentes,
chefias, profissionais e técnicos, que consiste na avaliação tanto dos objetivos funcionais com indicadores mensuráveis quanto das competências corporativas, e serve de base para processos de gestão de pessoas, tais como bônus,
mobilidade interna, planos de desenvolvimento, compensação, tomada de decisão de promoção ou saída.
As etapas desta avaliação anual são:
• Definição de metas (janeiro).
• Conversa significativa de acompanhamento, feedback e ajustes (julho).
• Avaliação da liderança, autoavaliação, validação superior e mesas gerenciais de calibração de resultados para garantir
e alinhar critérios (dezembro).

O segundo tipo de avaliação de desempenho é direcionado ao segmento de operários. Consiste em uma avaliação da
liderança que considera as competências. Isto está implementado em algumas operações.

Número e porcentagem de colaboradores avaliados em 2019
Categoria

Número de
avaliados

% sobre o total de
colaboradores

Executivos, profissionais e
técnicos

2.600

100%

Operários

2.770

45,4%

Total

5.370

59,9%

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).
Nota 1: Os dados incorporaram os avaliados até o primeiro trimestre
de 2020.
Nota 2: A porcentagem restante não passaram por avaliação de
desempenho durante o período.
Nota 3: Os valores desta tabela não consideram os colaboradores de
Sepac, Panamericana e Valle de México.
Danilo Gomez, Planta Personal Care, Chile
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3.4

Uma cultura de trabalho positiva
Conciliação laboral

M AT

Clima
organizacional

(103-1, 103-2, 103-3)

Reconhecemos a importância de ser um ótimo lugar para trabalhar, por
isso avaliamos o clima organizacional por meio da reconhecida pesquisa
Great Place to Work (GPTW). Assim, podemos conhecer a percepção dos
colaboradores sobre o ambiente interno da Softys, e desenvolver os planos necessários para melhorar o nosso ambiente de trabalho.

Os resultados obtidos na Softys permitem-nos identificar os principais
pontos que devemos trabalhar para continuar a consolidar o compromisso com um bom ambiente organizacional e o objetivo corporativo, o
que indica: Atingir mais de 79% de satisfação no orgulho, credibilidade,
equidade, confiança e camaradagem em cada uma das subsidiárias da
CMPC na América Latina, por meio de nossa medição interna.

Pontuação de clima de trabalho de acordo
com a subsidiária

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
A crescente diversidade de famílias, a transformação dos papéis de gênero dentro delas e a incorporação das
mulheres ao ambiente de trabalho, ressalta as mudanças pelas quais tem passado uma dimensão central na
vida das pessoas: a interação entre as esferas pessoal, familiar e do trabalho.
De acordo com a OIT e PNUD22, um dos maiores desafios do ambiente de trabalho atual é a conciliação da
vida familiar, pessoal e profissional, principalmente nas regiões da América Latina e do Caribe. Essas três dimensões não só contribuem para a redução da desigualdade, da brecha de gênero e da promoção do trabalho
decente em termos de direitos humanos, mas também têm um efeito positivo em termos econômicos e de
produtividade.
Para enfrentar esse desafio, é necessária a contribuição do Estado, do setor empresarial, dos sindicatos, das
organizações da sociedade civil e da sociedade como um todo. Por isso, da Softys, fazemos um apelo pela
contribuição com “dois direitos fundamentais de todas as pessoas: o direito de cuidar e de ser cuidado no
ambiente de trabalho”23.

Subsidiárias

2019

Avanço 2011-2019

Resultados pesquisa medição do clima 2016-2019

Argentina

80%

28%

85%

Brasil

80%

21%

80%

Chile

80%

12%

Colômbia

83%

4%

Equador

83%

5%

México

82%

21%

Peru

80%

27%

Uruguai

78%

26%

Total

80%

19%

75%

79%

80%

80%

2018

2019

74%

70%
2016

2017

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).
Nota: Não inclui Sepac, Panamericana nem Valle de México.

Enfrentamos este desafio com energia, combinando medidas que contribuem para um ambiente de trabalho flexível, aberto ao diálogo e justo para todos nós que fazemos da Softys um lugar melhor para trabalhar.

A S S I M FA Z E M O S
Promovemos um ambiente de trabalho baseado no diálogo, no bom clima organizacional e nos direitos
fundamentais lado a lado com os nossos sindicatos. Graças a isso, na Softys temos uma lista de programas, benefícios e incentivos para enriquecer a vida profissional dos nossos colaboradores em harmonia
com a vida pessoal.

NOSSA AMBIÇÃO
Queremos criar espaços de trabalho onde todos os nossos colaboradores sintam que fazem parte e são
representados, proporcionando as facilidades para desenvolver o seu máximo potencial, garantindo o respeito de todos, sendo assim um excelente local para trabalhar.

OIT y PNUD. (2009). Trabalho e família: para novas formas de conciliação com corresponsabilidade social.
Disponível em: https://www.oitcinterfor.org/node/5679
23
Ibidem, página 11.
22

70

Relatório de Sustentabilidade

Escritórios da Lapa, Softys Brasil
Softys 2019

71

Benefícios
e incentivos
Para aprofundar a experiência de cuidar de nossos colaboradores, contamos com um programa de benefícios e incentivos diferenciados em cada fábrica, o “Nós Cuidamos”, que atua no
âmbito latino-americano e local.

A grande família Softys Argentina
Projeto “Acercamiento” (“Aproximação”)

Cada eixo tem programas que foram implementados ao
longo desses quatro anos:
1. Aproximação das famílias dos nossos colaboradores:
através de atividades como acampamentos de férias,
cursos de formação, eventos de final de ano e atividades
para meninos e meninas, onde nossos colaboradores e
seus familiares fortalecem o orgulho de pertencer à Empresa e geram proximidade com Softys.
2. Aproximar à comunidade: fazemos uma contribuição
positiva para a sociedade com o programa de doação de
produtos tissue. Além disso, comemoramos o Dia da
Criança Solidária, Natal Solidário na Casa de Abrigo Zárate, e no final do ano arrecadamos e doamos brinquedos
para diversas instituições.
Ao longo de 2020, e devido à pandemia da Covid-19, readaptamos todas as ações de aproximação com as famílias e a comunidade para a modalidade virtual, para a qual
desenvolvemos uma plataforma digital com conteúdos

criados exclusivamente pela Softys, com atividades interativas e educativas para as crianças: www.SomosSoftysArgentina.com.ar
No site você encontra conteúdos desenvolvidos especialmente para meninos e meninas, como:
• Entretenimento: workshops, concursos e jogos para
participar em família.
• Bem-estar: aulas de ioga, treino funcional e palestras
de bem-estar.
• Sair de casa: estreias de filmes, entrevistas com personalidades e teatro para crianças e adultos.
• Apoio escolar: reforço de conteúdo educacional para
filhos de colaboradores que atualmente estão com as
aulas suspensas.
Isso nos permitiu continuar trabalhando junto com nossa
comunidade, mais unidos do que nunca.
Como resultado, percebemos uma melhoria no ambiente
interno de trabalho, maior identificação e proximidade
dos colaboradores e seus familiares para com a Empresa,
bem como um impacto positivo na comunidade local com
a qual nos relacionamos.

Temos oito tipos de benefícios transversais, que se adaptam à realidade local, envolvendo as
suas famílias e promovendo um ambiente de trabalho ligado às suas necessidades:

Fornecer uma vida melhor para todos

O projeto “Acercamiento” teve início em 2016 em nossa
fábrica de Zárate com dois objetivos: envolver as famílias
dos colaboradores e estreitar o vínculo e o relacionamento com a comunidade.

Indicadores de medição 2019
Número de trabalhadores que participaram

90%

Número de famílias que participaram

1.350

(401-2; 401-3)

Saúde

Alimentação

Transporte

Dias livres

Vendas de
produtos com
desconto

Bônus e
viáticos

Seguros

Flexibilidade
de horário

NOSSOS BENEFÍCIOS TRANSVERSAIS
Em 2019, lançamos o Softys Flex, um programa de horário de trabalho flexível que beneficia 2.730 funcionários. Este programa visa melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal de todos nós que integramos a Softys, o que resulta em uma melhoria no ambiente de
trabalho, no desempenho e na motivação das pessoas.
Temos também o PAE, um programa de apoio psicológico para colaboradores e familiares e um portal de Bem-Estar regional para todos os
colaboradores, de forma a complementar uma vida saudável.

Queremos que todos possamos
conciliar a vida pessoal com o trabalho,
proporcionando condições de trabalho
adequadas para que os colaboradores
possam retomar o seu trabalho.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero,
deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra..
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Quanto à licença parental, cumprimos as leis vigentes em cada país onde operamos. Em 2019, um total de 336 colaboradores
usufruiu da licença parental, dos quais 93% retornaram à organização durante o referido período.

Número de pessoas que usufruíram da sua licença parental 2019
Pessoas que usufruíram de sua licença parental
Organização

Pessoas que retornaram da licença parental

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Argentina

34

8

42

34

7

41

Brasil

56

3

59

56

4

60

Chile

1

14

15

1

11

12

Colômbia

16

10

26

16

6

22

Equador

6

3

9

6

2

8

México

7

25

32

7

25

32

Peru

72

9

81

72

5

77

Sepac

31

31

62

31

30

61

Uruguai

11

1

12

11

1

12

234

104

338

234

91

325

Total

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).
Nota 1: Chile inclui a informação do âmbito corporativo.
Nota 2: A licença parental pode constar de 84 até 120 dias, dependendo do país e abrange tanto pré-natal como pós-natal exceto no caso do
Equador, que só tem pós-natal. No caso do Chile, a mulher pode ceder parte da sua licença legal ao pai, por um máximo de 12 semanas, na
modalidade de meio dia.
Nota 3: A licença parental masculina consta de dois a 13 dias desde a data de nascimento do/a filho/a.
Nota 4: Dentre as pessoas que não retornaram da licença pós-natal, apenas três retiraram-se de forma voluntária da organização, enquanto o
restante tomou sua licença no último trimestre do ano e, portanto, o seu retorno ainda não foi registrado.

Colaboradores Softys Colômbia, Planta Gachancipá

Sindicalização
e negociação coletiva

(102-41)

Porcentagem de colaboradores sindicalizados 2019
A OIT promove a liberdade de associação, a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.
Na Softys, promovemos a liberdade sindical de cada subsidiária, o
que nos tem permitido manter um acordo entre os nossos colaboradores e a empresa através de uma relação saudável. As negociações
coletivas com os 23 sindicatos são realizadas de forma independente
e em ambientes onde a busca por acordos de trabalho é privilegiada.

66% dos nossos colaboradores
estão cobertos por uma
negociação coletiva..

País

% de trabalhadores sindicalizados

Argentina

74%

Brasil

67%

Chile

76%

Colômbia

10%

Equador

0%

México

69%

Peru

21%

Sepac

4,8%

Uruguai

70%

Total

61%

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).

Colaboradores Softys Chile, Planta Talagante
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¡Conheça os
nossos sindicatos!
Sindicato dos Trabalhadores na indústria
do Papel de Mogi das Cruzes, Suzano
e Região

Sindicato de Trabajadores de la Industria
del Papel, Cartón y Químicos

Planta Zárate
Criação: 2005

Planta Mogi das Cruzes
Criação: 1963
Diretiva: Marcio de Paula Cruz
Negociação coletiva: Outubro 2019
Vigência do convênio: 12 meses

Sindicato N° 1 de Tissue S.A

Planta Talagante, Puente Alto,
Lo Echevers
Criação: 1995
Diretiva: Roberto Sepulveda, Nicole Guerra
y Victor Moya
Negociação coletiva: Outubro 2020
Vigência do convênio: 36 meses

Diretiva: Gerardo Osvaldo Gallardo
Negociação coletiva: Julho 2020,
Acordo Pariarias

Sindicato dos Trabalhadores na indústria
do Papel de Caieiras e Região

Vigência do convênio: 24 meses

Planta Caieiras
Federación de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel, Cartón
y Químicos

Criação: 1960

Diretiva: Ramón Luque
Negociação coletiva: Julho 2020,
Acordo Pariarias
Vigência do convênio: 24 meses

Vigência do convênio: 12 meses

Negociação coletiva: Dezembro 2019
Vigência do convênio: 36 meses

Sindicato dos trabalhadores nas indústrias
do Papel de Guaíba e Região-RS

Planta Guaíba
Criação: 1956

Planta Naschel y Wilde
Criação: 1948
Diretiva: Ramón Luque
Negociação coletiva: Julho 2020,
Acuerdo Pariarias
Vigência do convênio: 24 meses

Negociação coletiva: Outubro 2019
Vigência do convênio: 12 meses

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Papel no estado de Pernambuco

Planta Recife
Criação: 1978
Diretiva: Manoel Francisco do Espirito Santo
Negociação coletiva: Julho 2020

Sindicato dos trabalhadores nas indústrias
do Papel de São Paulo Capital

Planta Tortuguitas
Criação: 1945

Criação: 2014
Diretiva: William Silva Rodriguez
(Presidente)

Planta Lapa

Diretiva: Hugo Antonio Moyano

Criação: 1955

Negociación colectiva: Julho 2020,
Acuerdo Pariarias

Negociação coletiva: Outubro 2019

Vigência do convênio: 24 meses

Vigência do convênio: 12 meses

Diretiva: João Chagas

Criação: 1969
Diretiva: Serafin Garza Villalón (Secretario
General) y Serafin Garza Villarreal (Secretario
General Adjunto)
Negociação coletiva: Março 2020
Vigência do convênio: Indefinido com revisão
salarial em 2021 e contratual 2022

Negociação coletiva: Em processo
Vigência do convênio: 24 meses

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Papel, Papelão, Celulose, Pasta de
Madeira para Papel, Artefatos de Papel
e Papelão, Papel Higiênico , Cortiça e
Transformação de Papel de Curitiba e
Estado do Paraná (Stipapel)

Planta Sepac
Criação: 1978
Diretiva: Agenor de Oliveira Neto
(Presidente).
Negociação coletiva: Junho 2018

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria del Cartón, Celulosa, Papel y sus
derivados (Fasim)

Vigência do convênio: 24 meses*
*O prazo será reprogramado pela Covid-19.

Planta Altamira
Criação: 1969
Sindicato de Trabajadores y Empleados
de la Industria Celulosa, Fibras, Papelera,
Cartonera, Artes Gráficas y sus derivados
de la República Mexicana. (Cocem)

Diretiva: Serafin Garza Villalón (Secretario
General) y Serafin Garza Villarreal (Secretario
General Adjunto)

Sindicato Obrero Papelero de Ipusa

Negociação coletiva: Março 2020
Sindicato N° 5 Tissue S.A

Planta Puente Alto
Criação: 1995
Diretiva: Carlos Hugo Cisterna, Luis Salgado,
Fernando Poveda, Archivaldo Altamirano,
Rodrigo Maldonado.

Planta Valle de México
Criação: 1939

Vigência do convênio: 36 meses

Negociação coletiva: Setembro 2019
Vigência do convênio: Indefinido com revisão
salarial em 2021 e contratual 2022

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria del Cartón, Celulosa, Papel y sus
derivados (Fasim)

Sindicato N° 6 Tissue S.A

Planta García y Stiva
Planta Talagante
Criação: 1994

Criação: 1969

Diretiva: Milton Núñez, Miguel Ceroni, Miguel
Silva, Jacqueline González y Felipe Pineda.

Diretiva: Serafin Garza Villalón (Secretario
General) y Serafin Garza Villarreal (Secretario
General Adjunto)

Negociação coletiva: Diciembre 2017

Negociação coletiva: Março 2020

Vigência do convênio:: 36 meses

Vigência do convênio: Indefinido com revisão
salarial em 2021 e contratual 2022

Sindicato N° 7 Tissue S.A

Planta Talagante
Criação: 2007
Diretiva: Carlos Gomez, Francisco Osorio,
Miguel Grau, Rodrigo Vargas y
Gabriel Nuñez.

Vigência do convênio: Indefinido com revisão
salarial em 2021 e contratual 2022

Diretiva: Oscar Moreno Moreno
(Secretario General)

Negociação coletiva: Dezembro 2019

Vigência do convênio: 12 meses
Federación Nacional de Trabajadores
Camioneros y Obreros del Transporte
Automotor de Cargas, Logística y Servicios

Planta Santander

Planta Santa Catarina

Criação: 1995

Negociação coletiva: Outubro 2019

Diretiva: Walter Tomaz Fogaça de Oliveira
Federación de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel, Cartón
y Químicos

Planta Puente Alto
y Lo Echevers
Diretiva: Victor Riveros, Ruben Cordova,
Luis Martinez, Elizabeth Sepulveda,
Roberto Canales.

Diretiva: Anderson Donizetti Cardoso

Planta Zárate
Criação: 1948

Sindicato N° 2 Tissue S.A

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria de las Concesiones Madereras
para la Transformación de la Pulpa, para la
Fabricación del Cartón, el Papel y derivados
de estos procesos y de las artes gráficas de
Colombia (Sintrapulcar).

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria del Cartón, Celulosa, Papel y sus
derivados (Fasim)

Sindicato Único de Trabajadores de
Productos Tissue del Perú (SAC).
Criação: 2006

Planta Pando
Criação: 1958
Diretiva: Washington Cayaffa, Alvaro Arbenoiz, Fernando Sosa, Nicolas Gomez, Marcelo Lagos, Luis Gonzalez, Constancio Severo,
Jose Gasañol, Fernando Silva, Fernando
Freitas y Luis Gonzalez.
Negociação coletiva: Junho 2019
Vigência do convênio: 24 meses

Diretiva: Wilder Diaz Pasache
(Secretario General)
Negociação coletiva: Fevereiro 2019
Vigência do convênio: 23 meses

Sindicato de Trabajadores de
Papelera Panamericana

Planta Panamericana
Criação: 1989
Diretiva: Luis Rivero Velasquez
(Secretario General)
Negociação coletiva: Janeiro 2020
Vigência do convênio: 12 meses

Fonte: Área Pessoas e Organização (P&O).
Nota 1: Softys Equador não tem sindicato pelo tamanho da operação e a sua política de portas abertas
com os colaboradores.
Nota 2: Os dado consideram o total dos trabalhadores. Não considera aqueles cargos que não são possíveis de sindicalizar, como, por exemplo, executivos
principais.
Nota 3: O Sindicato Único de Trabalhadores de Produtos Tissue do Peru obteve o segundo lugar na categoria “Promoção e respeito da liberdade sindical, canais
de atenção ao trabalhador e participação na gestão
da empresa” do Ministério do Trabalho desse país.

Negociação coletiva: Diciembre 2019
Vigência do convênio: 36 meses
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3.5

A serviço da segurança
Saúde e segurança no trabalho

M AT

103-1, 103-2, 103-3)

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
Diversos órgãos governamentais, como a OMS, a OIT e a ONU, posicionam a saúde e a segurança no trabalho como elemento fundamental para o crescimento econômico e sustentável dos países. A Agenda
2030 das Nações Unidas, por meio do ODS 8, promove e protege os direitos trabalhistas com foco em
ambientes seguros e livres de risco para os trabalhadores.
Em 2019, por ocasião do seu centenário, a OIT23 publicou um relatório com dados mundiais sobre o tema:
• Mais de 2,78 milhões de pessoas morrem a cada ano por acidentes de trabalho ou doenças relacionadas
ao trabalho. Isso equivale a 5% do total de mortes registradas em todo o mundo.
• A cada 11 segundos, um trabalhador perde a vida por causas relacionadas ao trabalho em algum lugar
do mundo.
• Além disso, 374 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais a cada ano, resultando em mais de quatro
dias de absenteísmo ao trabalho.
Diante desta alarmante realidade, na Softys trabalhamos para contribuir para a diminuição dos números
mundiais, por meio de ambientes de trabalho seguros e saudáveis que estejam de acordo com o nosso
compromisso de cuidar das pessoas.

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE
Trabalhamos na construção de uma cultura de saúde e segurança preventiva. Para identificar riscos e antecipar-nos com soluções que garantam ambientes de trabalho ideais tomamos por base a regulamentação
local, incorporando procedimentos e metodologias baseados em sistemas de gestão.
Durante 2020, adicionaremos padrões internacionais para toda a região. Além disso, monitoramos mensalmente indicadores de saúde e segurança, com base em padrões internacionais que fundamentam nossa
preocupação e comprometimento com nossos colaboradores, e que se estendem aos nossos contratados.

A NOSSA AMBIÇÃO
Nas Empresas CMPC temos a Meta Corporativa de zero fatalidades nas operações, abrangendo todas
as suas subsidiárias.

(OIT), Organização Internacional do Trabalho. (2019). Segurança e Saúde no Centro do Futuro do Trabalho: Aproveitar 100 anos de experiência. Disponível em: : https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm

23

Brian Tello, Planta Personal Care, Chile
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Sistema de gestão
em segurança

Nosso sistema de gestão contém 26 padrões classificados entre estruturais e operacionais. São obrigatórios em
todas as nossas operações e o cumprimento dos requisitos é permanentemente auditado no âmbito corporativo.

12 padrões estruturais
Contém os padrões do sistema de gestão, entre os quais se destacam: notificação e investigação de eventos, gestão de perigos e riscos,
atuação em emergências e estabelecimento de metas e objetivos.

12 padrões operacionais
Estabelecem as diretrizes técnicas mínimas para realizar as tarefas
com segurança. Alguns deles são: segurança de máquinas, trabalho
em altura e autorizações de trabalho.

A base desse sistema é o reconhecimento dos riscos a que estão expostas as pessoas de nossas operações, incluindo colaboradores e terceiros. Definimos sete riscos críticos de saúde e segurança24, transversais a todas as fábricas, que possuem procedimentos que permitem a sua
identificação e controle.

Em 2019, 6.867 pessoas foram
treinadas em segurança, o que
corresponde a 77% do quadro
de funcionários.

Preso por equipamento
em movimento
Queda de altura
Asfixia por entrar em
espaço confinado
Atropelamento por equipamento
de carga autopropulsado
Esmagamento por manobras
de elevação
Choque elétrico
Incêndio

Ao longo de 2020 trabalharemos para
definir matrizes de necessidades de
formação transversais à organização,
para encontrar sinergias e partilhar boas
práticas entre fábricas. Além disso,
reforçaremos a cultura preventiva para
atingir nossos objetivos.

Uma das principais formas de reduzir esses riscos é criar
uma cultura preventiva, com capacitação permanente
tanto para colaboradores quanto para contratados, instâncias que são definidas por cada fábrica de acordo com
sua realidade local.

24

(403-9, 403-10)

(403-1, 403-2, 403-5)

PADRÕES

Na América Latina, mantemos um sistema de gestão de
segurança e saúde ocupacional baseado na norma internacional OSHAS 18000, que atualmente está em revisão
interna para migrar para a nova norma nesta matéria: a
norma ISO 45000.

Indicadores chave de segurança

Os sistemas de saúde e segurança protegem
100% dos colaboradores e seus protocolos são
extensivos a todas as empresas que nos prestam serviços, as quais aderem ao sistema de
gestão e devem cumprir sem restrições o que
está indicado nele.
Durante o ano de 2019 não ocorreram mortes
ou casos de doenças ocupacionais confirmadas pelos órgãos de cada país – planos médicos, seguros ou serviços médicos – tanto para
colaboradores diretos quanto indiretos. No
entanto, em maio de 2019, nós lamentamos
a passagem de um de nossos contratados em
nossa subsidiária no México, o que nos obriga a reforçar nossas medidas e protocolos de
segurança.

Indicadores de taxa de acidentes de acordo com número de
colaboradores diretos e terceirizados 2019
Categoria

Colaboradores diretos

Acidentes com perda de tempo
Dias perdidos devido a acidentes
Taxa de acidentes
Sinistralidade
Índice de frequência
Horas trabalhadas
Número médio de funcionários

Terceirizados

84

31

3.783

443

0,93

1,76

42

25,1

3,97

7,43

21.137.490

4.172.024

8.995

1.760

Fonte: Área de Saúde e Segurança Ocupacional, Meio Ambiente e Qualidade.
Nota 1: Os dados de taxa de acidentes são obtidos utilizando o Número médio de funcionários do ano 2019.
Nota 2: Os dados anteriores não consideram Sepac, Panamericana e Valle de México.
Nota 3: As horas trabalhadas são obtidas com um cálculo teórico baseado no Número médio de funcionários.
Nota 4: As fórmulas utilizadas para os cálculos das taxas anteriores são:
• Taxa de acidentes = Número de acidentes com tempo perdido *100/Número médio de funcionários.
• Taxa de sinistralidade = Dias perdidos por acidentes/Número médio de funcionários x 100.
• Índice de frequência = Nº de acidentes com tempo perdido x 1.000.000/horas efetivas trabalhadas.
Nota 5: A contar do segundo semestre de 2020, este indicador de taxa de sinistralidade será substituído.

Nossa ambição é reduzir o índice de frequência para 3,0 em 2023 e para
menos de 2,0 até 2025 entre nossos colaboradores diretos.
Temos programas de prevenção adicionais para atingir nossa meta corporativa de zero fatalidades:

Na Softys Brasil temos alcançado bons resultados, graças a um plano implementado de acordo com várias normas internacionais
como: OSHAS 18001, ISO 45001 (2018), ISO 9000 e normas trabalhistas da OIT.
Esse sistema de gestão inclui a promoção da conscientização dos colaboradores sobre a prevenção de acidentes, por meio de treinamentos e um módulo de segurança no programa Onboarding. Além disso, realizamos reuniões mensais onde são apresentados
indicadores de saúde e segurança, que dão vida a diversos planos para desenvolver esta cultura preventiva.

Na Softys Colombia, mantemos o programa corporativo de Machinery Safety para proteger os trabalhadores. Além disso, realizamos
denúncias de comportamentos inseguros por meio de verificação de câmeras, boletins de acidentes, programa de segurança viária, programa de prevenção e proteção contra quedas, o que é somado às denúncias de incidentes e condições inseguras pelos colaboradores.

Na Softys Equador não ocorreram acidentes durante o ano de 2019. Nossa gestão começa com o comprometimento desde a Gerência
Geral até as equipes operacionais, no cumprimento das normas e regulamentos de segurança na planta. Reforçamos continuamente
essa cultura por meio de palestras de treinamento e conscientização, que acontecem semanalmente e buscam envolver e motivar
todos os colaboradores quanto ao objetivo comum de zero acidente.

Por risco crítico entendemos aqueles que tem potencial de provocar acidentes graves ou fatais.
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Na Softys Peru, conseguimos reduzir a taxa de acidentes em
18,1% em relação a 2018.
A nossa estratégia está enquadrada no Sistema de Segurança (Siseco), baseada em três pilares: Software (ações para
manter e melhorar a gestão), Hardware (ações para melhorar
as condições de trabalho) e Mindware (ações para criar mudança de comportamentos).
Esses três pilares contam com ações específicas e concretas
que desenvolvemos junto com os colaboradores:
1. Implementamos um processo de segurança baseado
na metodologia do Behavioral Accident Prevention Process
(Bapp), que, por meio da observação anônima de comportamentos entre os colegas de trabalho, busca a mudança e
avaliação dos riscos de segurança, com feedback para desenvolver mudança comportamental. Em 2019, tivemos 103
observadores em ação, o que resultou em 3.110 observações
e resolução de 100% dos planos identificados.
2. Além disso, desenvolvemos três campanhas de comunicação para sensibilizar os funcionários sobre questões
de segurança.
• Olhe para mim antes de cruzar, com foco nos operadores
de equipamentos móveis e trabalhadores que circulam pela
fábrica, incentivando a tomada de medidas adequadas nos
cruzamentos de pedestres.
• Com um comportamento exemplar, zero acidentes eu vou
alcançar, onde cada área expôs em uma feira os controles
aplicados aos comportamentos mais inseguros em sua área.
• Campanha de conscientização para festas de final de ano,

que envolveu os familiares de nossa equipe de trabalho e incentiva o autocuidado.
3. Integramos o programa Machinery Safety em linhas piloto: este programa contribui para a melhoria das condições
das máquinas, no que diz respeito à colocação de proteções,
interlocks, switch, e sistemas de bloqueio de energia, de
forma a evitar acidentes com a máquina em operação. Ao
longo de 2019, iniciamos a implantação na máquina de protetores femininos.
4. Programa MHE: impede a interação entre o pedestre e o
equipamento de carregamento. Em 2019, realizamos tarefas como colocação de Blue Spots, instalação de corrimãos,
sinalização e padronização de uniformes com fitas foto-luminosas.
5. Pilar SHE TPM e o trabalho com as áreas operacionais
promovem a criação de cartões verdes e a implantação
do pilar SHE.
6. Programa de monitoramento de contratados: fizemos
acompanhamento dos procedimentos de gestão de saúde
e segurança dos contratados, elaborando a análise de segurança do trabalho (AST), autorizações de trabalho e validação
de competências, por meio de uma empresa externa e antes
da entrada na planta.
7. Certificamos nossos sistemas de gestão nas normas ISO
14001: 2015, OHSAS 18001: 2007.

Fornecer uma melhor vida para todos

Prioridade número um
Conduta preventiva em segurança

Indicadores de medição 2019
Taxa de acidentalidade 2019
Porcentagem de redução comparado com 2018

0,9
18,1%

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde.
8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores,
incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários.
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Promovemos um ambiente de trabalho
baseado no diálogo, no bom clima
organizacional e nos direitos fundamentais
lado a lado com os nossos sindicatos. Graças a
isso, na Softys temos uma lista de programas,
benefícios e incentivos para enriquecer a vida
profissional dos nossos colaboradores em
harmonia com a vida pessoal.

Andrés Morán, colaborador de Softys Equador
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quatro
Potencializar o
desenvolvimento das
comunidades locais

Vivemos em comunidade, razão pela qual buscamos gerar um
relacionamento proativo, próximo e de confiança mútua, além
de compreender nosso papel como cidadãos corporativos no
desenvolvimento local dos países onde estamos presentes.
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4.1

Cuidar das comunidades
que nos acolhem
Relacionamento comunitário e
desenvolvimento local

M AT

Primeiro Diagnóstico
Comunitário Regional
Temos a oportunidade de nos conectarmos diariamente, como vizinhos corporativos, a mais de 20 comunidades próximas às nossas fábricas. Para gerar planos adequados às principais características e ne-

(413-1)

cessidades de nossas comunidades, o primeiro passo foi realizar um
levantamento de informações em 2019 que envolveu toda a região.

(103-1, 103-2, 103-3)

E TA PA 1 : L E VA N TA M E N T O D A I N F O R M A Ç Ã O
Este primeiro exercício revelou as várias ações que estamos desenvolvendo com a comunidade e também as necessidades e realidades
particulares de cada uma.

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
A rápida urbanização está resultando em um número crescente de comunidades com infraestrutura e serviços inadequados e sobrecarregados (nas questões de resíduos, sistemas de água e saneamento, transporte, entre outros)25. A ONU, por meio dos ODS,
responde a esse contexto promovendo ambientes e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

Zona Mixta (Comercial, Residencial e Industrial)
Zona Rural
Zona Industrial

Algumas cifras relevantes26:
• Mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas.
• As cidades ocupam apenas 3% da Terra, mas são responsáveis por 60% a 80% do consumo de energia e 75% das
emissões de carbono.
• A taxa de pobreza nas áreas rurais é de 17,2%, três ou mais vezes maior do que nas áreas urbanas (5,3%).
• A taxa de pobreza extrema é de 8,6% e as projeções apontam que 6% da população continuará vivendo na pobreza
extrema em 2030.

A NOSSA AMBIÇÃO
Queremos construir um ambiente sustentável, fortalecer os ecossistemas locais e ter um impacto positivo por meio de um relacionamento proativo e de confiança mútua. Por este motivo, e para contribuir de forma transversal com as nossas comunidades,
iremos publicar a Política de Relacionamento Comunitário e Desenvolvimento Local Regional para a Softys.

25
UNFPA. Fundo da População das Nações Unidas. Urbanização e Desigualdade. Disponível em:
https://www.unfpa.org/es/urbanizaci%C3%B3n
26
ONU. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Disponível em:
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/

88

Relatório de Sustentabilidade

22%

García
Santa Catarina
Altamira

Colômbia
Equador

Gachancipá
Santander

Guayaquil

N o s s a s c o m u n i d a d e s 27

Elaboramos um diagnóstico para compreender a realidade local, os assuntos de interesse e as preocupações dos diferentes atores,
para identificar os aspectos e áreas onde podemos ser um valor agregado.

50%

México

Comunidades são sistemas complexos, com inúmeros problemas e, em alguns casos, com menor articulação para a tomada de
decisões. O trabalho colaborativo entre os atores presentes no território é fundamental para o desenvolvimento da comunidade e
a solução dos crescentes problemas de urbanização.

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE

28%

Brasil
Peru

Recife

Santa Anita

Caieiras

Cañete

Mogi das Cruzes

Panamericana

Guaiba

Chile

Uruguai

Puente Alto

Pando

Talagante

Argentina
Naschel
Zárate

As plantas de Softys Sepac e Valle de México não fizeram parte do diagnóstico. No entanto, fazem parte das
ações que compõem a Estratégia Regional.

27

Softys 2019

89

Com eles mantemos as seguintes ações de
forma transversal:
• Mecanismos de comunicação abertos.
• Recebimento de pedidos e reclamações.
• Doações em espécie para emergências.
• Programas de visitas guiadas às fábricas.

Visitas guiadas
Durante 2019, nossas fábricas receberam um total de 2.014 visitas
de diversos grupos de interesse: familiares de colaboradores, vizinhos, universitários e escolares, clientes, entre outros.

E TA PA 2 : D I A G N Ó S T I C O E E S T R AT É G I A C O R P O R AT I VA
Em 2020 estivemos focados em aprofundar o diagnóstico que existe sobre as localidades onde estamos presentes. O objetivo é desenvolver uma Política de Relacionamento Comunitário e Desenvolvimento Local para a Softys, com base nas diretrizes de sustentabilidade das
Empresas CMPC.

A Política de Relações Comunitárias e Desenvolvimento Local
terá elementos comuns no aspecto regional, bem como desdobramentos por país, considerando a relevância local.
Para isso, nosso cronograma será:
Fase 1: Puente Alto, Talagante, Zárate, Naschel, Santa Anita, Cañete, Panamericana, Caieiras, Altamira.
Campanha de Lavagem de Mãos, comunidade Cañete no Peru

Fase 2: Guayaquil, Pando, García, Santa Catarina, Valle de México, Mogi das
Cruzes, Guaiba, Recife, Sepac, Gachancipá, Santander.

Pagamento de Impostos
Durante 2019 um total de USD 42.661.000 para a economia local, que inclui
o pagamento de impostos nos diferentes países onde operamos.

Adicionalmente, durante 2019 investimos
USD 293.800 em diferentes projetos de relacionamento comunitário.

Incentivamos programas com a comunidade
Ações concretas de trabalho
Impostos pagos por país em MUSD
País

Imposto total

Argentina

129

Brasil

65

Chile

33.833

Colômbia
Equador
México
Peru
Uruguai
Fonte: Área Administração e Controle Interno.
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3.275
918
4.305
136

Criamos programas de desenvolvimento local e de apoio aos nossos vizinhos.
Para isso, construímos alianças com organizações locais e regionais que apoiam a
implementação desses programas.

Em conjunto com Empresas CMPC, na Softys Chile, nosso relacionamento é permanente com a comunidade Puente Alto. O
objetivo é construir um relacionamento baseado na confiança e no conhecimento das atividades que realizamos.
Para isso:
• Mantemos mesas de trabalho com 16 associações de bairro próximas à fábrica.
• Preferimos o contato direto com os vizinhos no caso de qualquer evento que ocorra dentro ou fora da fábrica.
• Temos o programa “Portas Abertas” para a comunidade, para que vizinhos e centros educacionais, entre outros, possam
conhecer o processo produtivo de nossa fábrica e seus impactos.
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Na Softys Argentina, realizamos distintas ações de aproximação da comunidade.
1. Comemoração do Dia da Criança Solidário em Naschel.
• Instalamos um cinema comunitário na praça central de Naschel, acompanhado de diversas atividades - jogos, workshops
e peça teatral - para celebrar com os meninos e meninas em seu dia.
• Em 2019, este evento foi reconhecido pelo “Exmo. Conselho Deliberativo Naschel” declarando a atividade como de
“interesse solidário”.

3. Apoio para “Casa Abrigo” em Zárate.
• A Casa Abrigo é uma instituição voltada para a proteção de crianças afetadas pela violência doméstica e foi classificada pela
comunidade como um dos locais mais vulneráveis da região, por isso manifestamos nosso apoio com:
Reconstrução de casas.
Convites para eventos com as famílias dos nossos colaboradores (torneios de futebol, festas, etc.)
Doação de produtos Consumer Tissue e de Personal Care.
4. Programa de doação de produtos Consumer Tissue e Personal Care a instituições de saúde próximas às plantas:
• Hospital de Zárate.
• Fundación Hospital Garrahan.
• Merenderos.
5. Grupo de responsabilidade social empresarial AcercaRSE em Zárate:
• Participamos desta iniciativa junto a diversas companhias da região de Zárate e Campana, que reúnem esforços para promover uma cultura sustentável.

Treinamentos para contingências graves em Altamira, México
Por meio da planta de Altamira, a nossa subsidiária no México faz parte da Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas
(AISTAC) junto com outras 30 empresas da área.
Anualmente, é simulado um acidente diferente (por exemplo, grandes incêndios, acidentes rodoviários envolvendo caminhões tanques transportando produtos químicos, etc.) em que participam as equipes de segurança das empresas da
associação, da comunidade de Altamira e autoridades do município. Em 2019, participamos ativamente da macrosimulação
de sinistro química.

Boas práticas de desenvolvimento local:
Softys Sepac com a comunidade
Desde 2004 temos um forte relacionamento com nossa
comunidade, tanto com vizinhos quanto com autoridades e familiares de nossos colaboradores. Para isso, realizamos projetos em diferentes áreas:
1. Educação Ambiental: Por meio da campanha “Reciclar
Nosso Papel”, buscamos contribuir de forma organizada para a prática de preservação do meio ambiente nas
escolas da região de Mallet. Este programa é dirigido a
alunos de 1ª a 4ª série do sistema de ensino municipal e
consiste na separação dos resíduos recicláveis para trocá-los na Softys Sepac pelos nossos produtos.
O projeto atende cerca de 2.500 crianças, que aprendem
sobre os compostos dos produtos tissue e a importância
da reciclagem. Para celebrar sua participação, realizamos
um ato comemorativo com as escolas.
2. Conscientização para mulheres: Todos os anos, através do projeto “Amiga”, realizamos um evento de cons-

cientização para adolescentes sobre educação sexual e
assistência médica. Participam filhas de colaboradores e
alunos de escolas públicas da cidade.
3. Orientação profissional: Através do projeto “Jovens
Aprendizes”, repassamos o conhecimento da empresa
aos participantes e criamos jornadas de orientação profissional, nas quais fornecemos ferramentas para orientá-los sobre o seu futuro emprego.
4. Campanha de saúde: Em fevereiro de 2019, realizamos
uma campanha de doação de sangue nas dependências da
Sepac. Nessa instância, 150 colaboradores foram cadastrados para fazer a doação, por meio do Hemepar, órgão estadual responsável pelo Banco de Sangue e Medula.
Todos esses projetos favorecem um relacionamento mais
próximo com a nossa comunidade, fazendo da Softys Sepac uma empresa reconhecida e querida na região.

Indicadores de medição 2019
As equipes de segurança das empresas, inclusive a nossa, entregam conteúdo e treinamento à comunidade, antes do exercício, para prepará-la e orientá-la sobre como agir diante de um acidente desse tipo, mencionando os riscos e recomendações.
Além disso, todos os anos nossos especialistas da área de segurança contra incêndios da fábrica desenvolvem treinamentos
contra incêndios para funcionários administrativos e alunos de diferentes escolas de ensino médio de Altamira e Ciudad Madero (cidade que, juntamente com Altamira e Tampico, fazem parte da área metropolitana de Tampico).
Adicionalmente, dado o contexto da pandemia da Covid-19, o AISTAC desenvolveu um grupo consultivo que visa criar diretrizes
para enfrentar a situação atual como sociedade, governo e investimento privado. Neste caso, somos representados por nosso
Diretor de Operações de Tissue.

Número de comunidades envolvidas

2

Número de projetos desenvolvidos com a comunidade

3

Investimento em USD

71.272

Nota: O investimento na comunidade corresponde a
2019 e o primeiro trimestre 2020. A taxa de câmbio
utilizada para o cálculo foi de BRL 5,71.

Potencializar o desenvolvimento das comunidades locais

2. Eventos para o Dia da Criança em Zárate.
• Dia da Criança Solidária: nossos colaboradores e seus familiares realizam doações como brinquedos de madeira, bibliotecas,
entre outros.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando
políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a
resiliência a desastres.
17. 17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das
estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.
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Há dez anos, na Softys Peru, desenvolvemos o programa
“Educação para o Sucesso”. Seu objetivo é promover a
permanência no sistema educacional de meninas, meninos e adolescentes (NNA) em situação de risco socioeconômico, para melhorar o desempenho escolar em três
escolas nacionais do distrito de Santa Anita.
O projeto conquistou o Prêmio Sumajg em 2012 e foi finalista do prêmio ABE 2019, na categoria Desenvolvimento
Ambiental.
O programa oferece serviços de nivelamento escolar,
acompanhamento escolar e/ou workshops de empoderamento que envolvem autoridades educacionais, mães
e pais e a comunidade. Além disso, realizamos palestras
sobre bons tratos e direitos, fortalecendo o crescimento
acadêmico, pessoal e social.

Os resultados obtidos em 2019 refletem o nosso compromisso com a educação, onde 70% dos participantes tiveram um aumento de 20% no rendimento escolar. Além
disso, um de nossos participantes participou do Encontro
Regional da NNA, na Cidade do México.
A maioria das famílias que participam do programa pertence ao setor de trabalho informal, portanto, estão no
grupo mais afetado pela Covid-19. Vamos complementar
nosso apoio, entregando a 34 famílias da comunidade
Santa Anita a doação de alimentos e materiais de limpeza. Da mesma forma, em 2020 a “Educação para o Sucesso” continuará por meio de sessões virtuais e acompanhamentos familiares.

Indicadores de medição 2019
Número de participantes (meninas, meninos e adolescentes)
Número de escolas dentro do projeto

196
3

Número de famílias participantes

121

Número de docentes capacitados

226

Melhoria do rendimento acadêmico
Investimento nas campanhas em USD

20%
84.783

Potencializar o desenvolvimento das comunidades locais

Queremos ser co-protagonistas
do desenvolvimento local

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.
17. 17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das
estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.
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4.2

Materializando nosso propósito
Cuidado e higiene

M AT

Porque cada gota conta:
Softys Water Challenge

(Softys 2)

(103-1, 103-2, 103-3)

Como forma de exemplificar nosso compromisso com as comunidades, seu desenvolvimento, a higiene e a água, durante 2019 trabalhamos muito para desenvolver o primeiro desafio de inovação que
convida os empresários a buscar soluções para melhorar o acesso à
água potável na América Latina.

Atualmente, são milhões de pessoas sem acesso à água potável, o que limita suas condições de cuidado e higiene. De acordo
com a Unicef28, as pessoas não precisam apenas da água como elemento vital para o desenvolvimento da vida, mas também
que esta seja uma água segura e limpa.
Algumas cifras relevantes:
• 71% da população usa água potável com tratamento seguro.
• A cobertura é menor nas áreas rurais (53%) em comparação com as áreas urbanas (85%).
• 2,2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a água potável.
• 55% da população carece de serviços de saneamento seguros.
• Na América Latina, 37 milhões de pessoas não têm acesso a água potável.
Nosso propósito não será possível se as pessoas não atingirem os padrões mínimos de saneamento e menos ainda se não tiverem acesso à água. Por isso, temos o compromisso de fornecer soluções de acesso à água, buscando alternativas para melhorar
as condições e necessidades de nossas comunidades.

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE
Realizamos campanhas de saúde e higiene com nossas comunidades e implementamos iniciativas para melhorar suas necessidades de saneamento e água potável. Além disso, fazemos parcerias com organizações que compartilham nossa ambição de
cuidar das pessoas.

A NOSSA AMBIÇÃO
Queremos fazer do cuidado e da higiene o compromisso central da Softys e, portanto, um eixo fundamental de ação com
nossas comunidades.

Unicef. (2019). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017. Disponível em:
https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/

Considerando a importância das alianças para o alcance dos objetivos, em janeiro de 2020 firmamos parceria com a
Fundação Amulén29 e o Centro de Inovação da Pontificia Universidad Católica de Chile30, para lançar através de uma
plataforma exclusiva para o Softys Water Challenge: https://www.softyswaterchallenge.com/
Recebemos mais de 500 inscrições do mundo todo, da quais 85 projetos atenderam 100% às bases do concurso. A
distribuição geográfica de nossos candidatos foi:

MAPA DE C ANDIDATOS

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?

Sob a premissa “sem água não há higiene”, a missão do
Softys Water Challenge é melhorar o acesso a este recurso
básico nas comunidades que hoje vivem em situação de
escassez de água, promovendo ideias inovadoras que, de
forma eficaz, proporcionem o acesso à água potável.

Sul-América

África

47
Norteamérica

12

7

Ásia

9

Oceania

1

Europa

9

Total

85

28

29
30
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Para mais informações sobre a Fundação Amulén, visite: https://www.fundacionamulen.cl/
Para mais informações sobre o Centro de Innovación da Pontificia Universidad Católica de Chile, visite: https://centrodeinnovacion.uc.cl/
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Em seguida, e graças à avaliação de um júri de especialistas e mentores de diferentes países, escolhemos
19 projetos semifinalistas de 14 países, que receberam apoio, networking com instituições e protagonistas
da área, para a aceleração de suas inovações, durante 2 meses.
Então, em julho de 2020, foram anunciados os 10 projetos finalistas, dentre os quais foram escolhidos os
três projetos vencedores, que receberão USD 45.000 para serem distribuídos, e onde o primeiro colocado
implementará sua solução em uma comunidade carente da América Latina.

Peru

Filipinas

México

YA W A

AIDIFI

Isla Urbana

C AV O X D

Turbina que obtém água da umidade atmosférica e da neblina.

Construir sistemas de bombeamento com alta eficiência e
desempenho.

Captura de água da chuva para
convertê-la em água potável.

Usando uma quantidade mínima
de energia mecânica e elétrica, o
reator pode processar fluidos para
melhorar a qualidade da água.

Suécia

Brasil

Bégica

Ruanda

CAREX

PWtech

BOSAQ

Water Access

Sistema que converte uma
variedade de águas residuais em
água potável.

Purificador portátil que transforma água contaminada em
água potável.

Instalação descentralizada de
purificação de água movida a
energia solar.

Soluções de acesso à água simples, duráveis e acessíveis.

Israel

Chile

Watergen Chile

Remote Water

Geração de água a partir da
umidade do ar.

Sistemas de purificação de
águas do mar ou poluídas
com baixo custo operacional e
rápida instalação. Fornece água
purificada.

Temos certeza de que educar e conscientizar sobre os hábitos de saúde e higiene desde pequeno é a medida mais eficaz para melhorar as condições de saúde ao longo da vida.
Com a nossa comunidade de Cañete, ma Softys Peru, reforçamos a importância da prevenção através de campanhas
que ajudem a reduzir a necessidade de assistência aos serviços de saúde, que nesta área são particularmente escassos.

O trabalho que realizamos está relacionado com programas
de desenvolvimento ligados às necessidades das crianças:
• Campanhas de lavagem das mãos.
• Campanha de escovação dos dentes e fluoração para meninos e meninas de diferentes escolas.
Para realizar essas campanhas, em 2019 trabalhamos em estreita colaboração com a comunidade escolar, incluindo professores e diretores, sem os quais a coordenação e execução
das atividades não teria sido possível.

Indicadores de medição 2019
Número de comunidades que participaram
Número total de participantes (meninos e meninas entre três e seis anos)

Com este desafio, também contribuímos para o ODS 6,
sobre Água e Saneamento, por meio da meta 6.1: “Até
2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água
potável e segura para todos”.

Investimento nas campanhas em USD

4
300
1.200

Potencializar o desenvolvimento das comunidades locais

Cuidamos com saúde e higiene
Campanhas em Cañete

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução
de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde.
6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.
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4.3

Trabalhamos em parcerias
Associações e filiações
Sabemos que, como organização, temos um papel de cidadão corporativo em cada uma das comunidades onde estamos presentes.
Para avançar na realização de nossos objetivos, geramos alianças e
vínculos, ingressamos em associações, desenvolvemos patrocínios e
voluntariados em diferentes organizações da nossa comunidade, o
que contribui com o ambiente social.

(102-12, 102-13)

As associações corporativas são:
Sociedade de Promoção Fabril
Associação de Indústrias Fornecedoras
Fundação CMPC
Câmara de Comércio de Santiago

As associações nas quais as nossas filiais em cada país são membros, são:

Argentina
• Associação de Indústria de Marca (Adim)
• Associação de Fabricantes de Papel
• Câmara de Crédito
• Câmara Argentina de Comercio
• União Industrial de Zárate
• Câmara de Comercio Argentino-Chilena
Brasil
• Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC)
• Indústrias Brasileiras de Árvores (IBA)
• Central de Informações São Paulo (CISP)
• Associação Brasileira Técnica de Papel e Celulose (ABTCP)
• Credinfar Associação dos profissionais de crédito e cobrança do
Brasil (Credinfar)
Chile
• Associação Gremial de Industrias Fornecedoras (Agip)
• Associação Nacional de Anunciantes A.G. Anda Chile (Anda)
Colômbia
• Asoenergía
• Corporação Pro-desenvolvimento do Norte da Sabana (Prodensa)
• Federação Colombiana de Gestão Humana (Acrip)
• Câmara Colombiana-Chilena

Equador
• Câmara de Comercio de Equador
• Associação Equatoriana de Exportadores
(Fedexpor)
• Câmara Chilena-Equatoriana
México
• Câmara Nacional das Industrias da Celulosa e do Papel
• Associação de Industriais do Sul de Tamaulipas, A.C.
• Câmara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar)
• Industriais Associados do Parque Mitras, A.C.
• Câmara de la Industria de Transformação(Caintra)
• Câmara Mexicana Chilena de Comercio e Investimento, A.C.
Peru
• Câmara de Comercio de Lima
• Sociedade Nacional de Industrias
• Associação Nacional de Anunciantes
• Comité de Operação Econômica do Sistema Interconectado
Nacional (Coes)
• Câmara de Comercio Peruano-Chilena
• Associação de Buenos Empregadores (ABE)
Uruguai
• Associação de Fabricantes de Papel (AFP)
• Câmara de Industrias do Uruguai
• Centro de Estudos da Realidade Econômica e Social (Ceres)
• Câmara Comercial Industrial Agraria Pando

Fonte: Gerência Legal Softys.
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Considerando a rápida evolução da situação da Covid-1931, nosso propósito como empresa assume um significado especial, urgente e relevante. Prestar o melhor cuidado é o que nos move, por isso perante esta pandemia assumimos dois
compromissos: o cuidado dos nossos colaboradores e a continuidade operacional do nosso negócio, porque entendemos
que produzimos produtos essenciais e a sua disponibilidade é imprescindível neste momento.

Além disso, dentro das medidas operacionais estão:
1. Higienização em cada um dos turnos e áreas de trabalho.
2. Medição de temperatura na entrada da planta.
3. Instalação de pontos para lavagem frequente das mãos.
4. Entrega de Elementos de Proteção Individual (EPI) e máscaras a todo o pessoal.
5. Ônibus adaptado para reduzir a distância física entre as pessoas.
6. Afastamento nos refeitórios e espaços comuns.
7. Instalação de pontos de desinfecção com álcool para as mãos e manipulação de equipamentos.
8. Serviços de alimentação abrangendo normas de segurança.
9. Implementação de sistema de coleta de resíduos com risco biológico, como máscaras.
10. Procedimentos de higienização para caminhões que entram nas fábricas.

Compromisso com os nossos colaboradores e empreiteiros

Compromisso com as nossas comunidades

Nossos esforços são para garantir a implementação de
todas as medidas necessárias para manter nossos funcionários seguros e saudáveis.

Preocupados com a comunidade, e cientes do nível de
demanda por este produto tão necessário hoje, em abril
decidimos iniciar a produção de máscaras, na Argentina,
Brasil, Chile, Peru e nossa filial no México. Assim, buscamos gerar uma oferta local, pontual e de qualidade em
tempos de escassez.

Como primeira medida, geramos uma Guia de Manejo da
Covid-19, baseada nas recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), da Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS) e nas melhores práticas do setor. Este
manual de instruções, que é atualizado com frequência,
indica as medidas que devem ser implementadas para
evitar o contágio e possui mais de dez protocolos que estabelecem a forma adequada de trabalhar. São obrigatórios e auditados diariamente em todas as operações, no
âmbito produtivo e nos locais de reunião e alimentação
dos colaboradores.
Como segunda medida, fizemos ajustes nos turnos e no
quadro de funcionários, e foi promovido o trabalho remoto
para grande parte do nosso quadro de funcionários.
Todos esses cuidados e a correta aplicação dos protocolos nos levaram a obter o selo e a certificação emitida
pelo Bureau Veritas em nossas diversas operações, por

cumprirmos os requisitos de Avaliação do Protocolo de
Biossegurança.
Nas fábricas que tiveram casos confirmados de Covid-19, criamos protocolos mais restritivos e quarentenas preventivas.
Dentro das medidas gerais por planta, desenvolvemos:
1. Criação de um comitê por fábrica para monitorar casos
confirmados de Covid-19 e revisar os protocolos.
2. Entrega de kits de apoio aos colaboradores e familiares, com produtos Softys, alimentos e produtos de
limpeza. Em alguns casos, esse benefício é estendido
aos contratados.
3. Ações de contenção emocional e médica para os colaboradores por meio de conferências semanais com psicólogos
e palestras médicas, para aprofundar sobre as doenças infecciosas e esclarecer dúvidas dos participantes.
4. Aumento da comunicação e conscientização, dentro
da fábrica e em formato digital, para todos os funcionários sobre a implementação de medidas sanitárias.

Para isso, investimos na instalação de seis novas máquinas, o que nos permitiu comprometermos com um
total de 15 milhões de máscaras na América Latina. Elas
foram distribuídas gratuitamente aos serviços públicos
de saúde e às comunidades de cada país. Atualmente,
todas as máquinas estão em operação com capacidade

Para atender o abastecimento de produtos, até o momento, nossas fábricas continuaram operando de forma
regular. Isso incorpora um trabalho relevante e coordenado com nossos fornecedores de matéria-prima, de forma
a garantir o abastecimento de insumos críticos e, assim,
dar continuidade a toda a cadeia de operação.

Organizamos um plano especial de monitoramento de
nossos estoques de produtos críticos, com o objetivo de
focar na produção e distribuição dos que têm maior demanda no momento. Por isso, estamos continuamente
planejando e ajustando a produção, a fim de responder da
melhor forma a essa demanda nas circunstâncias atuais.

17. 17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das
estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.
32
33
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Chile; aos abrigos no caso de Lima, no Peru; e ao Sistema
Municipal para o Desenvolvimento Integral da Família
Cuautitlán Izcalli e ao Município de Altamira, no México,
por meio de nossa filial naquele país.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:

3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução
de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde.
Declarada Pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020.

Além disso, em conjunto com as Empresas CMPC, temos feito doações de nossos produtos, tanto de limpeza
quanto de higiene pessoal, a instituições de contenção
da Covid-19 na Argentina; a lares de menores no Brasil;
para o Senama32, a Cenabast33 entre outros, no caso do

Compromisso de abastecimento com os nossos clientes

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:

31

total de produção de 20 milhões de unidades de máscaras ao mês.

Potencializar o desenvolvimento das comunidades locais

Cuidar de nós mesmos é uma cruzada transversal e na Softys
temos o orgulho de contribuir para o combate a esta pandemia.

COVID-19:
O nosso comprometimento com o cuidado das
pessoas é permanente e invariável

Senama: Serviço Nacional de Pessoas Idosas, no Chile.
Central de Abastecimento do Sistema Nacional de Saúde, no Chile.
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Considerando a rápida evolução da
situação da Covid-19 , nosso propósito
como empresa assume um significado
especial, urgente e relevante. Prestar o
melhor cuidado é o que nos move, por
isso perante esta pandemia assumimos
dois compromissos: o cuidado dos
nossos colaboradores e a continuidade
operacional do nosso negócio, porque
entendemos que produzimos produtos
essenciais e a sua disponibilidade é
imprescindível neste momento. .

Colaboradores com a primeira produção de máscaras em Softys Chile
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cinco
Proteger o nosso
lar comum

Trabalhamos para minimizar os impactos que geramos
no planeta e no meio ambiente, o que se expressa em
metas ambiciosas de redução de emissões, água e
resíduos, entre outras medidas.
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5.1

O ciclo de produtos no
centro de nossa gestão
Materiais e embalagem

M AT

Materiais

(301-1; 301-2; 301-3)

Nossa principal matéria-prima é a celulose ou fibra virgem, um material renovável
encontrado em vegetais ou árvores; e fibra reciclada, que vem da recuperação de
papel e outros produtos feitos de fibra.
(103-1, 103-2, 103-3)

Fibra virgem

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
Segundo relatórios da ONU, a economia linear é considerada insustentável diante da excessiva extração de recursos
naturais e da falta de preocupação quanto a destinação final dos resíduos34. Daí a necessidade de caminhar para uma
economia circular, o que implica uma mudança sistemática e ao mesmo tempo radical, que privilegia não só a redução e
eliminação de desperdícios, mas também o cuidado com a entrada de materiais virgens e a sua utilização, que repercutem consideravelmente na sustentabilidade dos ecossistemas35.
Como aponta a Agenda 2030, “consumo e produção sustentáveis consistem em fazer mais e melhor com menos, desvinculando o crescimento econômico da degradação ambiental36”, aumentando a eficiência dos recursos.

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE
No que diz respeito à fabricação dos nossos produtos, na Softys monitoramos e controlamos a compra de matéria-prima e insumos, num processo único que nos permite desenvolver produtos de qualidade, sempre conectados às necessidades e preferências dos nossos consumidores, através dos materiais e insumos que, ao mesmo tempo, contribuam
para a proteção do nosso lar comum.

A NOSSA AMBIÇÃO
Queremos incorporar mais critérios de sustentabilidade e inovação ao longo do ciclo de produção dos nossos produtos,
numa perspectiva de menor impacto ambiental e social, administrando de forma adequada a redução, reutilização e
diminuição de resíduos.

(ONU) Organização das Nações Unidas (2019), Caso 4: Resíduos. Instrumentos para a implementação efetiva e coerente da dimensão ambiental da agenda para o desenvolvimento, páginas 5 a 10. Disponível em: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/gestion_de_residuos_-_jordi_pon.pdf
35
(UNESCO) Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (2018), Redefining Value:
The Manufacturing Revolution. Disponível em: https://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution
36
(ONU) Organização das Nações Unidas. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12: Garantir modalidades de consumo e produção sustentável. Disponível em: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/#:~:text=El%20consumo%20y%20la%20producci%C3%B3n%20sostenibles%20consisten%20en%20hacer%20m%C3%A1s,promover%20estilos%20de%20vida%20sostenibles
34
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Fibra reciclada

Utilizamos exclusivamente celulose proveniente de florestas plantadas e certificadas sob manejo florestal sustentável, garantindo que não seja proveniente de florestas
derrubadas indiscriminadamente ou nativas.

Trabalhamos com fibra proveniente do papel recuperado
em nossas subsidiárias, que passa por um processo de
classificação para ser utilizado como matéria-prima em
nossos produtos.

Nossos fornecedores atendem aos mais elevados padrões e possuem todas as certificações que exigimos
para nossa produção em Manejo Florestal Sustentável,
por meio do FSC.

Temos diversos fornecedores de fibra reciclada nos países
de atuação e mantemos parcerias com recicladores de
base, que nos apoiam na coleta desse material.

Na Softys estamos certificados
pela norma internacional FSC
em Cadeia de Custodia* em
seis37 países onde fabricamos papel: Brasil (FSC-C089458), Chile
(FSC-C106570), Subsidiária no
México (FSC-C140356), Argentina, Peru e Uruguai compartilham
código da certificação multilocal
(FSC-C155634)
Colômbia está em processo de
certificação, e deve obtê-la durante o primeiro trimestre de 2021.

USO DE FIBRAS

49,60%

50,40%

Trabalhamos com aproximadamente 50% de fibra reciclada.
Esse percentual depende tanto
dos produtos, quanto do mercado de recuperação de papel
de cada uma das localidades
onde atuamos.

Fibra Virgem
Fibra Reciclada

* Certificação de Cadeia de Custódia FSC: Destina-se a fabricantes,
processadores e comerciantes de produtos florestais certificados FSC.
Essa certificação verifica se os produtos comercializados com o “selo
FSC” contêm materiais sustentáveis e fontes controladas, garantindo a
rastreabilidade em toda a cadeia de abastecimento e que não se misturam com madeira de origem controversa.

37

Ecuador no tiene fabricación de papel, por lo que no requiere esta certificación.
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Além da celulose e da fibra reciclada, usamos outros materiais tanto para Consumer Tissue quanto para Personal Care. A seleção dos materiais
está diretamente relacionada às características que buscamos em cada um de nossos produtos, para entregar o melhor cuidado e higiene aos
nossos consumidores.

Consumer Tissue

Personal Care

Na fabricação de nossos produtos utilizamos principalmente materiais à base de celulose (93%), virgens ou reciclados. Além disso,
usamos produtos químicos devidamente testados e aprovados, que
são incorporados na fabricação dos rolos “jumbo”. Apenas os 3%
restantes do total de materiais correspondem a materiais sintéticos
ou plásticos, que utilizamos principalmente para as embalagens de
nossos produtos.

Em Personal Care, usamos aproximadamente 36% de materiais à
base de celulose (fluff) e 32% de produtos químicos. Entre estes
estão o polímero superabsorvente (SAP), que absorve até 40 vezes
seu peso em água, e o adesivo tipo hot melt, utilizado para a colagem das diferentes partes do produto.
Os demais materiais são sintéticos e são utilizados tanto na fabricação dos produtos quanto na embalagem.

Materiais usados no processo de embalagem em toneladas por ano
Tipo de embalagem

Consumer Tissue

%

Personal Care

%

Materiais derivados do papel

15.320

35

5.827

17

Materiais derivados do plástico

28.552

65

27.523

83

Total

43.872

100

33.350

100

Fonte: Área de Operações.

As embalagens secundárias e terciárias, sejam de papelão ou plástico,
são recuperadas em mais de 90% das vendas através do apoio dos nossos clientes, conseguindo integrá-las novamente na cadeia produtiva.
Já a embalagem primária chega diretamente ao consumidor final e,
embora seja mais de 80% reciclável, o nosso principal desafio é: evitar

que seja levado ao aterro/lixão. Atualmente, estamos avaliando alternativas de materiais de embalagem que cumpram as condições de
resistência e qualidade para nossos consumidores, mas, ao mesmo
tempo, nos permitam evoluir na direção de insumos de base biológica
e sustentáveis.

Todos os produtos químicos utilizados são devidamente testados e
aprovados no momento da produção. Seu uso é realizado sob estritas
normas de saúde e segurança vigentes em cada país de operação.
Materiais utilizados na produção e embalagem em toneladas por ano
Consumer
Tissue

%

Personal
Care

%

Materiais derivados da celulosa

977.474

93,3

80.052

38,5

Químicos

42.095

4,0

66.843

32,2

Materiais sintéticos

28.552

2,7

60.943

29,3

1.048.121

100

207.838

100

Tipo de materiais

Total

Processos
de embalagem
Nas embalagens utilizamos principalmente plástico, uma
vez que apresenta boas condições de resistência para
transporte e proteção dos produtos durante a viagem, o
que é de vital importância para que cheguem aos consumidores em condições adequadas.
Existem 3 tipos de embalagem:
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1
2
3

Fonte: Área de Operações.
Nota 1: Os materiais incluem insumos de
produção e de embalagem.
Nota 2: Os dados não incluem a energia
como material.

Embalagem primária: aquela que está em contato direto
com os produtos.

Embalagem secundária: embalagem que agrupa os pacotes primários e contribui para sua proteção.

Embalagem terciária: recipiente para grandes quantidades de produto (pallets com filme extensível), que permite armazenamento seguro até o momento da venda.
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5.2

Transitar para uma cadeia
de valor mais sustentável
Gestão de embalagens

Transitar para uma cadeia
de valor mais sustentável
Gestão de embalagens

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?

O que é a Lei REP38?
É um instrumento econômico de gestão de resíduos,
que obriga os produtores de determinados produtos a
organizar e financiar a gestão dos resíduos derivados
dos produtos que comercializam no país, garantindo
assim que as empresas se responsabilizem pelo fim da
vida útil dos resíduos gerados. A lei estabelece o regime de responsabilidade estendida do produtor para
seis produtos prioritários, entre os quais contêineres
e embalagens.
Como gerenciaremos nossos recipientes e embalagens?
Em 2019 fomos convidados a da criação do primeiro Sistema Coletivo de Gestão de Recipientes e Embalagens (SIG),
projeto que está sendo desenvolvido sob os auspícios do
sindicato AB-Chile, junto com outras 24 empresas de consumo massivo. Desta forma, quando os objetivos e obrigações estiverem em vigor, o SIG será aquele que contrata
os respectivos gestores que farão a retirada, classificação,
pré-tratamento e finalmente a recuperação das embalagens e resíduos de embalagens de seus parceiros.

Este sistema permitirá avançar para uma economia
circular e um desenvolvimento sustentável, pois irá
reduzir a quantidade de resíduos que hoje são des-

Conforme apontado pela Comissão do Meio Ambiente da ONU40, o planeta vive um problema de saúde agravado pela má gestão
dos resíduos sólidos. De acordo com este relatório recente, a economia circular poderia reduzir os resíduos industriais em 80% e
99% em alguns setores.

tinados a aterros sanitários através da instalação de
postos de coleta em todo o país e o estabelecimento
de coleta domiciliária para 80% das casas no Chile em
um período de 12 anos.
Além disso, junto com a área de Inovação e Marketing,
assinamos o Acordo de Produção Limpa (APL) para
Rotulagem Ecológica de Containers e Embalagens com
o Ministério do Meio Ambiente do Chile. Esta iniciativa
ajuda a sensibilizar os consumidores para a correta segregação e valorização dos contentores e embalagens,
através da aplicação de um selo39, que distingue os
contentores que têm 80% de probabilidade de serem
reciclados, o qual será incorporado gradualmente aos
nossos produtos.

Indicadores de medição 2019
Porcentagem das embalagens que podem
ser recicladas

98%

Proteger o nosso lar comum

Durante 2019, trabalhamos em um projeto para cumprir
a Lei de Responsabilidade Estendida do Produtor (REP)
que se aplica no Chile.

Algumas figuras importantes41:
• Mais de 10 bilhões de toneladas de lixo urbano são gerados anualmente.
• Mais de 3 bilhões de pessoas não têm acesso a instalações de disposição final de resíduos.
• Mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à coleta de resíduos sólidos.
• A maioria dos países em desenvolvimento carece de infraestrutura legal e de gestão suficiente para resíduos, que são tratados
como dejetos.
Nossos produtos geram resíduos, tanto no processo de fabricação como na posterior utilização por nossos consumidores. Consequentemente, nos propusemos a desenvolver processos eficientes que nos permitam reduzir sua quantidade e gerar valor a partir deles.

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE
Na Softys assumimos um grande desafio: evitar o encaminhamento de resíduos para aterros e procurar soluções inovadoras para os
resíduos que geramos na cadeia produtiva.
Sabemos que certos produtos como fraldas e proteção feminina representam um grande desafio na hora de reincorporá-los à cadeia
produtiva ou gerar novas soluções de produtos que nos permitam dar um novo uso. Por isso, apostamos na inovação sustentável,
procurando soluções que nos permitam reduzir a geração de resíduos, a sua valorização42 como subprodutos e o fortalecimento de
modelos de negócios circulares.
Nesse caminho, articular sinergias é fundamental, por isso trabalhamos em conjunto com nossos colaboradores, fornecedores e parceiros estratégicos, que nos ajudam a conectar ideias, repensar processos e construir planos em todos os níveis do ciclo do produto.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:

A NOSSA AMBIÇÃO

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

Em linha com nossos Objetivos Corporativos de Sustentabilidade, temos o compromisso de ser uma empresa com zero resíduos
não perigosos para destinação final - em aterros sanitários - até 2025.

17. 17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das
estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.

MMA. Ministério do Meio Ambiente Chile. Lei de Promoção da Reciclagem. Disponível em:
https://mma.gob.cl/economia-circular/ley-de-fomento-al-reciclaje/
39
MMA. Ministério do Meio Ambiente Chile. #ElijoReciclar. Disponível em: https://elijoreciclar.mma.gob.cl/
38
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40
(ONU) Organização das Nações Unidas. (2019). Caso 4: Resíduos. Instrumentos para a implementação efetiva e coerente da dimensão ambiental da agenda para o desenvolvimento. Disponível em: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/gestion_de_residuos_-_jordi_pon.pdf
41
Ibidem, página 3.
42
Valorização: Conjunto de ações associadas cujo objetivo é a recuperação de um resíduo, um ou mais dos materiais que o compõem e/ou o seu valor calorífico, sem colocar
em risco o meio ambiente. Definição obtida da: Lei Chilena nº 20.920. Gestão de resíduos; Comissão Nacional do Meio Ambiente; Política de Gestão Integral de Resíduos
Sólidos; Meio Ambiente; Reciclagem; Responsabilidade estendida do produtor. Disponível em: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894
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Nesse caminho, articular sinergias é
fundamental, por isso trabalhamos em
conjunto com nossos colaboradores,
fornecedores e parceiros estratégicos,
que nos ajudam a conectar ideias,
repensar processos e construir planos
em todos os níveis do ciclo do produto.

Carlos Salinas, Planta Talagante, Chile
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Tipos
de resíduos
O principal resíduo do nosso processo produtivo é o lodo de papel.
Plantas que usam uma proporção maior de fibra reciclada em seus
produtos geram mais lodo. Ao contrário, aqueles que utilizam maior
quantidade de fibra virgem produzem menor quantidade de lodo.

Resíduos não perigosos valorizados por método de
tratamento em 2019
(306-1; 306-2; 306-3; 306-4; 306-5)

Método de tratamento

Tonelada

%

63.001

12,7%

18.479

3,7%

2.815

0,6%

724

0,2%

85.019

17,2%

Disposição final

411.053

82,8%

Total

496.072

100%

Reciclagem
Compostagem e degradação biológica
Recuperação energética

O que é o lodo de papel?
São resíduos com alto teor de matéria orgânica, como celulose, lignina e hemicelulose, o que os torna um insumo
com grande potencial de uso.

Reutilização
Total de valorização
Eliminação

Nos últimos anos estudamos a valorização dos resíduos por meio de
diversas alternativas como reaproveitamento, reciclagem, compostagem e recuperação energética.
A par do anterior, asseguramo-nos do cumprimento da legislação ambiental em vigor em cada país onde operamos, o que inclui a gestão
dos nossos resíduos perigosos e não perigosos, e a correspondente
avaliação de valorização, antes da sua destinação.

Tipo de resíduo em toneladas e
porcentagem em 2019
Fonte
Não perigoso
Perigoso
Total

Toneladas

%

496.072

99,8

1.014

0,2

497.086

100

Fonte: Área Meio-ambiente.
Nota: Não considera as plantas de Sepac Valle de México
e Panamericana, já que a sua incorporação foi posterior ao
processo de coleta de informações e dados e sua verificação.

Os resíduos perigosos são destinados a destinatários autorizados pelas
autoridades ambientais e de saúde competentes de cada localidade, sendo
destinados principalmente a aterros de segurança.

Redução, valorização
e recuperação dos resíduos
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Além desses importantes avanços, na Softys Colômbia,
por meio de nossa planta de Gachancipá e na Softys
Uruguai, por meio de nossa planta de Pando, geramos a
maior recuperação de resíduos de toda a região.

Lançamos Nova compostável
Nossas toalhas de papel possuem alto teor de carbono, o que as torna um excelente
componente para processos de compostagem. A Nova Gigante não é feita apenas com
fibras 100% recicladas e biodegradáveis, mas também é um material compostável.
Para utilizar Nova Gigante na compostagem, recomendamos incorporar algumas
toalhas, usadas46 ou não utilizadas, cortadas em pequenos pedaços para obter um
melhor resultado.
Caminhar em direção ao consumo e produção responsáveis é tarefa de todos!

Recuperação de dispensadores Away From Home

Nossos produtos são principalmente descartáveis e por isso desenvolvemos ações que ajudam a mitigar o impacto ambiental que
eles geram.
Em nossas fábricas de Consumer Tissue, o papel que é descartado no
processo é integrado de volta à produção, para continuar utilizando a
fibra que o compõe. Pelo contrário, no caso dos Personal Care, é necessário separar os componentes que compõem os nossos produtos
e a partir daí gerar outros derivados que consigam incorporar no ciclo
os subprodutos do processo de fabricação ou dar-lhes uma segunda
vida útil. Para isso, estamos constantemente pesquisando e desenvolvendo soluções de valorização.

Fonte: Área Meio-ambiente.
Nota: Não considera as plantas de Sepac Valle de México e Panamericana, já
que a sua incorporação foi posterior ao processo de coleta de informações e
dados e sua verificação.

Em 2019, a valorização do total de nossos resíduos não
perigosos atingiu 17%, como resultado do trabalho das
nossas fábricas. Por exemplo, na Softys Argentina, por
meio da fábrica de Zárate, fazemos tijolos com resíduos
reciclados; Na Softys Brasil, por meio de nossa fábrica
em Mogi das Cruzes, geramos outro tipo de papel a
partir de resíduos; Na Softys Peru, por meio de nossa
planta de Santa Anita, reciclamos lodo de papel para
fazer caixas de ovos; e na Softys Chile, através da
fábrica de Talagante, destinamos certa quantidade de
resíduos para compostagem.

A partir de 2019, por meio de nossa subsidiária Softys Chile, estabelecemos um sistema
para recuperação de dispensers do negócio Away From Home.
Os dispensers, feitos principalmente de plástico, são os recipientes para nossos produtos em escritórios, restaurantes e empresas. Estes não tinham solução de reaproveitamento, mas hoje podem ter uma segunda vida útil. Em Away From Home cuidamos
da retirada do produto nas instalações dos nossos clientes e utilizamos o material na
fabricação de novos dispensadores.

Estaleiro de mudas, Cudinamarca, Colômbia
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Avançamos em uma
gestão zero resíduos

Desde 2019, na Softys Colômbia, consolidamos um projeto de avaliação que inclui várias ações como aproveitamento térmico em fornos de cimento, produção de
compostagem, mistura com argilas na indústria cerâmica
para a produção de tijolos, entre outras soluções.
Além disso, hoje buscamos alternativas para o resíduo de
produtos de higiene pessoal, por meio de soluções para
produtos agrícolas e para os pets. Com o superabsorvente das fraldas descartáveis, e com o apoio de aliados estratégicos, criamos um composto para coleta de resíduos

líquidos de animais domésticos, que é utilizado para sua
absorção. Além disso, com o plástico descartado, encontramos alternativas para a preparação de tutores para
o cultivo de plantas e árvores. Esses desenvolvimentos
fizeram com que este fornecedor estratégico fosse reconhecido como o de maior contribuição para a sustentabilidade na primeira versão da cerimônia anual de premiação de fornecedores, realizada pela área Procurement
regional.
Como resultado, durante 2019 e no primeiro trimestre de
2020 fomos capazes de recuperar 99,7% de nossos resíduos sólidos.
Para alcançar esses avanços temos trabalhado muito
com nossos fornecedores, acompanhando-os em todos
os momentos, monitorando e dando suporte nos locais
de transformação e exploração. Tudo isso, através de
uma estratégia de portas abertas e inovação, para que
conheçam os nossos processos produtivos e possam
compreender melhor a natureza e geração dos nossos
resíduos.

Indicadores de medição 2019
Total de resíduos gerados em toneladas
• Toneladas de resíduos de papel
• Toneladas de resíduos de fraldas
Toneladas de resíduos valorizados
Número de fornecedores envolvidos na valorização de resíduos

41.756

100%

41.081

98,4%

675

1,6%

41.631

99,7%

6

--

Proteger o nosso lar comum

Ser “desperdício zero” implica não só um compromisso
com a operação, mas também com o meio ambiente,
nossos clientes e consumidores, e nossa cultura de melhoria contínua. Significa implementar estratégias de
economia circular, ecologia industrial e análise do ciclo de
vida dos produtos de forma a desviar a maior quantidade
de resíduos que vai para aterros sanitários, o que implica
um esforço significativo das organizações, o que constitui uma melhoria da sustentabilidade e representa uma
poupança significativa.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.
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Valorizamos nossos
lodos de papel

Até o final de 2019, os lodos de papel da Softys Uruguai
foram encaminhadas para locais de disposição final. Por
sua vez, o Departamento de Canelones gerou resíduos
vegetais que tiveram o mesmo destino.
A partir de 2020, essa iniciativa nos permitirá cumprir
uma disposição da autoridade ambiental (Dinama) e
transformar os resíduos de ambas as organizações em

um recurso passível de ser incorporado aos sistemas
produtivos de indústrias como a agricultura, em áreas
públicas de recreação e recuperação de solos.
O investimento para este projeto de recuperação foi
aprovado em novembro de 2019 e encontra-se em fase
de execução. Atualmente, estamos concluindo as tarefas de montagem da estufa que cobrirá o campo de
compostagem de 7.000 m2.
Este projeto vai permitir valorizar 100% dos nossos resíduos mais significativos em termos de volume mensal gerado.

Indicadores de medição 2019
Total de lodos gerados em toneladas
Projeção de compostagem de lodos
Investimento no projeto em USD

700
100%
450.000

Proteger o nosso lar comum

Na Softys Uruguai, assinamos um acordo em 2018 com
o Governo Departamental de Canelones, no sul do Uruguai. Este projeto visa a criação de uma usina de compostagem que transforme os resíduos de ambas as instituições em material valioso.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução,
reciclagem e reuso.
17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multi-setoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos
do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento.
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5.3

Elaboramos produtos
seguros e de qualidade
Segurança dos nossos produtos

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
Clientes e consumidores possuem altos padrões de qualidade e segurança dos produtos. Eles mantêm contato
direto e íntimo com a pele das pessoas, portanto sua segurança é uma das características mais relevantes.
De acordo com a Organização Internacional de Padronização43 (ISO, por sua sigla em inglês), a gestão da qualidade contribui, entre outras coisas, para a melhoria contínua, fortalecendo a resposta às possíveis complexidades
com os clientes e transformando-as em oportunidades. A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma
decisão estratégica para uma organização, que pode ajudá-la a melhorar seu desempenho geral e fornecer uma
base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável.

Processos de qualidade
e segurança
Mantemos Sistemas de Gestão da Qualidade, para nossos negócios
de Consumer Tissue e Personal Care, que são compostos por normas,
diretrizes, procedimentos e controles no processo produtivo, que
buscam garantir as características que compõem um produto aceito
e comercializável.
Com base na metodologia Total Performance Management (TPM), os
Sistemas de Gestão da Qualidade buscam fortalecer a autogestão da
qualidade nas diferentes operações. Desta forma, proporcionam profundidade aos processos de qualidade e sentimento de pertencimento, no entendimento de que é uma responsabilidade de toda a orga-

nização. A garantia de qualidade se aplica aos nossos três negócios:
Consumer Tissue, Personal Care e Away From Home. Por isso, antes do
lançamento de um novo produto, realizamos diversos testes como, por
exemplo, testes hipoalergênicos ou microbiológicos, e também testes
de laboratório para comparar variáveis e atributos com o nosso portfólio e o da indústria, entre outros. Por meio de controles permanentes,
monitoramos e medimos variáveis e atributos que garantem a comercialização de um produto acabado, seguro e de qualidade. Além disso,
reforçamos esses mecanismos de controle, por meio de uma revisão
abrangente de todos os aspectos de qualidade e áreas de contato de
nossa produção, incluindo os armazéns.

O Sistemas de Gestão da Qualidade são auditados uma vez
por ano, mantendo-se em vigor e operativos.

Implementar um sistema de gestão da qualidade e segurança permite-nos cumprir os requisitos que entregamos
ao consumidor, abordando os riscos e oportunidades decorrentes, garantindo desde a fabricação até a utilização.

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE
Para garantir a qualidade dos nossos produtos e, claro, a sua segurança e inocuidade, mantemos processos contínuos verificáveis e auditáveis tanto internamente como por terceiros, respeitando sem restrições as regulamentações dos nossos
locais de operação.
Paralelamente, mantemos políticas e sistemas de gestão da qualidade que nos permitem garantir que nossos produtos
atendam às necessidades de nossos clientes e consumidores, de acordo com as regulamentações de cada país de atuação.

A NOSSA AMBIÇÃO
Queremos cumprir um ciclo de melhoria contínua em nossos processos e produtos, para entregar produtos novos,
melhores e, acima de tudo, seguros.

43

(ISO). 2015. Organização Internacional de Normalização. Norma ISO 9001:2015. Disponível em: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es

122 R e l a t ó r i o d e S u s t e n t a b i l i d a d e

Máquina de fabricação de máscaras, Brasil.
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Ciclo de monitoramento e controle de qualidade da Softys

(Softys 3)

Matérias prima
e materiais

O primeiro controle que efetuamos é nas matérias-primas: celulose e fibra reciclada, sendo esta última
classificada de acordo com a sua composição e características.
Os demais materiais que utilizamos são controlados por meio de revisões periódicas ou em conjunto com
os diversos fornecedores.

Produto em processo

O segundo controle mede a qualidade do rolo jumbo - no caso da fabricação de papel - antes de entrar
no processo de conversão. Nesta etapa avaliamos a gramatura, umidade, alvura, resistência do papel,
entre outros.

Processo de produção

O terceiro controle é realizado durante a fabricação em duas instâncias: por meio de máquinas (automático) e por terceiros (inspetores de qualidade).
Nossas máquinas atendem a todas as normas de segurança e inocuidade para contato com os insumos.
Além disso, elas têm a capacidade de eliminar automaticamente do processo, por meio de câmeras e
sensores de alta velocidade, qualquer produto que contenha um defeito ou não atenda aos padrões previamente definidos e inseridos no sistema de controle.
Além disso, contamos com inspetores de qualidade em nossas fábricas, que monitoram a aplicação das
normas nessa matéria e realizam os controles dos produtos, de acordo com um protocolo de amostragem.

Produto

Trade check (revisão no
ponto de venda)

Realizamos avaliações contínuas em todas as categorias.
No caso dos produtos de Consumer Tissue, algumas das variáveis e atributos do produto acabado que
medimos na sala de conversão são: maciez, brancura, posição dos elementos, dimensões, embalagem e
peso. Já em Personal Care medimos peso, dimensões, posições, absorções, entre outros.
Por fim, contamos com laboratórios de qualidade em cada fábrica, que contam com equipamentos para
medir diferentes variáveis físicas e de desempenho, além de realizar testes e comparações com os produtos. Essas verificações são realizadas de forma aleatória para garantir a qualidade e controlar que as
variáveis estejam dentro dos limites estabelecidos.

O último controle mede a qualidade dos produtos adquiridos nos diferentes pontos de venda, para garantir que cheguem aos clientes com a mesma qualidade que veio de nossas fábricas.
Fazemos essa avaliação uma vez por ano, por meio de um painel de especialistas que verificam o produto
e fazem comparações com o que cada país informa como sendo o nível interno de qualidade. Este feedback é usado para melhorar continuamente nossos processos.
Por fim, temos auditorias externas que realizamos uma vez por ano e que complementam nossos processos internos de revisão e monitoramento.

5.4

Sem Água Não há Higiene
Água

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
A América Latina tem cerca de 30% da água doce do planeta e, apesar disso, as Américas Central e do Sul estão
geograficamente em contextos de escassez e crise hídrica. Segundo levantamento do Banco de Desenvolvimento
da América Latina (CAF)44, esta região é economicamente carente de água devido à distribuição territorial desigual
do recurso e à concentração das chuvas em determinados meses do ano.
Soma-se a esse contexto o aumento das secas e da desertificação, fenômenos que não contribuem positivamente
para o problema. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial (2017)45, em 2025, a escassez de água
será uma realidade diária para aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas, representando uma lacuna de 40% entre o
fornecimento global de água e a demanda até 2030.
No nosso caso, utilizamos água para o funcionamento das nossas fábricas, por isso a disponibilidade que teremos
no futuro torna-se essencial para a produção dos nossos produtos.

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE
Assumimos o compromisso com o uso eficiente deste recurso, garantindo a sustentabilidade na sua captação, descarga e utilização.
Para resolver este problema, investimos e implementamos tecnologia e processos que nos permitem:
• Fazer uso eficiente da água em nossos processos industriais.
• Melhorar o tratamento de efluentes para uso ou reuso de água.
Em 2018 iniciamos a execução de planos de ação e projetos de investimento para reduzir o consumo de água industrial
nas fábricas de papel do nosso negócio.

A NOSSA AMBIÇÃO
Reduziremos em 40% o uso de água industrial por tonelada de produto até 202546 , meta que inclui todas as nossas
fábricas de acordo com as Metas Corporativas de Sustentabilidade da CMPC.

Parabenos (metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno)

Temos limites de segurança rígidos
para nossos produtos e, portanto,
NÃO utilizamos:

NÃO

Metais pesados (arsênico, mercúrio, chumbo)
Benzeno
Produtos químicos organoclorados
Bifenilos policlorados (PCB)
Outros solventes perigosos

124 R e l a t ó r i o d e S u s t e n t a b i l i d a d e

44
CAF. Banco de Desenvolvimento da América Latina. (2017). O paradoxo da escassez de água na América Latina. Disponível em:
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2017/07/la-paradoja-de-la-escasez-de-agua-en-america-latina/
45
WEF. Foro Econômico Mundial. (2017). A água reciclada pode ser a chave para o abastecimento de milhares de pessoas pobres. Disponível em:
https://es.weforum.org/agenda/2017/03/el-agua-reciclada-puede-ser-la-clave-para-el-abastecimiento-futuro-de-miles-de-personas-pobres/
46
Considera-se o 2018 como ano base.
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(303-1; 303-2; 303-3; 303-4; 303-5)

Cifras de água por categoria, em m3
2019

Captação

18.700.984

Descarga

15.829.954

15,3%
737.785

Águas Superficiais
Terceiros
Mar

Águas Superficiais
Águas Subterrânea
Meio de terceiros

18%

58%

80%

Atualmente não desenvolvemos estudos de estresse hídrico para a localização geográfica de nossas fábricas, mas foi identificado como um dos riscos mais relevantes para o
nosso negócio, presente em nossa Matriz de Riscos. No Chile, pelo Decreto do Ministério das Obras Públicas (MOP) nº 15 de 21 de fevereiro de 2020, Talagante foi declarada área de
escassez de água, e Puente Alto em 11 de março de 2020.
Disponível em: https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx

47
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28,52

O que devolvemos ao ecossistema por meio das diferentes fontes de
descarte de água é e tem sido uma questão central em nossa gestão
ambiental. A qualidade dos efluentes é monitorada de forma permanente, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela regulamentação de cada país, aos quais aderimos sem restrições. Além disso,
realizamos medições externas por meio de laboratórios certificados,
o que nos ajuda a aprofundar nossas medições.
Possuímos modernas estações de tratamento de efluentes, cuja
tecnologia nos permite até entregar água de descarte com melhores
parâmetros do que os exigidos pela legislação local. Avaliamos constantemente esse assunto, com foco na adoção de novas práticas e
tecnologias que nos permitem a melhoria contínua.

Pando

Uruguai

19,00
Cañete

14,46
Santa Anita

Peru

Altamira

México

Gachancipá

14,38

21,24

25,89

24,51

Qualidade
de água

2%

12%

Colômbia

DESCARGA DE ÁGUA
POR FONTE EM M3

Talagante

C A P TA Ç Ã O D E Á G U A P O R
FONTE EM M3

Argentina

Nas fábricas onde não temos máquinas de papel, o consumo de água é reduzido ao de uso doméstico. Nelas realizamos o processo de conversão de rolos jumbo, onde o
uso de água é marginal.

36,92

Fonte: Área Meio-ambiente.
Nota 1: Não considera as fábricas de: Naschel, Guaiba, Recife, Cali, Guayaquil,
García, Santa Catarina e Valle de México, por se tratar de fábricas que não
possuem máquinas de papel.
Nota 2: Não considera as plantas da Sepac, Panamericana e Valle de México, pois
sua incorporação à Softys foi após o processo de coleta de informações sobre os
dados e sua verificação.
Nota 3: No caso da planta de Puente Alto, o fornecedor de água responsável
pelo seu tratamento é a planta Papeles da subsidiária Corrugados do negócio de
Biopackaging CMPC.

41,96

25,35

Puente Alto

Consumo de água por tonelada produzida

Produção em t/ano

CONSUMO DE ÁGUA POR TONEL ADA
P R O D U Z I D A P O R P L A N TA

Chile

Consequentemente, nossas diretrizes para redução do
consumo de água buscam gerar processos mais eficientes que requerem menor captação de água doce para uso
não consuntivo e investimos em soluções e tecnologias
de reutilizar e recircular a água, entre outras medidas.

Porcentagem de água extraída que é consumida

2.871.030

26,52

Consumo industrial

Mogi das Cruces

Nosso maior consumo de água industrial ocorre nas 11 fábricas de papel, onde a captação de água se dá em três
fontes: superficial, subterrânea e de terceiros.

Brasil

Categoria

Zárate

A água é uma parte central do nosso processo de produção e um elemento-chave para as comunidades onde
operamos. A crise de escassez de água é uma realidade
que afeta múltiplos ecossistemas e que também vemos
refletida em nossas operações47.

30%

Nossa meta é manter o uso de água abaixo de 20 m3/ton em 2021 e
abaixo de 15 m3/ton em 2025 em todas as nossas fábricas, contribuindo
para o cumprimento da Meta Corporativa. Para isso, investimos mais
de USD 5 milhões para fazer que nossas fábricas na região reduzam o
consumo de água.

Caierias

Captação, descarga
e consumo de água

Descarga de efluentes em toneladas
Parâmetro

2019

Demanda Química de Oxigênio (DQO)

5.466

Demanda Biológica de Oxigênio (DBO)

1.061

Sólidos suspensos totais (SST)

1.340

Fonte: Área Meio-ambiente.
Nota 1: Na Softys, Sorepa Wilde e Sorepa Peru, Naschel, Guaiba,
Recife, Cali, Guayaquil, García, Santa Catarina, Santa Anita e Valle
de México correspondem a plantas com processos industriais
secos, portanto apresentam apenas consumo doméstico e não há
efluentes industriais para monitorar.
Nota 2: Não considera as plantas de Sepac Valle de México e
Panamericana, já que a sua incorporação à Softys foi posterior ao
processo de coleta de informações e dados e sua verificação.
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5.5

A nossa contribuição
à mudança climática
Emissões

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

Compromisso com a Biodiversidade:
Recomposição da nossa flora local

Este projeto deixou a antiga planta em desuso, por isso
realizamos um plano de reconstrução das unidades de
tratamento que pararam de funcionar, para recuperar a
flora local.
O que fizemos especificamente?
• Lagoa de fibras e emergência: retiramos a camada
restante de lamas e cobrimos com solo limpo, com o
intuito de semear Festuca (Festuca pratensis) como cobertura vegetal.
• Plantio de espécies nativas: como Corticeira
(Erythrina crista-Galli), Salgueiro Crioulo (Salix humboldtiana), Timbó (Enterolobium contortisiliquum) e

Indicadores de medição 2019
Demanda Química de Oxigênio (DQO)

57 mgO2/L

Demanda Biológica de Oxigênio (DBO)

2,6 mgO2/L

Sólidos suspensos totais (SST)

20 mg/L

Nota: O limite imposto pela DINAMA é 60 mgO2/L, para
DBO e de 150 mg/L para SST. DQO não tem limite estabelecido
pela Direcção.

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?

Aroeira mole (Schinus molle), que ficaram localizadas
às margens do rio.

Os gases de efeito estufa (GEE) mais comuns são dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), ozônio troposférico (O3)
e metano (CH4), dos quais o CO2 é o maior responsável pelo aquecimento global e, consequentemente, das mudanças
climáticas, apesar de seus baixos níveis de concentração na atmosfera, em comparação com outros gases.

• Lagoa de sedimentação: depois de ser completamente limpa, esvaziada e extraída uma camada de lama e
sujeira acumulada no fundo, a utilizamos como reservatório de água, para situações de emergência como
incêndios.

As principais fontes de emissões de CO2 vêm da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. Por isso, e
para evitar o aquecimento global, é preciso reduzir as emissões de GEE.
Assumimos uma responsabilidade que está ligada ao nosso compromisso com sustentabilidade, e para a qual, com
grande convicção, podemos contribuir gerando diversas estratégias para proteger o nosso lar comum.

• Pantanal: reconstruímos o fluxo das águas pluviais,
recuperando a circulação natural da água em uma bacia
de 30 hectares. Isso permitiu o restabelecimento permanente das condições de umidade na área.
Além disso, contribuindo para o ODS nº 17 “Alianças para
Alcançar os Objetivos”, este projeto foi desenvolvido em
estreita colaboração com a Direção Nacional do Meio Ambiente do Uruguai (Dinama), órgão que aprovou o projeto.

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE
Em 2019, Empresas CMPC desenvolveram uma Política de Mudança Climática48, declaração que incorpora todas as suas
subsidiárias, que reflete o nosso compromisso com esta questão, bem como linhas de atuação específicas. Junto com isso:

Proteger o nosso lar comum

Na Softys Uruguai, há mais de quatro anos, instalamos
uma moderna estação de tratamento de efluentes, o
que implicou em uma melhoria significativa em nossos
parâmetros de lançamento no Rio Pando.

• Desde 2017, medimos anualmente nossas emissões de dióxido de carbono equivalente (CO2e) e nossa pegada de
carbono, o que determina a base para a definição de estratégias de redução de emissões.
• Além disso, por meio de nossos processos de eficiência energética, incorporamos novas tecnologias, fazendo um uso
mais eficiente dos recursos.

A NOSSA AMBIÇÃO
Alinhado com as Metas de Sustentabilidade Corporativa de nossa controladora, reduziremos nossas emissões absolutas de GEE (diretas e indiretas) em 50% até 203049.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas,
rios, aquíferos e lagos.
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48
49

Pode verificar a Política de Mudança Climática das Empresas CMPC no site: https://www.cmpc.com/sostenibilidad-2/politica-de-cambio-climatico/
Considera como linha de base a medição de 2018.
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Pegada de carbono

(305-1, 305-2, 305-3)

Medimos nossa pegada de carbono com base na contabilidade corporativa e no padrão de relatórios GHG Protocol do World Resources Institute (WRI) e do Conselho Empresarial Mundial
para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD).

• Emissões diretas (Escopo 1): emissões de GEE provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela empresa.
Por exemplo, consumo de combustíveis fósseis em fontes fixas e/ou móveis, vazamentos não intencionais de aparelhos de
ar condicionado, entre outros.
• Emissões indiretas por compra de energia (Escopo 2): emissões de GEE associadas ao consumo de eletricidade e/ou
vapor gerado por terceiros.
• Outras emissões indiretas (Escopo 3): emissões de GEE que não pertencem ou não são controladas pela empresa. Por
exemplo, transporte de servidores, viagens aéreas ou terrestres por motivo de trabalho, transporte de insumos, geração e
transporte de resíduos, entre outros.

P O R C E N TA G E M D E E M I S S Õ E S
D E t C O 2e /A N O 2 0 1 9
Escopo 1
Escopo 2
Escopo 3

10%

22%

68%

Sabemos que o nosso grande desafio reside nas emissões
de escopo 3, onde o atual contexto pandêmico nos convida a repensar a nossa forma de agir no que diz respeito à
forma como nos transportamos, distribuímos insumos e
produtos, entre outros.

Emissões em tCO2e/ano
Escopo

2019

Escopo 1

388.384

Escopo 2

185.615

Escopo 3

1.215.268

Total

1.789.267

Nos próximos anos,
trabalharemos para reduzir
nossas emissões de carbono
por meio de diferentes
planos e investimentos
que permitam que nossos
processos e operações
industriais sejam mais
eficientes, com foco especial
nos escopos 1 e 2, atendendo
ao objetivo corporativo.

Fonte: Área Meio-ambiente.
Nota: Não considera as plantas de Sepac Valle de
México e Panamericana, já que a sua incorporação
à Softys foi posterior ao processo de coleta de
informações e dados e sua verificação.
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Com o objetivo de reduzir as
emissões de escopo 3
Projeto Jumbo de eficiência operacional
Os grandes rolos de papel, feitos em nossas fábricas, são
conhecidos como Jumbos, que têm peso aproximado de
2,5 toneladas. Depois de fabricados, são transportados
para armazéns ou fábricas para a etapa de conversão e
transformação em produto final.
Buscando a eficiência operacional, a redução das
emissões de GEE, a redução de acidentes de trânsito
e o consequente menor impacto nas comunidades do
entorno, o Projeto Jumbo da subsidiária Softys Brasil
tornou-se uma iniciativa de impacto positivo, que busca
transformar o modelo de transporte para otimizar cargas
e gerar triplo impacto na sustentabilidade.

Esta iniciativa, que iniciamos no início de 2020, envolveu
a modificação dos rolos Jumbo, reduzindo o seu diâmetro
e ajustando-os à carga e rota definidas. Este novo design
permite transportar uma maior quantidade de produto
no mesmo espaço, o que resulta em uma redução nos
custos de transporte, menos viagens e, portanto, uma
redução nas emissões de GEE e um aumento na segurança na rota.
Com este projeto, a Softys Brasil terá redução de 283 viagens, o que equivale a uma economia de 377.417 litros de
combustível e uma redução de 1.017,3 tCO2e no ano.

Indicadores de medição 2019
Ocupação dos caminhões antes do projeto em toneladas

7.784

Ocupação dos caminhões depois do projeto em toneladas

11.492

Porcentagem de otimização

48%

Redução de emissões (tCO2e)

1.017,3

Poupança em custo em USD
Nota: Tipo de câmbio utilizado BRL 5,7.

549.973

Proteger o nosso lar comum

Este padrão agrupa as emissões de gases de efeito estufa em 3 escopos:

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
13. Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação,
redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.
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5.6

A energia dos nossos processos
Eficiência energética

M AT

Consumo energético por tipo de combustível
em GWh e porcentagem em 2019
Tipo de combustível

(103-1, 103-2, 103-3)

GWh

%

Gás Natural

2.306,5

63,94

Eletricidade

914,9

25,36

Biomassa

140,7

3,90

Vapor

131,7

3,65

108,6

3,01

2,9

0,08

Petróleo 6

1,1

0,03

Querosene

0,9

0,03

3.607,3

100

GLP
Diesel

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?

Total

A energia é responsável por cerca de 60% de todas as emissões globais de GEE. Os combustíveis fósseis como
carvão, petróleo ou gás são algumas das principais fontes de produção de eletricidade, que, produto da queima
de combustíveis com alto teor de carbono, produzem grandes quantidades de GEE50. Além disso, o consumo de

Energia eléctrica
Nosso consumo de eletricidade provém principalmente da rede elétrica nacional em cada um dos países onde operamos. Na fábrica Talagante no Chile51 e Altamira de nossa subsidiária no México, temos
plantas de cogeração, que usam gás para produção nas máquinas de
papel. Isto, com o objetivo de tirar partido de uma maior eficiência na
utilização da energia com benefícios económicos e ambientais. O uso
de energia é otimizado pelo consumo de energia elétrica produzida e
também pelo calor residual da planta de cogeração.
Esse processo produz cerca de 100% da energia elétrica de que precisamos nas duas fábricas. Com isso, em 2019, geramos 279 GWh de
eletricidade, que são injetados novamente no processo.

Fonte: Gerência de Bioenergias Florestais.

eletricidade em todo o mundo está aumentando consideravelmente, afetando a sustentabilidade dos ecossistemas e recursos.

Autoabastecimento de energia
eléctrica em porcentagem

Na Softys, a energia é um dos nossos principais insumos para a elaboração dos nossos produtos. Portanto, temos
a importante responsabilidade de reduzir o seu consumo e tornar nosso fornecimento de energia mais sustentável,
privilegiando as Energias Renováveis Não Convencionais (NCRE).

Categoria
Autogeração eléctrica
Consumo elétrico

É ASSIM QUE TORNAMOS REALIDADE

Autogeração/consumo

Para atender a essa diretriz, desenvolvemos ações, entre as quais se destaca a implantação das certificações SGEn e
ISO 50001. Além disso, contamos com suporte externo na Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e nossa filial no México,
garantindo processos mais eficientes no uso de energia.

GWh
279
914,9
30,5%

Em 2019, consumimos um total de
914,9 GWh de energia elétrica e
alcançamos 30,5% de autogeração de
energia elétrica.

Fonte: Gerência de Bioenergias Florestais

A NOSSA AMBIÇÃO
Temos uma Meta Ambiental Corporativa de reduzir as emissões de GEE, nos escopos 1 e 2, até 2030. Além disso,
temos o compromisso de desenvolver sistemas de gestão de energia em todas as nossas fábricas entre 2020 e 2021,
certificando-as por meio do ISO 50001.

O SGEn é um conjunto de ações que nos permite gerenciar de forma eficiente o uso de energia em nossas
fábricas, otimizando seu consumo e gerando economias significativas.

Consumo
de energia
A eficiência energética é uma das nossas prioridades, pois impacta
não só nos custos operacionais, mas também nas áreas ambiental e
social. A fabricação de papel para nossos produtos é o processo que

Sistema de Gestão
de Energia (SGEn)

(302-1)

concentra o maior consumo de energia, onde nossas principais fontes
são o gás natural e a eletricidade. Em 2019 atingimos 3.607,3 GWh
de consumo.

(ONU), Organização das Nações Unidas. (2016). Energia acessível e não poluente: Porque é importante. Disponível em:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/7_Spanish_Why_it_Matters.pdf

A implantação e manutenção do SGEn nas unidades produtivas busca melhorar o desempenho energético
dos nossos processos e sistematizar as análises energéticas, estabelecendo indicadores e garantindo o
seu controle e monitoramento. Esse trabalho envolve padronizar e identificar claramente a gestão de cada
usina, seus diferentes tipos de combustíveis e suas fontes de energia.

50
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51
A cogeração eficiente é reconhecida tanto na legislação chilena quanto na mexicana e, entre outras coisas,
permite reduzir as emissões de GEE e poluentes locais para a mesma unidade de produto.
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Atualmente, seis de nossas plantas contam com SGEn, das quais quatro são certificadas pela norma ISO 50001. As
demais plantas estão em processo de diagnóstico, desenho, implantação de seus sistemas para obtenção da certificação durante 2020 e 2021.

6 plantas que têm o SGEn:
• Softys Uruguai, planta Pando (certificada ISO 50001).
• Softys Chile, plantas Talagante e Puente Alto (certificada SGEn ISO 50001:2011).
• Softys Peru, planta Santa Anita (certificada ISO 50001).
• Softys Brasil, plantas Caierias e Mogi das Cruzes (implementado SGEn).

Mais de seis anos trabalhando pela eficiência energética

Cinco anos trabalhando pela
eficiência energética
Planta de cogeração

A gestão da nossa subsidiária Softys Uruguai merece especial destaque neste assunto, visto que foi a primeira a implantar o Sistema de Gestão de Energia (SGEn) em 2014, e a obter a certificação ISO 50001 em 2016.

Além disso, fomos premiados quatro vezes pelo Ministério da Indústria, Energia e Minas (Miem) do Uruguai, por meio do Prêmio
Nacional de Eficiência Energética. Em 2018 conquistamos o primeiro lugar na categoria “Indústria”, bem como na categoria “Indústria em destaque nos primeiros 10 anos”.
Temos o compromisso de continuar avançando na redução do consumo de energia, para o que realizemos uma nova certificação do
nosso SGEn de acordo com a nova versão da Norma ISO 50001: 2018 ao final de 2020. Além disso, ambicionamos reduzir o IDEn,
buscando gerar mais projetos de eficiência energética e estabelecer sinergias com outras fábricas para compartilhar o aprendizado.

A planta Altamira de nossa subsidiária no México foi a
primeira de nossas plantas a instalar um processo de cogeração que combina energia elétrica, energia térmica e
produção de água fria. Esta planta de cogeração entrou
em operação em outubro de 2015.

Softys Chile recebeu o selo
de Eficiência Energética

Esse processo moderno é resultado de um projeto ambicioso que busca não só reduzir os custos de energia e
consumo de vapor, mas também integra uma visão de
preservação com o meio ambiente, seus recursos e autogeração.

Em 2019, nossa subsidiária Softys Chile recebeu o Selo de Eficiência Energética, categoria Prata, pela implantação de medidas de eficiência energética
nas unidades de Puente Alto e Talagante.

Como resultado, o custo da energia gerada internamente
é de aproximadamente 50% do custo da energia comprada da Comissão Federal de Eletricidade.

O reconhecimento foi concedido pelo Ministério de Energia e pela Agência de
Eficiência Energética do Chile, e para 2020 estavam programadas auditorias
para realizar nova certificação de ambas as usinas.
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O projeto envolveu a criação de uma área operacional de
cogeração e obteve menores custos nas faturas de eletricidade e gás natural.
Esperamos que todo o potencial do projeto seja realizado
com a interligação à Rede Nacional de Transmissão (RNT)
do México.

Indicadores de medição 2019
Energia gerada em 2015 em KW

19.976.337

Energia gerada em 2019 em KW

125.251.772

Energia gerada total últimos 5 anos en KW

585.985.176

Investimento no projeto em USD

28.082.662

Proteger o nosso lar comum

Para obter esta certificação, algumas das ações que realizamos foram:
• Treinamento da equipe em energia.
• Reuniões de equipe periódicas e sistemáticas.
• Implementação de um sistema de monitoramento online das principais variáveis.
• Auditorias anuais, internas e externas.
• Implementação de projetos de eficiência energética.
• Redução do Indicador de Consumo Global IDEn (produção MWh/t).
• Conscientização, treinamento e comprometimento de todos os colaboradores.
• Comunicação e conscientização para Escolas Básicas e Universidade Tecnológica, no âmbito do nosso trabalho de responsabilidade
social corporativa, com elas.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria na eficiência energética.
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seis
Co-construir um
ambiente econômico
sustentável

Todos somos Softys e por isso promovemos uma forma de
fazer as coisas que facilite a construção de relações virtuosas
e harmoniosas com todos e entre todos, a partir de uma visão
“ponta a ponta” da nossa forma de atuar.

S o f t y s 2 0 1 9 137

6.1

Junto aos nossos fornecedores
Suprimento sustentável

M AT

Nossos
fornecedores

(102-9; 204-1)

(103-1, 103-2, 103-3)

Procuramos construir relacionamentos de longo prazo para, assim, gerar valor compartilhado a Softys e nossas empresas fornecedoras, que são parte indispensável
de nossa cadeia produtiva e fundamentais para o cumprimento de nossos objetivos.

Nossa cadeia de suprimentos é composta por:

em
7.941 Fornecedores
todo o mundo

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
As empresas têm muitos motivos para tornar suas cadeias de suprimentos sustentáveis, pois isso as protegem, por exemplo,
do cumprimento de leis e regulamentos de fornecedores; contribui para a geração de valor a longo prazo em questões ambientais e de produtos, entre outros motivos. O gerenciamento sustentável da cadeia de suprimentos é fundamental para manter
a integridade da marca, garantindo a continuidade das operações e gerenciando os custos de negócios52.

1.425

despesa anual total que
corresponde a MMUSD

Consideramos como fornecedor local aquele que
abastece a operação no país, onde se localiza
a planta produtiva, e que apoia a compra e o
fornecimento responsáveis de matérias-primas e
serviços necessários à continuidade do negócio.
Segundo essa definição, 74% de nossos gastos
anuais vão para fornecedores locais.

Na Softys, nos preocupamos em garantir um fornecimento adequeado e sustentável, o que garante que cada etapa da cadeia
de valor faz parte de um processo rastreável, auditável e transparente, concedendo ótimas condições competitivas, com acordos honestos, éticos e justos, que geram valor compartilhado.
Trabalhamos em conjunto com os nossos fornecedores e parceiros estratégicos para alcançar os nossos objetivos comuns, o
que se traduz numa melhor experiência para os nossos consumidores e também nos permite cuidar do nosso meio ambiente.

É ASSIM QUE O TORNAMOS REALIDADE
Para o trabalho de longo prazo com nossos fornecedores, mantemos diversas políticas que norteiam nossa relação
contratual. Contamos com:
• Política de Integridade, Livre Concorrência
e Probidade Corporativa.
• Código de Ética.
• Código de conduta para fornecedores.
• Modelo de responsabilidade criminal.
• Princípios de ética publicitária.

Porcentagem de fornecedores por localidade e tamanho
• Bases Gerais da Contratação de Serviços.
• Bases Gerais de Fornecimento de Bens.
• Guia Ambiental para Fornecedores.
• Procedimento de compra.
• Regulamento especial para empreiteiros e
subempreiteiros no Chile.

Local

Multinacional

5%

95%

Média

Pequena

Grande

1%
15%

Além disso, mantemos ações de desenvolvimento, avaliação e feedback que buscam promover o trabalho conjunto e
a melhoria contínua com nossos fornecedores.

A NOSSA AMBIÇÃO

Micro

3%

81%

Queremos definir pilares de sustentabilidade na cadeia de suprimentos, onde o trabalho do Fornecimento Responsável esteja integrado, gerindo esses pilares de forma sustentada.

52
Pacto Global. (2010). Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos. Um Guia Prático para a melhora continua. Página 5. Disponível em:
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fsupply_chain%2FSupplyChainRep_ES.pdf
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Fonte: Gerência COE Procurement.
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Procuramos construir relacionamentos
de longo prazo para, assim, gerar valor
compartilhado a Softys e nossas
empresas fornecedoras, que são parte
indispensável de nossa cadeia produtiva
e fundamentais para o cumprimento de
nossos objetivos.

Ismael Martínez, colaborador de nossa filial no México
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Número e porcentagem de despesa em fornecedores por tipo 2019
Na consolidação do modelo, esperamos alcançar maiores:
Categoria de fornecedores

Número de fornecedores

% de despesa por tipo

Por localidade
Local

7.538

74%

403

26%

6.399

5%

1.156

15%

Média

278

20%

Grande

108

60%

Multinacional
Por tamanho
Micro
Pequena

A pandemia Covid-19 aliviou o compromisso de grandes empresas com as de menor
porte, que exigem agilidade especial em
seus processos de pagamento. Na Softys,
os fornecedores menores representam 99%
da nossa cadeia de produção. Por isso, fazemos tudo o que for possível para reduzir os
dias de pagamento das MPMEs, garantindo
sua liquidez.

Fonte: Gerência COE Procurement.
Nota 1: Para definir se o fornecedor local
ou multinacional foi utilizado o tipo de
pedido (nacional e/ou importado).
Nota 2: Para a classificação por tamanho
foi utilizada a distribuição 60, 30, 15 e 5%
da despesa por fornecedor.
Nota 3: As definições de MPME são diferentes em cada país de operação. Porém,
foram considerados valores de vendas,
receitas e ativos dos anos comuns.

Rastreabilidade

Eficiência

50

Média de dias de pagamento a MPME

37

Fonte: Gerência de Administração, Empresas CMPC.
Nota 1: Dados em 31 de dezembro de 2019. Existem variações nos dias de pagamento consoante?
o país, os dados correspondem à média Softys.
Nota 2: No caso do Chile, os dias de pagamento às MPMEs correspondem a uma média de 15 dias
sob o Selo Propyme do Ministério da Economia do país, distinção para empresas que realizam o
pagamento no prazo de 30 dias a partir do recebimento da fatura.

Esse modelo estabelece papéis operacionais e estratégicos que buscam gerar sinergias, agilidade e competitividade
na organização. Com isso, buscamos nos consolidar como uma equipe única, adotando as melhores práticas e ferramentas, implementando treinamentos para as equipes, chave para o sucesso dessa transformação.
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Controle

sustentabilidade, que esperamos poder aplicar até o final de 2020.
Isso nos ajudará a estabelecer quais são os fornecedores críticos para
a Softys, com os quais vamos planejar ações de melhoria.

A avaliação atual – nas etapas iniciais e intermediárias - verifica os seguintes riscos:

Legais

Financeiros

Concentração
de Carteira

Conflito de
Interesses

Tributários
Delitos Globais

Em nosso novo Procedimento de Compra, publicado em dezembro de
2019, estabelecemos três avaliações por tipo de fornecedor.

Procuramos co-construir uma metodologia que fortaleça uma cadeia de abastecimento responsável, resiliente e sustentável. Para isso, em 2019, geramos um Modelo de Compras Regional, que nos permite alcançar maior eficiência e
gerar maior impacto em nossos parceiros estratégicos.

Incremento
de valor

Média dias

Média de dias de pagamento a todo tipo de fornecedores

Novo modelo
de compra

Automatização

Padronização

Todos os fornecedores devem passar por diferentes etapas de avaliação e feedback, para manter relações comerciais com nossa empresa. Os riscos associados às questões econômicas, ambientais e
sociais avaliados em 2019 farão parte de uma avaliação de risco de

Dias médios de pagamento aos fornecedores
Categoria

Transparência

(414-1)

1
2
3

Avaliação realizada antes da incorporação de um novo
prestador de serviços que envolva obras em nossas instalações.

De Acidentalidade
Trabalhistas

Além disso, temos uma avaliação de desempenho de
nossos fornecedores, que mede o cumprimento dos
padrões de qualidade dos principais insumos e produtos acabados e o cumprimento dos objetivos dos serviços contratados.

Avaliação realizada antes da incorporação de novo fornecedor de bens, cujo valor contratual anual seja superior a
USD 1 milhão.

Avaliação a cada 3 anos para fornecedores já cadastrados, com faturamento acima de USD 5 milhões por ano.
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No âmbito da implementação do nosso Modelo Regional
de Compras, durante janeiro de 2020, no Chile, desenvolvemos a primeira versão do evento Softys Supplier
Business Partner Awards, um encontro com os nossos
principais fornecedores, que contou com a presença de
mais de 250 convidados, entre fornecedores e executivos
de nossa empresa e as Empresas CMPC.

alicerces e requisitos que nos levam a alcançar os objetivos e soluções para os desafios da sustentabilidade e
da inovação.

O principal objetivo deste encontro foi fortalecer os laços
de confiança, bem como melhorar a comunicação e a
proximidade entre os nossos colaboradores e as empresas fornecedoras. Nesta ocasião, apresentamos o Plano
de Negócios 2020-2023, para construir em conjunto os

• Inovando para o nosso cuidado.
• Excelência no serviço.
• Sustentabilidade.
• Criação de valor.
• Eficiência operacional.

Além disso, aproveitamos esta oportunidade para reconhecer os fornecedores de destaque de 2019 em cinco categorias:

Reunião de Prêmios de Parceiros de Negócios de Fornecedor da Softys.

Desenvolvemos os
nossos fornecedores
Contamos com um Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que considera treinamentos que
atendam às necessidades reais e potenciais para o exercício dos serviços contratados. A partir de 2021,
vamos incorporar questões de sustentabilidade como parte do conteúdo.
Atualmente, o programa apresenta os seguintes conteúdos:
Indução a Prevenção de riscos
Divulgamos todas as políticas e regulamentos de segurança e prevenção de riscos, para que fornecedores e contratados possam entrar em nossas plantas com segurança.

Indicadores de medição 2019
Número de participantes

250

Porcentagem de fornecedores assistentes

75%

Porcentagem de colaboradores assistentes

25%

Número de países representados
Avaliação de satisfação

18
4,8 de 5,0

Uso da plataforma digital interna

Mónica González, Gerente de Suprimentos Corporativos junto
aos fornecedores no primeiro encontro da Softys Supplier Business
Partner Awards.

Capacitamos fornecedores no cadastramento e uso das plataformas Ariba Network, onde receberão
pedidos; e Ariba Sourcing, onde podem participar de nossas licitações.
Gerenciamento da infeção por Covid-19 em centros de trabalho
Fornecemos aos contratados todos os protocolos com as ações a serem seguidas em nossas instalações, para minimizar o impacto da pandemia.
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Co-construir um entorno Económico Sustentável

Primeiro Encontro de Fornecedores
Construindo confianças

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do
desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento.
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6.2

Inovando para
seu cuidado

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

Exemplo de trabalho em equipe
Fornecedores de fibra

Para tal, contamos com o apoio de parceiros estratégicos, microempresários e particulares, que realizam o trabalho de recuperação de papel e cartão em todos os países de operação industrial. Graças a eles, desenvolvemos
processos que tendem a uma economia circular.
Em reconhecimento a este grande trabalho, na Softys
Colômbia, realizamos oito campanhas de bem-estar
durante 2019, onde distribuímos produtos de higiene

e alimentos para 640 recicladores de base. Além disso,
realizamos a festa do Dia das Crianças, que foi acompanhada pelo reconhecimento do trabalho das mulheres
nesta profissão.
No contexto atual da Covid-19, apoiamos o trabalho dos
recicladores de base por meio da entrega de diversos
itens de cuidado: 3.315 máscaras (máscaras ou bandanas), 481 pares de luvas e 65 sabonetes líquidos e outros
itens. Junto com isso, entregamos um vale-alimentação
para recicladores de Associações e Armazéns que ultrapassaram a média de entrega no mês de abril.

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
A chamada indústria 4.053 promove a eficiência das empresas, por meio de processos de automação,
aprendizagem digital, incorporação de maquinário mais inteligente e uso de novas tecnologias. Com o
rápido ritmo de transformação, a inovação é um fator central para enfrentar os desafios atuais
e futuros.

Co-construir um entorno Económico Sustentável

Uma das nossas principais matérias-primas é o papel,
que muitas vezes obtemos através de processos de reciclagem e recuperação.

De acordo com a ONU54, a industrialização inclusiva e sustentável, aliada à inovação e infraestrutura,
contribuem para o aumento do emprego e da renda, facilitando o comércio e possibilitando o uso eficiente dos recursos. A inovação permite desenvolver soluções sustentáveis tanto para os problemas
globais como para os dos nossos clientes, consumidores e sociedade em geral.
Nossos esforços como Empresa visam entender as necessidades de nossos consumidores e contribuir
para seu atendimento, melhorando sua qualidade de vida, por meio de soluções personalizadas, eficientes, higiênicas e sustentáveis.

É ASSIM QUE O TORNAMOS REALIDADE
Nosso conceito de inovação se aplica a processos e produtos. Contamos com uma Área de Inovação que
atua junto às linhas de negócios, buscando novas formas de alcançar eficiência e soluções de melhoria em
nossos produtos. Além disso, nos últimos anos temos ativado projetos de inovação tanto internamente
quanto com os nossos parceiros estratégicos, de forma a obter as melhores ideias e práticas na concretização dos nossos objetivos.
Em 2019, desenvolvemos nosso Modelo de Inovação, que fundamenta a Estratégia de Inovação das Empresas da CMPC, que serve como um guia para o desenvolvimento de ideias, processos e produtos.

A NOSSA AMBIÇÃO
Queremos promover soluções sustentáveis e inovadoras que materializem o nosso propósito de cuidar
no dia-a-dia e em cada etapa da vida das pessoas, aumentando a nossa competitividade.

Meta ODS à qual contribuímos com este projeto:
UNIDO. United Nations Industrial Development Organization. Industry 4.0. Disponível em: https://www.unido.org/unido-industry-40
ONU. Organização das Nações Unidas. Industria, inovação e Infraestrutura: Por que é importante? Disponível em:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/9_Spanish_Why_it_Matters.pdf

53

17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficaz, a partir da experiência das
estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.
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O nosso Modelo
de Inovação

Etapas de um processo
de inovação na Softys

O principal objetivo dos nossos processos de inovação é desenvolver soluções que gerem os melhores
cuidados e higiene para as pessoas e contribuam para a eficiência da nossa operação

Nosso modelo é pensado para o desenvolvimento de iniciativas
de alto impacto a nível local e regional com foco em:

FORNECEDORES

0

1

Chamada de ideias

Filtragem de ideias

Ideias Preliminares

Ideias Validadas

Filtro 1: Ideias com potencial
preliminar a partir dos
resultados da avaliação do
Innovation Team.

Filtro 2: Ideias que atendam
aos critérios do Comitê de
Inovação.

EMPREGADOS
MERCADO

Melhoria do desempenho de
nossos produtos:

TRADE SHOWS

Que nos permitem oferecer a melhor solução aos nossos
consumidores.

Diferenciação:
Desenvolvimento de produtos e soluções inovadores que
gerem valor e valorizem nossas marcas.

Sustentabilidade:
Nossa visão privilegia o desenvolvimento de produtos que
minimizem os impactos ao meio ambiente.

3

2

Eficiência de custos:
Procuramos desenvolver os processos, tecnologias e suprimentos que nos permitem alcançar produtos de higiene e
cuidado acessíveis aos nossos consumidores.

Nosso Modelo de Inovação possui seis etapas, que
refletem o caminho que traçamos para desenvolver um
projeto inovador, que nasce a partir das ideias de nossos
colaboradores, fornecedores, parceiros estratégicos, do
mercado, entre outros.

Preparação do
lançamento
Estratégia de
lançamento do
produto

4

Iteração do conceito
Aprovação de protótipos
pela equipe de engenharia
Teste de conceito e business
plan inicial

5

Cada etapa apresenta critérios de avaliação
definidos, a fim de filtrar as melhores ideias
e transformá-las em novos produtos.

Lançamento
limitado
Piloto
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Lançamento
em larga
escala
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Focos de inovação
em cada negócio

(Softys 4)

Para aprofundar o nosso Modelo de Inovação, estabelecemos focos transversais e específicos de acordo com cada linha de negócio. Para isso,
contamos com plataformas de inovação abertas e definidas, que potencializam o desenvolvimento de cada produto.

Como gerenciamos
a inovação?
Para a gestão permanente da inovação, contamos com uma estrutura que envolve todas as
nossas equipes:

1 . G OV E R N A N Ç A E E Q U I P E S D E I N OVAÇ ÃO

CONSUMER TISSUE
Sempre mantemos a melhor absorção, suavidade, desempenho e design em cada um de nossos produtos,
alcançando a mais alta qualidade.
Além disso, procuramos novas soluções de higiene, através de produtos integrais que nos permitam melhorar
o seu desempenho tanto em questão de preço como de qualidade e sustentabilidade, com foco em três áreas:

COMITÊ DE INOVAÇÃO

INNOVATION MANAGER

Responsável pela aprovação e andamento dos projetos durante todas as etapas de idealização, conta com seis integrantes,
representantes das nossas três linhas de negócios. Além disso,
deve informar a administração sobre as atividades realizadas
na matéria.

Responsável por coordenar as atividades entre o Comitê de
Inovação e as equipes de trabalho. Composta pelo coordenador, mais apoios em cada área. Gerencia o desenvolvimento de
ideias e administra recursos.

• Geração de produtos mais sustentáveis.
• Maior eficiência no uso e economia do produto.
• Elaboração de aromas e designs como elementos de diferenciação.

INNOVATION LEAD
É o responsável por dirigir os projetos e pelas entregas de cada
‘stage gate’. Possui equipe de assessoria especializada de acordo
com o escopo ou complexidade do projeto.

PERSONAL CARE
Apostamos no desenvolvimento de produtos mais confortáveis e flexíveis para a proteção dos nossos consumidores, proporcionando-lhes maior liberdade de movimentos e uma melhor experiência.

ESPECIALISTAS EM
ENGENHARIA

ESPECIALISTAS EM
CONSUMIDOR

ESPECIALISTAS
NO PAÍS

ESPECIALISTAS
EM FINANÇAS

Concentramos nossos projetos de inovação em três áreas:

Responsável por identificar
a viabilidade de fabricação e
os requisitos dos produtos.

Responsável por validar
ideias com consumidores
nos âmbitos regional e local.

Responsável por garantir
relevância para o
mercado local.

Responsável pelo desenvolvimento e análise de
viabilidade de investimento
e orçamento.

• Espessura dos nossos produtos: mais finos, mais macios, com melhor ajuste e que
obedecem a critérios ecológicos.
• Produtos complementares.
• Novas alternativas para novas necessidades do consumidor.

AWAY F RO M H O M E
Quando nos orientamos aos clientes empresariais, buscamos soluções inovadoras
que considerem formatos eficientes e customizáveis, que economizem na usabilidade e tenham melhor desempenho.
Nós nos concentramos em três áreas transversais:
• Diferenciação em vários atributos (aroma, relevo, loção).
• Dispensers funcionais, eficientes e seguros.
• Produtos mais sustentáveis.
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2 . G E R A N D O I D E I A S PA R A A I N O VA Ç Ã O

3 . L A N Ç A M E N TO DA S N O S SA S I D E I A S I N OVA D O R A S

Implementamos esquemas de inovação aberta com todos os nossos grupos de
interesse, para acelerar projetos inovadores que geram valor. Promovemos sinergias e contato com os responsáveis em ecossistemas de inovação e empreendedorismo no mundo todo.

Em 2018, lançamos o Elite Professional Bioactive, uma nova tecnologia de papel higiênico (biology active tissue paper). Este produto se desintegra em contato com a água,
ativando micropartículas bioativas que se multiplicam e iniciam o processo de degradação do material que adere às paredes das tubulações e do sistema de drenagem.
Assim, contribuímos para a higiene e limpeza dos sistemas de esgoto. Este papel é ideal
para banheiros de alto fluxo, pois gera limpeza das tubulações, o que reduz custos de
manutenção e maus odores.

Para isso, temos duas ações principais: Softys Innovation Challenge e Softys Innovation Week.

Softys Innovation Challenge

Além disso, estamos trabalhando em uma nova tecnologia para controle de odores
em banheiros públicos de grande fluxo, devido à alta concentração de papéis higiê-

Em setembro de 2019, desenvolvemos o primeiro concurso de ideias de inovação regional
entre todos os nossos colaboradores: Softys Innovation Challenge.

nicos nas latas de lixo. Para isso, a Elite Professional inovou na solução desse problema, por meio do novo Papel Higiênico Controle de Odor, ampliando sua oferta
de produtos para atender às diferentes necessidades das empresas.

O objetivo é desenvolver novos produtos, melhorar o desempenho dos atuais, obter diferenciação e reduzir custos, bem como envolver todos os colaboradores e países nos processos de
inovação da Empresa, de forma a fortalecer o “Todos Somos Softys”.

A partir de 2019, contamos com a tecnologia Soft Touch para papéis higiênicos da
marca Elite, que proporcionam melhor resistência, absorção e maciez do papel.

O concurso recebeu mais de 1.000 ideias, que foram submetidas a processo de avaliação,
premiando as quatro melhores.

Também lançamos nossos novos relevos, que aprimoram o design de nossos produtos, proporcionando uma melhor experiência aos nossos clientes.

Atualmente, as ideias vencedoras permanecem nos estágios de iteração e maturação para implementação futura. Em 2020, voltaremos a desenvolver o concurso, agregando novas ideias de nossos colaboradores.

Softys Innovation Week
Anualmente, realizamos a “Softys Innovation Week”, uma instância em que vários temas são debatidos com convidados de alto nível, que apresentam a sua experiência e visão sobre as tendências
mundiais e os desafios das empresas.
Nessas reuniões, buscamos ampliar o conhecimento sobre a inovação dentro dos negócios e fortalecer nossa estratégia para enfrentar os desafios futuros.

2017

2018

2019

2020

Construindo juntos o futuro

O futuro está junto a você

A nova E-conomia está aqui

O amanhã do varejo em
tempos de crise

Uri Levin
(Criador de Waze)
Robin Chase
(Criador de Zipcar)

Mitch Lowe
(Cofundador de Netflix)
Jimmy Wales
(Fundador Wikipedia)

Nadia Shouraboura
(Ex VP Amazon)
Porter Erisman
(Ex VP Alibaba)

Walter Robb
(Cofundador e ex CEO de
Whole Foods Market)

1.292

+700

2.206

3.427

Assistentes

Assistentes

Assistentes

Conectados
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Ainda através da Softys Peru, desenvolvemos uma versão piloto de nosso produto lençóis médicos descartáveis que, por meio
de uma nova tecnologia, incorpora um sistema antibacteriano,
melhorando a saúde e a higiene para áreas do setor de saúde.

Lançamento de OkPET
Na Softys, pensamos no bem-estar de todos os membros da família. Por isso, desenvolvemos OkPET, uma nova linha de produtos para o
cuidado de nossos animais de estimação que, em 2019, teve seu lançamento oficial na Softys Peru e na Softys Uruguai, com dois produtos:

Tapetes absorventes: Criado para facilitar a coleta de resíduos de animais
domésticos e manter a limpeza da casa. A tecnologia utilizada neste produto permite controlar o odor, absorver a umidade e facilitar o treinamento do filhote.
Lenços umedecidos: Criado para limpar e desodorizar facilmente o seu
mascote. Este produto é macio, resistente e hipoalergênico, para uma
limpeza segura do seu animal de estimação.
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6.3

Trabalhando na
transformação digital
Digitalização

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

Os nossos
e-commerce

(Softys 5)

Nos últimos três anos, temos trabalhado fortemente na área da digitalização, reforçando a automatização de processos e a utilização de análises avançadas e outras tecnologias que permitem criar valor e cumprir a estratégia da Empresa.
Para isso, trabalhamos com melhorias digitais para a experiência de nossos consumidores e clientes, bem como para aprimorar e
tornar mais eficientes os procedimentos internos.

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
A quarta revolução industrial55, incentiva as organizações a incorporarem novas formas de trabalho, através de processos inteligentes, digitais e, sobretudo, eficientes; gerando menores custos na operação, por meio de processos que
permanecem em transformação.
Entendemos a transformação digital como um processo integral, holístico e complexo, que não só considera a incorporação e o investimento em ferramentas tecnológicas nos nossos processos, mas é também um caminho contínuo,
a nível cultural e operacional, que contribui para a evolução da organização em toda a cadeia de valor por meio do
permanente desenvolvimento tecnológico, industrial, inclusivo e, principalmente, sustentável56.
De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o comércio eletrônico está entre as iniciativas mais importantes para a
construção da globalização 4.0.
Três áreas tornam o e-commerce um elemento-chave na transformação digital:
• Aumenta a competitividade das empresas.
• Melhora a experiência de compra, oferecendo novas possibilidades e formatos.
• Apoiar a força comercial.

É ASSIM QUE O TORNAMOS REALIDADE
Nos últimos anos temos avançado com definição no? nível do marketing e digitalização das nossas marcas, através
da implementação de:
• Treinamento para nossas equipes internas.
• Lançamento do nosso novo site e redes sociais (RS)
• Lançamento do comércio eletrônico para nossos clientes e consumidores.
• Mudanças em nossos modelos de vendas.
• Melhorias em nossos procedimentos com fornecedores e na cadeia de suprimentos.
• Início do trabalho analítico avançado, usando todos os nossos geradores de dados para a tomada de
decisão data driven.

A NOSSA AMBIÇÃO
Avançar na transformação digital do nosso negócio, tanto no âmbito cultural quanto operacional, para facilitar, aproximar e fortalecer a experiência dos nossos clientes e consumidores.

UNIDO. United Nations Industrial Development Organization. Industry 4.0. Disponible en: https://www.unido.org/unido-industry-40
UNIDO. 2015. The Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS). Disponible en:
https://www.unido.org/who-we-are/global-manufacturing-and-industrialisation-summit-gmis
55

56
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1. Clientes e consumidores: e-commerce
Consumidores
Em face aos nossos consumidores, avançamos em dois âmbitos:
Âmbito direto
Desenvolvendo sites de e-commerce com o objetivo de
oferecer uma proposta de valor diferenciada ao consumidor online.

Âmbito indireto
Trabalhando em colaboração com nossos clientes para desenvolver novos modelos de vendas online e entregar uma
ótima experiência de compra multicanal.
O âmbito direto reflete-se fortemente na construção dos nossos mercados de e-commerce, que reforçam a nossa
proposta de valor e distribuição aos consumidores de forma atrativa e conveniente, conseguindo concretizar os nossos
pilares fundamentais: Inovação na qualidade, Compromisso com a Sustentabilidade, Acessibilidade e Proximidade
para as pessoas.
Nossa estratégia de vendas diretas começou com o lançamento de dois sites de e-commerce: no Chile em 2019 e um
no Brasil em 2020. Desenvolvemos um Modelo de Assinatura, com uma proposta de valor focada no atendimento.

www.mitiendacotidian.cl

www.clubsoftys.cl

www.lojasoftys.com.br

Site especializado em produtos Cotidian que
quadruplicou em um ano as vendas. Primeiro
site a se aventurar no modelo de assinatura.

Inicialmente funcionava como uma plataforma de e-commerce exclusiva para nossos
colaboradores. Mas devido ao seu bom desempenho no Chile, desenvolvemos um projeto piloto na região metropolitana, para a
incorporação de consumidores que desejam
fazer parte do nosso clube, podendo entregar
nossos produtos sem ter que sair de casa.

Plataforma que começou com o mesmo
modelo de venda para colaboradores e que
rapidamente se espalhou para todos os consumidores do Brasil, incluindo também a
possibilidade de compra de produtos do nosso negócio institucional Elite Professional.
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Além de aprimorar a experiência de nossos usuários no site e na versão mobile, durante 2020, trabalharemos para lançar sites de
e-commerce na Argentina, Peru e nossa subsidiária no México.
Graças a esta nova proximidade que adquirimos com os nossos clientes e consumidores, para a nossa marca Cotidian, hoje podemos ter informações muito mais detalhadas sobre eles, tendo insights de forma direta e rápida.

Clientes empresa
Com o objetivo de expandir nossos canais de vendas e melhorar a experiência digital de nossos clientes empresariais, durante 2019,
concluímos o lançamento de sites de e-commerce para o negócio Away From Home.
Desse modo, digitalizamos nosso modelo de vendas, graças à incorporação da plataformas B2B, onde nossos clientes podem
acessar um módulo de autoatendimento, automatizando os processos de vendas para este segmento, e onde os executivos desempenham um papel consultivo? e de gestão do negócio.
Além disso, para nossos clientes micro e pequenas empresas, iniciamos um Modelo de Venda Direta (B2B2C), onde podem comprar diretamente sem a necessidade de solicitar crédito ou avaliação financeira, operando com meios de pagamento tradicionais.

2. Digitalização de processos internos: melhorando a eficiência
Com o objetivo de criar uma melhor experiência de trabalho para nossos colaboradores, com ferramentas
ad hoc na era da digitalização, em 2019 lançamos a Plataforma Mobile, um aplicativo que permite que
equipes de vendas e aprovadores de solicitação sejam muito mais ágeis, podendo aprovar, liberar ou inserir solicitações de qualquer lugar e mobile.

Cyber segurança
Atualmente, o fato de ter os dados de nossos clientes e consumidores também nos impõe uma grande responsabilidade.
Por isso, contamos com rígidos procedimentos, políticas e
protocolos de proteção e segurança cibernética, que são constantemente revisados e monitorados por meio das áreas de TI
das Empresas CMPC. Cada site da empresa está sujeito a um
processo de hacking ético externo, onde as vulnerabilidades
e riscos aos quais podemos estar expostos são identificados,
avaliados e corrigidos.
Todos os funcionários têm um papel importante na segurança.
Por esse motivo, realizamos constantemente treinamentos so-
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bre segurança cibernética, com foco principal na detecção de phishing. Em 2019, realizamos dois treinamentos nos quais participaram 110 pessoas, e que continuaremos a aprofundar em 2020.

Treinamentos de segurança cibernética
Temática

Nº capacitados

E-commerce e mídias digitais

50

Digitalização e processos de venda

60

Nota: Os treinamentos são direcionados às áreas comerciais da
América Latina.
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sete
Nossa
estrutura
de Governança
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7.1

Somos uma empresa CMPC
Nossa matriz

Fazemos parte das Empresas CMPC, uma empresa global com 100
anos de história que oferece soluções sustentáveis baseadas em
recursos renováveis, por meio de três negócios:

CMPC CELULOSA

C M P C B I O PAC K A G I N G

SOFTYS

Responsável pelos ativos florestais da
empresa. Produz e comercializa celulose e produtos derivados da madeira, por
meio de soluções renováveis, que são
utilizados como matéria-prima para outros produtos.

Gera soluções de embalagens de produtos, por meio da utilização de fibras naturais virgens ou recicladas, proporcionando
transporte seguro aos seus clientes.

Produzimos e comercializamos produtos
de Consumer Tissue, Personal Care e Away
From Home para oferecer os melhores
cuidados que as pessoas precisam no dia
a dia e em todas as fases de suas vidas.

A CMPC mantém operações industriais em oito países da América Latina e recentemente abriu dois escritórios comerciais na Ásia e na Europa, que se somam ao escritório comercial nos Estados Unidos, com
presença em 11 países ao redor do mundo.

As Empresas CMPC detêm, diretamente ou
através de alguma das suas subsidiárias, 100%
das ações da Softys.
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7.2

Liderança e trajetória
A nossa Diretoria

GÊNERO
(102-18, 102-23, 102-26)

14%

Nosso mais alto órgão de governança corporativa é
a Diretoria, composto por sete membros, que foram
reeleitos em abril de 2019 por um período de três anos.
Entre as suas responsabilidades está o planejamento
estratégico da Softys, o plano anual de negócios e o
orçamento para a sua execução.

Nossa Diretoria se reúne uma vez por mês, de forma ordinária e, cada
vez que for necessário, de forma extraordinária. O Gerente Geral da
Softys, o Gerente de Administração e Finanças Corporativas e o Gerente Jurídico participam nas sessões do Conselho.
Além disso, os membros da Diretoria reúnem-se periodicamente com
o Gerente Geral, o Gerente de Administração e Finanças Corporativas
e os Gerentes dos países, para a administração local.

LUIS FELIPE
GAZITÚA ACHONDO

86%

NACIONALIDADE

Presidente
Engenheiro Comercial
Chileno - Rut: 6.069.087-1

100%

chilenos

VERÓNICA EDWARDS
GUZMÁN

FRANCISCO RUIZ-TAGLE
EDWARDS

JORGE LARRAÍN
MATTE

Diretora
Engenheira Comercial
Chilena - Rut: 7.051.999-2

Diretor
Engenheiro Comercial
Chileno - Rut: 7.052.877-0

Diretor
Engenheiro Comercial
Chileno - Rut: 10.031.620-K

FA I X A E TÁ R I A
30-40

50-60

40-50

Mais de 60

14%

43%

14%
JORGE MATTE
CAPDEVILA

PABLO TURNER
GONZÁLEZ

BERNARDO MATTE
IZQUIERDO

Diretor
Engenheiro Comercial
Chileno - Rut: 14.169.037-K

Diretor
Engenheiro Comercial
Chileno - Rut: 7.056.349-5

Diretor
Advogado
Chileno - Rut: 15.637.711-2
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“Executamos o ponto de venda com paixão e nos aproximamos
nossos consumidores e clientes com as melhores estratégias, para
assim, fortalecer nossa presença e liderança em cada mercado”.

7.3

Uma equipe comprometida
Executivos principais

(102-19, 102-20)

Para implementar as diretrizes da Diretoria, contamos com uma equipe de executivos, que zela pelo bom funcionamento da Empresa.

GONZALO DARRAIDOU
Gerente Geral
Engenheiro Comercial
Chileno
Rut: 8.808.724-0
Nomeação: 01/12/2015

SEBASTIÁN REYES

LUIS DELFIM DE OLIVEIRA

RENATO TYSKI ZAPSZALKA

FRANÇOIS BOUYRA

Gerente Geral
Softys Chile

Gerente Geral
Softys Brasil

Gerente Geral
Softys Sepac

Gerente Geral
México

GÊNERO NA
EQUIPE EXECUTIVA

10%

90%

“Na Softys nos inspiramos a desenvolver o potencial máximo,
alcançando lucratividade superior por meio de marcas inovadoras e
cuidar de nossos consumidores, colaboradores e meio ambiente,
gerando valor sustentável para clientes e acionistas”.

PEDRO URRECHAGA

PEDRO MUZZIO

Gerente Região Andina
e Río de la Plata

Gerente de Desenvolvimento
Industrial y Supply Chain

“Nós desenvolvemos
marcas que geram
valor para o nosso
consumidores,
clientes e o meio
ambiente em
geral,inovando para
o cuidado de todo
mundo, através de
produtos e soluções
para as pessoas”.

“Buscamos excelência operacional e
desenvolvemos as capacidades que permitem
agilidade e sustentabilidade em nossas
operações e cadeia de suprimentos, impactando
positivamente as comunidades em que atuamos”.

RAFAEL SCHMIDT

NICOLE SANSONE

JOSÉ MIGUEL PORRAZ

Gerente Negócio Tissue,
Inovação e Desenvolvimento
Comercial Corporativo

Gerente Unidade de
Negócio Personal Care e
Sustentabilidade Latam

Gerente Unidade de Negócio
Away From Home

“Criamos a experiência Softys juntos,
para que através de nosso propósito
e compromissos diferenciadores nos
permitem viver uma cultura que inspire
sempre o desempenho máximo”.
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MAYE ALESSANDRINI

CRISTÓBAL SOMARRIVA

FELIPE ARANCIBIA

JORGE VALDIVIESO

ALFREDO BUSTOS

Gerente Corporativo de
Pessoas e Organização

Gerente Legal Corporativo

Gerente Administração e
Finanças Corporativas

Gerente Desenvolvimento
e M&A

Gerente de Data
e Analytics

“Aspiramos ser lucrativos e
competitivo, aproveitando
nossas sinergias regionais,
para entender e aprender
mais dos mercados, e
nos permitindo pesquisar
por novos oportunidades
de negócios que agregar
mais valor ao nosso
consumidores e clientes”.
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Nossos Comitês

Nosso organograma

Nossos principais executivos participam dos
seguintes comitês:

Gerente Geral
Gonzalo Darraidou

• Comitê Executivo Softys: agendada mensalmente entre o Gerente Geral e os Gerentes
Corporativos.
• Comitê de Coordenação Softys: é realizado
2 ou 3 vezes por ano, durante 5 dias, e é composto pelo Gerente Geral, pelos Gerentes Corporativos e pelos Gerentes Gerais dos países.
• Comitê de Compliance Softys57: Foi criado no
início de 2020, para garantir o cumprimento
das regras de defesa da livre concorrência na
Empresa. É composto por um Diretor da Softys, um Diretor da CMPC, o Advogado Corporativo da CMPC e o Gerente Jurídico Corporativo da Softys.
O Comitê de Compliance da Softys propôs à
Diretoria a nomeação do Sr. Héctor Hernández Toledo, advogado, para ser o Diretor de
Compliance que assumiu o cargo em 4 de
maio de 2020.
Além disso, nossos executivos participam
de vários comitês de nossa controladora
CMPC58, como o Comitê de Administração,
Comitê Estratégico de TI, Comitê de Compliance Tributário, Comitê de Finanças, Comitê de Auditoria Interna, Comitê de Gestão
de Risco, Comitê de Sustentabilidade, entre
outros62.

Corporativo

Unidades de negócio

Gerente de Desenvolvimento
Industrial e Supply Chain
Pedro Muzzio

Gerente Negócio Tissue,
Inovação e Desenvolvimento
Comercial Corporativo
Rafael Schmidt

Estrutura por país

Gerente Geral
Softys Chile
Sebastián Reyes

Gerente Geral
Softys Brasil
Luis Delfim de Oliveira

Gerente Geral
Softys Sepac
Renato Tyski Zapszalka

Gerente Geral
México
François Bouyra

Gerente Administração e
Finanças Corporativas
Felipe Arancibia

Gerente Unidade de
Negócio Personal Care e
Sustentabilidade Latam
Nicole Sansone

Gerente Geral
Softys Argentina
Juan La Selva

Gerente Legal Corporativo
Cristóbal Somarriva

Gerente Unidade de
Negócio Away From Home
José Miguel Porraz

Gerente Geral
Softys Colômbia
Andrés Ortega

Gerente Corporativo de
Pessoas e Organização
Maye Alessandrini

Gerente Geral
Softys Equador
Eduardo Arcos

Gerente de Data e Analytics
Alfredo Bustos Azocar

Gerente Geral
Softys Peru
Ricardo Venegas

Gerente
Desenvolvimento e M&A
Jorge Valdivieso Scott

Gerente Geral
Softys Uruguai
Mariano Paz

Gerente Região
e Río de la Plata
Pedro Urrechaga

Em sessão da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Softys realizada em 3 de março de 2020 e elevada a escritura pública em 5 de março do mesmo ano, no Cartório
de Santiago da Sra. Nancy de la Fuente Hernández, o estatuto da empresa foi modificado, estabelecendo um Comitê de Compliance.
58
Para verificar os comitês da CMPC, favor visitar a seção Governança Corporativa do Relatório Integrado da CMPC 2019.
57
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7.4

Nossos padrões
de integridade
Ética e integridade

P O R Q U E É R E L E VA N T E ?
A ética é parte fundamental da nossa estratégia de negócios. Uma conduta íntegra, responsável e
leal de cada colaborador e da cadeia produtiva que se traduz em excelência na gestão. Além disso, favorece relações comerciais sólidas e honestas, baseadas na confiança e na credibilidade, contribuindo
para o crescimento da nossa Empresa e da sociedade.
Na Softys, trabalhamos para promover uma conduta íntegra e responsável, com base em uma cultura
ética e reforçada pelo cumprimento irrestrito das leis em vigor nas diferentes jurisdições onde temos
operações e relações comerciais.

M AT

Programas de
Compliance

(205-2)

(103-1, 103-2, 103-3)

No contexto dos casos de conclusão ocorridos no Peru e no Chile, denunciados pela própria Companhia às respectivas autoridades, a Productos
Tissue del Perú S.A. e a CMPC Tissue S.A. foram condenadas a adotar
Programas de Compliance em Livre Concorrência, os quais, implementados em cada caso por um Compliance Officer, incluem, entre outros

aspectos, formação específica na matéria. Ambas as empresas encontram-se em plena execução destes Programas com o apoio de consultores externos, os quais são complementados pelas atividades gerais de
Compliance desenvolvidas pela Softys e pelo grupo CMPC em geral.

Adicionalmente, desenvolvemos a campanha “Falemos de Boas Práticas”,
realizada pela Direção de Compliance das Empresas CMPC, para apresentar e
divulgar a Política Corporativa de Integridade e Probidade, através dos workshops
do Modelo de Prevenção ao Crime e do Modelo de Livre Concorrência. Estas últimas
foram realizadas na Argentina, Chile, Uruguai e em nosso prédio corporativo.

É ASSIM QUE O TORNAMOS REALIDADE
Para tanto, contamos com o Programa de Integridade e Compliance que tem por objetivo articular
e sistematizar ações de prevenção, detecção e resposta a atos ou condutas contrárias aos valores
corporativos, seus regulamentos internos e legislações em vigor. Além disso, possuímos políticas
que norteiam a atuação de nossos colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes, comunidades
e autoridades:
• Código de Ética.
• Política de Integridade Corporativa.
• Manual de Livre Concorrência.
• Modelo de Prevenção de Delitos.
• Princípios de Ética Publicitária.

Participação em workshops de divulgação da Política Corporativa
de Integridade e Probidade Corporativa em 2019
Workshop de ética e integridade

Nº de capacitados

Workshop do Modelo de Prevenção de Delitos (MPD)

144

Workshop de Livre Concorrência

205

• Corporativo

17

• Argentina

41

• Chile

93

• Uruguai

54

Fonte: Gerência Legal Softys.
Nota 1: Os participantes do workshop corporativo de livre
concorrência correspondem à área de Suprimentos.
Nota 2: Os workshops destinaram-se principalmente aos
executivos de vendas e comerciais da empresa.
Nota 3: Os workshops do Modelo de Prevenção de Delitos e Livre
Concorrência da Softys Chile e do Corporativo foram realizados
com o apoio da Gerência de Compliance da CMPC.

NOSSA AMBIÇÃO
Treinar, disseminar e reforçar em 100% dos nossos colaboradores a Política de Integridade, Honestidade?
Corporativa e todos os elementos que compõem nossa cultura de integridade.

MODELO DE PREVENÇÃO DE DELITOS (MDP)
Com base na Lei nº 20.393 do Chile, o Modelo de Prevenção ao Crime Empresarial CMPC visa conduzir e estabelecer condutas com base nos
princípios que definimos como parte da cultura Softys, para garantir o cumprimento da lei e da prevenção de ações criminosas perpetradas por
um membro da organização.
É vinculativo para todos e cada um dos colaboradores da Empresa, bem como para os diretores, executivos e fornecedores, incorporado com
menção expressa nos contratos e no regimento interno.
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Línea de
denuncias
A linha de denúncias corporativa é uma ferramenta disponível no nosso site59, para que qualquer pessoa ou parte interessada possa relatar
fatos ou condutas que constituam, ou possam constituir, uma violação
dos princípios e valores da Softys, padrões corporativos ou leis atuais.
As informações fornecidas por este meio são estritamente confidenciais e podem ser anônimas, se necessário. Nossa empresa não aceita
ou tolera retaliação contra indivíduos que fazem denúncias.
Quem recebe as denúncias através da plataforma, é o Gestor do Modelo de Prevenção ao Crime, Procurador Corporativo das Empresas CMPC,
enquanto a investigação é realizada através da nossa Direção Jurídica
e da Direção de Compliance das Empresas CMPC, que estão encarregadas de monitorar os casos e gerar a resolução correspondente, conforme estabelecido na Política de Integridade e Compliance.
No período, não foram registrados casos de corrupção. As denúncias
apresentadas que foram consideradas admissíveis e resolvidas, resultaram em medidas corretivas.

DENÚNCIAS RECEBIDAS
POR TEMA (%)
(102-17, 205-3)

Número de denuncias recebidas
Tipo de denúncia recebida

2019

Anônimas

19

Não anônimas

13

Número de denúncias investigadas

18

Resolvidas (investigadas)

14

Abertas (em investigação)

2019
0

Encerradas

32

Total

32

Fonte: Gerência Legal Softys.
Nota: A categoria “inadmissível” inclui os casos que não
correspondem à linha de denúncias e/ou os casos com
antecedentes insuficientes para serem investigadas.

3%
3%
25%
69%

2019

Inadmissíveis

Estado das denúncias recebidas

Respeito pelas pessoas
Lealdade ao concorrer e cumprimiento da lei
Cuidado do meio-ambiente
Consideração pelas necessidades dos vizinhos

Cumprimento normativo
e ética publicitária
Durante 2019, recebemos 10 multas por não conformidade com a
rotulagem de produtos, relativas à quantidade ou metros de produto indicados na embalagem que, ao todo, somam um total de USD
11.049. Em 2019, lançamos nossos Princípios de Ética Publicitária, documento que foi assinado por todas as agências com as quais trabalhamos e realizamos campanhas de divulgação e treinamento. Esses

(206-1, 307-1, 417-2, 417-3, 419-1)

princípios nos ajudam a consolidar a integridade como um de nossos
compromissos diferenciadores.
Além disso, pagamos um total de USD 673.081 em multas, principalmente por motivos fiscais, e durante o período foi aplicada uma multa
ambiental, pela qual pagamos um total de USD 1.315.

Durante o período, não recebemos sanções relacionadas a
comunicações de marketing.
Durante 2019, 100% das
denúncias recebidas foram
apuradas e encerradas. 43,8%
o que resultou na adoção de
medidas corretivas.

Você pode acessar nosso site www.softys.com e procurar a guia “linha de reclamação” ou ir diretamente para o site corporativo
https://lineadenuncia.cmpc.cl/Denuncias

59
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P O R C E N TA G E M D E
M U LTA S P O R T I P O
Tributárias
Trabalhistas
Transporte
Descumprimento de etiquetado
Outros

2%
5%

2%
2%

89%

Fonte: Gerência Legal Softys.
Nota: Na categoria “outros” estão as multas relativas a medidas sanitárias,
ambientais, cambiais, aduaneiras e outra emitida pela polícia local.
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Na Softys, trabalhamos para promover
uma conduta íntegra e responsável,
com base em uma cultura ética e
reforçada pelo cumprimento irrestrito
das leis em vigor nas diferentes
jurisdições onde temos operações e
relações comerciais.

Brian Tello, Planta Personal Care, Chile.
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ocho
Nosso primeiro
Relatório de
Sustentabilidade
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8.1

Porque decidimos fazer um
relatório de sustentabilidade?
Fundamentos

(102-10, 102-48, 102-49,102-50,
102-51, 102-52, 102-54, 102-56)

Em 8 de julho de 2020, lançamos nossa Estratégia de Sustentabilidade 2020-2023, com base na Estratégia Corporativa das Empresas CMPC, com a qual aprofundamos nosso compromisso com a sustentabilidade, elemento fundador de nossa Empresa, e articulamos em uma história comum todas essas iniciativas e
ações que foram desenvolvidas há tantos anos nos países e mercados onde atuamos. Este compromisso,
que concretizamos através da nossa Estratégia, alinhado em datas e prioridades ao nosso Plano de Negócios 2020-2023, hoje dá mais um grande passo com este Primeiro Relatório de Sustentabilidade Softys.

Este documento, o primeiro da nossa história -que nos enche de orgulho e
motivação- dá uma visão do presente e do futuro do nosso trabalho, traçando
uma linha de base para os próximos anos. Seguiremos nos reportando anualmente como parte das Empresas CMPC, o que nos permitirá aproveitar as
sinergias que nos conectam a uma empresa com mais de 100 anos de experiência e, ao mesmo tempo, continuar aprofundando nosso caminho de sustentabilidade, e nas questões materiais específicas para Softys.
Nosso negócio está focado no consumo em massa, portanto, entendemos a importância de tornar transparente nossa gestão econômica,
social, ambiental e de governança, entendendo que nosso compromisso é também um convite à geração de uma cultura de colaboração, que
inclua todos os nossos grupos de interesse: colaboradores, clientes,
consumidores, fornecedores, empreiteiros e comunidade.
Porque Todos Somos Softys, queremos torná-los parte deste sonho
comum que só iremos concretizar trabalhando lado a lado, numa lógica de co-construção e colaboração constante.
Este relatório, preparado de acordo com a opção “essencial” dos padrões da Global Reporting Initiative (GRI)60, considera as informações
numéricas de nossa gestão de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, e

também aborda os principais eventos do primeiro semestre de 2020.
Além disso, apresenta informações da Softys para os dez princípios do
Pacto Global das Nações Unidas, organização da qual somos membros
desde 2018 por meio das Empresas CMPC.
As entidades que incluímos neste documento são as sociedades que
constituem a nossa empresa, que foram identificadas na apresentação de cada país onde operamos.
Não considera uma verificação externa específica, no entanto, baseia-se nos indicadores verificados no âmbito do Relatório Integrado
de Empresas CMPC 2019, que estão devidamente indicados na tabela
de indicadores GRI.

Vista aérea da planta Zárate, em Softys Argentina
60

Para mais detalhes sobre o GRI, visite https://www.globalreporting.org/
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8.2

APROFUNDAR

Como realizamos este relatório?
Metodologia

(102-40, 102-42,
102-43, 102-44, 102-45,
102-46, 102-47)

Todos Somos Softys e, portanto, todos nós fazemos parte desse processo.
Nesse sentido, e em uma segunda etapa, desenvolvemos um processo de consulta aprofundada para apurar os 26 temas e suas etapas de desenvolvimento,
o que considerou um total de 35 entrevistas a todas as áreas da organização,
nas quais incluímos os nove Gerentes Gerais dos países de operação.

Para elaborarmos o nosso Relatório de Sustentabilidade, trabalhamos em torno de três etapas principais:

1

2

3

Adicionalmente, realizamos cinco entrevistas com os principais executivos das Empresas CMPC, para identificar suas percepções, foco e
aprofundar nos temas definidos como relevantes.

gestão, nos quais já estávamos trabalhando por meio de diferentes
iniciativas. Os oito tópicos restantes foram integrados, reorganizados
e renomeados para este exercício dentro dos 18 temas relevantes.

Essas entrevistas detectaram o nível de maturidade e relevância de
cada tema, dos quais priorizamos 18 temas que respondem pela nossa

Identificar

Aprofundar

Revisar

REVISAR

IDENTIFICAR
Como primeiro passo, consideramos o estudo de materialidade (2018)
desenvolvido pelas Empresas CMPC, que é baseado na estrutura metodológica de Due Diligence recomendada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Este estudo determinou 30 tópicos materiais, dos quais 26 se aplicam à Softys.
Com esta primeira identificação, desenvolvemos um processo de levantamento de informação secundária no qual incorporamos a análi-

se de políticas, estudos, programas e projetos que vínhamos realizando a nível corporativo e a nível local em cada país. Complementamos
com um referencial de boas práticas, com enfoque em diversos temas
da indústria da higiene e dos cuidados.

Por fim, durante o mês de maio, organizamos duas reuniões virtuais, que contaram com a presença de mais de 45 colaboradores
da Softys, que assumiram o desafio e a responsabilidade de ser o
grupo mobilizador do nosso Relatório de Sustentabilidade.

Por fim, encerramos essa etapa com a realização de uma resenha de
imprensa em cada país, o que nos permitiu identificar e complementar os eventos mais relevantes do período.

Graças a este completo processo metodológico, nosso relatório responde aos cinco princípios de reporte indicados pela GRI:

Contexto
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Equilíbrio

Eles se encarregaram de coletar informações, tanto de suas respectivas áreas quanto de seus países, dando vida e coração ao nosso
primeiro exercício.

Exaustividade

Materialidade

Inclusão de
grupos de
interesse
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8.3

Quais são os nossos
temas relevantes?
Temas
materiais
Consistente com o contexto de sustentabilidade e a materialidade das Empresas CMPC, apresentamos
nossos 19 temas relevantes em questões sociais, ambientais econômico e de governança.

ÂMBITO

Governança

Colaboradores

Clientes e
consumidores

Meio ambiente

TEMA MATERIAL

COBERTURA: ONDE É GERADO O IMPACTO

Ética e integridade

Executivos e trabalhadores

Talentos

Trabalhadores

Saúde e segurança no trabalho

Trabalhadores e empreiteiros

Diversidade e inclusão

Trabalhadores

Conciliação trabalho/vida

Trabalhadores

Marketing sustentável

Clientes e consumidores

Inovação de produtos

Consumidores

Qualidade e segurança de produtos

Clientes e consumidores

Digitalização

Trabalhadores e consumidores

Água

Meio ambiente

Energia

Meio ambiente

Emissões

Meio ambiente

Resíduos

Meio ambiente

Materiais e embalagens

Meio ambiente

Fornecedores

Suprimento sustentável

Fornecedores

Comunidade e
sociedade

Relacionamento comunitário

Comunidade

Cuidado e higiene

Sociedade

Econômico
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Crescimento sustentável

Acionistas e trabalhadores

Desenvolvimento local

Comunidades

Claudia Aguirre, Planta Personal Care, Chile

Forma de ler
o nosso relatório!
Nossos temas materiais são identificados pela sigla

M AT

em todo o nosso Relatório de Sustentabilidade.

N O M E N C L AT U R A S E A B R E V I AT U R A S
USD

Dólares americanos

t C O 2e

toneladas de dióxido de carbono equivalente

CLP

Pesos chilenos

Mt

Milhares de toneladas

BRL

Reais brasileiros

m2

Metros quadrados

MUSD

Milhares de dólares

m3

Metros cúbicos

MMUSD

Milhões de dólares

GWh

Gigawatt - hora

MMUn

Milhões de unidades

Tj

Terajoules

t

Toneladas
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Queremos agradecer!
Dar o primeiro passo nunca é fácil, ainda
mais em um período como o que estamos
atravessando no mundo e que desafia
permanentemente nossa operação e, mais
importante ainda, os nossos colaboradores,
clientes, fornecedores e aliados estratégicos.
Por isso, queremos agradecer especialmente a
todos os países, áreas e equipes por trás
deste processo.
Seu comprometimento e liderança
possibilitaram a elaboração deste documento:
Nosso Primeiro Relatório de Sustentabilidade.
Rodrigo Hidalgo, Gerente Planta Personal Care, Chile
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Índice de
conteúdo GRI
Categoría de
indicadores

Código

(102-55)

Nome

Categoría de
indicadores

Página

Perfil Organizacional

GRI 102: Conteúdos
Gerais 2016

Código

Nome

Página

102-49

Alterações no relato

176

2

102-50

Período coberto pelo relatório

176

12

102-51

Data do relatório mais recente

176

2

102-52

Ciclo de emissão de relatórios

176

12

102-53

Contato para perguntas sobre o relatório

2

102-54

Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI

176

102-1

Nome da Organização

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

102-3

Localização da sede da organização

102-4

Local de operações

102-5

Natureza da propriedade e forma jurídica

102-6

Mercados atendidos

12

102-55

Sumário de conteúdo da GRI

184

102-7

Porte da organização

12

102-56

Verificação externa

176

102-8

Informações sobre empregados e outros trabalhadores

60

102-9

Cadeia de fornecedores

139

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

46

103-2

Forma de gestão e seus componentes

46

103-3

Avaliação da forma de gestão

46

201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

48

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

16

103-2

Forma de gestão e seus componentes

16

103-3

Avaliação da forma de gestão

16

Softys 1

Avaliação de clientes e consumidores

22

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

59

103-2

Forma de gestão e seus componentes

59

103-3

Avaliação da forma de gestão

59

405-1

Diversidade em órgãos de governança e empregados

60

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

65

103-2

Forma de gestão e seus componentes

65

103-3

Avaliação da forma de gestão

65

401-1

Novas contratações e rotatividade de empregados

66

404-1

Média de horas de capacitação por ano, por empregado

66

404-3

Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho
e de desenvolvimento de carreira

66

102-10

Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores

176

102-11

Princípio ou abordagem da precaução

49

102-12

Iniciativas externas

100

102-13

Participação em associações

100

102-14

Declaração do mais alto executivo

8

102-16

Valores, princípios, normas e códigos de comportamento

12

102-17

Mecanismos para orientações e preocupações referentes a ética

170

102-18

Estrutura de governança

162

102-19

Delegação de autoridade

164

102-20

Responsabilidade de cargos e funções de nível executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais

164

Crescimento sustentável
GRI 103: Forma de
Gestão 2016
GRI 201: Desempenho
Econômico 2016
Marketing sustentável
GRI 103: Forma de
Gestão 2016
Indicador Próprio
Diversidade e inclusão

102-23

Presidente do mais alto órgão de governança

118

102-26

Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na definição de
propósito, valores e estratégia

118

102-40

Lista de grupos de stakeholders

178

102-41

Acordos de negociação coletiva

75

102-42

Identificação e seleção de stakeholders

178

102-43

Abordagem para engajamento de stakeholders

178

102-44

Principais preocupações e tópicos levantados

178

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

178

102-46

Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos

178

102-47

Lista de tópicos materiais

178

102-48

Reformulações de informações

176
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2

GRI 103: Forma de
Gestão 2016
GRI 405: Diversidade e
Igualdade de
Oportunidades2016
Talentos
GRI 103: Forma de
Gestão 2016
GRI 401:
Emprego 2016
GRI 404: Capacitação
e Educação 2016
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Categoría de
indicadores

Código

Nome

Categoría de
indicadores

Página

Conciliação trabalho/vida
103-1
GRI 103: Forma de
Gestão 2016

GRI 401:
Emprego 2016

GRI 403: Saúde
e Segurança do
Trabalho 2018

Explicação do tópico material e seu Limite

70

103-2

Forma de gestão e seus componentes

70

103-3

Avaliação da forma de gestão

70

401-2

Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial

73

401-3

Licença maternidade/paternidade

73

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

79

103-2

Forma de gestão e seus componentes

79

103-3

Avaliação da forma de gestão

79

403-1

Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho

80

403-2

Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes

80

403-5

Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho

80

403-9

Acidentes de trabalho

81

403-10

Doenças profissionais

81

Relacionamento comunitário e desenvolvimento local
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
GRI 413: Comunidades
Locais 2016

Indicador Próprio

GRI 301: Materiais
2016

GRI 103: Forma de
Gestão 2016

GRI 306: Resíduos
2020

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

113

103-2

Forma de gestão e seus componentes

113

103-3

Avaliação da forma de gestão

113

306-1

Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos

116

306-2

Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos

116

306-3

Resíduos gerados

116

306-4

Resíduos não destinados para disposição final

116

306-5

Resíduos destinados para disposição fina

116

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

122

103-2

Forma de gestão e seus componentes

122

103-3

Avaliação da forma de gestão

122

Softys 3

Processo de qualidade e segurança do produto

124

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

125

103-2

Forma de gestão e seus componentes

125

Segurança de nossos produtos
GRI 103: Forma de
Gestão 2016
Indicador Próprio
Água

GRI 103: Forma de
Gestão 2016

Explicação do tópico material e seu Limite

88

103-2

Forma de gestão e seus componentes

88

103-3

Avaliação da forma de gestão

125

103-3

Avaliação da forma de gestão

88

303-1

Interações com a água como um recurso compartilhado

126

413-1

Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de
desenvolvimento voltados à comunidade local

89

303-2

Gestão de impactos relacionados ao descarte de água

126

303-3

Captação de água

126

303-4

Descarte de água

126

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

96

303-5

Consumo de água

126

103-2

Forma de gestão e seus componentes

96

103-3

Avaliação da forma de gestão

96

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

129

Softys 2

Programas voltados ao cuidado e higiene da comunidade local

97

103-2

Forma de gestão e seus componentes

129

103-3

Avaliação da forma de gestão

129

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

108

305-1

Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)

130

103-2

Forma de gestão e seus componentes

108

103-3

Avaliação da forma de gestão

108

305-2

Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da
aquisição de energia

130

301-1

Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume

109

305-3

Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)

130

301-2

Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados

109

301-3

Produtos e suas embalagens recuperados

109

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

132

103-2

Forma de gestão e seus componentes

132

103-3

Avaliação da forma de gestão

132

302-1

Consumo de energia dentro da organização

132

Materiais e embalagens
GRI 103: Forma de
Gestão 2016

Página

103-1

Cuidado e higiene
GRI 103: Forma de
Gestão 2016

Nome

Gestão de residuos

Saúde e segurança no trabalho
GRI 103: Forma de
Gestão 2016

Código

GRI 303: Água e
Efluentes
2018

Emissões
GRI 103: Forma de
Gestão 2016

GRI 305: Emissões
2016

Energia
GRI 103: Forma de
Gestão 2016
GRI 302: Energia 2016
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Categoría de
indicadores

Código

Nome

Página

Suprimento sustentável
103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

138

103-2

Forma de gestão e seus componentes

138

103-3

Avaliação da forma de gestão

138

GRI 204: Práticas
de Compra 2016

204-1

Proporção de gastos com fornecedores locais

139

GRI 414: Avaliação
Social de Fornecedores2016

414-1

Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais

142

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

147

103-2

Forma de gestão e seus componentes

147

103-3

Avaliação da forma de gestão

147

Softys 4

Novos produtos lançados

150

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

154

103-2

Forma de gestão e seus componentes

154

103-3

Avaliação da forma de gestão

154

Softys 5

Projetos de digitalização

155

103-1

Explicação do tópico material e seu Limite

168

103-2

Forma de gestão e seus componentes

168

103-3

Avaliação da forma de gestão

168

205-2

Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção

169

205-3

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

170

GRI 206: Concorrência
Desleal 2016

206-1

Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio

171

GRI 307:
Conformidade
Ambiental2016

307-1

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

171

417-2

Casos de não conformidade em relação a informações e rotulagem de produtos e serviços

171

417-3

Casos de não conformidade em relação a comunicação de marketing

171

419-1

Não conformidade com leis e regulamentos na área socioeconômica

171

GRI 103: Forma de
Gestão 2016

Inovação de produtos
GRI 103: Forma de
Gestão 2016
Indicador Próprio
Digitalização
GRI 103: Forma de
Gestão 2016
Indicador Próprio
Ética e integridade
GRI 103: Forma de
Gestão 2016

GRI 205: Combate
à Corrupção2016

GRI 417: Marketing
e Rotulagem2016
GRI 419: Conformidade Socioeconômica
2016

Planta Caieiras em Softys Brasil
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D E S E N V O LV I M E N T O D E C O N T E Ú D O : K E L L U N
DESENHO GRÁFICO: MANDARINA

Relatório de Sustentabilidade 2019
Uma empresa cmpc.
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