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Grãos Sementes 
oleaginosas

Café Algodão Açúcar

Também desempenhamos nosso papel no objetivo global 
de segurança alimentar - só em 2018, comercializamos 
106 milhões de toneladas de produtos agrícolas, ajudando 
a levar alimentos vitais do campo para as famílias. 

APAC 2 1 1

EMEA 10 2 4

Latin 
America 36 8 10

North 
America 2 4

Como uma empresa agrícola mundial, a COFCO 
International fornece, armazena, processa, 
transporta e comercializa grãos, sementes 
oleaginosas, açúcar, café e algodão. Fazendo isso, 
conectamos agricultores a mais de 50 mercados 
consumidores em todo o mundo.

Somos a COFCO International

PortosUnidades de 
processamento

Armazéns

Acionistas da COFCO 
International

10.839 
funcionários

31 
bilhões $
em receitas

106 
milhões
de toneladas de produtos 
movimentados

30 
milhões
de toneladas de 
capacidade portuária



Somos a COFCO International   Armazém 
  Unidade de processamento
  Porto
    Escritório comercial 

Rota comercial

24 milhões
de toneladas de capacidade 
de processamento

2,2 milhões
de toneladas de capacidade 
de armazenagem

10.839 
funcionários

35
países



Em 2050,  
haverá cerca de 
10 bilhões de 
pessoas na Terra

Alimentando o futuro

         Saiba mais no relatório completo:   
www.cofcointernational.com/
sustainability

Isto significa que a demanda por alimentos será 
maior do que nunca, e haverá uma pressão 
sem precedentes sobre os recursos naturais 
e os produtores de alimentos. De acordo com 
a International Finance Corporation, a agricultura 
terá de crescer 70% durante este período para 
satisfazer esta demanda. 

Como podemos alcançar este  
objetivo e simultaneamente proteger 
os recursos naturais, manter a 
estabilidade climática e criar valor 
para todos aqueles que se encontram 
ao longo da cadeia de fornecimento? 

Estas são perguntas desafiadoras.  
E queremos fazer parte da resposta. 
Bem-vindo(a) à versão resumida do Relatório 
de Sustentabilidade 2018. Neste resumo, 
estão as atualizações das cinco prioridades 
estratégicas que orientam nosso crescimento 
sustentável como negócio e, ao mesmo tempo, 
garantem a criação de valor para todas as 
nossas partes interessadas. 

A nossa missão:
Ter um efeito positivo e sustentável 
sobre nossos colaboradores, 
acionistas, agricultores, clientes, 
parceiros e nas comunidades em 
que operamos. 

Os nossos valores: 
Integridade, Inclusão,  
Inovação e Sustentabilidade.

http://www.cofcointernational.com/sustainability
http://www.cofcointernational.com/sustainability
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Olhando para o futuro, 
iremos manter o nosso 
foco na execução de uma 
estratégia de negócio que 
tenha a sustentabilidade 
na sua essência.”
David Dong 
CEO da COFCO International

Trabalhamos lado a 
lado com governos, 
organizações da sociedade 
civil e empresas pares 
construindo juntos o 
caminho para sistemas 
alimentares mais 
resilientes e sustentáveis.” 
Johnny Chi 
Presidente da COFCO International

Progresso em 
parceria
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Enquanto empresa 
internacional em rápido 
crescimento do setor do 
agronegócio, atender à 
crescente demanda por 
alimentos de forma sustentável 
é fundamental para o nosso 
propósito. A sustentabilidade 
é um dos valores fundamentais 
da COFCO International. 
Junto à Integridade, Inclusão 
e Inovação, faz parte da nossa 
cultura, que orienta o dia-a-dia 
de nossas operações e 
comportamentos.

No ano passado, publicamos o nosso primeiro 
relatório de sustentabilidade. Neste segundo 
relatório, temos o prazer de comunicar um 
progresso estável das nossas prioridades e 
de partilhar os nossos esforços conjuntos para 
abordar desafios sistêmicos. Estes desafios 
abrangem pressões sobre os recursos naturais 
e as mudanças climáticas; exploração laboral e 
os direitos humanos – tudo em um contexto de 
crescente demanda por alimentos, mercados 
de produtos agrícolas voláteis e expetativas 
da sociedade quanto a produtos rastreáveis 
e sustentáveis.

Em 2018, trabalhamos lado a lado com 
governos, organizações da sociedade civil 
e empresas pares, para criar sistemas 
alimentares mais resilientes e sustentáveis. 
Enfrentamos desafios de conversão dos solos 
na produção agrícola sob a égide do World 
Business Council for Sustainable Development 
e do Soft Commodities Forum, do Grupo de 
Trabalho do Cerrado no Brasil e da Tropical 
Rainforest Alliance, entre outros. A nível global, 

fizemos parceria com outras empresas do 
agronegócio para digitalizar transações 
pós-venda através da tecnologia Blockchain 
para alcançar operações operações mais 
transparentes e eficientes.

Tomamos medidas adicionais para alcançar 
cadeias de fornecimento sustentáveis. 
Mapeamos os principais riscos sociais e 
ambientais da nossa pegada na cadeia de soja 
no Brasil e também analisamos os riscos em 
mais de 1,1 milhão de hectares de fazendas 
através de mapeamento por satélite, o que 
corresponde a um aumento de 15% em 
relação a 2017. Com relação ao óleo de palma, 
começamos a desenvolver um perfil social e 
ambiental para a nossa cadeia de fornecimento. 
O lançamento de uma linha direta de integridade 
consolidada reforçou ainda mais o nosso 
valor fundamental, tanto dentro como fora da 
COFCO International, enquanto a cooperação 
entre colegas nos ajudou a alcançar um 
desempenho de segurança sem precedentes 
em 2018. Os nossos colaboradores se reuniram 
para treinamento incluindo os temas de inclusão 
e diversidade cultural em 12 países durante 
o ano passado, e as nossas parcerias com 
as comunidades continuaram a melhorar as 
perspectivas para cerca de 16.000 pessoas. 

Podemos estar na fase inicial da nossa jornada 
em sustentabilidade, mas existe um grande 
potencial e a oportunidade de um rápido 
progresso ao trabalhar em equipe – entre nós 
e com parceiros confiáveis. Olhando para 
o futuro, iremos manter o nosso foco na 
execução de uma estratégia de negócio 
que tenha a sustentabilidade na sua essência. 
Agradecemos aos nossos parceiros o seu 
apoio durante o ano de 2018, incluindo os 
nossos clientes e acionistas, particularmente 
a COFCO Corporation e a International Finance 
Corporation, que continuam a confiar em 
nós para crescer de forma sustentável.

Johnny Chi e David Dong 



A nossa pegada na cadeia de valor

Otimização do nosso impacto 

Produção
Somos um dos 
principais produtores 
de cana-de-açúcar. 
Para outros produtos 
agrícolas que não 
produzimos, nos 
esforçamos para 
apoiar a produção 
agrícola sustentável 
sempre que possível.

Fornecimento
Fornecemos 
grãos, sementes 
oleaginosas, açúcar, 
café e algodão 
de pequenos e 
grandes agricultores 
diretamente 
ou através de 
cooperativas e 
terceiros.

Armazenamento
Armazenamos 
produtos agrícolas 
em armazéns e 
silos operados por 
nós ou por terceiros 
antes do comércio 
e da entrega 
posteriores.

Processamento
As nossas fábricas  
dedicadas  
processam  
produtos agrícolas 
em produtos para 
os mercados locais 
e globais.

Garantimos a 
produção sustentável 
da cana-de-açúcar 
nas nossas plantações 
arrendadas. Mais 
amplamente, 
trabalhamos 
com agricultores 
e comunidades 
para maximizar os 
seus produtos e 
rendimentos, ao 
mesmo tempo que 
minimizamos os 
impactos ambientais 
e sociais.

Aplicamos normas 
de fornecimento 
sustentáveis 
para promover 
práticas agrícolas 
responsáveis, 
que permitam a 
produtividade a 
longo prazo e a 
preservação dos 
recursos naturais.

Os nossos locais 
de armazenamento 
cumprem as mais 
elevadas normas 
de segurança 
e qualidade 
dos produtos, 
conforme disposto 
na nossa Política 
de Segurança 
Alimentar.

Nossas unidades 
de processamento 
operam sob um 
sistema empresarial 
de gestão da saúde, 
segurança e meio 
ambiente, em 
conformidade com 
normas internacionais, 
incluindo as normas 
ISO 14001, OHSAS 
18001, os Padrões de 
Desempenho 1 e 2 
da IFC, bem como as 
Diretrizes relativas ao 
Meio Ambiente, Saúde 
e Segurança (EHS) do 
Grupo Banco Mundial.

Conectamos a oferta...

Ao conectar de forma eficiente o fornecimento de produtos agrícolas com a crescente 
demanda de pessoas e da indústria, contribuímos para a segurança alimentar mundial 
e para os meios de subsistência locais. Entretanto, trabalhamos de forma pró-ativa, em 
parceria com produtores e outras partes interessadas, para proteger os recursos naturais 
e as pessoas envolvidas no sistema alimentar. É assim que conduzimos nossos negócios.

Cadeia de valor global

Matérias-
primas 
agrícolas
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A nossa pegada na cadeia de valor

Otimização do nosso impacto 

Comércio
Enquanto empresa 
de comércio 
internacional, 
comercializamos 
produtos em grande 
escala através de 
várias plataformas 
comerciais.

Transporte  
e distribuição
Os nossos serviços 
de transporte 
e distribuição 
asseguram a entrega 
segura e pontual de 
produtos a clientes 
nos mercados de 
importação.

Monitoramos as 
tendências globais 
de oferta e demanda 
para garantir 
respostas pontuais 
às insuficiências do 
mercado onde existe 
demanda, facilitando 
o fluxo de produtos 
a nível nacional e 
internacional.

O transporte marítimo 
é a forma mais eficiente 
de movimentar produtos 
entre vários continentes 
em grande escala. 
A nossa equipe de 
transporte esforça-se 
por melhorar a eficiência 
operacional e reduzir 
a respetiva pegada 
ambiental. Começamos 
a monitorar a pegada 
de carbono de todos 
os navios fretados para 
identificar possibilidades 
de redução de emissões.

...e a demanda

Cadeia de valor global

ConsumoVarejo e 
marketing



Nossos objetivos estratégicos

Nossas políticas

Nossos temas materiais

Código de Conduta do 
Fornecedor
Política de Fornecimento 
Sustentável de Soja

Política de Direitos 
Humanos e Trabalhistas
Política de Saúde e 
Segurança Ocupacional

Fornecimento  
agrícola sustentável
Inovação agrícola
Produção agrícola 
responsável

Respeito pelos direitos 
humanos e trabalhistas
Saúde e segurança 
no trabalho
Atração de talentos e 
retenção de pessoal

Conectando 
a oferta e a 
demanda com 
responsabilidade
Gestão eficiente, res-
ponsável e sustentável 
da cadeia de forneci-
mento e inovação para 
a produtividade agrícola. 

Cuidando das 
nossas pessoas
Respeitar os direitos 
humanos e trabalhistas, 
proporcionar um 
ambiente de trabalho 
seguro e saudável e 
fomentar o crescimento 
pessoal.

A nossa estratégia de 
sustentabilidade, «Atendendo 
à demanda do Amanhã», nos 
ajuda a gerar valor social, 
econômico e ambiental em 
todo o modelo de negócio. 
Baseia-se em 12 temas materiais 
relevantes identificados por 
partes interessadas e abordados 
através de cinco prioridades 
estratégicas, que são também 
os capítulos deste relatório.

O panorama geral
À medida que nos expandimos para novas 
comunidades, países e regiões, temos a 
oportunidade de ter um impacto mais profundo 
em questões globais como a fome, a produção 
e o consumo responsáveis, a saúde, o trabalho 
decente, a inovação e o crescimento 
econômico.
A nossa estratégia reflete a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Os seus 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
abrangem os mais urgentes desafios 
econômicos, sociais e ambientais dos nossos 
dias. Ao alinhar a nossa estratégia de 
sustentabilidade com estes objetivos, 
pretendemos medir e comunicar o nosso 
progresso em termos de sustentabilidade com 
o “panorama geral” em mente. 
Para mais informações sobre nossa governança 
da sustentabilidade, nosso engajamento e 
temas materiais, consulte o relatório completo 
e nossas políticas de sustentabilidade no 
nosso site. 

Atendendo à demanda do amanhã
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Nossos objetivos estratégicos

Nossas políticas

Nossos temas materiais

Código de Conduta
Política para Aquisição 
e Arrendamento 
Responsável de Terras
Política de Segurança 
Alimentar

Política de Engajamento 
das Partes Interessadas
Política de Investimento  
na Comunidade

 Política Ambiental

Boa governança  
e conformidade
Segurança e qualidade 
dos produtos

Engajamento com 
as comunidades

Gestão de água
Gestão de resíduos
Eficiência energética e 
redução de emissões

Construindo 
comunidades 
fortes
Gerar um impacto 
positivo e apoiar os 
meios de subsistência 
nas comunidades onde 
trabalhamos e vivemos.

Gerenciando 
nosso impacto 
ambiental
Procurar obter 
eficiência de recursos 
e minimizar os resíduos  
e as emissões.

Defendendo os 
padrões
Garantir a qualidade 
e a segurança dos 
nossos produtos, 
mantendo uma boa 
governança empresarial 
e conformidade.

Atendendo à demanda do amanhã



Progresso em 2018

1.581
agricultores receberam 
treinamento em produção 
sustentável na Colômbia  
e no Paraguai

Linha Direta de 
Integridade lançada 
para a comunicação 
anônima de 
preocupações e 
reclamações

+ de 329.000
metros cúbicos de água economizados

+ de  
16.000
pessoas beneficiadas 
pelos nossos programas 
comunitários

88%
de consumo global de 
energia a partir de fontes 
renováveis

4.002
produtores de café nos 
nossos programas de 
produção sustentável

66%
de águas residuais tratadas 
reaplicadas em terra agrícola

67%
de funcionários cobertos 
por acordos de negociação 
coletiva

ZERO acidentes 
fatais  de 
funcionários  
e terceiros
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Progresso em 2018

+ de 50

+ de 392.000
horas de treinamento em meio ambiente, saúde e segurança para funcionários e terceiros

apicultores no Brasil 
apoiados pelo nosso 
Projeto Polinizar 

51%
de resíduos reciclados, 
reutilizados ou 
compostados

18%
de redução dos acidentes com perda de 
dias de trabalho pelos funcionários

1,1
milhão de hectares de fazendas de soja 
georreferenciadas para a análise de riscos 
ambientais e sociais

lares, é o equivalente que nossos excedentes 
de bioenergia no Brasil conseguiriam abastecer

330.000



Padrões de Desempenho da IFC

A nossa contribuição mais abrangente
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

Gerimos as nossas cadeias de fornecimento de 
forma eficiente e sustentável, mitigando os riscos 
ambientais e sociais e trabalhando em parceria, 
enquanto inovamos para a produtividade agrícola.

Conectando 
a oferta e a 
demanda com 
responsabilidade

          Saiba mais no relatório completo:   
www.cofcointernational.com/sustainability

http://www.cofcointernational.com/sustainability
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Soja

1 Para fazendas pré-financiadas, representando um 
aumento de 18% em relação ao ano anterior

O entusiasmo da COFCO International 
em trabalhar com a The Nature 
Conservancy e a WWF no sentido 
de conceber uma Política de 
Fornecimento de Soja revisada e 
mais abrangente, que inclui o risco 
de conversão de vegetação nativa no 
Bioma Cerrado, representa uma prática 
vital do setor privado para aumentar a 
segurança alimentar e promover uma 
produção mais sustentável. Através 
de uma abordagem colaborativa, 
esperamos orientar a produção de soja 
em terras já desmatadas e adequadas 
e, portanto, proteger a natureza, ao 
mesmo tempo em que acomodamos 
a expansão da soja para atender à 
demanda global futura, dado que há 
terra suficiente e adequada para isso.”
Rodrigo Spuri
Coordenador de Transformação da Cadeia 
de Soja, The Nature Conservancy Brasil
Edegar de Oliveira Rosa
Gerente do Programa Agricultura e Alimentos, 
WWF Brasil

Identificar pontos críticos  
na cadeia de fornecimento
Para garantir a conformidade do fornecedor com a 
nossa Política de Fornecimento Sustentável de 
Soja, em 2018, utilizamos o mapeamento por 
satélite para detectar riscos ambientais e sociais 
ao longo de 1,1 milhão de hectares de fazendas 
agrícolas no Brasil1. Com o aconselhamento da 
WWF e da The Nature Conservancy, começamos 
a trabalhar na identificação de pontos críticos de 
sustentabilidade na nossa pegada em soja no 
Brasil e faremos o mesmo para a Argentina, o 
Paraguai e o Uruguai. Com base nos resultados, 
iremos rever e atualizar a nossa Política, para 
especificar as expectativas que temos dos 
fornecedores com relação a todo o fornecimento 
de soja na América Latina.
Ação coletiva para além 
da Amazônia
Na qualidade de signatária da Moratória da Soja, 
não compramos soja de áreas da Amazônia 
desmatadas após 2008. Participamos ativamente 
em iniciativas coletivas que abordam outras 
regiões ecologicamente sensíveis, como o Grupo 
de Trabalho do Cerrado, que está explorando 
uma estratégia de “compensação pela 
conservação” para incentivar os agricultores do 
Cerrado à conservação de florestas e outras 
formas de vegetação nativa. Da mesma forma 
com o Soft Commodities Forum do World 
Business Council for Sustainable Development, 
nos comprometemos com uma estrutura comum 
para monitorar o fornecimento de soja em regiões 
de risco elevado de conversão de vegetação 
nativa dentro do Cerrado.
Na América Latina e na Europa, fornecemos 
soja certificada em conformidade com as normas 
2BSvs relativas a emissões de gases de efeito 
de estufa e preservação das terras, e com a 
Certificação Internacional de Sustentabilidade e 
Carbono (ISCC). Através dos nossos parceiros 
locais, também apoiamos diretamente os 
produtores de soja. No Paraguai, por exemplo, 
trabalhamos com a Solidaridad e a Cooperativa 
Colonias Unidas para executar o MejorAgro, um 
programa de capacitação para ajudar os produtores 
de soja a aumentar a produção, protegendo 
simultaneamente a terra e as florestas. Durante o 
ano, 787 agricultores aprenderam com agrônomos 
profissionais em sessões de formação específicas.

1,1
 milhão de hectares  
de fazendas de soja  
geo-mapeadas para  

análise de riscos  
ambientais  
e sociais.



Após receber o apoio do Projeto 
Polinizar da COFCO International, 
a mortalidade da nossa colmeia é 
praticamente zero.”
Altair Baiocchi
Apicultor, Estado de São Paulo, Brasil

Inovação para um cultivo 
mais sustentável
Enquanto um dos maiores produtores de 
açúcar e bioetanol no Brasil, também 
transformamos subprodutos em energia 
para as nossas próprias refinarias de açúcar 
e para redes energéticas locais. Além disso, 
transformamos detritos residuais em fertilizante 
que é aplicado nos campos de cana-de-
açúcar. Em 2018, instalamos unidades de 
mistura de fertilizantes para tornar este 
processo ainda mais eficiente. 

Nas nossas fazendas, foram introduzidas 
soluções inovadoras, como o controle biológico 
de pragas, para reduzir a utilização de pesticidas, 
maximizar a produção e proteger a terra para o 
cultivo a longo prazo. No estado de São Paulo, 
o nosso Projeto Polinizar está trabalhando com 
apicultores vizinhos para minimizar o impacto 
da produção de cana-de-açúcar e proporcionar 
apoio técnico aos apicultores para melhorar a 
produtividade e a qualidade do mel. O programa 
se tornou uma referência para a boa gestão 
do impacto na comunidade na região e a União 
da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) está 
buscando replicar o modelo para todo o estado 
de São Paulo.

Açúcar

Monitorando o 
uso da terra com 
drones
Em 2018, introduzimos 
drones para mapear 
aereamente Áreas de 
Proteção Permanente ou 
reflorestamento. As filmagens 
ajudam os agricultores a 
monitorar melhor a ocupação 
do solo com vegetação nativa 
e a cumprir as normas de 
conservação. 
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Café, óleo 
de palma  
e algodão

Em parceria para  
um café sustentável
Mais de 4.000 produtores fazem agora parte 
dos nossos programas de certificação e 
verificação de café sustentável e continuamos 
a realçar a importância da produção sustentável 
junto aos nossos fornecedores. Em 2018, 
lançamos mais dois programas no Vietnã para 
prestar apoio técnico aos agricultores na 
obtenção da certificação 4C, enquanto na 
Colômbia 794 agricultores da região de Tolima, 
afetada pelo conflito civil participaram em 
sessões de formação ministradas pelos nossos 
agrônomos sobre tópicos que vão desde a 
gestão sustentável de colheitas a práticas 
trabalhistas seguras e equitativas em fazendas. 
Desde 2016, somos parceiros da S&D Coffee 
& Tea e auditamos 1.558 hectares de fazendas 
de café no escopo do programa Raíz 
Sustainability® no Brasil.

Óleo de palma: compreender 
a nossa cadeia de fornecimento
Embora não tenhamos plantações nem fábricas 
de óleo de palma, reconhecemos a nossa 
responsabilidade de promover a produção de 
óleo de palma sustentável através da cadeia 
de valor. Estamos preparando o lançamento 
da nossa Política de Fornecimento de Óleo de 
Palma Sustentável, que irá delinear as nossas 
expectativas para os fornecedores relativamente 
com relação ao desmatamento, turfa, exploração 
trabalhista e rastreabilidade. Ao trabalhar com 
o nosso parceiro, a Proforest, também estamos 
construindo um perfil de sustentabilidade para 
todos os nossos fornecedores diretos e estamos 
rastreando o óleo de palma até o nível da usina. 
Com base nestas informações, realizaremos 
análises ambientais e sociais da nossa base 
de fornecimento e identificaremos potenciais 
pontos críticos para priorizar a implementação 
de políticas. 

Um algodão melhor
Apoiamos as normas da Better Cotton Initiative 
(BCI) para a gestão da cadeia de fornecimento, 
meios de subsistência e produção sustentável. 
Em 2018, fornecemos 12.768 toneladas de 
algodão BCI, em comparação com 4.037 
toneladas em 2017.

Mais de 4.000 produtores de café recebem 
apoio para a obtenção de uma ou mais das 
seguintes certificações ou normas de verificação:



Cuidando  
das nossas 
pessoas
Cuidando de nossas pessoas significa, acima 
de tudo, garantir locais de trabalho seguros 
e saudáveis, permitindo que as pessoas 
cresçam conosco e defendam os seus direitos 
e a igualdade de oportunidades.

A nossa contribuição mais abrangente
Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas

Padrões de 
Desempenho da IFC

         Saiba mais no nosso relatório completo:  
www.cofcointernational.com/sustainability
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Funcionários
2018

2017

2018

2017

Terceiros 0.98

0,39

Taxa de frequência de acidentes 
com dias de trabalho perdidos 
(por cada 200.000 horas de trabalho)

0,98
0,48

0,47

Funcionários
2018

2017

2018

2017

Terceiros

Índice de Segurança1  
(por cada 200.000 horas de trabalho)

2,4
4,7

4,2
3,8

Onde trabalham as nossas pessoas?

América do Norte 2%
 Ásia-Pacífico 4%

17%
 Europa, Médio 

Oriente e África
América 
Central e do Sul 77%

1 Índice de Segurança = (taxa de frequência de Assistência Médica/7,5) +  
(taxa de frequência de Acidentes com Dias de Trabalho Perdidos) + (taxa de Gravidade/5)

Talento e crescimento
Em 2018, realizamos uma revisão estratégica 
dos nossos programas de desenvolvimento 
de funcionários em todos os países, ao 
mesmo tempo que lançamos um programa 
de graduação comercial global para captar 
uma nova geração de talentos e incentivar 
o seu desenvolvimento na organização.

Diversidade e direitos humanos
Com funcionários de 49 nacionalidades,  
temos orgulho da diversidade cultural que os 
nossos colaboradores conferem à COFCO 
International. Com 17% de funcionárias 
mulheres, reconhecemos a necessidade 
de continuar a diminuir o desequilíbrio entre 
homens e mulheres, uma consequência 
histórico-cultural que encontramos em 
trabalhos da indústria de processamento 
agrícola em muitos dos países de origem. 
Para permitir que os nossos funcionários 
e comunidades possam expressar as suas 
preocupações, em 2018 lançámos uma 
Linha Direta de Integridade, gerida de forma 
independente, para abordar de forma sensata 
e confidencial preocupações, práticas irregulares 
ou incumprimentos através de telefone ou 
canais digitais seguros.

Um local de trabalho mais 
seguro em 2018
Em 2018, reduzimos em 18% os acidentes 
com perda de dias de trabalho pelos 
funcionários, com zero acidentes fatais de 
funcionários ou terceiros. Isso reforça o nosso 
abrangente Sistema de Gestão de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, alavancado por 
quase 400.000 horas de treinamento em 
segurança e por programas de cultura segura, 
como o “Eyes on risk” e o “5S”. A nossa 
abordagem de melhoria contínua em 2018 
também incluiu uma avaliação externa da 
segurança nas nossas principais unidades 
de trituração na Argentina e no Brasil. Apesar 
destes esforços, os incidentes de segurança 
com terceiros aumentaram devido ao grande 
volume de trabalhos de construção na Argentina. 
Realizamos uma análise da causa-raíz de 
todos os incidentes que envolveram terceiros 
e continuaremos a melhorar a gestão e 
supervisão do pessoal terceirizado. 

67%
de funcionários  

cobertos por acordos  
de negociação  

coletiva



Gerenciando 
nosso impacto 
ambiental
O sucesso a longo prazo do setor agroindustrial depende 
de uma reserva abundante de recursos naturais e de um 
clima estável. Tal como engajamos os agricultores e os 
nossos parceiros ao longo da cadeia de valor na proteção 
dos ecossistemas, também nos preocupamos em 
preservar os recursos e em mitigar as mudanças 
climáticas nas nossas próprias operações.

Padrões de Desempenho da IFC

A nossa contribuição mais abrangente
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

         Saiba mais no relatório completo:  
www.cofcointernational.com/sustainability
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Emissões de gases de efeito
de estufa em 2018
(tCO2e)

escopo 1 719.523
escopo 2 86.591
escopo 3 98.764

79%

10%
11%

2018

2017

11,8

Retirada de água doce 
 (milhões de metros cúbicos)

12,2

Todos os dados relativos a carbono, energia e água 
são auditados pelo Bureau Veritas Brazil.

Operações com menos 
emissões de carbono
Em 2018, o nosso consumo operacional de 
energia total foi de 51,2 milhões de GJ, 88% 
dos quais com origem nos resíduos de 
biomassa das nossas unidades de trituração e 
de refinarias de açúcar, onde geramos energia 
renovável suficiente para alimentar não só as 
instalações, mas também o equivalente a 
330.000 lares locais através de redes 
energéticas. Em 2018, a intensidade de 
carbono da nossa produção aumentou devido 
a trabalhos de construção na Argentina e a um 
escopo mais amplo de reporte de GEE, que 
passa a incluir a utilização de fertilizantes 
orgânicos. Vamos ampliar ainda mais este 
escopo para o próximo reporte, de forma a 
incluir as emissões das nossas operações de 
transporte. Estamos também implementando 
várias abordagens para aumentar ainda mais 
a eficiência do transporte, desde soluções 
simples, como a otimização da velocidade no 
deslocamento, até inteligência artificial 
sofisticada, para prever a posição das 
embarcações com base em dados históricos. 
Deste modo, podemos planejar melhor, 
otimizar a operação da frota e melhorar a 
eficiência energética e operacional geral. 

Eficiência de recursos
Em 2018, reduzimos a retirada absoluta de 
água doce e a emissão de águas residuais por 
tonelada de produção. A geração de resíduos 
sólidos aumentou ligeiramente devido a um 
aumento dos resíduos não perigosos gerados 
pelos trabalhos de construção. Futuramente, 
iremos melhorar ainda mais os sistemas de 
gestão de resíduos. No geral, 51% de todos 
os resíduos são reutilizados, reciclados ou 
compostados.

66%
das águas residuais  

tratadas são  
reutilizadas para  
irrigar terrenos  

agrícolas

88%
do nosso consumo  

de energia  
provém de fontes  

renováveis



Construindo 
comunidades 
fortes
Nos esforçamos para criar meios de subsistência 
seguros e sustentáveis para todos aqueles que 
trabalham na cadeia de fornecimento agrícola, 
incluindo os agricultores. Ao mesmo tempo, investimos 
mais diretamente no entorno de nossas operações, 
concentrando o nosso investimento comunitário 
na educação, no bem-estar e na gestão ambiental.

A nossa contribuição mais abrangente
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

Padrões de Desempenho da IFC

          Saiba mais no relatório completo:  
www.cofcointernational.com/sustainability
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Nas montanhas da região de Tolima na 
Colômbia, estamos apoiando os produtores 
de café na criação de meios de subsistência, 
após anos de conflitos civis, e na melhoria 
do seu acesso aos mercados internacionais.

Investimento na comunidade
A nossa Política de Investimento na Comunidade 
foca em três prioridades: educação e 
capacitação, bem-estar da comunidade e 
gestão ambiental. Durante o ano de 2018, 
aproximadamente 16.000 pessoas se 
beneficiaram dos nossos programas 
comunitários. Nomeadamente, 2.232 crianças 
em idade escolar e 432 jovens no Brasil, que 
participaram de sessões sobre a importância 
de sistemas alimentares sustentáveis e sobre 
como se tornarem futuros líderes na agricultura. 
Também trabalhamos em estreita colaboração 
com a organização Save the Children na 
Romênia, prestando auxílio a crianças 
desfavorecidas e às respetivas famílias na 
inclusão educativa e na mobilidade social. 

Meios de subsistência sustentáveis
Além de defendermos direitos comunitários 
equitativos à terra e aos recursos naturais, 
trabalhamos com organizações parceiras em 
iniciativas de segurança de meios de subsistência, 
com foco nos pequenos agricultores. Em 2018, 
com a nossa participação no programa Selo 
Combustível Social do Brasil, prestamos 
assistência técnica através de 15 cooperativas 
agrícolas e trabalhamos em conjunto com as 
comunidades Quilombolas para aumentar a 
resiliência econômica, não só, mas também 
no escopo do cultivo de soja, com o cultivo 
de amendoim.

+ de 16.000 
pessoas beneficiadas com 

os nossos programas  
comunitários  
a nível global

O projeto Guardiões do Amanhã foi 
ótimo. Achei que foi uma excelente 
oportunidade para aprender 
sobre a produção alimentar com 
sustentabilidade.”

Gabrielly Barbosa Rodrigues Barros
Estudante com 10 anos, participante do programa



          Find out more in the full report:  
www.cofcointernational.com/sustainability

Defendendo 
os padrões
Criamos valor e levamos em conta os interesses 
das partes interessadas através da conformidade 
com as leis e regulamentos aplicáveis e garantindo 
a qualidade e a segurança dos nossos produtos. 
Defendendo os padrões também significa viver 
nossos valores, ter uma governança transparente 
e uma gestão de riscos astuta.

Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas

Padrões de 
Desempenho da IFC

A nossa contribuição mais abrangente

http://www.cofcointernational.com/sustainability


Movidos pelos nossos valores
Com base nos princípios do Pacto Global 
das Nações Unidas relativos aos direitos 
humanos e trabalhistas, à proteção ambiental 
e anticorrupção, o nosso Código de Conduta 
reflete os valores da COFCO International 
de Integridade, Inclusão, Inovação e 
Sustentabilidade. O Código se aplica a todos 
os funcionários e terceiros, e as mesmas 
expectativas se aplicam à nossa cadeia de 
fornecimento através do Código de Conduta 
do Fornecedor.

Boa governança
A nossa empresa se baseia  em estruturas de 
governança e responsabilização consistentes 
e decisivas. Elas nos ajudam a defender 
uma posição de tolerância zero em relação 
a fraude, suborno e corrupção, promovendo 
simultaneamente comunicações honestas 
e abertas, conforme comprovado pela nossa 
Linha Direta de Integridade, lançada  
em 2018, que fornece um canal para que 
as partes interessadas, internas ou externas 
à COFCO International, possam comunicar 
as suas preocupações.

Parcerias
A colaboração é essencial para melhor 
compreender e abordar de forma sensata 
os inúmeros desafios da sustentabilidade, 
diversos e complexos, que enfrentamos 
enquanto empresa e setor. Continuamos a 
trabalhar com partes interessadas da esfera 
pública, privada e do terceiro setor para criar 
um impacto positivo e de longo prazo.

  Saiba mais no relatório completo:   
www.cofcointernational.com/
sustainability
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sustainability@cofcointernational.com

Sede Mundial
Route de Malagnou 101 
1224 Chêne-Bougeries  
Genebra, Suíça

Tel.: +41 22 528 6888

www.cofcointernational.com/sustainability

Participe 
do debate

   Tem alguma denúncia? Relate-a:  
integrityhotline@cofcointernational.com 
www.cofcointernational.com/integrity-hotline
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