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CARTA

Declaração de apoio ao Pacto
H.E. António Guterres
Secretário Geral Nações Unidas
Nova York, NY 10017
EUA

Alicia Romero de Colusi

Estas informações são compartilhadas com nossas equipes de interesse através
de todos os canais de diálogo possíveis, com vistas a que a relação dos
princípios do desenvolvimento sustentável esteja integralizada em toda nossa
cadeia de valor.

Prezado Sr. Secretário Geral,
A BEDSON S.A. confirma mais uma vez seu apoio aos Dez Princípios do Pacto
Mundial das Nações Unidas em matéria de Direitos Humanos, Direitos
Trabalhistas, Proteção ao Meio Ambiente e Combate à Corrupção.

De maneira constante acompanhamos de perto cada ação, avaliamos
resultados e fazemos as alterações necessárias para melhorar os resultados;
assumindo o desafio de pretender fazer novamente parte da Mesa Diretiva da
Rede Local. A Bedson integrou esse órgão colegiado no período 2011-2015.

Esses conceitos foram incorporados a nosso Planejamento anual, e fazem parte
indispensável de nossa maneira de fazer negócios desde o momento da
assinatura de adesão ao Pacto em junho de 2009.

Esta nona apresentação de nossa Comunicação de Progresso é uma
oportunidade para trocar informações, onde poderemos abordar juntos
eventuais fraquezas, do mesmo modo que atentamos nossos pontos fortes: com
clareza e qualidade profissional.

Neste Relatório de Comunicação de Progresso, detalhamos essas ações para
aperfeiçoar de maneira contínua a integração do Pacto Global e seus princípios
em nossa estratégia de negócios, cultura e operações do dia a dia.
Neste quadro e a despeito das dificuldades econômicas financeiras que se
apresentaram em nosso país durante o 2019, continuamos na busca de que
nossos funcionários, fornecedores, clientes e demais atores identificados
dentro e fora de nosso nicho de atuação, fiscalizem as performances que
descrevemos e atendam aos 10 Princípios e metas sustentáveis.

Alicia Romero de Colusi
Presidenta BEDSON S.A
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A EMPRESA
Visando o cuidado fundamental do metabolismo hepático dos animais e da
melhoria dos parâmetros produtivos, a BEDSON S.A. desenvolve seu produto
BEDGEN 40™, uma linha de aditivos alimentares baseados em estratos naturais
com propriedades destoxificantes e hepatoprotetoras. Desenhado para ajudar
aos animais a se recuperar de desafios hepáticos.

BEDSON S.A. é um laboratório que, baseado em pesquisas próprias,
desenvolve, fabrica e comercializa especialidades veterinárias.
Desde sua unidade de produção em Pilar, na província de Buenos Aires,
produz uma linha de produtos que inclui complexos antibióticos, protetores
hepáticos, imunoestimulantes, antipirético e polivitamínicos energizantes.

Também elabora FOSBAC™, sua linha de antibióticos de largo espectro de
propriedades únicas. Desenhado para ajudar aos animais a superar infecções
bacterianas causadas por agentes Gram + y Gram - e micoplasma.

Como empresa pioneira na pesquisa para a indústria veterinária, a BEDSON
S.A. foi o primeiro laboratório, ao nível mundial, em isolar e identificar os
agentes causadores das principais doenças que impactam significativamente
na saúde animal, como a doença de Newcastle, Bronquite infecciosa e o agente
causador da Enterite necrótica. A todo isso, adiciona-se a reidentificação da
estirpe 9R, e o desenvolvimento e fabricação da vacina contra a Tifose Aviaria.

Oitenta e cinco pessoas trabalham a diário em uma unidade de produção modelo
de mais de 3104 m2, construída de conformidade com a legislação argentina e em
atenção a todos os padrões que regem a atividade no país e no exterior.

MODELO DE
INTERNACIONALIZAÇÃO

90% de sua produção é exportada para 50 países da América, Europa,
Oriente Meio e a Ásia, de forma direta e através de distribuidores.
Vantagens competitivas
• Conhecimento prévio das perspectivas de mercado.
• Análise estratégica e planejada da cultura e idiossincrasia do país destinatário.
• Estudo de hábitos de consumo.
• Identificação das necessidades do cliente/produtor.
• Aprendizagem sobre as práticas de negócios no mercado-alvo.
• Avaliação da concorrência.
• Conhecimento do circuito de distribuição.

90% de produção
50países
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EMPRESAS
COLIGADAS
BEDSON S.A. - ARGENTINA - CASA MATRIZ

Sociedades
Operatória de importação e comercialização de nossos produtos:
BEDSON do Caribe S.R.L. - República Dominicana
BEDEMEX S.A. de C.V. - México
BEDSON de Centro-América S.A. – Guatemala
BEDSON - Comércio de Produtos Animais LTDA. - Brasil
BEDSON Espanha S.L. - Espanha (Além disso, tem produção própria,
exporta para diversos destinos e possui um departamento de I+D)
BEDSON Middle East - Líbano
BEDSON Far East SDN. BHD. - Malásia
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PRODUTOS
HEPATOPROTETORES

BEDGEN 40™ SFA
Melhora a capacidade destoxificadora do fígado, em especial, micotoxinas,
metabólitos de fármacos e substâncias nocivas e herbicidas, pesticidas, nitritos,
nitratos ou metais pesados.

BEDGEN 40™ é uma linha de aditivos alimentares a base de estratos naturais
com propriedades destoxificantes e hepatoprotetoras. Desenhado para ajudar
os animais em sua recuperação de desafios hepáticos.

BEDGEN 40™ PREMIX SFA
Modula a atividade hepática, melhorando assim a capacidade destoxificadora,
bem como a habilidade para a produção de bile e metabolizar nutrientes.

BEDGEN 40™ AS PLUS
Criado para modular a atividade hepática, melhorando assim a capacidade de
destoxificação, bem como a produção de bile e a metabolização de nutrientes.
BEDGEN 40™ ST PLUS
É uma combinação sinérgica de hepatoproteção e captação de toxinas para
reduzir o impacto das micotoxinas e melhorar a capacidade destoxificadora do
fígado.
BEDGEN 40™ ST RUMIANTES
Age em diferentes níveis ao longo do sistema digestivo de ruminantes,
acrescentando a capacidade de utilizar nutrientes, e ao mesmo tempo, protege
o dos efeitos das toxinas.
BEDGEN 40™ AQUA
Previne o impacto do fígado gorduroso em peixes e assim manter a integridade
do trato digestivo, favorecendo a absorção de nutrientes.
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ANTIBIÓTICOS
FOSBAC™ é a linha de antibióticos de largo espectro de propriedades únicas.
Desenhada para ajudar os animais a superar infecções bacterianas causadas
por agentes Gram + y Gram - e micoplasma.
FOSBAC™ F 200
Complexo antibiótico de largo espectro concebido para reduzir o dano
causado por infecções bacterianas, de moderadas a severas.
FOSBAC™ PREMIX
Concebido para otimizar a performance econômica dos animais e diminuir a
incidência de doenças.
FOSBAC™ PLUS T
Reduz o dano provocado por micoplasma e infecções severas.
FOSBAC™ PLUS T PREMIX
Otimiza a performance econômica dos animais e a incidência de doenças e
micoplasma.
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SISTEMA DE GESTÃO
Em concordância com os Princípios que governam o negócio, a empresa desenvolveu um Sistema de Gestão (SGB S.A.) que inclui todos os
aspectos relativos à Qualidade, Boas Práticas de Fabricação, Responsabilidade Social, o Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e a
Gestão Energética; tendo o compromisso de atender os requerimentos tanto próprios quanto alheios à empresa.

MELHORIA CONTÍNUA:
A BEDSON S.A. trabalha na melhoria contínua da eficiência de seu Sistema de Gestão, avaliando sua performance, implementando
as ações corretivas necessárias para alcançar as metas propostas e estabelecendo objetivos de melhoria.
REQUERIMENTOS DA LEI:
A BEDSON S.A. atende à legislação e outros requerimentos aplicáveis no seu negócio, operação industrial, os relacionados com a
fabricação de fármacos e aditivos alimentares e com seus aspectos ambientais e perigos para a segurança e saúde ocupacional e
gestão energética.
VALORES:
A BEDSON S.A. se compromete a promover e divulgar os valores da Responsabilidade Social Empresarial entre seus membros,
bem como em todos os grupos de interesse que atinge a organização, através da busca constante de ferramentas para que adotem
sua cultura de RSE, e por consequência disso, foi que se aderiu ao Programa do Pacto Global das Nações Unidas, o qual alinha seu
negócio.
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PREVENÇÃO:
A BEDSON S.A. se compromete a proteger o meio ambiente e prevenir a contaminação cruzada, ambiental, as lesões e doenças
em todas suas atividades. Por esse motivo, são implementadas as melhorias pertinentes e, avaliam-se de maneira antecipada as
potenciais repercussões de todas as atividades e processos que puderem impactar na qualidade dos produtos farmacêuticos e
aditivos alimentares, o meio ambiente, a segurança dos produtos e pessoas, a saúde das pessoas e a gestão energética, de forma
a adotar as ações preventivas requeridas para a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes e o design para
melhorar a performance energética e ambiental.
SATISFAÇÃO DO CLIENTE:
A satisfação do cliente é nossa prioridade. A BEDSON S.A. imprime todos seus esforços em entender as necessidades atuais e
futuras de seus clientes, em conhecer e atender seus requerimentos, de modo a superar suas expectativas. Perante uma queixa
do cliente, originam-se duas linhas de ação: um atendimento imediato e uma eficaz implementação de ações corretivas que
evitem acometer novamente a mesma falha.
PESSOAL:
A BEDSON S.A. aplica os requerimentos do Sistema de Gestão em todos os níveis e atividades da empresa e promove uma cultura
empresarial na qual todo o pessoal compartilha este compromisso.
COMUNICAÇÃO:
A BEDSON S.A. difunde esta política para seu pessoal, fornecedores, empreiteiros e comunidade, visando promover
comportamentos semelhantes.
OBJETIVOS E METAS ENERGÉTICAS:
A BEDSON S.A. estabelece e revisa de maneira periódica os objetivos e metas do sistema energético, visando otimizar o
rendimento energético, levando em conta a aquisição de produtos, serviços e o design para sua melhoria.
A Diretoria da BEDSON S.A. se compromete a alocar os recursos físicos e humanos necessários para implementar e
garantir a eficácia do Sistema de Gestão.
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VENDAS 2019
LA

Toneladas

EMEA
Arábia Saudita
EUA
Espanha
Filipinas
Indonésia
Iraque
Jordânia
Kuwait
Líbano
Malásia
Omã
Paquistão
Palestina
Qatar
România
África do Sul
Tailândia
Taiwan
Vietnã
EMEA Total
Total Geral

Milhões de US$

Argentina
Bolívia
Chile
Colômbia
Equador
Guatemala
México
Paraguai
Perú
Rep.Dominicana
Uruguai

94
9
1
35
34
45
18
1
13
34
0

1.097
142
30
557
508
726
293
31
250
497
13

LA Total

286

4.146
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Toneladas

Milhões de US$

3
3
3
27
60
4
15
13
22
62
2
9
3
4
1
41
42
3
21

39
68
27
457
946
88
262
239
370
1.049
40
169
39
86
14
764
662
47
336

339
625

5.703
9.849

O quadro de funcionários da BEDSON S.A.
em dezembro de 2019, tem

CAPITAL HUMANO

85 funcionários

Na BEDSON S.A nos encarregamos de construir um ambiente de trabalho
sustentável no qual são desenvolvidas políticas voltadas à proteção e promoção
da saúde, a segurança, o bem-estar e o treinamento dos trabalhadores, desde
uma abordagem superadora do ambiente físico do trabalho.

GEOLOCALIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Pilar 11, José C. Paz 5, La Lonja 11, Derqui 7, CABA 3, Escobar 9, Palomar,
Manuel Alberti, Maquinista Savio, Martínez, Del Viso, San Miguel, Exaltación
de la Cruz, Beccar, Benavídez, Los Cardales, Luján, Manzanares, Villa
Bosch, Villa de Mayo, Capilla del Señor, Castelar, Ramos Mejía, Ituzaingó, Hurlingan, Robles, Villa Rosa, San Isidro, Lobos 1.

Uma organização que enfrenta o desafio de virar sustentável, em atenção às
demandas operacionais, cuidando o bem-estar de seus trabalhadores.
Desde esse lugar priorizamos a conciliação entre vida pessoal-familiar e
profissional-de trabalho.

Mulheres por Casa Matriz e filiais
BSA: 16 em folha de pagamento
BSL: 2 em folha de pagamento
BME: 1 em folha de pagamento
BDC: 1 em folha de pagamento
BFE: 1 em folha de pagamento
BEDEMEX: 1 em folha de pagamento
TOTAL: 22

Homens por Casa Matriz e filiais
BSA: 50 em folha de pagamento, e 3
externos
BSL: 2 em folha de pagamento
BCA: 3 em folha de pagamento
BME: 1 em folha de pagamento
BDC: 2 em folha de pagamento
BFE: 1 em folha de pagamento
BEDEMEX: 1 em folha de pagamento
TOTAL: 63

PILAR

TORTUGUITAS

JOSÉ C. PAZ
DON TORCUATO

SAN FERNANDO

SAN MIGUEL

MORENO
HURLINGHAM

BEDSON S.A.

MERLO

CASEROS
MORÓN

Homens

74%

Mulheres

CABA
RAMOS MEJÍA

26%
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ORGANOGRAMA HIERÁRQUICO E FUNCIONAL
GRUPO BEDSON

DIRETOR COMERCIAL
GRUPO BEDSON
GERENTE COMERCIAL
CONE SUL
CHEFE
PLANEJAMENTO
COMERCIAL

RTC

ASSISTENTE
DIREÇÃO
E VENDAS

SUPERINTENDÊNCIA

CONTROLLER GLOBAL

CONSELHO EXECUTIVO

DIRETORIA TÉCNICA

DIRETORA ADM E FINANÇAS

DIRETOR DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS

DIRETOR RELAÇÕES INDUSTRIAIS

GERENTE TÉCNICO
GERENTE DE FÁBRICA

GERENTE SUPLY CHAIN

GERENTE TÉCNICO DE FÁBRICA

CHEFE DE
FABRICAÇÃO

CHEFE DE
ENGENHARIA E
MANUTENÇÁO

CHEFE DE
SEGURAÇA DA
QUALIDADE

SUPERVISOR

TÉCNICO

ANALISTAS

CHEFE
DESENVOLVIMENTO
CHEFE
CONTROLE DA EMBALAGENS E
PACKAGING
QUALIDADE
/MARCAS

ANALISTAS

AARR

CHEFE I+D

COORDENADOR

ANALISTA

CHEFE DE
COMPRAS

CHEFE DE
COMÉRCIO
EXTERIOR

ANALISTA SUPLY CHAIN

FINANÇAS

COORDENADOR
TESOURARIA

AUXILIAR

CHEFE DE
TRIBUTOS

CHEFE DE
CONTABILIDADE
E CUSTOS

CHEFE
RELAÇÕES
HUMANAS

SUPERVISORA
SUSTENTABILIDADE

ANALISTA
CONTÁBIL

SERVIÇOS

ANALISTA

AUXILIAR
PAGAMENTOS
ASSESSOR
EXTERNO
COMERCIAL

OPERÁRIOS

OPERÁRIO

AUXILIAR

ASSESSOR
EXTERNO
AARR
RECEPCIONISTA
ADM
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GERENTE DE
SISTEMAS

ADMINISTRAÇÃO

SUPORTE
TÉCNICO

ESTRUTURA EMEA
EMEA - CONSELHO EXECUTIVO
EUROPA

AS AMÉRICAS

ME/EE/AFRICA

FAR EAST

BESL - MÁLAGA
COMMERCIAL DIRECTOR
BEDSON GROUP

COORDENADOR
OPERAÇÕES

CONTROLLER

I+D MANAGER/
PRODUCT
MANAGER
AQUA (EMEA)

TECHNICAL
SUPPORT
MANAGER

MAC REGIONAL MANAGER

BCA
GUATEMALA

MÉXICO

BDC
REPÚBLICA
DOMINICANA

BEDSON
MIDDLE EAST
SARL - LÍBANO

BEDSON
FAR EAST
MALASIA

REGIONAL
MANAGER

GERÊNCIA
FINANCEIRA

CONTROLLER

GERÊNCIA
FINANCEIRA

REGIONAL
MANAGER

ASISTENTE

RTC

RTC

ADM ASSISTANT

BFE
EXT ADM
ASSISTANT
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RECONHECIMENTOS
Com respeito a sua política sindical empresarial, a BEDSON S.A. revalidou seu cargo no Conselho Executivo da União Industrial da Província de Buenos
Aires, pelo período 2019-2021.
Uma comitiva da empresa participou em Málaga, Espanha, da Feira Internacional Foro Transfiere,
"Transferência e Vinculação Tecnológica".

OUTRAS CONDECORAÇÕES
. Prêmio à Excelência, outorgado pelas Nações Unidas (ONUDI) pelo Desenvolvimento Empresarial, como uma das 10
empresas mais inovadoras da Argentina.
. Revista Prensa Económica e patrocinado pelo Ministério das Relações Exteriores e Culto e o Ministério da Indústria
da Nação.
. Prefeitura de Pilar pelas políticas empresariais implementadas em favor do cuidado com o Meio Ambiente.
. Reconhecimento ao trabalho empresarial outorgado pelo Senado da Província de Buenos Aires.
. Melhor avanço em Progressos Industriais.
. Pacto Global das Nações Unidas.
. Great Place to Work, Buenos Aires, Argentina.
. Fundação Endeavor (EUA) como uma das empresas mais inovadoras da Argentina.
. Prêmio Arco Europa de Oro, Madrid (Espanha) pela Qualidade no Gerenciamento Empresarial.
. Prêmio Estrella de Oro, Madrid (Espanha) pela Excelência em Comercialização.
. Arnaldo Colusi foi indicado para o Salão da Fama pela Poultry Industry Magazine (EUA).
. Prêmio à Exportação Argentina.
. Prêmio pela Consolidação de Mercados Internacionais.
. Fundação ExporAr, Buenos Aires, Argentina.
. Prêmio ao Mérito Exportador.
. Fundação Exportar, Buenos Aires, Argentina.
. Empresa com responsabilidade ambiental.
. Empresa Socialmente Responsável.
. Prefeitura de Pilar pelo trabalho social na comunidade.
. Mulheres Destacadas, Sra. Alicia Romero de Colusi.
. Mulher empresária, Senado da província de Buenos Aires, Prêmio IDEA a PyME Inovadora.
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BEDSON S.A.
Implementação dos 10 Princípios do Pacto Global
A partir da elaboração desta Comunicação de Progresso compartilhamos a maneira na que trabalhamos para responder às expectativas de nossos grupos de
interesse e descrevemos os compromissos, sistemas e atividades que a BEDSON S.A. tem assumido e desenvolvido durante o ano 2019 em suas operações locais
e internacionais, visando a execução dos 10 Princípios do Pacto Global.

2
3
4

O círculo menor inclui as atividades chave da empresa em sua unidade de
produção, em seu edifício corporativo e no nicho onde executa suas
atividades.
Aqui é onde a empresa tem maior controle para atingir a performance em
matéria ambiental, social e de governança e o cumprimento dos 10
Princípios do Pacto Global.
O círculo seguinte compreende sua cadeia de valor. Aqui o controle
enfraquece, mas a BEDSON S.A. procura influenciar de maneira direta no
cumprimento por parte de fornecedores e clientes dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030.
O terceiro círculo inclui a interação com as comunidades vizinhas em
Pilar, a construção de Valor Compartilhado e as atividades com foco na
filantropia estratégica.
E o círculo final de influência representa a participação da empresa no
diálogo de políticas públicas e as atividades de assuntos públicos.
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Esferas de Influência da BEDSON S.A.
POLÍTICA PÚBLICA

DIMINUIÇÃO DA INFLUÊNCIA

1

INTERAÇÃO COM
A COMUNIDADE
CADEIA
DE VALOR

ATIVIDADES
OPERACIONAIS
DA
ORGANIZAÇÃO

CUMPRIMENTO DE METAS
10 PRINCÍPIOS PACTO GLOBAL

1

3

7

10

Apoiar e respeitar
os direitos humanos
fundamentais
reconhecidos
universalmente
dentro de seu
ambiente de
influência.

Apoiar a liberdade
de associação e o
reconhecimento
efetivo do direito à
negociação coletiva.

Manter um foco
preventivo que
beneficie o meio
ambiente.

Trabalhar no
combate à
corrupção em
todas suas formas,
inclusive à
extorsão e o
suborno.

2
Garantir que as
empresas não são
culpáveis da
vulneração dos
direitos humanos.

Encorajar
iniciativas que
promovem uma
maior
responsabilidade
ambiental.

Apoiar a eliminação
de toda forma de
trabalho forçado ou
realizado sob
coação.

5
Apoiar a erradicação
do trabalho infantil.

6
Apoiar a abolição
das práticas de
discriminação no
emprego e
ocupação.

DIREITOS
HUMANOS

8

4

9
Favorecer o
desenvolvimento e
a difusão das
tecnologias que
respeitam o meio
ambiente.

AMBIENTE DE
TRABALHO

MEIO
AMBIENTE
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ANTI
CORRUPÇÃO

PRINCÍPIO Nº 1
As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos Direitos Humanos reconhecidos ao nível internacional.
O respeito à dignidade de todas as pessoas e dos direitos atinentes, constitui uma coluna nas operações da BEDSON S.A. e se relaciona com seu
comprometimento de preservar o bem-estar dos diferentes grupos sociais com os que desenvolve suas atividades.
Este acordo de performance toma como ponto de referência os Princípios Reitores das Nações Unidas sobre as Empresas e os Direitos Humanos, sua respectiva
difusão e a influência positiva em toda sua cadeia de valor.
O board da BEDSON S.A. assume a responsabilidade de dirigir seu processo
de Devida Diligência na:
• Identificação e avaliação de riscos e impactos negativos, decorrentes de
atividades do próprio negócio ou das relações comerciais.
• Geração contínua de diálogos e consultas com especialistas e grupos de
interesse.
• Busca da integração horizontal de resultados (áreas responsáveis,
orçamento, definição de metas e indicadores de acompanhamento).
• Priorização de suas ações; considerar as vulnerações mais severas e
potencialmente irreversíveis, caso não serem atendidas.
• Nesses contextos considera sempre, procurar alternativas de remediação
(por exemplo, desculpas públicas, compensações financeiras e não
financeiras, garantias de não repetição) e prevenção.

Nesta visão estratégica para sua operatória e relações com os
grupos de interesse, durante 2019 a BEDSON S.A. fez foco em
empoderar mais suas colaboradoras, acrescentar o
desenvolvimento local, potencializar às organizações da sociedade
civil de sua comunidade vizinha, na educação e formação de seus
habitantes e no aumento das horas dedicadas ao treinamento de
seu pessoal e os cuidado com sua saúde.
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PRINCÍPIOS DE EMPODERAMENTO
DE MULHERES
Mantendo o compromisso assumido durante 2018 sobre o interesse pela
diversidade e igualdade de gênero, a BEDSON S.A., no marco dos WEPs
(Princípios de Empoderamento das Mulheres), continua com suas iniciativas
internas para engrandecer sua pertencia no programa.
Nesse espaço, são desenvolvidas ferramentas de autoavaliação para detectar
oportunidades de melhoria e a promoção da igualdade desde a visão da
Responsabilidade Social (gênero, divisão sexual do trabalho, discriminação,
igualdade e equidade, transversalidade e empoderamento); ferramentas e boas
práticas para implementar os Princípios para o Empoderamento das Mulheres
(na gestão de RH, na estratégia de marketing, no trabalho com a cadeia de valor
e com a comunidade, dentre outros temas de relevância estratégica).

Subscreve o reconhecimento desenvolvido pela ONU Mulheres, a OIT e a União
Europeia ao potencial das mulheres para transformar a realidade do trabalho, e
que propõem, desde o programa "Vencer-Vencer", contribuir com o avanço da
Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Nesse marco, a BEDSON S.A. realiza uma finidade de atividades nas que se
destaca, como a criação do Grupo de Gênero da Empresa.

WORKSHOP COP GÊNERO
Representantes da BEDSON S.A. foram oradores centrais na edição 2019 do
Workshop sobre Comunicação de Progresso com Perspectiva de gênero,
desenvolvido pela Laura Belfiore da Rede Argentina do Pacto Global.
No workshop se proporcionaram as ferramentas básicas para a criação da COP,
desde o processo de coleta interna de informações na empresa, até a forma de
conectar ações com os sistemas, as políticas e os Princípios de Pacto Global
desde a visão da busca do empoderamento das mulheres.
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TOQUE DA CAMPAINHA
No marco do "Dia internacional da Mulher" de 2019, a Alicia Romero, presidenta
da Bedson S.A., participou da quarta edição do "Toque da Campainha pela
Igualdade de Gênero", organizado por Bolsas e Mercados Argentinos.
O ato se desenvolveu sob o princípio de "garantir a participação integral das
mulheres e a igualdade de oportunidade de liderança em todos os níveis
decisórios da vida política, econômica e pública".
Durante o evento foram apresentadas propostas como o Painel sobre
Governança Corporativa, o Índice de Sustentabilidade e um Painel de Bônus
Sociais, Verdes e Sustentáveis.
BYMA foi credenciada por sua adesão aos Princípios para o Empoderamento das
Mulheres (WEPs), uma iniciativa criada pela ONU Mulheres e o Pacto Global das
Nações Unidas em 2010.

"As mulheres de empresa temos a capacidade de gerar um efeito multiplicador
em termos de equidade", comentou Alicia.
O "Toque da Campainha pela Igualdade de Gênero", desenvolvido no mês de
março em 82 Bolsas de Valores do mundo, é fomentado ao nível internacional
por Sustainable Stock Exchange Initiative, ONU Mulheres, World Federation of
Exchanges (WFE), International Finance Corporation, Women in ETF´s e UN
Global Compact.
Durante o evento, a Alicia esteve junto a atores de órgãos internacionais e
máximas autoridades do mercado de capitais como Florence Raes,
Representante da ONU Mulheres na Argentina, e representantes do BID, IFC,
CNV, Garotas da Tecnologia e ElasBank.

RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
Em seus diálogos com a Comunidade vizinha, a BEDSON S.A. se engajou no
fomento do desenvolvimento local, privilegiando a contratação de
fornecedores de serviços da zona.
Em permanente diálogo com a comitiva La Lonja da Prefeitura de Pilar, a
empresa coordena, também:
• Contribuições com a segurança da vizinhança.
• Colaboração na limpeza de ruas e calçadas.
• Monitoramento sobre impactos no meio ambiente: Controle de emissões
gasosas e análise do lençol freático, para avaliar e controlar que a
empresa não contamina o meio ambiente.
• Controle de ruídos incômodos.
• Mitigação de problemas no tráfego.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A BEDSON S.A. promove a equidade na educação através da construção de vínculos de assistência e programas público-particulares
que melhoram a qualidade educacional e impulsionam a inserção no trabalho, de jovens que vivem em contextos vulneráveis de sua
comunidade.
Em 2013, construiu e equipou o primeiro laboratório destinado ao
desenvolvimento de ciência aplicada para alunos de uma escola de ensino médio
pública de Pilar.
Nele, os alunos conhecem, exploram, aprendem e aplicam todas as variáveis que
oferecem a inovação e o desenvolvimento científico.
A articulação público-particular na lotação do laboratório é uma ferramenta para
que os jovens possam aspirar para novas etapas em sua formação educativa ou
para maiores oportunidades para a obtenção de empregos qualificados.
O laboratório faz parte do projeto "Consciência Escolar", uma iniciativa promovida
pela empresa e cujo principal objetivo é capitalizar seus investimentos em
parcerias educativas estratégicas com os estabelecimentos de Pilar.
Por eleição da comunidade educativa e resolução da Direção Geral de Cultura e
Ensino de Buenos Aires, a escola leva o nome de Arnaldo Colusi, fundador da
BEDSON S.A.
A escola de ensino médio N.° 21 Arnaldo Colusi, com orientação em Ciências
Naturais, iniciou suas atividades em 1 de junho de 2015 com 223 alunos.
Assim, a BEDSON S.A., colabora na promoção da cultura do trabalho nos jovens da
comunidade vizinha a sua unidade de produção. Apoia a escola na destacada
função de transferência para o setor sócio-produtivo da área e proporciona uma
ampliação de oportunidades educacionais para setores socioeconômicos
desfavorecidos, dando a seus formados maiores possibilidades de inserção no
mercado do trabalho.
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Nas práticas no laboratório, são proporcionadas atualizações constantes em uma
fase de mudanças tecnológicas, globalização e mercados de trabalho complexos.
Profissionais da BEDSON S.A. participaram no design e comissionamento desse
espaço de formação prática, como parte das ações do Voluntariado Corporativo da
empresa.
Outros funcionários das áreas comerciais e financeiras participaram também em
obras gerais de reparação do edifício onde funciona a escola.
A empresa, no diálogo permanente com as autoridades educacionais e as famílias,
também contribui com suas experiências de gestão para apoiar um ensino
relacionado com o exercício responsável da cidadania e das tarefas profissionais
dos alunos.
Com uma matrícula de 360 jovens, famílias dos bairros pilarenses de La Lonja,
Cruce de Derqui, Los Tilos e la Carbonera participam da vida educacional.

REFEITÓRIO POR UM SORRISO
CABIDE DE PÉ SOLIDÁRIO

Em 2019, como em cada início de ciclo letivo, a BEDSON S.A. fez entregue de
materiais escolares para centenas de crianças que todos os dias vão ao
Refeitório Comunitário "Por um sorriso", localizado no bairro Los Tilos.
O Refeitório Comunitário possui uma infraestrutura totalmente construída pelo
Laboratório no ano 2005, e a diário recebe segurança alimentar e orçamentária.
O pessoal dos Laboratórios BEDSON S.A. acostuma desenvolver ações de
voluntariado corporativo no bairro. Outras empresas da área, habitualmente,
aderem-se à chamada do laboratório para realizar essas atividades, como a
agência Pilar do Banco Itaú.
Uma das ações é o encontro mensal de crianças e famílias para comemorar
aniversários; nesse evento, as crianças desfrutam de enfeites, jogos recreativos
com palhaços e malabaristas. À sua vez, nesse mesmo lugar se organizam as
Festas Dia da Criança, Natal e Dia de Reis.

Em suas ações de filantropia estratégica, o laboratório participou em Pilar, da
Campanha Cabide de Pé Solidário.
O objetivo da ação solidária é que as pessoas vulneráveis de todas as
localidades de Pilar tenham um abrigo quando começam as baixas
temperaturas e que essa ação, continue de forma permanente durante todo o
ano, perante qualquer eventualidade.
Voluntários da empresa coletaram roupas de abrigo, tênis, camisetas, meias,
pulôveres, jaquetas, roupa de baixo, fraldas, camisas, toalhas, mantas, etc. As
roupas foram entregues lavadas, com o ferro passado e dobradas.

Junto com a Diretoria de Consumo Responsável e Formação no Meio Ambiente
da Secretaria de Meio Ambiente, a BEDSON S.A. mantém uma horta no
refeitório comunitário.
O Programa Rede de Hortas Comunitárias é desenvolvido visando valorizar a
importância do meio natural e sua qualidade para a vida humana, mediante a
construção e assessoria em hortas comunitárias em diferentes comunas.
O projeto, além de colaborar com a provisão de alimentos frescos para o
refeitório, fomenta entre os vizinhos o trabalho com a terra, convidando-os a
produzir alimentos.

- 21 -

CONFERÊNCIA DO PACTO GLOBAL
A BEDSON S.A. junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
a Rede Argentina do Pacto e o Conselho Profissional de Ciências Econômicas
da Província de Neuquén participaram na realização do Diploma em Gestão da
Sustentabilidade, curso de capacitação em responsabilidade social empresária
do Pacto Mundial com o apoio da Faculdade de Economia e Administração da
Universidad Nacional del Comahue.
O Ariel Vázquez, diretor da Bedson, realizou um treinamento no qual foi
considerado que a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
constitui a base para os Princípios do meio ambiente que propõe o Pacto Global
(Princípios VII, VIII e IX).
Desde a empresa foram aplicados os mecanismos que podem executar outras
organizações para virar suas empresas "amigas do ambiente" a partir de
medidas de eficiência energética, que ajudem não apenas a economizar nestes
itens, mas também a serem reconhecidas pelo uso de uma abordagem
preventiva e de tecnologias ambientais respeitosas (TMR).

XIII CONFERÊNCIA SOBRE
O PACTO GLOBAL DAS
NAÇÕES UNIDAS EM NEUQUÉN
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TREINAMENTOS 2019
Visando o alinhamento e coordenação da gestão do Capital Humano para facilitar o alcance dos objetivos do negócio e garantir aos funcionários um projeto
profissional atrativo e motivador, a BEDSON S.A. durante 2019 desenvolveu um intenso programa de capacitações.
Além disso, colabora arcando com os custos de Carreiras universitárias, Bacharelados, Cursos de Pós-graduação e Mestrados.
A formação proporciona aos funcionários da BEDSON S.A. maior confiança para suas promoções, evitando assim conflitos nos desafios que requerem mão de obra
qualificada.
PLANO ANUAL DE TREINAMENTO - 2019
ATIVIDADE

TEMA

SIMULACRO EVACUAÇÃO

Procedimento de
evacuação de Unidade
de produção perante
emergências.

PREVENÇÃO
CARDIOVASCULAR

OBJETIVOS

ORIENTADO PARA ASSISTENTES

DITADO POR

Conhecer o tempo de evacuação do pessoal. Avaliar a
Aptidão das facilidades para atingir uma evacuação
eficaz. Avaliar a tomada de decisões perante
conflitos. Preparar e conscientizar o pessoal para
agir em situações de emergência e prevenir acidentes.

Todos

21

Supervisor
MASyEE

441

Fatores de risco
cardiovascular,
hipertensão arterial,
tabagismo,sobrepeso,
obesidade.

Conscientizar sobre os hábitos saudáveis para prevenir
doenças cardiovasculares.

Todos

29

Serviço
médico

841

USO DE
EMPILHADEIRAS

Direção defensiva,
controles, normas de
circulação.

Reconhecer os riscos e medidas preventivas prévias ao
uso de empilhadeiras. Afiançar as habilidades com base
nos conhecimentos teóricos do uso correto de
empilhadeiras.

Motoristas de
empilhadeira e
paleteira elétrica

14

Supervisor
MASyEE

392

ÁLCOOL E DROGAS
DE ABUSO

Todos os tipos de
entorpecentes e
drogas de abuso.

Conscientizar o Pessoal sobre as consequências
negativas e prejuízos para a saúde física e psíquica
do abuso de substâncias consideradas drogas.

Todos

32

Serviço
médico

1024

AUDITORES INTERNOS

Formação de Auditor
Líderes em Sistemas de
Gestão Ambiental.

Reforçar o treinamento dos Auditores Internos, com o
fim de mantê-los atualizados e
devidamente treinados.

Auditores
Internos

13

Garantia da
qualidade

169

USO DE EPI

Proteção visual: Tipos
de EPI. Cuidados e
conservação. Formas
adequadas de uso.

Identificar os EPIs conforme o caso.
Conhecer os procedimentos necessários para manter
e preservar em adequado estado os EPIs. Proteger o
trabalhador de lesões causadas por acidentes de
trabalho e doenças profissionais.

Produção,
Controle da
qualidade e
manutenção

21

3M

441
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DURAÇÃO HS.

PLANO ANUAL DE TREINAMENTO - 2019
ATIVIDADE

TEMA

OBJETIVOS

ORIENTADO PARA ASSISTENTES

DITADO POR

DURAÇÃO HS.

Rotulagem, fabricação,
logística, produção,
manutenção controle
de qualidade e
serviços.

19

Supervisor de
Sustentabilidade

361

Reforçar os conhecimentos em base ao IT 118 de
limpeza de salas.

Fabricação Produção

8

Supervisor de
Sustentabilidade

64

Pautas para a prevenção de
acidentes no escritório,
(ergonômicos, risco
elétrico, etc.) - Parte 1

Conhecer e reforçar os temas relacionados com os
riscos associados a tarefas de escritórios.

Todos
administrativos

34

Asociat ART

1156

TREINAMENTO DE
INÍCIO

SGB-Segurança, higiene e
Saúde Ocupacional Garantia da qualidade.

Treinar o pessoal novo, sobre os temas mencionados,
aprofundando na ideia de que sejam aplicados na
área onde comecem a trabalhar.

Todo pessoal
novo

10

Supervisor de
Sustentabilidade/
Garantia
da qualidade

100

USO KIT ANTI
DERRAMAMENTO

Uso kit antiderramamento.

Preparar os aspectos teóricos e práticos ao pessoal
de brigada para agir perante emergências
minimizando lesões nas pessoas e perdas
materiais, com a capacidade de tomar decisões
para executar ações imediatas. Manter
atualizadas as técnicas em controle de emergências.

Manutenção
Produção
Laboratório

21

Supervisor de
Sustentabilidade/
Garantia
da qualidade

441

USO DE LUVAS
TRICOTADA PARA
CALHAS

Uso de luvas para manuseio
de calhas.

Prevenir todo tipo de riscos de acidentes que
gerem cortes e traumatismos de mãos.

Produção

6

Supervisor de
Sustentabilidade

18

REUNIÃO GERAL
DE COMUNICAÇÃO

Reunião geral.

Comunicar ao pessoal, a condição da
empresa, a produtividade, novas normativas,
aumentos, férias, admissões, etc.

Todos

55

Superintendência

3025

MANUSEIO DE
SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS
PERIGOSAS Geração de rótulos
pela SGA

Cuidados com o manuseio
de substâncias químicas, uso
de EPI, gestão de resíduos,
Identificação, Geração e
colocação de rótulos por
meio do sistema SGA.
Proteção respiratória:
Tipos de EPI. Cuidados e
conservação. Formas
adequadas de uso.

Providenciar orientação sobre os diversos aspectos
envolvidos no correto manuseio e armazenamento
de substâncias químicas. Fornecer as ferramentas e
explicar o funcionamento da página de criação de
rótulos do SGA, para a identificação de todos os
produtos químicos.

LIMPEZA DE SALAS
E LAVAGEM DE
EQUIPAMENTOS

Uso de EPI para a limpeza,
produtos de limpeza
adequados, pautas de
trabalho, gestão de resíduos.

PREVENÇÃO DE
ACIDENTES EM
ESCRITÓRIOS PARTE 1

Treinar a todo o pessoal cujas tarefas impliquem
manuseio de Materiais Perigosos, com o objetivo de
prevenir acidentes do trabalho, e danos no ambiente.
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PLANO ANUAL DE TREINAMENTO - 2019 - I+D
ATIVIDADE

TEMA

OBJETIVOS

ORIENTADO PARA ASSISTENTES

DITADO POR

DURAÇÃO HS.

REDAÇÃO DE
RELATÓRIOS TÉCNICOS

Redação de relatórios
técnicos.

Treinar aos analistas na redação de relatórios
técnicos.

Natalia Troncoso

1

Pesquisa e
desenvolvimento

2

USO DE CADERNOS
DE LABORATÓRIO

Normas para registrar os
dados e protocoles nos
cadernos de laboratório.

Treinar ao pessoal da área em registros de dados
nos cadernos de laboratório.

Carlos Rodriguez,
Natalia Troncoso

2

Pesquisa e
desenvolvimento

2

INTRODUÇÃO PARA A
VALIDAÇÃO DE
MÉTODOS ANALÍTICOS

Validação de métodos
analíticos em desenvolvimento
e controle de qualidade.

Explicar as bases e conceitos de validação
de métodos analíticos.

Natalia Troncoso

1

Pesquisa e
desenvolvimento

3

VALORIZAÇÃO
MICROBIOLÓGICA
DE ANTIBIÓTICOS

Descrever as técnicas para
valorizar/quantificar
antibióticos.

Treinar o pessoal da área na valorização
biológica de substâncias com potencial antibiótico.

Carlos Rodriguez,
Lorena Ogas

2

Pesquisa e
desenvolvimento

4

EFICÁCIA DE
CONSERVANTES

Técnicas para analisar a
eficácia de conservantes.

Compreender os métodos utilizados na avaliação
da eficácia de conservantes em produtos.

Carlos Rodriguez,
Lorena Ogas

2

Pesquisa e
desenvolvimento

4

CONTROLE HIGIÊNICO
MICROBIOLÓGICO

Técnicas para avaliar a carga
microbiana em produtos.

Treinar ao pessoal nas técnicas utilizadas
para determinar a carga microbiana em produtos.

Carlos Rodriguez,
Lorena Ogas

2

Pesquisa e
desenvolvimento

4

FITOTERÁPIA

Medicamentos de origem
vegetal Eficácia e toxicidade.
Manipulados e formas
farmacêuticas. Estudo
farmacológico. Propriedades
medicinais e funcionais dos
vegetais. Cálculo de dose.

Entender as bases científicas que avalizam o
uso da Fitoterapia. Reconhecer, controlar a
qualidade, selecionar um critério e projetar
um medicamento.

Carlos Rodriguez,
Lorena Ogas

6

Faculdade de
Farmácia e
Bioquímica UBA

35

INTRODUÇÃO A BIG
DATA E MACHINE
LEARNING NAS
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Armazenamento e
processamento de grandes
volumes de dados. Definição
das V´s de Big Data: volume,
velocidade e variedade.
Impacto no treinamento,
monitoramento,
armazenamento, análise e
relatório de dados. Aplicações
da Machine Learning nas
Ciências Biomédicas
(reconhecimento de imagens,
cardiologia, genômica, etc.)

Descrever Big Data e dar exemplos de conflitos
da análise de big data no "mundo real",
incluídas as três fontes principais de Big Data:
pessoas, organizações e sensores herbário.

Lorena Ogas

1

Faculdade de
Farmácia e
Bioquímica UBA

20
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PLANO ANUAL DE TREINAMENTO - 2019
ATIVIDADE
VALIDAÇÃO DE
METODOLOGIAS
ANALÍTICAS

TEMA
Aspectos relacionados
com a validação dos
métodos de análises.

OBJETIVOS

ORIENTADO PARA ASSISTENTES

DITADO POR

Compreender os métodos de validação necessários
conforme a regulamentação internacional.

Natalia Troncoso

1

CROMATOGRAFIA
EM CAMADA
DELGADA

Que os treinados sejam cientes do procedimento para
realizar uma cromografia em camada delgada (TLC)
com detalhes analíticos a considerar.

Sebastian Bodach/
Jonathan Cruz

2

Pesquisa e
desenvolvimento

12

USO DE HPLC COM
DETECÇÃO UV-VISÍVEL

Que os colaboradores compreendam o funcionamento
geral do equipamento, para operá-lo com critério
analíticoe funcional, e em base a isso possam atender
ocorrências.

Sebastian Bodach/
Jonathan Cruz

2

Pesquisa e
desenvolvimento

12

RESUMO TREINAMENTOS 2019
QTD.
QUANTIDADE DE EVENTOS DE TREINAMENTO NO ANO

90

QUANTIDADE DE PESSOAS QUE FORAM TREINADAS

80

HORAS-HOMEM DE TREINAMENTO

21,97

HORAS POR PESSOA
INTERNA

529

EXTERNA

127
0

DE FORMAÇÃO

655

TÉCNICA
INVESTIMENTO

$311.229,50

VERBA ENSINO

$206.171,90
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Analytical
Technologies

DURAÇÃO HS.
16

CONTROLE DE DOTAÇÃO PARA ESTUDOS - ANO 2019
#

CURSO/PÓS-GRADUAÇÕES

1

MBA

2

ENGENHARIA AMBIENTAL

4

BACHARELADO EM SISTEMAS

5

CONTADOR

ENTIDADE

DOTAÇÃO

UNLU

100% Matrícula
e Parcelas

UTN (Fund. Delta)

100% Matrícula
e Parcelas

SIGLO XXI

100% Matrícula
e Parcelas

USAL

100% Matrícula
e Parcelas

CONTROLE DE DOTAÇÃO PARA ESTUDOS - ANO 2019
#

JAN

FEV

1

ABR

7.400

2
4

MAR

MAI
7.400

JUN

JUL

3.700

3.500

4.400

4.400

4.400

9.460

10.860

10.860

10.860

20.360

15.260

22.660

15.260

AGO

SET

OUT

1.870

NOV

DEZ

3.740

ACUM.
24.110

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

50.706,40

10.925

10.700

10.700

11.770

12.940

12.940

12.940

131.355,50

19.025

16.970

15.100

16.170

21.080

17.340

17.340

206.171,90

4.400

3.206

5
3.206
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PRINCÍPIO N° 2
As empresas devem garantir que não são cúmplices de abusos
aos direitos humanos.
Em nenhum momento foi recebida denúncia alguma sobre atos contrários aos
direitos humanos. No que respeita ao ambiente do trabalho, a BEDSON S.A.
atende as exigências da Lei de Contrato de Trabalho e com referência à relação
com terceiros, cumpre diariamente com a Missão: ser um laboratório
reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade de seus produtos,
sua capacidade de inovação, respeito pelo meio ambiente e sua contribuição
permanente para o serviço da comunidade na que opera.
Auditoria da Cadeia de Valor
Desde que foi apresentada pela primeira Comunicação de Progresso no ano
2011, a BEDSON S.A. audita aos mais importantes membros de sua Cadeia de
Valor, lançando resultados positivos em matéria de cumprimento de Direitos
Humanos, respeito de liberdade sindical e provisão de medicina ocupacional.
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PRINCÍPIO N° 3
As empresas devem apoiar a liberdade de associação e sindicatos
e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.
Aplicamos políticas de trabalho sustentáveis, priorizando sempre os contratos
de trabalho indefinidos, o treinamento contínuo e o respeito irrestrito ao Acordo
Coletivo A.C.T 42/89 subscrito junto à Federação de Associações de Trabalhadores
da Sanidade (FATSA).
Benefícios superadores das convenções.
A empresa confere incentivos econômicos a seus funcionários por aumento de
produção (03/2019) cada vez que superar o recorde.

Cuidados com a Saúde
Anualmente são realizados exames médicos a todo o pessoal: espirometria,
ergonomia, análise completa do sangue, nutricionista, clínica médica, Doppler
cardíaco e carotídeo RX tórax FeP.
Durante 2019 foi adicionado o exame ginecológico completo para o pessoal
feminino.
O acompanhamento exaustivo permite detectar casos de obesidade, colesterol,
e outras doenças, e assim fazer as recomendações a cada um, segundo
corresponder.

Também outorga licença por paternidade de 7 dias e 21 dias de férias para
aqueles empregados não filiados. Durante os meses de janeiro e fevereiro é
implementado o horário de verão, no qual se incrementa meia hora de trabalho
de segundas a quintas feiras, entrando meia hora antes e se reduz o horário das
sextas feiras, onde a jornada de trabalho conclui ao meio-dia.

Junto ao pessoal de Higiene e Segurança avaliam regularmente os postos de
trabalho para a elaboração dos estudos ergonômicos.

Entre outros benefícios superadores do estabelecido pelo Acordo Coletivo de
Trabalho, a BEDSON S.A. outorga licenças aos colaboradores para gozar de uma
saída antecipada a cada duas semanas. O pessoal pode ir embora da unidade de
produção às 13:30hs, no entanto que o administrativo 14:30hs. Esse crédito é
utilizado pelo colaborador para trâmites pessoais.

Também, realizam-se recomendações quanto a alimentação saudável que é
oferecida no refeitório da empresa.

A área possui um plano de treinamento em prevenção de saúde e adequação de
tarefas, o qual é dado a todos os trabalhadores.

O setor coordena também o adimplemento de campanhas nacionais como a
Vacinação contra a Gripe anual.

Home office: uma vez por semana, segundo as necessidades operacionais da
empresa, para o pessoal não filiado. E o dia de seu aniversário cada funcionário
tem para sua disposição meio dia de trabalho livre.
Seguro de vida opcional: Os colaboradores da área Comercial da BEDSON S.A.
que viajarem com frequência, possuem uma cobertura de Seguro de Vida
Adicional ao indicado pela Lei, totalmente arcado pela Empresa.
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PRINCIPÍO N° 5

PRINCÍPIO N° 4

As empresas devem apoiar a abolição efetiva do trabalho infantil.

As empresas devem apoiar a eliminação de toda forma de
trabalho forçado ou compulsório.

A BEDSON S.A. não emprega menores de idade em sua folha de pagamento.
Pelo contrário, continua com a motivação permanente para que seus
funcionários levem suas crianças às escolas e façam atividades recreativas e
didáticas durante o resto do dia, afastando-os da possibilidade de trabalhar.

Em nenhum momento e sob conceito nenhum, a BEDSON S.A. tem pagado
salários inferiores ao mínimo da categoria. Para isso, foram examinadas cada
uma das Declarações Juramentadas Mensais da AFIP do ano 2019.

PRINCIPÍO N° 6
As empresas devem apoiar a supressão da discriminação em
matéria de emprego e ocupação.
Não foram registrados casos de discriminação nem denúncias por questões de
raça, sexo, crenças, nem habilidades ou condições físicas nas atividades
desenvolvidas em seus escritórios, na unidade de produção de Pilar, nem nas
empresas associadas na América, Europa, Oriente Meio e Ásia.
Atualmente, a BEDSON S.A. possui uma folha de pagamento de 85 pessoas,
sendo 26% do sexo feminino.
Em suas empresas associadas e em sua cadeia de representações, a BEDSON
S.A. estabelece relações contratuais sem discriminações de tipo nenhum.
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PRINCÍPIO N° 7
As empresas deverão apoiar uma abordagem preventiva perante
os desafios do meio ambiente.

TREINAMENTOS GERAIS
SETOR

As atividades da BEDSON S.A. são amigáveis com o equilíbrio entre a
potencialidade do ambiente onde agimos e o impacto que podemos causar. Este
cenário é avaliado de maneira permanente mediante o planejamento de uma
metódica gestão ambiental.
Foram realizados um total de 29 treinamentos no decorrer do ano 2019,
aumentando 7,4% com respeito ao ano anterior, acrescentando treinamentos
de cuidados do meio ambiente, eficiência energética e cuidados dos
funcionários.

QUANTIDADE

GARANTIA DA QUALIDADE

9

CONTROLE DA QUALIDADE

30

PESQUISA E DESENVOLVIMENTOS

11

SUSTENTABILIDADE

29

OUTRAS

5

TOTAL

90

Também foi acrescentado um plano de treinamento por cada setor, atingindo
um total de 90 treinamentos para as diversas áreas.
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O pessoal da empresa realiza um acompanhamento da Pegada de Carbono que
produzem as atividades em Pilar. Estudam quais são nossas analises a respeito
da emissão e captura de dióxido de carbono. Com esses dados, focalizam os
tópicos críticos e assim, é desenvolvida uma solução na procura de um novo
equilíbrio.

2019

- 31 -

PRINCÍPIO N° 8
As empresas devem se envolver em iniciativas a fim de encorajar uma maior responsabilidade ambiental.
A BEDSON S.A. mantém a certificação ISO 14001 desde o ano 2007 até hoje, realizando campanhas com todo o pessoal, certificando também a Norma ISO 50001
de eficiência energética, para reduzir o consumo dos recursos não renováveis.
No que respeita ao depósito de lixo dentro da empresa, são separados os recicláveis por um lado, os sólidos urbanos, e os especiais por outro; recebendo cada um,
o tratamento e depósito final que corresponder.
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QUANTIDADE UTILIZADA

ESTOQUE FINAL

Em termos de diminuição no consumo de água potável, a empresa tem colocado
coletores de água da chuva para utilizar na lavagem do chão, bem como coletores de
água dos ares condicionados destinados à limpeza de vidros.
Para isso, o pessoal é treinado no local dos mesmos. Além, foram colocadas estações
ambientais para a separação do lixo. Também continuamos com o Sistema de separação
do lixo (para separar por tipos de lixo seja o lixo especial, seja o lixo industrial e sua
viabilidade da reciclagem).
É, também, definido o gerenciamento do lixo eletrônico, a reutilização e envio para
jovens de baixa renda.
Classificação e reciclagem interna e externa do lixo principal: seja vidro, plástico ou
papelão.
São recicladas barricas e dadas para diferentes associações civis, colégios e
trabalhando junto à prefeitura, sendo destinadas a refeitórios comunitários e escolas
para ser utilizadas como lixeiras de coleta seletiva, coloridas com diferentes cores, ou
também, como cestos para guardar brinquedos.

Às vezes, são utilizadas para poder guardar trocas de roupas, destinadas a famílias que
perderam tudo em alagamentos ou incêndios.
Participação em atividades comemorativas no Dia do Meio Ambiente, junto às agências
governamentais, tais como a prefeitura e as escolas do município.

Como nos outros anos, continuamos motivando os funcionários para colaborarem com
as diferentes campanhas de:
• Recolhimento de papel para o Hospital Garrahan.
• Tampas plásticas para o Hospital Garrahan.
• Chaves para o Hospital Garrahan.
• Coleta de óleo vegetal usado, para entrega e posterior reciclagem através da empresa
RBA Ambiental.
• Coleta de celulares usados, junto à Associação Civil Cascos Verdes.

HISTÓRICO RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (Kg/l)

RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (RSE)
ANO

KG RESÍDUO / KG PRODUTO

80,000

REDUÇÃO

60,000
40,000

2014

0,013

20,1

2015

0,0109

12,8

2016

0,013

-19,3

-20,000
-40,000

2017

0,010

20,4

2018

0,018

-73,4

2019

0,007

59,0

20,000
0,000
2014

2015

2016

2017

2018

-60,000
-80,000
-100,000
Kg. RESÍDUO / Kg. DE PRODUTO
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REDUÇÃO

2019

PRINCÍPIO N° 9

600

As empresas devem encorajar o desenvolvimento e a promoção
de tecnologias amigáveis com o meio ambiente.

400

500

540
480

300

Efluentes

480
360
260

200

Embora a empresa não possui uma estação de tratamento, nenhum dos nossos
efluentes líquidos são lançados fora.

Depósito de resíduos industriais 2013

300
210

Depósito de resíduos industriais 2014
Depósito de resíduos industriais 2015
Depósito de resíduos industriais 2016
Depósito de resíduos industriais 2017

100

Depósito de resíduos industriais 2018

0

Depósito de resíduos industriais 2019

TOTAL

Os efluentes são depositados em dois tanques preparados para isso, localizados
debaixo da unidade de produção, e são esgotados a cada 20 dias por uma
empresa habilitada pelo órgão de controle, a qual encaminha nossos efluentes
para seu tratamento.

Produtos químicos

A empresa operacional dos resíduos dá o reconhecimento preenchido
correspondente e logo os certificados de destinação final.

Há uma gestão racional e fiscalizada com base no treinamento do pessoal,
calibração de equipamentos e determinação do momento ideal para sua aplicação.

Uma auditoria posterior atesta que a empresa prestadora do serviço não causa
dano ambiental.

A BEDSON S.A. tem um programa de gestão responsável para todas as fases de
processamento de seus produtos.
• Segurança nos processos
• Distribuição e Transporte
• Saúde e Segurança dos funcionários
• Vigilância Responsável do Produto
• Proteção das pessoas e do estabelecimento
• Informação à Comunidade

RESÍDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIAIS (Kg/l)
ANO

KG RESÍDUO / KG PRODUTO

REDUÇÃO

2014

0,73

-26

2015

0,57

21,9

2016

0,37

35,1

2017

0,41

-10,8

2018

0,59

-43,9

2019

0,26

55,9

É política da empresa a promoção de uma melhoria contínua nos setores de
segurança, saúde ocupacional e meio ambiente para a gestão responsável dos
produtos químicos em cada fase de sua utilização.

HISTÓRICO RESÍDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIAIS (Kg/l)

No decorrer de 2019, foram realizados cursos requeridos para desenvolver
autoavaliações do pessoal sobre riscos e indicadores de desempenho necessários.

80,000
60,000
40,000

Equipamentos

20,000
0,000
-20,000
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Visando manter a certificação ISO 50001 de Eficiência Energética, cada ano, a
BEDSON S.A. investe em equipamentos e realiza mudanças para melhorar a
eficiência energética e proteger os recursos não renováveis.

-40,000
-60,000
Kg. RESÍDUO / Kg. DE PRODUTO

REDUÇÃO
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PRINCÍPIO N° 10
As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno.
Com base nos principais valores (a honestidade e austeridade para a gestão dos recursos próprios e da comunidade), para tornar possível sua "Missão", a BEDSON
S.A. continua fortalecendo relacionamentos claros e transparentes com seus fornecedores, focados na informação de custos abertos e cotações com a melhor
relação custo−benefício, possibilitando assim, relacionamentos duradouros a longo prazo.
Os empregados da empresa assumem estes princípios desde o começo de sua relação contratual, conforme especificação do Manual de Admissão à empresa, no
item 15 (Normas Éticas e Conflitos de Interesses), o funcionário compromete-se a NÃO Aceitar nenhum tipo de presente nem gratificação que puder ser oferecido
ou ser interpretado como prejudicial, para um bom desempenho e objetividade comercial de um funcionário, na aquisição de bens ou contratação de serviços.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Perante os desafios mundiais como o crescimento da população mundial e o
aumento da demanda por proteína animal, a deterioração do meio ambiente e a
diminuição de recursos naturais ou a emergência de zoonoses, a BEDSON S.A.
trabalha no desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis,
responsáveis e eficazes.

Assim, a BEDSON S.A. contribui na conquista dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas para reduzir a pobreza, conseguir a segurança
alimentar, a nutrição melhorada e a promoção da produção agropecuária
sustentável; a boa saúde da população, o crescimento econômico e o trabalho
decente.

Desde a pesquisa e desenvolvimento em seus laboratórios e território, contribui
para que os produtores de diversos lugares do mundo, possam prevenir e
fiscalizar surtos de doenças de animais, garantindo que a população mundial
tenha alimentos suficientes, inócuos e de alta qualidade.

Como resultado da análise interna e seus elos com seus grupos de interesse,
também foi reconhecida a conquista de outros objetivos:

Nossos especialistas desenvolvem melhorias nos sistemas de produção, para
que sejam amigáveis com o bem-estar animal e o meio ambiente.
Comprometidos com a Agenda Global 2030, e fazendo parte do progresso neste
sentido, a empresa explorou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e
seus alvos focados na Estratégia de Sustentabilidade, com o objetivo de
identificar sua principal contribuição nesta disciplina.
Para isso, foram consideradas as diretrizes da ferramenta SDG Compass,
desenvolvida pela Global Reporting Initiative (GRI), o World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD) e o Pacto Global.

ODS4 Fornece recursos para uma educação de qualidade, fomentando
oportunidades de aprendizagem.
ODS5 Potencializa o empoderamento de mulheres em seu organograma e em sua
cadeia de valor.
ODS6 Garante a água potável disponível e seu ordenamento sustentável.
ODS9 Impulsiona a industrialização inclusiva e sustentável e encoraja a inovação.
ODS12 Garante hábitos de consumo e produção responsável.
ODS13 Toma providências para o combate à mudança climática e suas
consequências.
ODS17 Cria parcerias para atingir os objetivos de desenvolvimento.
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AUTOAVALIAÇÃO
Com esta ferramenta de autoavaliação
fornecida pelo Pacto Global, nosso público
de interesse pode verificar nossas
conquistas e desafios pendentes.

Damos conta dos resultados obtidos quando submeter nossos
processos à Filosofia Chave do Pacto Global: a melhoria contínua
nos impactos econômicos, sociais e ambientais.

A Ferramenta de Autoavaliação do Pacto Global tem 45 perguntas. Para cada
pergunta há uma listagem de indicadores, conforme abaixo:

O que são as categorias de resposta?

Sim/Não

MODELO DE GESTÃO

9 PERGUNTAS

DIREITOS HUMANOS

14 PERGUNTAS

A/F

PADRÕES DE TRABALHO

5 PERGUNTAS

N/A

MEIO AMBIENTE

11 PERGUNTAS

ANTICORRUPÇÃO

6 PERGUNTAS

A listagem de perguntas está no resumo. Os indicadores aparecem em abas
separadas para direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.
Saiba mais sobre as perguntas e indicadores em:
www.globalcompactselfassessment.org
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Refere-se à ação de acompanhamento.

Ação no Futuro - Maior Atenção Necessária.

Não aplicável.

AUTOAVALIAÇÃO
RESULTADOS COMPLETOS
GESTÃO (MA)
MA.1

A empresa atende todas as regulamentações relacionadas com os assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global?

MA.2

A empresa identifica e avalia o risco, as oportunidades e o impacto de suas operações em relação com os assuntos tratados
nos Princípios do Pacto Global?

MA.3

A empresa tem uma declaração de política alinhada com os Princípios do Pacto Global?

MA.4

Os processos de tomada de decisão e os sistemas de gestão da empresa incluem os assuntos tratados nos Princípios
do Pacto Global?

MA.5

A empresa envolve os funcionários quando se tratar de assuntos definidos nos Princípios do Pacto Global?

MA.6

A empresa encoraja assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global para interagir com seus fornecedores e
parceiros comerciais?

MA.7

A empresa contribui de maneira positiva para o desenvolvimento da comunidade?

MA.8

A empresa tem um procedimento confiável para escutar, processar e resolver problemas/reclamações internas e externas?

MA.9

A empresa informa a evolução da implementação dos Princípios do Pacto Global, para os grupos de interesse?

AVALIAR

DEFINIR

IMPLEMENTAR

INFORMAR
DIREITOS HUMANOS (HU)

SAÚDE E SEGURANÇA

HORAS, SALÁRIOS
E LICENÇAS

HU.1

A empresa assevera que seus funcionários tenham a segurança adequada e sanitária no local de trabalho?

HU.2

A empresa assevera que seus funcionários tenham os equipamentos de proteção e o treinamento necessário para realizar
suas atividades com segurança?

HU.3

A empresa envolve os funcionários, com frequência, em atividades de saúde e segurança?

HU.4

A empresa assevera que a semana de trabalho seja limitada em 48 horas; que as horas extras sejam limitadas e pouco frequentes;
e que os funcionários tenham intervalos de repouso aceitáveis?

HU.5

A empresa providencia um salário que permite aos funcionários suprir suas necessidades básicas e sustentar sua família?

HU.6

A empresa assevera que as licenças de férias, doenças e parental sejam pagas aos funcionários
conforme as normas internacionais mínimas?

HU.7

A empresa assevera que todos os funcionários trabalhem com carteira assinada?
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SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

DIREITOS HUMANOS (HU)

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

HU.8

A empresa atende todas as regulamentações relacionadas com os assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global?

HU.9

A empresa respeita a privacidade de seus funcionários quando reunir informação privada ou é monitorado o posto de trabalho?

HU.10

Antes de comprar, alugar, adquirir ou ter acesso ao terreno ou propriedade, a empresa assevera que todos os
proprietários envolvidos e usuários do terreno ou propriedade, tenham sido certamente informados e compensados?

HU.11

A empresa toma providências para garantir que, as medidas preventivas de segurança adquiridas atendem os princípios internacionais
para a aplicação da lei e o uso da força?

HU.12

A empresa envolve as comunidades locais em assuntos relacionados com o impacto real ou potencial de suas ações
nos direitos humanos?

GERENCIAMENTO DE
PRODUTOS

HU.13

A empresa toma providências para a prevenção de riscos dos direitos humanos, decorrentes de defeitos, mal uso, ou uso incorreto
de seus produtos?

RISCO NO
CONTEXTO DO PAÍS

HU.14

A empresa evita se envolver em violações dos direitos humanos decorrentes de práticas sociais ou governamentais?

TRATAMENTO JUSTO

IMPACTO NA
COMUNIDADE

TRABALHO (LA)
LA.1

A empresa reconhece o direito dos funcionários de liberdade de associação e de negociação coletiva?

LA.2

Caso os sindicatos independentes sejam esmorecidos ou restritos, a empresa permite que os funcionários possam se reunir e
debater problemas relacionados com o trabalho?

TRABALHO FORÇADO

LA.3

A empresa toma providências necessárias para asseverar de não participar em nenhum tipo de trabalho forçado nem servil?

TRABALHO INFANTIL

LA.4

A empresa atende os padrões de idade mínima?

DISCRIMINAÇÃO

LA.5

A empresa assevera que as decisões em termos de emprego, fundamentam-se em critérios relevantes e objetivos?

LIBERDADE DE
ASSOCIAÇÃO

MEIO AMBIENTE (EN)
EN.1

A empresa acompanha a abordagem preventiva nos assuntos ambientais?

EN.2

A empresa estabelece procedimentos de emergência para prevenção e atenção de acidentes que possam prejudicar o meio
ambiente e a saúde das pessoas?

PRECAUÇÃO
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MEIO AMBIENTE (EN)

RESPONSABILIDADE
E DESEMPENHO

TECNOLOGIA

EN.3

A empresa toma providências para a redução do consumo de energia e as emissões de gases do efeito estufa?

EN.4

A empresa toma providências para a redução do consumo de água e tratamento de águas residuais?

EN.5

A empresa toma providências para a prevenção e redução da produção de resíduos e assim garantir o gerenciamento responsável
dos resíduos?

EN.6

A empresa evita, reduz e trata as emissões atmosféricas?

EN.7

A empresa evita e reduz o impacto do ruído, cheiro, luz e vibrações no ambiente?

EN.8

A empresa reduz o uso de produtos químicos e de outras substâncias perigosas e garante a manipulação e
armazenagem seguras?

EN.9

A empresa evita, reduz e trata os impactos significativos sobre a biodiversidade?

EN.10

A empresa assevera que os recursos naturais são utilizados de maneira sustentável?

EN.11

A empresa encoraja o desenvolvimento e a utilização de tecnologias favoráveis para o meio ambiente?

ANTICORRUPÇÃO (AC)

CULTURA DA
EMPRESA E
PROCEDIMENTOS

AÇÕES CONJUNTAS

AC.1

A empresa assume uma posição clara contra a corrupção?

AC.2

A empresa avalia o risco de corrupção quando fazer negócios?

AC.3

A empresa assevera que os funcionários relevantes sejam certamente treinados?

AC.4

Os procedimientos internos da empresa são compatíveis com seu comprometimento no combate à corrupção?

AC.5

A iniciativa no combate à corrupção da empresa envolve agentes, intermediários e consultores?

AC.6

A empresa faz ações conjuntas com outros representantes para realizar e encorajar iniciativas sobre o combate à corrupção?

TOTAL
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SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

0

0

0

0

GESTÃO
GESTÃO: AVALIE
Perguntas

Cumprimento das Normativas Regulamentadoras

MA.1

A empresa atende todas as regulamentações relacionadas com os assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global?

Indicadores
a

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

A empresa atende toda a legislação local e nacional relevante, relacionada com os assuntos tratados nos princípios do Pacto Global no país onde opera. Isto
abrange a legislação referente aos direitos humanos, saúde e segurança ocupacional, direitos trabalhistas, meio ambiente e combate à corrupção.

b

A empresa tem obtido, das autoridades competentes, os alvarás e autorizações necessários para operar.

c

A empresa tem um diálogo permanente com autoridades destacadas no âmbito local e/ou nacional sobre assuntos pendentes propostos pelas autoridades
(por exemplo, acompanhamento de uma visita in situ).

d

A empresa atende as convenções internacionais e os acordos relevantes para as operações e atividades da empresa.

e

A empresa tem uma abordagem sistêmica para asseverar que está informada das novas regulamentações, por exemplo, mediante a utilização de processos
de cumprimento e análise de lacunas.

Perguntas

Avaliação de risco, oportunidade e impacto

MA.2

A empresa explora e avalia o risco, as oportunidades e o impacto de suas operações em relação com os assuntos tratados nos Princípios do
Pacto Global?

Indicadores
a

A empresa assume uma abordagem integral para determinar e avaliar os riscos, oportunidades e efeitos, levando em consideração:
os direitos humanos, a saúde e segurança; os direitos trabalhistas; o meio ambiente e assuntos relacionados com o combate à corrupção.

b

A empresa implementa processos para garantir a identificação e avaliação constantes do risco, a oportunidade e o impacto de suas operações
e atividades, com base na revisão de dados certos e um entendimento abrangente das tendências emergentes.

c

A empresa implementa uma metodologia para a priorização de riscos mais importantes, oportunidades e impactos, incluindo as pessoas que têm
mais probabilidades de ser atingidas.

d

Quando planejar novas operações ou atividades, a avaliação de risco, oportunidade e impacto são incluídas.

e

A empresa assevera que toda a informação sobre riscos potenciais, oportunidades e impactos de suas operações comerciais sejam comunicadas
e acessíveis para as pessoas ou comunidades potencialmente envolvidas.

GESTÃO: DEFINA
Perguntas

Política

MA.3

A empresa tem uma declaração de política alinhada com os Princípios do Pacto Global?

Indicadores
a

A empresa tem uma política escrita sobre o respeito aos direitos humanos, saúde e segurança ocupacional, direitos trabalhistas,
assuntos ambientais e anticorrupção.

b

A política da empresa foi aprovada pela diretoria.

c

A política da empresa abrange o comprometimento de atender os requisitos legais locais e as normas internacionais.

d

A política da empresa abrange o comprometimento de realizar melhorias contínuas no desempenho.
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e

A política da empresa abrange a contribuição ao desenvolvimento da comunidade local.

f

Os resultados da avaliação de risco, oportunidade e impacto são fiscalizados pela diretoria e informam o desenvolvimento de políticas,
estratégias e objetivos de sustentabilidade da empresa.

GESTÃO: EXECUTE
Perguntas

Tomada de decisões e gestão

MA.4

Os processos da tomada de decisão e os sistemas de gestão da empresa abrangem os assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global?

Indicadores
a

A empresa escolheu uma ou mais pessoas experientes como responsáveis das políticas e planejamentos relacionados com os assuntos
tratados nos Princípios do Pacto Global.

b

A empresa definiu e comunicou as pautas e responsabilidades em relação aos assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global.

c

A empresa documentou procedimentos para permitir a tomada de decisões em relação aos assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global.

d

A empresa prepara planos de ação que detalham as atividades, prazos de tempo, responsabilidades e meios para enfrentar os impactos e/ou
atingir melhorias específicas.

e

A empresa monitora seus procedimentos e instruções para asseverar que sejam bem utilizados, por exemplo, através de auditorias internas.

f

A empresa pode documentar a melhoria contínua de seu desempenho, por exemplo, por meio de indicadores chaves da performance.

g

A empresa detecta, logo, examina e soluciona os acidentes graves ou impactos / fatos extraordinários que ocorrerem.

h

A empresa implementa um sistema de gestão em todos os setores com certificação feita por terceiros, e opera em consonância com os códigos e
normas específicas do setor.

Perguntas

Participação dos funcionários

MA.5

A empresa envolve os funcionários quando se tratar de assuntos definidos nos Princípios do Pacto Mundial?

Indicadores
a

Os funcionários estão familiarizados com a política da empresa que atende os Princípios do Pacto Global.

b

Os funcionários são cientes dos assuntos significativos para a operação e atividades da empresa e sabem o que virá deles.

c

A empresa treina com regularidade os funcionários envolvidos em atividades que têm ou podem ter, efeitos adversos para asseverar que eles
sejam cientes dos riscos, requerimentos e procedimentos definidos.

d

Os funcionários da empresa são informados das evoluções na conquista dos objetivos nos assuntos relevantes para as operações
e atividades da empresa.

e

Os funcionários são encorajados para sugerir opções para que a empresa melhore sua performance em relação com os assuntos tratados
nos Princípios do Pacto Global.

f

A empresa encoraja a atitude responsável com diagramas de incentivos que abrangem objetivos de assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global.

Perguntas

Fornecedores e parceiros comerciais

MA.6

A empresa promove assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global através do diálogo com fornecedores e parceiros comerciais.

Indicadores
a

A empresa definiu requisitos mínimos que são comunicados por escrito para os novos fornecedores e parceiros comerciais.

b

A empresa implementa políticas e procedimentos para gerenciar e monitorar o desempenho dos fornecedores e parceiros comerciais.
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SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

c

A empresa realizou uma avaliação para identificar quais de seus fornecedores e parceiros comerciais têm o maior risco de impactos negativos.

d

A empresa oferece treinamento sobre procedimentos e normas para o pessoal especializado em gestão e contratação.

e

As práticas de contratação da empresa, tais como preços, prazos de entrega e modalidade de incentivos internos, promovem uma melhoria
dos padrões de fornecedores e parceiros comerciais.

f

Se necessário, a empresa colabora com os fornecedores e parceiros comerciais para a implementação de melhorias contínuas.

g

A empresa colabora com outras empresas para a promoção de melhoria dos padrões de seus fornecedores e parceiros comerciais.

Perguntas

Desenvolvimento da comunidade

MA.7

A empresa contribui de maneira positiva para o desenvolvimento da comunidade?

Indicadores
a

A empresa faz doações em dinheiro ou de bens e serviços para a comunidade local como, por exemplo, educação e treinamento,
cultura e desenvolvimento da infraestrutura.

b

A empresa toma providências para a conquista de objetivos de desenvolvimento local e/ou nacional depois de consultar a comunidade local.

c

A empresa pode mostrar o impacto de sua contribuição e como este é alinhado com a natureza da empresa e seus assuntos estratégicos.

d

A empresa dá apoio aos objetivos e assuntos de Nações Unidas, tais como aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no combate
ao HIV, promover a educação e os direitos das mulheres.

e

A empresa procura colaborar para o desenvolvimento da comunidade, participando de parcerias com diversos grupos de interesses
incluídas as agências de Nações Unidas, governos, sociedades civis, funcionários e outros negócios.

Perguntas

Mecanismos de reclamação

MA.8

A empresa tem um procedimento confiável para escutar, processar e resolver problemas/reclamações internas e externas?

Indicadores
a

A empresa implementa um procedimento escrito sobre como são recebidas as preocupações e reclamações, e como são processadas e resolvidas.

b

Informação clara e de fácil acesso sobre como utilizar o procedimento, quais preocupações/reclamações podem ser notificadas e como
são processadas e resolvidas.

c

Os funcionários, incluindo os temporários e os prestadores de serviços, podem apresentar problemas/reclamações referentes às atividades
da empresa e seu impacto, sem ameaça de retaliação por parte da diretoria da empresa ou de outros funcionários.

d

Os clientes e grupos de interesse externos podem apresentar problemas/reclamações decorrentes de atividades da empresa e seu impacto,
sem ameaça de retaliação por parte da diretoria da empresa.

e

Pessoas ou representantes da comunidade local podem apresentar problemas/reclamações decorrentes de atividades da empresa e seu impacto,
sem ameaça de retaliação por parte da empresa.

f

Há um Comitê responsável pela audiência, processo e solução de problemas/reclamações e representantes da parte reclamante/interessados
participam da Comissão. Estes poderiam ser funcionários, representantes da comunidade ou consumidores.

g

Um funcionário que apresentar uma preocupação ou reclamação, pode participar nas audiências realizadas referentes a esse problema/denúncia e
é informado dos resultados do processo de resolução.

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

GESTÃO: INFORME
Perguntas

Grupos de interesse

MA.9

A empresa informa a evolução da implementação dos Princípios do Pacto Global, para os grupos de interesse?
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Indicadores
a

A empresa identifica os grupos de interesse com os quais interage ou podem interagir nas atividades, produtos e serviços da empresa, por exemplo,
uma pessoa, grupo, sociedade e autoridade.

b

A empresa informa, com claridade, a evolução na gestão dos assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global, incluídos os resultados da
performance, bem como a informação sobre estratégias, abordagem, desafios e problemas da gestão.

c

Com frequência, a empresa participa nas conversas com os grupos de interesse para ficar informada das expectativas.

d

A empresa informa com claridade sobre a gestão dos assuntos tratados nos Princípios do Pacto Global, incluindo desafios,
problemas, sucessos e fracassos.

e

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

A comunicação sobre a Evolução (COE) da empresa e outros relatórios de desempenho sobre assuntos tratados no Pacto Mundial,
estão disponíveis com acesso público e são comunicados aos grupos de interesse externos, por exemplo, por meio do site web da empresa e do Pacto Global.

DIREITOS HUMANOS
DIREITOS HUMANOS: SAÚDE E SEGURANÇA
Pergunta

Sistemas de saúde e segurança

HU.1

A empresa assevera que seus funcionários tenham a segurança adequada e sanitária no local de trabalho?

Indicadores
a

A empresa implementa procedimentos de saúde e segurança eficazes, conforme as normas da indústria e as normas nacionais e internacionais.

b

As responsabilidades para as atividades de segurança e saúde estão bem definidas.

c

A empresa monitora de maneira sistemática seus processos de produção, maquinaria e equipamentos para garantir que sejam seguros
e estejam bem acondicionados.

d

Os funcionários e gerentes estão treinados para agir no caso de emergências no local de trabalho, há kit de primeiros socorros e extintores
disponíveis; as saídas de emergência estão bem demarcadas e livres de bloqueios.

e

O local de trabalho deve assegurar condições limpas e confortáveis, incluindo temperatura, ventilação e iluminação adequadas; sanitários e
vestiários adequados e apropriados para ambos os sexos.

f

O estabelecimento residencial ou as acomodações para uma noite são seguros e limpos, e alcançam as necessidades básicas dos
funcionários, ainda a segurança, áreas, temperatura, iluminação, ventilação, alimentação, água, sanitários, privacidade e acessibilidade.

g

A empresa providencia água potável para os funcionários e um estabelecimento limpo e desinfetado para as refeições e armazenagem de alimentos.

h

Conforme a relevância, a empresa toma as providências especiais de segurança e saúde para mulheres grávidas, funcionários com deficiência,
funcionários noturnos, funcionários jovens e outros grupos vulneráveis.

Pergunta

Equipamento de proteção e treinamento

HU.2

A empresa assevera que seus funcionários tenham os equipamentos de proteção e o treinamento necessário para realizar suas atividades com segurança?
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Indicadores
a

A empresa implementa um procedimento para garantir que todos os funcionários recebam, sem custo nem taxa nenhuma, o equipamento de
proteção individual necessário para realizar suas atividades de trabalho.

b

A empresa tem o dever de garantir que os funcionários utilizem o equipamento de proteção individual providenciado e saibam o porquê de
sua utilização necessária.

c

d

Há um cadastro preciso de quem foi treinado e para quais atividades.
Os funcionários são treinados para a utilização de equipamentos e processos, com regularidade, e quando tivessem novas atividades.

f

É competência da empresa ou do membro do pessoal, manter informado sobre os progressos científicos e tecnológicos referentes à saúde
e segurança e equipamentos de proteção individual.

Perguntas

Participação dos funcionários.

HU.3

A empresa envolve os funcionários, com frequência, em atividades de saúde e segurança?

Indicadores

b
c
d
e

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

A empresa assevera que todos os funcionários sejam treinados para a realização de suas atividades com segurança e são bem informados,
com uma linguagem clara e de fácil compreensão para eles, sobre os procedimentos de segurança e saúde dos funcionários.

e

a

SIM

A empresa consulta os funcionários sobre assuntos de saúde e segurança, seja de maneira direta, seja através de um representante de segurança
escolhidos livremente, para grupos de funcionários relevantes.
Foi criado um Comitê de saúde e segurança incluindo representantes de segurança, os funcionários e representantes do conselho de administração.
Os acidentes de segurança e saúde são notificados e investigados, inclusive a implicância do funcionário responsável, e a empresa toma todas as
providências para sua prevenção.
Os acidentes de segurança e saúde (acidentes que não resultem em lesões), são registrados e investigados para ajudar na melhoria da segurança.
Os acidentes de segurança e saúde são monitorados, inclusive as horas perdidas em virtude de lesão ou doença, e por exemplo, a comparação com a
totalidade de horas trabalhadas (tempo perdido por lesões).

DIREITOS HUMANOS: HORAS, SALÁRIOS E LICENÇAS
Perguntas

Horas de trabalho

HU.4

A empresa assevera que a semana de trabalho seja limitada em 48 horas; que as horas extras sejam limitadas e pouco frequentes; e que os funcionários
tenham intervalos de repouso aceitáveis?

Indicadores
a.1.

As horas de trabalho regular da empresa são limitadas em 48 horas semanais, conforme sua política e execução, ou menos se definido nas leis
nacionais, convenções coletivas ou padrões da indústria.

a.2.

As horas extras não são frequentes, são pagas sob regime premium e no ultrapassam 12 horas semanais, ou 36 horas mensais.

a.3.

A empresa tem um sistema de planejamento, cadastro e controle das horas trabalhadas por cada funcionário, e com frequência é avaliado se o
número de funcionários é o adequado para atingir os objetivos de produção, sem necessidade de precisar das horas extras.

a.4.

Quando as horas extras de um funcionário ultrapassem, de maneira sistemática, 12 horas semanais, a empresa aumenta sua força de trabalho para que
concordem com os objetivos de produção, ou toma providências para aumentar a produtividade dos funcionários e diminuir as horas extras.

a.5.

Os funcionários tem 24 horas consecutivas de repouso (ou mais, se definido em sua legislação nacional ou normativa da indústria)
a cada período de sete dias.
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a.6.

A empresa assevera que os funcionários tenham um repouso não menor de 30 minutos a cada 4 horas de trabalho (ou maior, se definido em sua legislação
nacional ou normativa da indústria) e que os funcionários possam utilizar os sanitários sempre que seja necessário e não apenas durante os repousos marcados.

Perguntas

Salários

HU.5

A empresa providencia um salário que permite aos funcionários suprir suas necessidades básicas e sustentar sua família?

Indicadores
a

É política da empresa providenciar um salário adequado para os funcionários sustentarem a alimentação básica, vestuário, moradia e disponibilizar
uma renda discricionária para eles mesmos e sua família.

b

A empresa é ciente se o salário mínimo legal no país onde opera atende a exigência para o salário mínimo.

c

Caso não existir um salário mínimo nacional definido, ou se as normas do salário mínimo não permitem suprir as necessidades básicas dos funcionários
e suas famílias, a empresa calcula um salário com base no custo de vida em seu local de atividades.

d

Os funcionários de meio período recebem salários e benefícios proporcionais referente aos funcionários de tempo integral, e recebem compensação
de horas extras no mínimo de 1,25 vezes seu salário por hora.

e

A empresa paga salários em intervalos regulares e não realiza deduções nos salários por medidas disciplinares ou outras deduções não autorizadas
pela legislação nacional.

f

Os sistemas de bônus de retenção e de pagamento por peça ou tarefa, são supervisionados para asseverar que o salário integral pago atenda
as exigências mínimas, sem precisar das horas extraordinárias.

Perguntas

Licenças

HU.6

A empresa assevera que as licenças de férias, doenças e parental sejam pagas aos funcionários conforme as normas
internacionais mínimas?

Indicadores
a

As licenças de férias dos funcionários de meio período e aqueles de curto prazo são pagas em proporção ao número de horas trabalhadas,
sob igual regime daqueles funcionários em tempo integral contínuo.

b

Os funcionários têm direito a licença paga por motivo de doença, conforme legislação nacional em vigor. Caso a licença por motivo de doença não estiver
definida na legislação nacional, a empresa consulta representantes da União ou dos funcionários para a definição de recursos alternativos de proteção no
caso de doença ou lesão.

c

A empresa assevera que a licença por motivo de doença não é deduzida do tempo de férias dos funcionários.

d

As funcionárias têm direito a catorze semanas no mínimo, de maternidade paga por criança.

e

A empresa dá licença parental ou compassiva para funcionários que adotaram de maneira recente, uma criança ou crianças, ou assumiram uma
responsabilidade de cuidar dos filhos adotivos ou de outras crianças.

Perguntas

Estado do emprego

HU.7

A empresa assevera que todos os funcionários trabalhem com carteira assinada?

Indicadores
a

A empresa assevera que todos os funcionários recebam contratos de trabalho antes de começar a trabalhar para a empresa, e que esses
contratos sejam entendidos por cada funcionário.

b

Os contratos detalham os direitos e obrigações do emprego, incluindo uma descrição bem clara do trabalho, sistema de bônus de retenção,
salários e períodos de aviso prévio aceitável de cada funcionário.

c

Também abrange o contrato, as referências dos manuais da empresa ou outros documentos importantes em termos de emprego.

d

A empresa assevera que as empresas empreiteiras disponibilizem aos funcionários -aqueles que trabalhem no estabelecimento da empresa-,
um trabalho com carteira assinada conforme as normas da empresa.
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SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

DIREITOS HUMANOS: TRATAMENTO JUSTO
Perguntas

Zero Assédio

HU.8

A empresa cuida dos funcionários do assédio moral no trabalho, incluindo a abordagem física, verbal, sexual ou psicológica, abuso ou ameaça?

Indicadores
a

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SI
SIM

NO
NÃO

A/F

N/A
N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

A empresa tem o comprometimento de evitar o assédio no trabalho.

b

A empresa faz campanhas para os funcionários do dever de abstenção em comportamentos violentos, ameaçadores ou abusivos.

c

Os gerentes recebem informação sobre como identificar e tratar os casos de assédio no local de trabalho.

d

A empresa investiga as denúncias de assédio no trabalho e toma as medidas preventivas e disciplinares, como a apresentação aos órgãos
competentes de um parecer jurídico de ações criminais.

Perguntas
Preguntas

Privacidadedel
do funcionário.
Privacidad
empleado.

HU.9

A empresa respeita a privacidade de seus funcionários quando reunir informação privada ou é monitorado o posto de trabalho?

Indicadores
a

A empresa tem um procedimento que indica o tipo de monitoramento permitido no posto de trabalho, que tipo de informação pessoal do funcionário
é salva; onde são armazenados os dados; quem tem acesso e para que é necessária essa informação.

b

Os funcionários sabem da vigilância no local de trabalho, inclusive os monitoramentos de câmeras, monitoramento da Internet e dos correios
eletrônicos e monitoramentos de assuntos específicos.

c

A empresa recebe do funcionário seu consentimento prévio e por escrito, antes de obter informação de alguma pessoa ligado ao funcionário
em relacionamento especial, entre eles um ex-empregador, médico ou advogado.

d

Os funcionários têm acesso a todos os dados pessoais coletados sobre eles, de preferência, aqueles relacionados com as decisões disciplinares e os
dados obtidos através do monitoramento, mas não inclui informação detalhada classificada de gestão, referente a suas avaliações de desempenho,
as negociações sobre salários, promoções, rotação e decisões semelhantes no trabalho.

DIREITOS HUMANOS: IMPACTOS NA COMUNIDADE
Perguntas

Terreno e propriedade

HU.10

Antes de comprar, alugar, adquirir ou ter acesso ao terreno ou propriedade, a empresa assevera que todos os proprietários envolvidos e usuários do terreno
ou propriedade, tenham sido certamente informados e compensados?

Indicadores
a

Antes de comprar, alugar, adquirir ou ter acesso aos terrenos ou bens, seja de maneira direta, seja através de terceiros, a empresa identifica todos
os proprietários e usuários dos terrenos ou bens, incluindo a informação de todos eles.

b

A empresa investiga o uso passado e propriedade do terreno ou propriedade para asseverar que todos eles não tenham sido transferidos de
maneira ilegal, e que todas as expropriações feitas por autoridades, foram realizadas conforme o direito internacional.

c

A empresa consulta os usuários envolvidos e os proprietários dos terrenos ou bens (inclusive as mulheres, locatários, colonos, minorias e
grupos vulneráveis, além dos povos indígenas), e tenta atingir o consentimento livre, já informado, antes de continuar com a aquisição ou acesso do terreno
ou propriedade.

d

A empresa assevera que seu contrato de arrendamento ou a compra de propriedades e os suprimentos de alimentos, certamente não tornem mais
caras as propriedades nem resultem na faltante de alimentos para a população local.

e

A empresa assevera que os proprietários envolvidos e os usuários dos terrenos ou bens, sejam compensados de maneira adequada para ajudar-lhes na
restauração de seu padrão de vida e sustentação, igual ou melhor de como era antigamente, e que as normas de compensação sejam claras, aplicadas
a todas as comunidades de modo uniforme e às pessoas envolvidas.
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Pergunta

Medidas preventivas de segurança

HU.11

A empresa toma providências para garantir que, as medidas preventivas de segurança adquiridas atendem os princípios internacionais para a aplicação
da lei e o uso da força?

Indicadores
a

A empresa realiza, com regularidade, avaliações dos riscos de segurança, e assevera que as medidas de segurança da empresa, entre elas o serviço
de segurança privada ou pessoas de segurança pública, são proporcionais aos riscos de segurança.

b

As avaliações de riscos de segurança da empresa incluem o risco de abuso contra os direitos humanos resultantes do pessoal de segurança
pública e privada.

c

A empresa escolhe as empresas privadas de segurança com informação de aptidão profissional, nível de treinamento do pessoal, qualidade
dos equipamentos, experiência anterior em violações dos direitos humanos, elos com partidos políticos ou organizações e
outros critérios relevantes.

d

Os contratos com empresas privadas de segurança abrangem os requisitos referentes às normas internacionais de direitos humanos para o
cumprimento da lei e o uso da força; exigem a investigação e a obediência de qualquer ação ilegal ou abusiva pelos guardas de segurança, permitindo
a rescisão do contrato, caso acontecer tal ação.

e

Há um manual de diretrizes das funções para o pessoal de segurança, e todo o pessoal de segurança é treinado sobre as normas de atuação
com base nas normas internacionais de direitos humanos para a aplicação da lei e o uso da força.

f

O pessoal de segurança pública é designado ao estabelecimento da empresa, a qual, no entanto, tenta garantir o claro relacionamento com órgãos
de segurança pública e lhes comunica sua intenção de que as ações de segurança sejam realizadas conforme as normas internacionais de direitos
humanos, para o cumprimento da lei e uso da força.

g

A empresa tem um procedimento para o cadastro de incidentes relacionados com a segurança, incluindo um mecanismo para a gestão de
reclamações do pessoal ou comunidades locais referentes à atuação do pessoal de segurança e que expede as alegações acreditáveis de violações
de direitos humanos para as autoridades competentes.

h

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

A empresa tem um procedimento de vigilância e avaliação de seus acordos de segurança, incluindo a proporção do acordo de segurança; impacto
nas comunidades locais; impacto nas controvérsias locais existentes ou conflitos; incidentes de segurança registrados; e alegações acreditáveis de
violações de direitos humanos pelo pessoal de segurança da empresa. Os representantes da comunidade local são consultados como parte da vistoria.

Pergunta

Comprometimento com a comunidade

HU.12

A empresa envolve as comunidades locais em assuntos relacionados com o impacto real ou potencial de suas ações nos direitos humanos?

Indicadores
a

A empresa tem o comprometimento com a participação clara dentro das comunidades e aquelas que estão nas vizinhanças do setor de operações, antes,
durante e depois de iniciar as atividades que puderem atrapalhar seu acesso aos recursos (água, alimentação, terrenos), bem como os meios de subsistência
(áreas de caça ou pesca).

b

A empresa consulta e conversa com as comunidades locais antes, durante e depois de iniciar as atividades para a prevenção, redução e
mitigação dos impactos.

c

A empresa toma providências para reparar as preocupações legítimas das comunidades locais em relação com qualquer impacto negativo
das atividades da empresa, sobre o acesso a recursos ou meios de subsistência.

DIREITOS HUMANOS: GERENCIAMENTO DO PRODUTO
Pergunta

Gerenciamento do produto

HU.13

A empresa toma providências para a prevenção de riscos dos direitos humanos, decorrentes de defeitos, mal uso, ou uso incorreto de seus produtos?

- 48 -

Indicadores
a

A empresa conhece e atende as leis nacionais relevantes, as normas internacionais e padrões da indústria referente à fabricação, design e
comercialização do produto.

b

A empresa toma providências para a remoção de substâncias, design, defeitos ou efeitos colaterais que pudessem resultar em danos ou ameaças para
a vida humana a saúde, durante a fabricação, uso ou armazenamento dos produtos.

c

A empresa disponibiliza avisos visuais e escritos em todas as embalagens dos produtos sobre os riscos para a saúde relacionados com o produto,
inclusive as instruções de uso adequado, em uma linguagem e modo simples para os usuários.

d

Caso necessário, os treinamentos, equipamentos de proteção individual ou outras medidas para o uso correto do produto, a empresa tomará
providências para asseverar que o consumidor final esteja familiarizado com tais requisitos.

e

f

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

A empresa, de maneira contínua, verifica e auxilia contra os efeitos colaterais de direitos humanos (incluindo, mas não limitado aos efeitos sobre a
saúde, vida, privacidade e segurança do funcionário) que surgirem, tanto do uso correto como do uso incorreto ou do armazenamento de seus produtos.
A empresa tem um procedimento para a determinação se seus produtos têm dupla função de uso, em especial na fabricação de armas, vigilância ou
outro uso militar, e atende todas as normas de controle das exportações desses produtos.

DIREITOS HUMANOS: RISCO-PAÍS
Perguntas

Direitos humanos no país de operação

HU.14

A empresa evita se envolver em violações dos direitos humanos decorrentes de práticas sociais ou governamentais?

Indicadores
a.1.

A empresa procura informação, de maneira ativa, sobre a situação geral dos direitos humanos nos locais onde opera.

a.2.

Caso operar em um país ou região com violações sistemáticas dos direitos humanos, a empresa procura saber e evitar o risco de contribuição, apoio ou
benefício de tais abusos.

a.3.

Onde houver riscos de participação da empresa em violações sistemáticas dos direitos humanos, por causa do governo ou práticas sociais, a
empresa tenta procurar soluções por meio do diálogo com outras pessoas, organizações da sociedade civil, experientes e outras áreas interessadas,
incluindo, quando possível, as autoridades.

a.4.

A empresa assevera que não apoia nenhuma restrição discriminatória estabelecida pelo estado sobre o direito de votar e não disponibiliza informação sobre
religião, raça, filiação partidária ou outras características dos funcionários que pode ser utilizada pelo governo como una causa de restrição ao
direito de votar.
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TRABALHO
TRABALHO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
Pergunta

Associação e negociação

LA.1

A empresa reconhece o direito dos funcionários de liberdade de associação e de negociação coletiva?

Indicadores
a

A empresa tem o comprometimento de reconhecer os direitos dos funcionários referente à liberdade de associação e de negociação coletiva, inclusive o
direito de integrar com liberdade e/ou associar aos sindicatos independentes, e este comprometimento é certamente informado a todos os funcionários.

b

A empresa reconhece as organizações de funcionários aos efeitos de negociação coletiva, e tem definido procedimentos para garantir uma negociação
coletiva com os representantes dos funcionários autorizados, sobre assuntos relacionadas com o trabalho.

c

A empresa permite o acesso ao estabelecimento da empresa, aos representantes dos funcionários dos acordos de negociação coletiva, funcionários e
qualquer documentação necessária para atender suas funções.

d

A empresa proíbe qualquer discriminação ou ações adversas contra os representantes dos funcionários ou funcionários, para participar ou se abster
de participar em atividades sindicais legítimas.

e

A empresa tem acordado com os representantes dos funcionários, sobre os requisitos de uma audiência justa caso acontecer, em relação com todos
os processos disciplinares e as reclamações dos funcionários.

f

A empresa tem um comitê, integrado por representantes escolhidos pelos funcionários, responsável da admissão, processo e solução de
casos disciplinares e reclamações dos funcionários.

Pergunta

Representação da empresa.

LA.2

Caso os sindicatos independentes sejam esmorecidos ou restritos, a empresa permite que os funcionários possam se reunir e debater problemas
relacionados com o trabalho?

Indicadores
a

A empresa permite aos funcionários participar nas reuniões habituais de funcionários apenas no horário de serviço, onde eles podem debater as
preocupações referentes às condições de trabalho.

b

Caso permitir a legislação local, e se os sindicatos independentes não estejam presentes, a empresa informa os funcionários sobre seu direito de
representação coletiva no local de trabalho.

c

Caso permitir a legislação local, a empresa informa os trabalhadores sobre seu direito de participar em negociações coletivas habituais de
assuntos relacionados com o trabalho.

d

O conselho de administração da empresa se reúne, com frequência, com os representantes dos funcionários para debater problemas relacionados
com o trabalho e as preocupações e reclamações que os funcionários quiserem propor.

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

TRABALHO: TRABALHO FORÇADO
Pergunta

Trabalho forçado e obrigatório.

LA.3

A empresa toma as providências necessárias para asseverar de não participar em nenhum tipo de trabalho forçado nem servil?

Indicadores
a

Os funcionários podem dar aviso e deixar seu trabalho dentro de um período aceitável de tempo. Isto é certamente informado para todos os
funcionários, antes de começar no trabalho.

b

A empresa (ou suas agências de empregos) asseveram não reter os salários nem bônus, e que são pagos aos funcionários de maneira adequada e regular.
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c

A empresa assevera de não realizar deduções dos salários por medidas disciplinares ou outras deduções não autorizadas pela legislação nacional.

d

Dentro do período regular de trabalho, os funcionários tem capacidade de ganhar um salário adequado para suprir suas necessidades
básicas e sustentar sua família.

e

As horas extraordinárias de trabalho são pagas e realizadas de maneira voluntária, e não são exigidas através de ameaça de deduções, rescisão do
contrato nem outro tipo de penalidades.

f

A empresa (ou suas agências de empregos) asseveram de não reter carteiras de identidade, passaportes, documentos para viajar ou outros objetos
pessoais sem os quais, os funcionários não possam deixar o trabalho. Caso ser necessárias cartas de recomendação ou outros documentos para que
o funcionário deixe o trabalho, serão expedidos de maneira imediata.

g

Os funcionários podem deixar o estabelecimento da empresa durante o repouso e quando finalizar seu período de serviço, e os funcionários com
hospedagem dentro da empresa, podem em qualquer momento, entrar e sair com liberdade de sua hospedagem.

h

A empresa (ou suas agências de empregos) asseveram de não obrigar os funcionários a pagar os custos de recrutamento nem realizar depósitos de
dinheiro pela hospedagem.

i

Os empréstimos ou adiantamentos de salários dos funcionários, são regulamentados sob termos justos e são explicados, de maneira clara, aos funcionários,
não são concedidos para suprir despesas básicas, pois são de importância limitada e não exige que o funcionário fique na empresa até seu vencimento.

j

Caso a empresa utilizar o trabalho prisional, a mesma garante que todos os funcionários da prisão tenham sido condenados por um Tribunal de Justiça,
e que o trabalho é voluntário e monitorado pela autoridade pública.

k

A empresa assevera que não utiliza a mão de obra de agências nem empresas envolvidas no tráfico de pessoas ou outros tipos de trabalho forçado.

TRABALHO: TRABALHO INFANTIL
Pergunta

Trabalho Infantil e Funcionários Jovens

LA.4

A empresa atende os padrões de idade mínima?

Indicadores
a

A empresa não emprega funcionários menores de 15 anos de idade para trabalhar período integral, 13 anos de idade para trabalhos leves nem 18 anos
de idade para trabalhos perigosos (vide relação de exceções).

b

Caso a empresa empregar menores de 18 anos, a mesma tem uma listagem de atividades de cada posto de trabalho que são realizadas de
maneira segura por eles.

c

A empresa é ciente dos níveis de idade locais para a conclusão da escola obrigatória, e não emprega funcionários menores dessa idade cuja educação
pudesse ser impossibilitada pelo trabalho.

d

A empresa tem um procedimento confiável para verificar a idade dos jovens candidatos para o trabalho, através da certidão de nascimento,
outros tipos oficiais de identificação, ou por meios alternativos como aparência física ou conhecimento de dados históricos.

e

Os programas de aprendizagem da empresa não constituem a parte fundamental da mão de obra, são limitados respeito à duração, são realizados
junto ao programa escolar (ou fiscalizados pelos Ministérios do Trabalho ou organizações trabalhistas), e não impossibilitam a educação
obrigatória do menor.

f

Si la empresa tuviera conocimiento de que está contratando jóvenes trabajadores por debajo de la edad mínima, se asegura que los menores estén
inscriptos en el programa de educación correspondiente y que sus dependientes sean compensados por la pérdida de ingresos resultante.

TRABALHO: DISCRIMINAÇÃO
Pergunta

Zero discriminação

LA.5

A empresa assevera que as decisões em termos de emprego, fundamentam-se em critérios relevantes e objetivos?
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SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

Indicadores
a

A empresa identifica diferentes tipos de discriminação, incluindo os radicados nas estruturas formais e as tradições culturais.

b

É política da empresa asseverar que as decisões referentes à contratação, salários, promoção, treinamento, disciplina, aposentadoria e conclusão do contrato
são baseados, de maneira exclusiva, em critérios imparciais e que não estão relacionados com nenhuma das características discriminatórias listadas na descrição
desta pergunta.

c

A cada categoria de trabalho na empresa tem um detalhamento escrito indicando o nível de salário e as aptidões requeridas para essa categoria
de trabalho.

d

A empresa assevera que os anúncios de emprego não fazem referência a critérios discriminatórios, tais como raça, gênero ou idade
(salvo que seja parte de uma promoção de igualdade legal de oportunidades).

e

A empresa assevera que os candidatos de emprego não são questionados sobre seu estado civil, gravidez, vontade de ter filhos, número de
dependentes, ou qualquer informação semelhante que sugira decisões discriminatórias de contratação.

f

Todos os gerentes de contratação recebem treinamento sobre as políticas de zero discriminação da empresa.

g

A empresa tem um procedimento, acessível e que todo o pessoal conhece, através do qual os funcionários, de maneira segura, podem notificar
incidentes de discriminação no trabalho.

h

A empresa toma providências aceitáveis para permitir que pessoas qualificadas com deficiências ou condições especiais de saúde, possam atingir
oportunidades de emprego na empresa, por exemplo, acessibilidade a usuários de cadeira de rodas, flexibilidade em horários de trabalho, tempo de
repouso prolongado, etc.

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

MEIO AMBIENTE
AMBIENTE: PRECAUÇÃO
Pergunta

Abordagem de precaução

EN.1

A empresa acompanha a abordagem preventiva nos assuntos ambientais?

Indicadores
a

A empresa disponibiliza informação para os grupos de interesse sobre incertezas e riscos potenciais de seus produtos e processos aos funcionários,
consumidores, público e meio ambiente.

b

A empresa identifica qualquer poluição do solo e água em suas unidades de produção, avalia os impactos ambientais e soluciona qualquer
poluição relevante.

c

A empresa tenta evitar danos no meio ambiente através da manutenção periódica de seus processos de produção e seus sistemas de proteção
ambiental (controle da poluição do ar, sistemas de tratamento de águas, etc.).

d

A empresa realiza avaliação sistemática dos riscos dos materiais utilizados, produtos e processos para a aplicação da abordagem de precaução.

e

A empresa garante a transparência e participa, regularmente, do diálogo com os vizinhos, organizações da sociedade civil e outros representantes
interessados em assuntos ambientais críticos da empresa.

f

Quando necessário, a empresa colabora com a pesquisa científica sobre assuntos do meio ambiente referentes a produtos e processos da empresa.
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Pergunta

Resposta à emergência

EN.2

A empresa estabelece procedimentos de emergência para prevenção e atenção de acidentes que possam prejudicar o meio ambiente e a saúde das pessoas?

Indicadores
a

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

A empresa identificou as operações perigosas e as consequências potenciais para a saúde humana e o meio ambiente no caso de acidente.

b

A empresa tem procedimentos e planejamentos detalhados, equipamentos e programas de treinamento para a prevenção de acidentes e emergências.

c

Caso acontecer acidentes e emergências, a empresa tem procedimentos e planejamentos detalhados e equipamentos para agir com eficácia.

d

A empresa treina funcionários para agir, no caso de acidentes e emergências, incluindo a realização de simulados de emergência, no mínimo uma
vez por ano, com participação de todos os trabalhadores.

e

Quando houver um risco relevante de impactos sobre as comunidades locais, a empresa tem um procedimento o qual permite notificar as comunidades
locais envolvidas de maneira imediata, sobre emergências industriais e informar sobre ações de emergência, planos de evacuação
e atendimento médico.

AMBIENTE: RESPONSABILIDADE E DESEMPENHO
Pergunta

Consumo de energia e mudança climática

EN.3

A empresa toma providências para a redução do consumo de energia e as emissões de gases do efeito estufa?

Indicadores
a

A empresa toma providências para a redução do consumo de energia e as emissões de gases do efeito estufa.

b

A empresa tem uma estratégia climática que identifica as oportunidades para a redução do consumo de energia da empresa e/ou das emissões
de gases do efeito estufa.

c

A empresa iniciou atividades práticas para a redução do consumo energético e as emissões de gases do efeito estufa.

d

A empresa disponibiliza informação e treina os funcionários para a implementação de medidas na redução de energia.

e

A empresa monitora seu consumo de energia e/ou as emissões de gases do efeito estufa.

f

La empresa definiu uma linha de base para suas emissões de gases do efeito estufa, na qual são bem definidas as operações da empresa e
atividades e os gases do efeito estufa que são contabilizados, por exemplo, como descrito no Protocolo de Gases de Efeito Estufa.

g

A empresa tem alvos para a redução do consumo de energia e/ou emissões de gases do efeito estufa.

h

A empresa participa junto ao governo e organizações da sociedade civil, na elaboração das políticas e medidas que disponibilizem um
arcabouço para o setor empresarial contribuir na construção de uma economia de baixo carbono.

Pergunta

Água e águas residuais

EN.4

A empresa toma providências para a redução do consumo de água e tratamento de águas residuais?

Indicadores
a

A empresa tem os alvarás necessários para a extração ou obtenção de água do abastecimento público de água e para descargas de águas residuais.

b

A empresa realiza o tratamento das águas residuais antes do despejo para a redução de impactos ambientais adversos.
Caso o tratamento das águas residuais for fora do estabelecimento da empresa, a mesma é ciente da eficácia do tratamento.

c

A empresa fiscaliza os despejos das águas residuais, incluindo tipos, valores do limite e quantidades de poluentes nas águas residuais.
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d

A empresa tem objetivos para a redução do consumo de água e/ou aumentar a quantidade de reutilização da água ou água reciclada em diferentes
operações de negócios e atividades.

e

A empresa disponibiliza informação e treina os funcionários, além de tomar providências, para a redução do consumo de água e a
necessidade de tratamento das águas residuais.

f

O uso de água da empresa e seus despojos das águas residuais não prejudicam de maneira negativa à sustentabilidade dos recursos hídricos,
meio ambiente natural ou disponibilidade de água para beber e para higiene.

g

A empresa se envolve junto às autoridades públicas nacionais, regionais e locais, bem como as organizações da sociedade civil, para solucionar
assuntos referentes à sustentabilidade da água e relacionados com recursos hídricos envolvidos.

Pergunta

Gerenciamento do lixo

EN.5

A empresa toma providências para a prevenção e redução da produção de resíduos e assim garantir o gerenciamento responsável dos resíduos?

Indicadores
a
b

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

A empresa tem os alvarás necessários para o gerenciamento, armazenamento, reciclagem e eliminação de resíduos e, se necessário, também atende
os requisitos para o transporte de resíduos perigosos através de fronteiras.
A empresa tem uma estratégia para o gerenciamento dos resíduos com responsabilidade e de maneira contínua, tenta evitar e reduzir a produção de resíduos.

c

A empresa assegura que os resíduos são classificados para a reciclagem e são entregues a uma empresa de reciclagem.

d

A empresa fiscaliza os tipos e quantidades de resíduos, incluindo onde e como são reciclados, tratados ou eliminados.

e

A empresa tem objetivos para redução na produção do lixo e/ou aumento de resíduos reutilizados ou reciclados e faz a medição de seu progresso
até atingir tais objetivos.

f

A empresa disponibiliza informação e treina os funcionários sobre o gerenciamento, armazenamento, transporte e depósito de resíduos
perigosos e especiais.

g

A empresa delimita as áreas utilizadas para o armazenamento dos resíduos, e realiza o tagueamento adequado de todos os recipientes para armazenar
os resíduos, incluindo um símbolo relevante de perigo para os resíduos perigosos.

h

A empresa requer às empresas empreiteiras de transporte, recibos de reciclagem/tratamento/eliminação.

i

A empresa utiliza empresas empreiteiras com licenças para o transporte, reciclagem, tratamento e depósito de resíduos perigosos.

Pergunta

Emissões atmosféricas

EN.6

A empresa evita, reduz e trata as emissões atmosféricas?

Indicadores
a

A empresa tem os alvarás necessários para as emissões atmosféricas e atende os requisitos legais (por exemplo, padrões de poluição do ar
e valor limite).

b

A empresa disponibiliza informação e treina os funcionários sobre o gerenciamento das emissões atmosféricas.

c

A empresa fiscaliza os tipos e quantidades das emissões atmosféricas.

d

A empresa trata os poluentes relevantes antes de ser emitidos para o ar (por exemplo, através do uso de filtros).

e

A empresa tenta evitar e reduzir as emissões atmosféricas de maneira contínua.

Pergunta

Ruído, cheiro, luz e vibrações

EN.7

A empresa evita e reduz o impacto do ruído, cheiro, luz e vibrações no ambiente?

Indicadores
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a

A empresa tem os alvarás necessários para os níveis de ruído, cheiro, luz e vibrações e atende os requisitos legais (porexemplo, normas
ou procedimentos).

b

A empresa disponibiliza informação e treina os funcionários para a gestão do ruído, cheiro, luz e vibrações.

c

A empresa monitora os níveis de ruído, cheiro, luz e vibrações no ambiente.

d

A empresa trata/reduz os impactos para asseverar que não haja níveis relevantes de ruído, cheiro, luz e vibrações.

e

A empresa, de maneira contínua, tenta evitar e reduzir no mínimo possível os níveis de ruído, cheiro e luz (p.ex. produção em local fechado,
proteção, etc.).

Pergunta

Químicos e outras substâncias perigosas

EN.8

A empresa reduz o uso de produtos químicos e de outras substâncias perigosas e garante a manipulação e armazenagem seguras?

Indicadores
a

A empresa tem os alvarás necessários e atende os requisitos legais para a gestão, uso e armazenamento de produtos químicos e outras
substâncias perigosas.

b

A empresa não produz, comercializa nem utiliza produtos químicos ou outras substâncias perigosas sujeitas a proibições nacionais ou internacionais
ou retirados do mercado.

c

A empresa disponibiliza informação e treina os funcionários sobre a manipulação e uso seguro de produtos químicos e outras
substâncias perigosas.

d

A empresa monitora as quantidades de todos os produtos químicos e outras substâncias perigosas utilizadas na produção e manutenção.

e

A empresa delimita as áreas utilizadas para a armazenagem de substâncias e produtos químicos.

f

A empresa rotula, de maneira adequada, todas as substâncias químicas e produtos incluindo nome do produto químico e um símbolo de perigo.

g

Para a empresa é importante a substituição, e sempre tenta utilizar menos produtos químicos e substâncias nocivas.

Pergunta

Biodiversidade

EN.9

A empresa evita, reduz e trata os impactos significativos sobre a biodiversidade?

Indicadores
a

A empresa tem os alvarás necessários para operar ou alterar o ambiente natural e atende os requisitos legais.

b

A empresa compromete-se a operar dentro da estrutura de acordos internacionais, tratar a biodiversidade, por exemplo, o Acordo sobre a
biodiversidade, o protocolo de Cartagena sobre biossegurança e a Convenção CITES.

c

A empresa avaliou os importantes impactos positivos e negativos de suas operações e atividades no ambiente natural e na biodiversidade
(lista vermelha de espécies ameaçadas da UICN e nenhuma espécie invasora estrangeira).

d

A empresa, na atualidade, toma as providências necessárias para a prevenção e redução do impacto de suas operações e atividades
sobre a biodiversidade.

e

A empresa rotula, de maneira adequada, todos os produtos que contém OGM (Organismos Geneticamente Modificados), e indica se os
OGM foram utilizados no processo de produção.

f
g

A empresa assevera que não tive remissão involuntária de OGM nenhuma.
A empresa assevera que os funcionários receberam o treinamento adequado para a manipulação dos OMG.

Pergunta

Recursos naturais

EN.10

A empresa assevera que os recursos naturais são utilizados de maneira sustentável?
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SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

Indicadores
a

A empresa tem os alvarás necessários e atende os requisitos legais referentes ao cultivo, colheita, extração e/ou o uso dos recursos naturais
(por exemplo madeira, peixe, metais, petróleo, carvão etc.).

b

A empresa atende os requisitos legais referentes ao cultivo, colheita, extração e/ou o uso dos recursos naturais (por exemplo madeira, peixe,
metais, petróleo, carvão etc.).

c

A empresa assevera que os funcionários estão treinados sobre o cultivo sustentável, colheita, extração e/ou utilização dos recursos naturais.

d

dA empresa, de maneira contínua, tenta evitar, reduzir e reparar os impactos significativos sobre os recursos naturais através de métodos
ecológicos responsáveis e uso dos recursos alternativos.

e

A empresa assevera que seu uso dos recursos renováveis não prejudicam a sustentabilidade do recurso, (isto é, a capacidade do recurso
para se regenerar).

f

A empresa encoraja a substituição dos recursos não renováveis utilizados na produção, por recursos renováveis.

g

A empresa trabalha junto às autoridades públicas locais e nacionais, bem como as instituições internacionais para tratar assuntos de sustentabilidade
relacionados com os recursos naturais (por exemplo: madeira, água, peixes, metais, óleos, etc.).

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

AMBIENTE: TECNOLOGIA
Pergunta

Tecnologias amigáveis com o meio ambiente.

EN.11

A empresa encoraja o desenvolvimento e a utilização de tecnologias favoráveis para o meio ambiente?

Indicadores
a

A empresa utiliza uma tecnologia amigável com o meio ambiente.

b

A empresa sempre avalia seus processos e tecnologias para achar alternativas mais ecológicas.

c

Durante o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, a empresa focaliza no desenvolvimento de uma tecnologia amigável com o meio
ambiente, como por exemplo, utilizando a avaliação do ciclo de vida, o design de sustentabilidade ou “do berço ao berço”.

d

Quando planejar os novos investimentos em tecnologia, a empresa escolhe a melhor tecnologia disponível e estabelece critérios ambientais mínimos.

e

Quando investir em novos prédios, a empresa implementa recursos materiais e tecnologias ambientais responsáveis e eficazes.

f

A empresa informa aos grupos de interesse, o detalhamento sobre o desempenho ambiental e os benefícios de utilizar tecnologia ambiental
amigável.

ANTICORRUPÇÃO
ANTI-CORRUPÇÃO: CULTURA E PROCEDIMENTOS DA EMPRESA
Pergunta

Sinalização de um ambiente livre de corrupção.

AC.1

A empresa assume uma posição clara contra a corrupção?

Indicadores
a

O CEO, Diretor Executivo da empresa, afirmou que a empresa não ficará envolvida em corrupção, nunca e de jeito nenhum.

b

A empresa tem uma política que rejeita a corrupção e exige de todos os diretores, gerentes e funcionários no mundo inteiro, que agirem com
ética e na forma da lei.
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c

A política de anticorrupção da empresa abrange o tratamento de pagamentos de propinas por facilitação, dar e receber presentes, participar em
patrocínios, dar subornos políticos e como realizar uma gestão responsável

d

A empresa definiu benchmarks e indicadores para suas iniciativas contra a corrupção e informa ao público de tais iniciativas
(por exemplo, em seu relatório anual de RSE).

Pergunta

Avaliação de riscos de Corrupção

AC.2

A empresa avalia o risco de corrupção quando fazer negócios?

Indicadores
a

A empresa avalia os setores potenciais de corrupção abrangendo fatores como ser tipo de transação, países de operação, indústrias e clientes ou
parceiros comerciais envolvidos.

b

A empresa avalia o risco de corrupção quando os funcionários, agentes, intermediários ou consultores terem comunicação com funcionários públicos
(incluídos os trabalhadores das empresas estaduais).

c

A empresa avalia o risco de conflitos de interesses internos e externos relacionados com os parceiros comerciais.

d

A empresa desenvolveu um plano de ação para tratar o risco de corrupção e definiu as responsabilidades para cada tarefa, com destaque
em áreas de alto risco.

e

A empresa determinou os cargos internos com maior risco de corrupção na empresa e tenta reparar estas fraquezas.

Pergunta

Sensibilidade

AC.3

A empresa assevera que os funcionários relevantes sejam certamente treinados?

Indicadores
a

A empresa informa a todos os funcionários, o comprometimento no combate à corrupção.

b

A empresa sempre oferece treinamento sobre o combate à corrupção para todos os funcionários relevantes dentro da organização, por exemplo,
para compras e equipe de vendas.

c

A informação sobre os procedimentos disciplinares por violação às políticas de combate à corrupção da empresa, está disponível
para todos os funcionários.

d

A empresa encoraja o feedback e o diálogo com os funcionários sobre suas iniciativas no combate à corrupção.

e

A empresa tem e encoraja um procedimento no qual os funcionários podem informar suspeitas de corrupção relacionadas com casos
(p. ex., linha telefônica direta ou caixa de correio) e disponibiliza os recursos para atender aos problemas que são identificados de maneira sistemática.

Pergunta

Procedimentos no combate à corrupção

AC.4

Os procedimentos internos da empresa são compatíveis com seu engajamento no combate à corrupção?

Indicadores
a

A empresa designou a responsabilidade de gestão de contratos, pedidos, recebimento de mercadorias, faturamento e pagamentos para
diversos funcionários ou departamentos.

b

A empresa manifesta seu “combate à corrupção” e/ou “comportamento ético” em seus contratos com os parceiros comerciais.

c

A empresa proíbe o trabalho informal e qualquer demonstração contábil “fora dos livros”.

d

A empresa realiza auditorias internas e fiscaliza todos os comprometimentos referentes ao combate à corrupção.

e

O pessoal de auditoria interna, financeira e compras da empresa tem diretrizes bem definidas para procurar e identificar sinais,
notificá-las ao conselho de administração e fazer o acompanhamento das medidas adotadas.

f

A empresa contrata auditorias externas para receber uma visão crítica e identificar sinais e deficiências nos sistemas.

g

Qualquer sinal ou deficiência identificada pelos auditores externos, é tratada de maneira sistemática pelo conselho de administração.
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SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

h

A empresa fiscaliza o cumprimento e sempre identifica as fortalezas e fraquezas nas iniciativas anticorrupção, para conservar sua eficácia
e atualização na abordagem dos riscos variáveis.

Pergunta

Agentes e outros parceiros

AC.5

A iniciativa no combate à corrupção da empresa envolve agentes, intermediários e consultores?

Indicadores
a

A empresa contrata consultoria externa e/ou assessoria especial aos agentes, intermediários e consultores (por exemplo financeiros, legais,
trabalhistas, fiscais, meio ambiente, negócios/comercial).

b

Todos os acordos com os agentes, intermediários e consultores estão devidamente documentados, em contratos escritos a assinados.

c

A escolha e termos de referência dos agentes, intermediários ou consultores são aprovados pela diretoria ou nível superior, envolvidos nas
operações para o qual o intermediário é contratado.

d

Os contratos com os agentes, intermediários e consultores abrangem cláusulas sobre o combate à corrupção e que o titular do contrato deve
cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis.

e

Os agentes, intermediários e consultores são informados sobre o comprometimento e as políticas do combate à corrupção da empresa,
bem como o material de treinamento referente a atitude anticorrupção e informação sobre procedimentos disciplinares por violação à
políticas contra à corrupção.

f

A empresa assevera que o pagamento aos agentes, intermediários e consultores estão na forma de pagamento igual do que os outros fornecedores de
serviços ou semelhantes.

g

A empresa realiza pagamentos por transferência bancária ou cheque - jamais em dinheiro, no país do agente, intermediário e assessor,
e nunca a um terceiro sem fiscalização prévia.

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

SIM

NÃO

A/F

N/A

COMBATE À CORRUPÇÃO: AÇÕES CONJUNTAS
Pergunta

AÇÕES CONJUNTAS

AC.6

A empresa faz ações conjuntas com outros representantes para realizar e encorajar iniciativas sobre o combate à corrupção?

Indicadores
a

A empresa compartilha suas vivencias, procedimentos e desafios em matéria de corrupção com outras organizações como por ex., a comunidade
empresarial local, iniciativas setoriais, redes, etc.

b

A empresa começou a se envolver com outras empresas do mesmo ramo, a fim de promover um ambiente adequado de negócios.

c

A empresa encoraja o diálogo entre multi-colaboradores sobre os desafios da corrupção.

d

A empresa encoraja à comunidade empresarial local e seus parceiros comerciais para a colaboração no combate à corrupção.
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