
Nesta ocasião, é com grande 
satisfação que comunicamos o 
árduo trabalho que temos feito 
e que hoje resulta na nossa 
Política de Relacionamento 
com a Comunidade da Softys, 
um documento regional que visa 
a uniformizar a nossa gestão 
social, a fim de continuarmos 
fortalecendo o desenvolvimento 
das comunidades locais, 
conforme com um dos quatro 
pilares de nossa Estratégia de 
Sustentabilidade 2020-2023. 

Na Sofys temos um objetivo 
claro e inspirador: inovar para 
cuidar das pessoas, e somos 
cientes de que esse propósito 
deve abranger o entorno local e as 

comunidades que nos acolhem, 
a partir de operações baseadas 
numa gestão 360 graus. 

Algumas de nossas fábricas 
estão localizadas em áreas rurais 
e remotas; outras, em centros 
urbanos com grande atividade 
comercial e industrial. Contudo, 
em todas elas, mantemos 
o mesmo compromisso: 
trabalhar visando a promover 
o desenvolvimento das 
comunidades que nos acolhem, 
porque é esta perspectiva que 
garante o desenvolvimento 
integral e a sustentabilidade da 
Softys como empresa no longo 
prazo. 

Conheça nossas iniciativas e notícias sobre sustentabilidade
PARCEIROS DAS COMUNIDADES QUE NOS ACOLHEM

UM MELHOR CUIDADO,
PARA UM AMANHÃ MELHOR 

GONZALO 
DARRAIDOU
Gerente Geral
de Softys

“Não podemos ser saudáveis 
em um mundo doente, e as 
organizações não podem 
prosperar em ambientes de 
privação. Este fato nos convida a 
expandir nossa análise e pensar 
em novas oportunidades”.



NOSSO OBJETIVO:

8 países     20 fábricas

Sermos atores-chave para o desenvolvimento das comunidades
que nos acolhem. Porque quando crescemos juntos,

a Softys cresce com você.  

A Política de Relacionamento com a 
Comunidade visa a ser um instrumento 
para mostrar claramente nosso propósito, 
objetivos e compromissos sociais, além de 
destacar nosso papel como atores-chave no 
desenvolvimento da região.

Abragência:



O CAMINHO PERCORRIDO
Para atingir este objetivo, estamos trabalhando

em um roadmap de quatro estágios: 

DIAGNÓSTICO
Diagnósticos e status atual sobre a Gestão 
na Comunidade em 18 fábricas da Softys em 
nível regional. 
Diagnósticos territoriais em 9 fábricas críticas, 
no Chile, Peru, Brasil, Argentina e México.

ESTÁGIO 1
-

-

LINHAS ESTRATÉGICAS 
Elaboração de uma Política de 
Relacionamento com a Comunidade. 
Elaboração de um kit de ferramentas para o 
Relacionamento com a Comunidade. 

ESTÁGIO 2
-

-

GESTÃO
Treinamento de atores-chave nas 
fábricas para aumentar a capacidade dos 
colaboradores em cada território. 
Monitoramento de indicadores de risco 
ociocomunitário e socioambiental.
Ativação do Comitê Regional de 
Relacionamento com a Comunidade.

ESTÁGIO 3
-

-

-

IMPACTO
Definição do programa regional de impacto 
social.
Avaliação do impacto social.
Fortalecimento da governança. 
Aprimoramento contínuo baseados nos 
indicadores críticos. 

ESTÁGIO 4
-

-
-
-

A Política de Relacionamento com a Comunidade é fundamental neste 
processo, pois permite estabelecer um padrão regional em relação à 
nossa gestão social, nomeadamente, a parceria com as comunidades 
e o desenvolvimento local, que será norteado com base em 6 eixos 
principais: 

Convidamos você a conhecer nosso recente trabalho em Lumaco, na 
região da Araucanía. Mediante a iniciativa Softys Water Challenge, 
conseguimos implementar soluções de água potável para mais 
de 40 famílias e 4 centros sociais nesta comunidade, graças ao 
esforço colaborativo das Empresas CMPC.

Cuidamos daqueles que queremos, fazendo aquilo que cuida de 
nós mesmos.

PARCEIROS NO DESENVOLVIMENTO LOCAL
DAS COMUNIDADES QUE NOS ACOLHEM

Vídeo de implementação, Lumaco

https://youtu.be/IaQZK9V9Fac
https://youtu.be/IaQZK9V9Fac
https://youtu.be/97cRQVLBUK8

