Cultivando um
futuro melhor
Relatório de Sustentabilidade de 2020 – Resumo
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Rumo à segurança
alimentar global
Em meio à pandemia da Covid-19, o papel dos
setores alimentício e agrícola tornou-se ainda
mais importante. Com a missão de alimentar o
mundo de forma responsável, desempenhamos
nosso papel no apoio à segurança alimentar,
mantendo nossos colaboradores e produtos
seguros, e cumprindo nossos compromissos
de sustentabilidade.
Nesta nova realidade, a necessidade de transformar o nosso sistema alimentar global
continua mais importante do que nunca. À medida que intensificamos a produção
agrícola para alimentar a população em crescimento, também precisamos proteger
o clima, promover a biodiversidade e defender os recursos naturais. Continuamos
a trabalhar com os nossos parceiros para promover práticas agrícolas mais
sustentáveis e cultivar um futuro melhor.

A nossa missão:

Os nossos valores:

Ter um efeito positivo e sustentável
sobre nossos colaboradores,
investidores, agricultores, clientes,
parceiros e nas comunidades em
em que operamos.

Integridade, inclusão,
inovação e sustentabilidade.
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responsabilidade
Cuidando das nossas pessoas
Gerenciando nosso impacto ambiental
Construindo comunidades fortes
Defendendo os padrões

Mantendo nossas cadeias
de fornecimento em
movimento
Estamos vivendo tempos
extraordinários. Em 2020, a
humanidade enfrentou incertezas
sem precedentes e impactos
incalculáveis na saúde e na economia.
Ao longo do ano, a primeira e mais
importante prioridade da COFCO
International era manter a segurança
dos nossos colaboradores. Isso
significava transformar a maneira
como operamos no campo e agir
decisivamente com nossos
colaboradores e parceiros para
promover a segurança alimentar
global, manter nossas pessoas
seguras e ajudar a proteger nossas
comunidades.

A pandemia da Covid-19 também destacou a
necessidade urgente de criar resiliência em
nosso sistema de alimentos e mudar nosso
relacionamento com a natureza. Nossa
estratégia de sustentabilidade – Atendendo à
demanda do amanhã – é o veículo por meio
do qual direcionamos a mudança em nossas
cadeias de negócios e de fornecimento e
criamos valor para nossas partes interessadas.
Este trabalho está diretamente alinhado
com os princípios do Pacto Global da ONU
e apoia a visão de desenvolvimento sustentável
da ONU para 2030.
Em 2020, continuamos a trabalhar em estreita
colaboração com os parceiros para obter mais
informações sobre os riscos socioambientais
nas nossas cadeias de abastecimento.
Em particular, o Brasil está pronto para ganhar
mais importância como um país fornecedor
para nossos negócios e continua a ser o foco
principal dos nossos programas de
sustentabilidade.
Continuamos a avançar na rastreabilidade
– um pré-requisito fundamental para
commodities livres de desmatamento e
conversão, e tenho orgulho de termos
alcançado com sucesso todas as metas
de rastreabilidade e de ESG para nosso
empréstimo de US$ 2,3 bilhões vinculado à
sustentabilidade, um mecanismo importante
de financiamento. Em particular, mapeamos e
avaliamos 4,8 milhões de hectares de fazendas
de soja na América Latina quanto a riscos
socioambientais em 2020.
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Em nossos produtos, continuamos a progredir.
Para ajudar a preservar a biodiversidade em
nossas fazendas de cana-de-açúcar,
plantamos 243.655 mudas, além de nossos
esforços contínuos de controle biológico de
pragas. Enquanto isso, nos juntamos ao
Consórcio Cerrado das Águas para ajudar a
preservar os sistemas de água e construir um
futuro próspero para o café. Em 2020, 27% do
nosso volume total de vendas de café foi
certificado ou verificado como sustentável.
Nossas emissões de gases do efeito estufa
diminuíram em relação ao ano anterior, em
grande parte devido à nossa transição
gradual para a energia limpa. Cerca de 88%
de nossas necessidades globais de energia
foram atendidas por energias renováveis.
A intensidade de carbono de nossas operações
também melhorou por meio do aumento da
eficiência energética e do processamento de
volumes maiores. Reduzir o nosso consumo
de água é um foco contínuo, inclusive por meio
da implementação de um sistema de água de
circuito fechado em nossa refinaria na Índia.
Nossos esforços serão posteriormente
informados por meio de uma avaliação
detalhada dos riscos hídricos vinculados às
nossas instalações industriais.
Para apoiar nossas comunidades locais em
meio à pandemia, fornecemos itens de
proteção e equipamentos médicos e
oferecemos apoio a treinamento vital na
Argentina para médicos em transição para
o tratamento de pacientes da Covid-19 em
terapia intensiva.

Nossa estratégia de
sustentabilidade – Atendendo
à demanda do amanhã –
é o veículo por meio do
qual direcionamos a
mudança em nossas cadeias
de negócios e de
abastecimento e criamos valor
para nossas partes
interessadas”.
Por fim, eu gostaria de agradecer a todos os
nossos colaboradores e parceiros por sua
coragem e dedicação em 2020. Sua segurança
e bem-estar continuarão sendo nossa principal
preocupação em 2021. Enquanto olhamos para
o futuro das próximas conferências sobre
biodiversidade e clima da ONU na China e no
Reino Unido, vamos nos reunir para definir os
passos importantes que devem ser dados para
colocar o nosso mundo rumo a um futuro mais
sustentável.

David Dong

CEO da COFCO International

Somos a COFCO
International
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A COFCO International é uma
organização global de
agronegócios comprometida
com a alimentação do mundo
de maneira responsável.
Com 11.709 colaboradores em 36 países, somos
especializados em fornecimento, armazenamento,
processamento, comercialização e transporte de
grandes volumes de produtos, incluindo grãos,
oleaginosas, açúcar, café e algodão. Em 2020,
negociamos mais de 131 milhões de toneladas de
produtos, atingindo receitas de US$ 33 bilhões.

Armazéns

Unidades de
processa- Portos
mento

APAC

1

1

EMEA

13

2

4

América Latina

37

8

8

América do
Norte

3

3

Nossos investidores:

US$ 33 bilhões
em receitas

131 milhões

de toneladas em
produtos movimentados

33 milhões

de toneladas de
capacidade portuária

11.709

colaboradores

36

países

2,3 milhões

de toneladas de capacidade
de armazenagem

26 milhões

de toneladas de capacidade
de processamento

Nosso papel no sistema
alimentar mundial
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A COFCO International fornece produtos agrícolas por meio de cadeias de abastecimento
globais altamente complexas. Procuramos satisfazer a crescente procura de alimentos de forma
eficaz, otimizando a nossa abordagem em meio à incerteza política e econômica, às mudanças
climáticas, às flutuações de rendimento de colheita e à volatilidade dos preços das matériasprimas. Para criar um sistema alimentar global mais resiliente, colaboramos com todas as partes
interessadas para ajudar a cultivar um futuro melhor.

...e a demanda

Conectando a oferta...
Nossa pegada na cadeia de valor

Insumos
agrícolas

Apoiamos fornecedores
de insumos agrícolas
para estimular a
fabricação de produtos
mais ecoeficientes que
aumentem a
produtividade e
maximizem a eficiência
de nutrientes e uso da
água, ao passo que
minimizem o impacto
negativo sobre o meio
ambiente e as
comunidades.

Produção

Operamos mais de
220.000 hectares
de plantações de
cana-de-açúcar no
estado de São Paulo,
como grande produtor
de açúcar, etanol e
bioenergia no Brasil.

Estamos melhorando as
práticas no nível
agrícola, optando por
controles de pragas e
fertilizantes orgânicos,
monitorando a flora e a
fauna e conservando a
vegetação nativa em
torno de nossas
plantações.

Fornecimento

Para fortalecer
nossas relações diretas
com os agricultores,
compramos produtos
de agricultores,
cooperativas e terceiros,
em todos os principais
países produtores.

Exigimos que todos os
nossos fornecedores
sigam padrões de
sustentabilidade
consistentes. Avaliamos
o desempenho do
fornecedor, com
foco em nossos
fornecedores mais
estratégicos e aqueles
com maior exposição a
riscos. Também
estamos investindo
na capacitação de
agricultores para apoiar
a melhoria contínua.

Armazenamento

Processamento

Nossos locais de
armazenamento
mantêm a qualidade do
produto e os padrões de
saúde e segurança
consistentes em todo o
mundo, de acordo com
nossas políticas
corporativas e requisitos
legislativos.

Inovamos para reduzir
nosso uso de energia e
água, criar valor a partir
de subprodutos e
resíduos industriais e
aumentar nosso uso
de energia renovável.
Todas as nossas
instalações
implementaram um
sistema consistente
de gerenciamento
ambiental, saúde e
segurança com base
em padrões
internacionais.

Antes do processamento
ou da entrega,
armazenamos produtos
agrícolas em depósitos e
silos em locais
estratégicos em todo o
mundo, operados pela
COFCO International ou
por terceiros.

Processamos commodities agrícolas para
mercados locais e
globais em nossas
refinarias e unidades de
esmagamento na América do Sul, Europa, Ásia
e África, com foco
especial no mercado
asiático em rápida
expansão.

Comercialização

Transporte e
distribuição

Monitoramos as
tendências globais de
oferta e demanda,
melhoramos nossa
agilidade para garantir
respostas oportunas à
escassez do mercado
onde existe demanda,
facilitando o fluxo de
produtos dentro e fora
do país.

Para ajudar a reduzir
pela metade as
emissões de carbono
da indústria naval até
2050, estamos tomando
medidas para rastrear
as emissões de carbono
dos nossos navios
fretados e melhorar o
combustível, a energia e
a eficiência de custos da
nossa frota.

Como uma organização
multinacional,
comercializamos
commodities agrícolas
em escala por meio de
várias plataformas
comerciais.

Otimização do nosso impacto

Transportamos a maior
parte de nossos
produtos pelo mar,
aproveitando nossa
sofisticada rede de
logística marítima global
e nossa grande frota
moderna e fornecemos
serviços de frete para
clientes industriais.

Varejo e marketing

Colaboramos com os
clientes do varejo para
atender à demanda dos
consumidores por
produtos mais
sustentáveis e melhorar
a transparência e a
resiliência das cadeias
de fornecimento
agrícolas.

Consumo

Juntamente com nossos
parceiros da cadeia de
fornecimento, apoiamos
os consumidores na
decisão por compra
responsável por meio
de certificações de
sustentabilidade e
transparência a
aprimorada da cadeia
de fornecimento.

Atendendo à demanda
do amanhã
Nossa estratégia de sustentabilidade
se concentra em 12 temas que mais
importam para nossos negócios e
partes interessadas. Alcançar
progressos nestas questões reforçará
o nosso negócio, apoiará a nossa
ambição de ajudar a alimentar o
mundo de forma responsável e
contribuirá para as metas de
Desenvolvimento Sustentável da
ONU para 2030.
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Nossos objetivos estratégicos
	Conectando a
oferta e a
demanda com
responsabilidade

	Cuidando das
nossas pessoas

	Gerenciando
nosso impacto
ambiental

	Construindo
comunidades
fortes

	Defendendo
os padrões

Rumo a uma gestão eficiente,
sustentável e de baixo carbono
da cadeia de fornecimento,
inovando para aumentar a
produtividade agrícola,
construir resiliência climática e
promover a biodiversidade.

Respeitar direitos humanos e
laborais, proporcionar um
ambiente de trabalho seguro,
saudável e inclusivo, ajudando
nossos colaboradores a atingir
seu potencial.

Avançar na eficiência dos
recursos, reduzindo as
emissões de carbono e
gerando valor a partir de
resíduos.

Melhorar os meios de
produção dos agricultores e
criar um impacto positivo nas
pessoas e no ambiente das
comunidades onde
trabalhamos e vivemos.

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

Asseguramos um foco consistente na ação
climática e na conservação da biodiversidade
em todas as nossas atividades, enquanto nos
concentramos em quatro áreas prioritárias
onde nos preparamos para causar maior
impacto: tomar medidas para uma agricultura
sustentável, promover o respeito pelos direitos
humanos, manter nossos colaboradores
seguros e melhorar a vida e os meios de
produção das comunidades onde atuamos.

– Prioridade: Fornecimento
agrícola sustentável
– Inovação agrícola
– Produção agrícola
responsável

Em 2020, continuamos a desenvolver políticas
sólidas e a definir metas concretas nos cinco
pilares de nossa estratégia para ajudar a
orientar nosso progresso rumo a 2030.
Enquanto monitorarmos nosso desempenho,
revisaremos regularmente nossa estratégia à
medida que avançarmos para o cumprimento
de nossa missão.

– Código de Conduta do
Fornecedor
– Política de Fornecimento
Sustentável de Soja
– Política de Fornecimento
Sustentável de Óleo de Palma
– Padrão de Soja Livre de
Conversão (2021)

– Política de Saúde e
Segurança Ocupacionais
– Política de Direitos Humanos
e Trabalhistas
– Política de Igualdade de
Oportunidades
– Política de Treinamento e
Desenvolvimento

Metas
– Rastreabilidade total das
fazendas de fornecedores
diretos de soja brasileira
até 2023
– 85% das fazendas
fornecedoras diretas na
região do MATOPIBA (Brasil),
com avaliação ambiental e
social até 2021
– Avaliação de todos os
fornecedores diretos de óleo
de palma até 2020
– Rastreabilidade total das
usinas fornecedoras de óleo
de palma até 2021

Metas
– Nenhum acidente fatal
envolvendo colaboradores e/
ou prestadores de serviços
– Índice de segurança para
colaboradores e
subcontratados ≤1,5
– 2% do tempo de trabalho dos
colaboradores dedicado ao
treinamento de Saúde,
Segurança e Meio-Ambiente
– 1,5% do tempo de trabalho
de subcontratados dedicado
ao treinamento de Saúde,
Segurança e Meio-Ambiente

Nossos temas materiais
– Prioridade: Respeito pelos
direitos humanos e
trabalhistas
– Prioridade: Saúde e segurança
ocupacionais
– Atração de talentos e
retenção de pessoal

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

– Prioridade: Engajamento com
a comunidade

– Boas práticas de governança
e conformidade
– Segurança e qualidade dos
produtos

Nossas políticas e metas prioritárias
– Política Ambiental
Metas
– Reduzir o índice de
intensidade de água em 10%
até 2025

– Política de Engajamento das
Partes Interessadas
– Política de Aquisição e
Arrendamento Responsáveis
de Terras
– Política de Investimento na
Comunidade
Metas
– Plano de Engajamento com
as Partes Interessadas e
diálogo social em todas as
operações de alto impacto
sobre a comunidade até 2021
– Conduzir a avaliação de
impactos socioambientais
antes da construção e
aquisição de novas
instalações

– Código de Conduta
– Política de Segurança dos
Alimentos para Animais e
para Consumo Humano
– Política Antissuborno e
Anticorrupção
– Política de Combate à
Lavagem de Dinheiro
– Política de Presentes e
Entretenimento
Metas
– Nenhum incidente de
segurança relacionado a
alimentos para animais ou
consumo humano
– 100% de resolução de
reclamações recebidas por
meio de nossa Linha Direta
de Integridade

Destaques de 2020
Conectando a oferta
e a demanda com
responsabilidade

Mais de
295.000

CBios emitidos por
nossas 5 instalações
industriais sob o
programa RenovaBio.

Metas de
rastreabilidade

Alcançamos nossas metas de
rastreabilidade de óleo de palma e
soja sob o empréstimo vinculado à
sustentabilidade.

27%

do volume total de vendas de café
certificado ou verificado como
sustentável.

Cuidando das
nossas pessoas

Introduzimos um novo Padrão de
Soja para nos ajudar a atender à
demanda do mercado por soja livre
de conversão de vegetação nativa.

Gerenciando nosso
impacto ambiental

4%
Desenvolvemos uma rigorosa
política de resposta à Covid-19,
apoiada pela nossa iniciativa global
“Fique seguro, fique conectado” de
engajamento dos colaboradores.

55.650

máscaras e kits de alimentos
fornecidos aos caminhoneiros
no Brasil.

de redução na intensidade de
carbono de nossas operações por
meio do aumento do uso de energia
renovável.

Construindo
comunidades fortes

Mais de 30.000
pessoas beneficiadas por meio
de nossas ações de apoio à
comunidade.

88%

caminhões desinfectados por dia em
cada fábrica da Argentina.

Linha Direta de
Integridade

Melhoramos nossa Linha Direta de
Integridade, por meio da qual as
partes interessadas podem relatar
reclamações confidencialmente para
análise por nosso comitê dedicado.

113

locais cobertos por nossa rede
global de Embaixadores de
Sustentabilidade que estão
envolvidos na criação de mudanças
positivas localmente.

Começamos a agir para abordar as
conclusões de nossa avaliação
global de impacto sobre os direitos
humanos.

Defendendo
os padrões

de nossas necessidades globais de
energia foram atendidas por energia
renovável.

Até 700

Direitos humanos
Soja sustentável
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Continuamos a apoiar a Getting to
Zero Coalition para descarbonizar o
transporte marítimo e aderimos ao
Sea Cargo Charter para conduzir a
padronização no reporte de
emissões.

Riscos hídricos

Realizamos uma avaliação
aprofundada dos riscos hídricos em
nossas instalações industriais.

Covid-19

Apoiamos comunidades e hospitais
com suprimentos médicos vitais.

59

dias em média para encerramento
de casos reportados por nossa
Linha Direta de Integridade.

Zero

incidentes de segurança de
alimentos que resultem em multas,
penalidades ou advertências.
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Conectando a oferta e a
demanda com
responsabilidade

Soja

Atender à demanda do mercado por
soja sem conversão

Para atender à crescente demanda por produtos de forma
sustentável, trabalhamos em estreita colaboração com
nossos fornecedores para aumentar a produtividade e, ao
mesmo tempo, melhorar os padrões sociais e ambientais em
nossa cadeia de fornecimento. Procuramos construir
relações mais diretas com os agricultores e ajudar a
melhorar seus meios de subsistência.

Para nos ajudar a atender às demandas do
mercado de soja livre de conversão de
vegetação nativa, introduzimos o Padrão
Internacional de Soja Livre de Conversão da
COFCO International.

Rumo ao biodiesel sustentável

A COFCO International tem o
compromisso de fornecer soja de
forma responsável e responder às
preocupações das partes interessadas,
à medida que expandimos nossas
operações de soja para atender à
demanda.

Nossa contribuição mais ampla
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
2

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

8

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

12

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

13

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

Padrões de Desempenho da IFC

15

VIDA
TERRESTRE

17

PARCERIAS
E MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

na Amazônia e no Cerrado em 2019. Este
esforço faz parte da nossa colaboração com a
The Nature Conservancy e o WWF, por meio
da iniciativa Collaboration for Forests and
Agriculture (CFA). Identificamos 10 e 13
municípios de alto risco na Amazônia e no
Cerrado, respectivamente, que priorizamos
para o engajamento de fornecedores.

Estamos colaborando em toda a nossa cadeia
de valor para criar mudanças sistêmicas e
desenvolver a capacidade dos agricultores de
adotar práticas sustentáveis e resistentes ao
clima. Nossa Política de Fornecimento
Sustentável de Soja define os requisitos para
fornecedores de soja em questões que vão
desde a conservação de habitats naturais até
a proteção dos povos indígenas e dos direitos
humanos, e ajuda a gerenciar o risco em
nossa cadeia de fornecimento.
Também temos um grande foco na
rastreabilidade como um mecanismo para
identificar riscos sociais e ambientais urgentes
em nossa cadeia de fornecimento. Nosso
objetivo é obter total rastreabilidade no Brasil
das fazendas das quais nós compramos
diretamente até 2023.

Aprofundar nossa visão dos riscos
ambientais e sociais

Em 2020, continuamos verificando a
conformidade dos fornecedores com nossa
política e aprofundando nossa visão dos
riscos sociais e ambientais em nossa cadeia
de fornecimento de soja brasileira, com base
na extensa avaliação de risco que começamos

Em 2020, mapeamos mais de 2 milhões de
hectares de fazendas de soja para confirmar
sua conformidade com as exigências do
2BSvs na Argentina, Paraguai e Uruguai,
possibilitando a produção de cerca de 47.000
toneladas de biodiesel sob este esquema.
Também produzimos 83.000 toneladas de
biodiesel a partir de soja originada de
fazendas de acordo com as exigências
do programa RenovaBio.

Colaborar para a mudança

Trabalhando com a International Finance
Corporation (IFC), membro do Grupo Banco
Mundial, estamos tomando medidas para
desenvolver uma cadeia de fornecimento de
soja mais rastreável e sustentável na região do
MATOPIBA, no Brasil. Em 2020, mapeamos e
analisamos 357 fazendas fornecedoras que
cobrem quase 428.000 hectares. Continuamos
também a participar no Soft Commodities
Forum (SCF) para ajudar a eliminar a conversão
de vegetação nativa nas cadeias de
fornecimento de soja do Cerrado da nossa
indústria. Em 2020, atingimos a meta do grupo
de 100% de rastreabilidade em todos os 25
municípios prioritários com antecedência e
concluímos a análise de risco social e
ambiental em fazendas fornecedoras.

130.000
toneladas de biodiesel
certificado produzido na
Argentina e no Brasil.
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Cana-deaçúcar
A COFCO International está entre os
cinco maiores comerciantes de
açúcar do mundo e é um dos maiores
produtores de açúcar e etanol do
Brasil, onde administramos nossas
próprias plantações e usinas de
açúcar.
Com o controle direto sobre a produção,
temos uma oportunidade real de melhorar
continuamente nossas práticas agrícolas.
Continuamos também a melhorar a saúde do
solo, a proteger os polinizadores e a investir
em soluções tecnológicas.

Conhecendo detalhadamente as
fazendas de cana-de-açúcar e
protegendo a biodiversidade
Em 2020, mapeamos 130.000 hectares de
canaviais e 65.000 hectares de árvores e
nascentes. Além de melhorar a eficiência das
colheitadeiras e aumentar a produtividade
operacional, isso nos permite identificar e
abordar ocorrências de desmatamento. Além
disso, usamos drones para monitorar a
mudança do uso da terra em torno das
plantações de cana-de-açúcar de nossos
fornecedores. Monitoramos a flora e a fauna,
cobrindo mais de 5.450 hectares ao redor de
nossas quatro plantações, em conformidade
com nosso Procedimento de Conservação da
Biodiversidade e as exigências da CETESB
(Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo) e tomamos medidas para proteger a
vida selvagem e os habitats naturais. Além

disso, em 2020, plantamos 243.655 mudas
em nossa área de conservação dedicada de
850 hectares.

Aproveitamento de métodos naturais
para melhorar a produtividade
Em 2020, continuamos a buscar métodos
biológicos de controle de pragas em nossas
fazendas de cana-de-açúcar para ajudar a
proteger os polinizadores, melhorar a saúde
do solo e preservar o equilíbrio ecológico
local, incluindo o uso de predadores naturais
em vez de pesticidas sintéticos. Por exemplo,
nossa equipe de pesquisa está estudando o
efeito da colocação de fungos e bactérias no
solo durante a época de semeadura para
ajudar a controlar pragas, como a broca-dacana-de-açúcar ou os nematoides. Da mesma
forma, está explorando o impacto da liberação
de vespas para eliminar as lagartas e o uso de
resíduos orgânicos como fertilizantes, em vez
de produtos químicos convencionais.

Café

2020

Nossa usina de açúcar em
Potirendaba (Brasil) foi
premiada como uma das mais
produtivas da região pelo
Grupo Idea, especialista
agroindustrial.

Reduzir o impacto de carbono da produção
de café é um foco importante e crescente,
e em 2020 realizamos um exercício para
calcular as emissões do café que fornecemos
de cinco fazendas de café brasileiras, do
campo ao porto de destino, incluindo nossa
própria unidade de café em Alfenas. Em geral,
as maiores emissões são produzidas no nível
agrícola, onde colaboraremos com os
fornecedores para ajudar os agricultores
a adotarem boas práticas.

Proteção dos sistemas hídricos no
Cerrado

A proteção do bioma Cerrado no Brasil é
fundamental para a conservação de sistemas
de água tanto para a produção de café quanto
para o abastecimento de água no Brasil.
Para ajudar a proteger a água no estado de
Minas Gerais, aderimos ao Consórcio Cerrado
das Águas, fornecendo apoio financeiro,
participando de seu conselho consultivo,
envolvendo partes interessadas e ajudando
a desenvolver fluxos de financiamento
sustentáveis. Após uma fase piloto bem
sucedida em 2020, o projeto procurará
expandir para mais seis bacias hidrográficas
no próximo ano.

Engajando fornecedores,
colaboradores e comunidades
Para ajudar a envolver as principais partes
interessadas na proteção do meio ambiente e
a biodiversidade, em 2020 desenvolvemos
cartilhas exclusivas para fornecedores e
famílias de colaboradores. Isso é
complementado pelo nosso treinamento
ambiental anual para colaboradores e os
cursos de conservação do solo que
oferecemos a fornecedores e colaboradores,
em parceria com a Universidade de Rio Preto,
como parte de nossos esforços contínuos
para elevar os padrões sociais, ambientais e
de segurança dos fornecedores.

Redução das emissões de carbono
na produção de café

Em 2020, nos adaptamos
rapidamente para ajudar a garantir
um fornecimento seguro de café
para nossos clientes, à medida que a
pandemia tornou o ano desafiador
para o café.
Permanecemos firmes em nosso
compromisso de apoiar mais de 4.000
agricultores para melhorar seus meios de
subsistência e construir sua resiliência,
participando de respeitados programas de
certificação de sustentabilidade. Em 2020,
27% do nosso volume total de vendas de café
foi certificado ou verificado como sustentável,
em relação a 23% em 2019.

Óleo de
palma
e algodão
Óleo de palma
Nosso papel no mercado de óleo de palma é
principalmente como negociante, fornecendo para
os mercados da China e Índia. Não operamos
nenhuma plantação ou fábrica de óleo de palma,
operando apenas uma refinaria certificada pela
RSPO em Kandla (Índia). Para ajudar a construir
um setor de óleo de palma mais sustentável, sem
desmatamento, sem expansão de turfas e sem
exploração (NDPE), estamos implementando
nossa Política de Fornecimento Sustentável
de Óleo de Palma, com o objetivo de alcançar
total rastreabilidade para a fábrica até 2021. Em
2020, atingimos 91%, um aumento em relação
aos 86% em 2019. Também publicamos nossa
lista de fábricas de fornecimento de 2020.
Além disso, fortalecemos nossa abordagem ao
óleo de palma sustentável formalizando nosso
plano de implementação de políticas NDPE e
implementando nosso procedimento de

91%

de nosso óleo de palma foi
rastreado até a fábrica, em
comparação com 86% em 2019.

gerenciamento de óleo de palma. Engajamos
nossos fornecedores sobre os requisitos da nossa
política, enquanto todos os nossos fornecedores
diretos formalizaram seu reconhecimento de
nossa política de fornecimento sustentável. Essas
empresas representaram 86,5% de nossos
volumes de óleo de palma
em 2020.
Como membro do Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO), continuamos a apoiar a sua
missão de criar cadeias de abastecimento de
palma rastreáveis, transparentes e sustentáveis. O
volume de óleo de palma certificado pelo RSPO
que fornecemos em 2020 quase dobrou em
comparação com 2019 devido ao aumento da
demanda do mercado. Além disso, participamos
do Palm Oil Collaboration Group (POCG) com
várias partes interessadas. Somos membro do
grupo de trabalho NDPE Implementation
Reporting Framework (NDPE, IRF), que está
desenvolvendo uma abordagem de todo o setor
para medir e relatar a implementação de políticas.

Cuidando das
nossas pessoas
Estamos nos concentrando cada vez mais na
diversidade e na inclusão para atrair e reter
colaboradores talentosos, desenvolver soluções
inovadoras e atingir excelência operacional.
Trabalhamos para permitir que todos os nossos
colaboradores cumpram seu potencial, oferecendo
oportunidades iguais, protegendo seus direitos e
priorizando sua saúde, segurança e bem-estar.

Fornecimento de algodão
A COFCO International está entre os maiores
comerciantes de algodão do mundo e adquire
algodão de países que representam 84% da
produção global. Para atender à crescente
demanda de algodão de forma responsável,
estamos adquirindo uma proporção cada vez
maior de algodão por meio de esquemas de
certificação de sustentabilidade. Estes métodos
buscam desenvolver a capacidade dos
agricultores para adotarem práticas que
promovam o trabalho digno e protejam a
biodiversidade, a saúde do solo e os recursos
hídricos, melhorando ao mesmo tempo os seus
meios de subsistência.

Nossa contribuição mais ampla
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Sustentável das Nações Unidas
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Um local de trabalho
mais seguro
Para manter nossos colaboradores
e parceiros seguros durante a
pandemia da Covid-19, adaptamos
completamente a forma como
atuamos no local de trabalho,
mudando rapidamente para
implementar as diretrizes de saúde
da OMS e as melhores práticas do
setor e desenvolver nossa própria
política rigorosa de resposta à
Covid-19.
Durante a safra de soja e milho na América
Latina, tomamos medidas para proteger
nossos colaboradores e parceiros.
Fornecemos 28.800 máscaras e 26.850 kits
de alimentos aos caminhoneiros no Brasil.
Na Argentina, nossos portos e fábricas
desinfectaram até 700 caminhões por dia
em cada unidade.

Desempenho em saúde e segurança

Talento e crescimento

Taxa de frequência de incidentes com afastamento
(por 200.0001 horas de trabalho)
Colaboradores
2020
2019

0,39

0,27
0,39

2018

Subcontratados
2020

0,26
0,51

2019

0,98

2018

Índice de Segurança2
(por 200.0001 horas de trabalho)
Colaboradores
2020

1,8
1,6

Embora a frequência de incidentes com
afastamento entre os colaboradores tenha
aumentado em 42% no geral, nossa
frequência de incidentes com afastamento
para subcontratados continuou a diminuir
significativamente, com uma redução de 49%
ano a ano, após o aumento do treinamento
em saúde e segurança nos últimos anos. No
entanto, estamos profundamente tristes e
lamentamos informar três mortes envolvendo
três subcontratados que trabalhavam para o
nosso parceiro.

2019

49%

1	200.000 representa o número de horas de 100 colaboradores
trabalhando 40 horas por semana, 50 semanas por ano e
fornece a base padrão para o cálculo das taxas de incidência.
(100 x 40 x 50 = 200.000)
2	Índice de Segurança = (Taxa de frequência de assistência
médica/7,5) + (taxa de frequência de perda de dias total) +
(taxa de severidade/5)

de redução da frequência de
incidentes com afastamento
para subcontratados.

2,4

2018

Subcontratados
2020
2019

1,8
2,4

2018

4,2

Observação: nossos dados de saúde e segurança de
2020 foram verificados pelo Bureau Veritas.

À medida que crescemos como
empresa, nós nos concentramos
no desenvolvimento de nossos
colaboradores, nosso ativo mais
importante.
Para continuar a desenvolver as habilidades e
as capacidades dos nossos colaboradores à
medida que eles trabalhavam remotamente,
mudamos toda a nossa oferta de aprendizado
e desenvolvimento on-line, expandindo nossa
equipe de Recursos Humanos para criar
novos conteúdos e sessões em sala de aula
disponíveis globalmente. Em particular, isso
nos permitiu continuar nosso programa para
jovens graduados. Além disso, capacitamos
ainda mais nossos gerentes para apoiar as
jornadas de desenvolvimento profissional
dos colaboradores.

Diversidade e direitos humanos

Em 2020, juntamente com a BSR,
apresentamos as conclusões de nossa
avaliação de impacto sobre os direitos
humanos aos principais interessados internos.
Com base nestas conclusões, estamos agora
desenvolvendo uma abordagem holística e
mais proativa para defender os direitos das
pessoas e cumprir os Princípios Orientadores
Sobre Negócios e Direitos Humanos da ONU.
Com a maior parte de nossa força de trabalho
no Brasil, em 2020, estabelecemos um
Comitê Internacional de Diversidade da
COFCO no Brasil para promover a inclusão e
reconhecer o valor que a diversidade agrega
ao nosso negócio. Lançado em 2021, o
comitê irá se reunir regularmente e se
concentrará em temas importantes (incluindo
gênero, raça, idade e empoderamento
feminino), com o objetivo de desenvolver e
fortalecer nossas políticas e diretrizes.

Gerenciando nosso
impacto ambiental
Em 2020, empenhamos esforços direcionados
para promover o equilíbrio de gênero no
processo de recrutamento e promoção. A
proporção de colaboradoras no mundo todo
foi de 17%, uma pequena redução em relação
a 2019 (18%). Empoderar as mulheres em
nossa organização continuará sendo uma
área de foco contínuo.

Temos uma força de trabalho global
altamente diversificada. Sendo uma
empresa internacional, esse ativo é uma
parte essencial para o nosso sucesso.

11.709 colaboradores
65 nacionalidades
36 países

Procuramos continuamente melhorar a nossa pegada
ambiental, identificando oportunidades para otimizar nossas
práticas agrícolas, de produção e de logística, com foco
particular na descarbonização das nossas operações, na
transição para energias renováveis, na conservação de
recursos de água e na redução de resíduos.

Onde trabalham nossos colaboradores?
América do Norte 1,6%
Ásia-Pacífico

4,3%

África, Europa e
Oriente Médio 17,7%
América Latina 76,5%

Que tipo de trabalho realizam nossos colaboradores?
Administrativo e
Corporativo
1.957

Comercial e
Trading
Asset e
Operações

Nossa contribuição mais ampla
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Continuamos trabalhando para
reduzir nossas emissões de gases
do efeito estufa (GEE) enquanto
adaptamos nossa capacidade de
produção para atender à demanda
do mercado.
Para maximizar nosso impacto, priorizamos
as áreas que geram as maiores emissões de
carbono em nossas operações globais:
nossas instalações de esmagamento e
processamento. Em 2020, nossas emissões
de GEE diminuíram, principalmente devido
ao aumento do uso de fontes de energia
renováveis. Com energia mais limpa,
melhorias de eficiência e maior escala
operacional, também obtivemos uma redução
de 4% na intensidade de carbono de nossas
operações.
Em geral, 88% de nossas necessidades
globais de energia foram atendidas por
energias renováveis, um aumento de 1%
comparativamente a 2019, amplamente
impulsionado pelo aumento do consumo de
bagaço como combustível em nossas usinas
de açúcar. Enquanto isso, essas usinas
forneceram às redes elétricas locais
723.921 MWh de bioenergia excedente
em 2020, um aumento de 10% em relação
a 2019 (660.994 MWh).
O aumento no número e na distância das
viagens em 2020 resultou no aumento das
emissões de GEE de nossos navios fretados,
que aumentaram para 1.558.433 toneladas de
CO2 eq. A redução da pegada de carbono da
indústria naval deve ser um esforço coletivo.
Já fazemos parte da Getting to Zero Coalition,
trabalhando com navios de emissão zero até
2030 e nos tornamos signatários do Sea
Cargo Charter, um compromisso entre as
indústrias liderado pela IMO de adotar uma
forma consistente e compartilhada de reportar
as emissões de carbono.
2020

2019

2018

Escopo 1
(t CO 2eq)

787.208

792.221

719.523

Escopo 2
(t CO 2eq)

99.115

107.809

86.591

Escopo 3
(t CO 2eq)*

99.887

101.985

98.764

986.209 1.002.015

904.878

Total

Isso inclui energia e emissões de Escopo 3 relacionadas a
combustível.

Indicador de intensidade carbônica
kg CO2eq/tonelada processada
2020
2019
2018

Gerenciamento de resíduos
35,9
37,6
38,3

88%

de nossas necessidades
energéticas globais foram
atendidas por energias
renováveis
Eficiência de recursos
Para otimizar nosso uso de água, gerenciar
nossas águas residuais de forma eficaz e
cumprir as leis locais e nacionais, seguimos
os padrões definidos por nossa Política
Ambiental. Em 2020, usamos 14.373.108
metros cúbicos de água, um aumento de 12%
em relação a 2019, refletindo nossa expansão
na produção industrial. Nossa intensidade de
água permaneceu semelhante a 2019, com
um ligeiro aumento devido à expansão de
nossas operações de grãos e oleaginosas.
Estamos tomando medidas para promover
melhorias, à medida que nos esforçamos para
aumentar a eficiência hídrica global em
10% até 2025 (em comparação com 2019),
inclusive por meio de um sistema hídrico de
circuito fechado na nossa refinaria de Kandla.
Iniciamos uma avaliação aprofundada dos
riscos hídricos associados às nossas
instalações industriais, que representam 98%
da nossa pegada de água, para informar ainda
mais os nossos esforços. Em geral, 73% da
água que descartamos foi aplicada na
irrigação de terras agrícolas.

Em todas as nossas operações globais,
procuramos eliminar a geração de resíduos
evitáveis e gerenciar todos os materiais
residuais de forma responsável. Em 2020,
nossa geração total de resíduos diminuiu de
33.155 para 31.795 toneladas, principalmente
como resultado da redução de resíduos
de processamento e subprodutos. 66% de
todos os nossos resíduos foram reciclados,
reutilizados, compostados ou recuperados,
contra 54% em 2019.

Desempenho hídrico
Intensidade
de água
(m3/tonelada
de produção)
Uso de
água (m3)

2020

2019

2018

0,59

0,58

0,57

14.373.108 12.832.443 11.802.059

Geração de resíduos
2020

2019

2018

Geração
de resíduos
perigosos
(kg/ tonelada
de produção)

0,030

0,029

0,028

Geração de
resíduos não
perigosos
(kg/ tonelada
de produção)

0,564

0,607

0,666

26 — 27

Construindo
comunidades fortes

Melhorando os meios
de subsistência

Ajudamos a fortalecer as comunidades locais, capacitando-as de
forma a adotarem práticas sustentáveis e melhorarem seus meios
de subsistência. Ouvimos as suas necessidades e investimos
diretamente na educação comunitária e na capacitação a fim de
expandir o acesso ao emprego, impulsionar as economias locais e
aumentar a conscientização para a proteção do ambiente local.

Os pequenos agricultores têm
uma importante contribuição
para as cadeias globais de
fornecimento de alimentos e
agricultura, mas muitas vezes
vivem em comunidades que
não têm acesso amplo ao
conhecimento, habilidades
e recursos para aumentar a
produtividade e melhorar seus
meios de subsistência.
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Embora tenhamos adquirido produtos apenas
de uma minoria de pequenos proprietários,
estamos empenhados em estabelecer parcerias
com várias partes interessadas para capacitar
os agricultores a adotar práticas sustentáveis.
Em particular, trabalhamos com agências
governamentais, cooperativas agrícolas e
organizações da sociedade civil para capacitar
agricultores, ao mesmo tempo em que reforçamos
a resiliência da cadeia de fornecimento. Para
orientar nossos esforços em relação aos
direitos legais e consuetudinários da terra de
comunidades locais e povos indígenas, contamos
com nossa Política de Aquisição e
Arrendamento Responsáveis de Terras.
Temos o compromisso de ajudar na capacitação
das pessoas que vivem nas áreas onde atuamos,
ajudando a melhorar sua qualidade de vida e,
ao mesmo tempo, garantindo que possamos
empregar pessoas qualificadas de que

Mais de
30.000

pessoas beneficiadas com
nossos programas
comunitários

precisamos para manter nossos negócios em
expansão. Juntamente com o nosso parceiro
de treinamento SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural do Brasil), em 2020,
fornecemos mais de 60 cursos para jovens em
comunidades rurais, treinando cerca de 600
alunos em torno de nossas usinas de açúcar em
Sebastianópolis do Sul, Catanduva e Potirendaba.

Investimento na comunidade
Continuamos a tomar medidas para evitar que a
população local seja afetada negativamente por
nossas operações, conduzindo diálogos sociais
para identificar riscos e desenvolver planos de
envolvimento das partes interessadas para
cada local de alto risco. Também buscamos
oportunidades para apoiar a educação, o
treinamento de habilidades e a saúde e aumentar
a conscientização sobre questões ambientais em
nossas comunidades locais. Em 2020, nossos
programas comunitários beneficiaram mais de
30.000 pessoas em todo o mundo, um aumento
de 17% em relação ao ano anterior, refletindo
nosso investimento significativo no apoio às
comunidades afetadas pela pandemia.
Mais importante ainda, impulsionamos nosso
programa de voluntariado corporativo no Brasil,
com 586 voluntários engajados em boas ações,
alcançando 20.114 pessoas e triplicando o
número de beneficiários, ano a ano. Para envolver
ainda mais nossos colaboradores na criação de
mudanças positivas, em 2020 lançamos uma
rede global de 189 Embaixadores de
Sustentabilidade em 113 locais.

Defendendo
os padrões

Estudo de caso

Garantir uma governança sólida e transparente
e gerenciar os riscos de maneira eficaz significa
manter padrões e comportamentos globalmente
consistentes. Isso também nos permite responder
às expectativas das partes interessadas.
Integramos nossos valores e compromissos
de sustentabilidade à maneira como fazemos
negócios e cumprimos todas as leis e
regulamentos relevantes para alcançar a
segurança e a qualidade do produto.

Nossa contribuição mais ampla
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
2

Apoio ao treinamento médico na Argentina
Reconhecendo a necessidade de médicos
e enfermeiros realizarem treinamento vital
para apoiar pacientes com Covid-19 em
terapia intensiva, financiamos cursos de
treinamento na Argentina fornecidos pela
organização sem fins lucrativos Fundación
Trauma.

A doação permitiu o fornecimento de mais
1.000 cursos de treinamento para
profissionais médicos da linha de frente em
hospitais próximos às nossas operações,
direcionando o apoio para os mais
vulneráveis.
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Movidos pelos nossos
valores
Parcerias

Temos padrões rigorosos de
comportamento estabelecidos
para todos os nossos
colaboradores e parceiros.
Nosso Código de Conduta reflete nossos valores
fundamentais de integridade, inclusão, inovação e
sustentabilidade, e nosso compromisso com os
princípios fundamentais do Pacto Global da ONU.
Em 2020, lançamos um módulo de treinamento
online para os colaboradores sobre os princípios
fundamentais do nosso Código, oferecendo 6.786
sessões de treinamento. O Código também
fornece a base para nosso Código de Conduta
do Fornecedor, que esclarece nossos requisitos
éticos, sociais e ambientais para fornecedores e
parceiros de negócios. Estamos adotando uma
abordagem estratégica e baseada em risco
para monitorar a conformidade, a fim de elevar
continuamente os padrões em nossa cadeia de
fornecimento.

Linha Direta de Integridade: nosso
mecanismo global de reclamações
Para manter uma comunicação aberta e honesta
e ajudar a garantir a conformidade com nosso
Código de Conduta, temos um mecanismo global
de reclamações em vigor: nossa Linha Direta de
Integridade. Através dela, os colaboradores e as
partes interessadas externas podem compartilhar
quaisquer preocupações sobre conduta
inadequada ou comportamentos fora de
conformidade de forma confidencial e anônima.
A linha direta está disponível em 13 idiomas e pode
ser acessada por um número de telefone exclusivo
ou canais digitais seguros, hospedados por uma
agência externa especializada em reclamações.

A colaboração é fundamental para resolver os
desafios complexos e inter-relacionados do
clima, da escassez de recursos e da
biodiversidade que nossos negócios e o
setor alimentício enfrentam. Estamos fazendo
parcerias com partes interessadas, incluindo
nossos pares, grupos de trabalho do setor,
organizações com várias partes interessadas e
ONGs para transformar a forma como as safras
são cultivadas e apresentar um impacto positivo
nas pessoas e no ambiente.
A maioria (57) das preocupações recebidas em
2020 através da nossa linha direta estava
relacionada a discriminação e comportamento
insatisfatório. Analisamos todas as preocupações,
realizamos investigações e ações apropriadas e
encerramos 111 até o final do ano, com uma taxa
média de encerramento de caso de 59 dias (em
comparação com 70 dias em 2019). Os casos
restantes estão sendo tratados em 2021. Também
tomamos medidas para melhorar a eficiência e a
visibilidade da linha direta entre nossa força de
trabalho global e para monitorar melhor seu
desempenho.

Boa governança
Nossos CEO e Presidente assumem a
responsabilidade final pela sustentabilidade.
Em um nível operacional, nosso Diretor Global de
Sustentabilidade supervisiona nossa estratégia de
sustentabilidade e gerencia a respectiva equipe,
informando o andamento aos nossos líderes.
A forma como gerenciamos nossos riscos sociais,
ambientais e de governança é avaliada a cada ano
por um especialista independente, Sustainalytics,
ajudando a definir prioridades para melhoria
contínua.

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

Participe do
debate
cofcointernational.com/sustainability
br.cofcointernational.com/#section_sustentabilidade

sustainability@cofcointernational.com

Sede Mundial
Route de Malagnou 101
1224 Chêne-Bougeries
Genebra, Suíça
Tel.: +41 22 528 6888

Tem alguma preocupação? Informe-nos
integrityhotline@cofcointernational.com
cofcointernational.com/integrity-hotline

