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Temas materiais:
Os temas
materiais são
aqueles que
impactam direta ou
indiretamente
nossa capacidade
para criar,
preservar ou o
risco de destruir
valor em termos
econômicos,
ambientais e
sociais, tomando
como referências a
nossa visão e a de
nossas partes
interessadas.

1. OBJETIVO

A Materialidade é
o conjunto de
temas prioritários
para os quais
devemos
demonstrar
capacidade para
identificar riscos e
oportunidades, e
para atuar com
efetividade sobre
aqueles que
impactam a
criação de valor.

Para a Atvos, Sustentabilidade é a atuação empresarial com equilíbrio

Esta Política tem por objetivo orientar a incorporação das práticas de
Sustentabilidade nas estratégias e em todas as atividades, operações e
relacionamentos da Atvos.
O documento detalha o entendimento sobre Sustentabilidade aplicada
ao negócio da Atvos e, analisando o cenário mundial de desafios para
o

desenvolvimento

sustentável

e

considerando

seu

aspecto

multidimensional, define a atuação dos integrantes, com foco nos temas
materiais para a empresa.

entre as nossas responsabilidades: econômico-financeira, social e
ambiental, através iniciativas estruturadas e de processos e que geram
valor e reduzem riscos ao negócio.
Também é objetivo desta Política, enfatizar os valores e compromissos
assumidos em toda cadeia de valor, incluindo, ainda, as comunidades
onde atuamos, fundamentais para a sobrevivência, o crescimento e a
perpetuidade do Negócio.
Dessa forma, reforçamos o posicionamento da Atvos, em todas as

xxx

nossas ações e no relacionamento com as partes interessadas, com
atuação ética e transparente.
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Partes interessadas
ou stakeholders:
Formadas por
acionistas, integrantes,
clientes, usuários,
sócios, credores,
fornecedores,
parceiros externos,
prestadores de
serviço, comunidades
de entorno,
autoridades, mídia,
formadores de opinião,
lideranças
empresariais,
entidades de classe,
ONGs, governos e
agentes regulatórios e
financiadores que
podem afetar ou ser
afetados pelas nossas
atividades, objetivos
ou políticas.
Desenvolvimento
Sustentável: é o
modelo de
desenvolvimento
que satisfaz as
necessidades
presentes, sem
comprometer a
capacidade das
gerações futuras
de suprir suas
próprias
necessidades.
Este conceito foi
originado pelo
Relatório
Brundtland no
documento
intitulado “Nosso
Futuro Comum”,
publicado em 1987
pela Comissão
Mundial sobre o
Meio Ambiente e o
Desenvolvimento.

2. CONCEITOS BÁSICOS SOBRE SUSTENTABILIDADE
Os conceitos norteadores da Sustentabilidade na Atvos estão em
consonância com os desafios globais para o Desenvolvimento
Sustentável e com a Tecnologia Empresarial Odebrecht (“TEO”).
O conceito de desenvolvimento sustentável está presente na TEO,
especialmente quando assumimos o compromisso de obter resultados
que nos assegurem a sobrevivência, nos levem ao crescimento e
contribuam para a perpetuidade do Negócio.
Atuar para o desenvolvimento sustentável implica em ir além do nosso
dever de cumprir as leis e determinações que regulam nossas
atividades. Significa compreender as tendências e prioridades da
sociedade e atender às convenções e compromissos globais aplicáveis
em cada local de atuação, como nos temas de clima, biodiversidade e
direitos humanos. Significa, também, assegurar a adequada gestão dos
Riscos Socioambientais referentes às operações em nossa empresa.
Os efeitos da nossa atuação se estendem, tanto às cadeias de
fornecedores, quanto aos integrantes, comunidades, usuários e
beneficiários dos produtos e serviços que entregamos.
Aliando inovação e desenvolvimento sustentável, aumentamos nossa
capacidade para ampliar os benefícios à sociedade na oferta de
produtos, melhorar nossa competitividade e gerar oportunidades de
desenvolvimento.
Em linha com a prática da TEO, ao servirmos à sociedade, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável, e gerando resultados tangíveis e
intangíveis, conquistamos também o reconhecimento por nossa
atuação, gerando valor para a marca Atvos.
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Risco
Socioambiental
Refere-se ao risco
que um evento
resultante de falha
ou acidente em
operações ou
estruturas sob
nossa
responsabilidade
possa causar
impactos ao meio
ambiente ou a
pessoas ou
comunidades em
áreas de influência
dessas operações
ou estrutura.

3. COMPROMISSOS COM A SUSTENTABILIDADE

Os nossos compromissos com a sustentabilidade são as referências
que usamos para definir as prioridades e metas em nossos Programas
de Ação (“PAs”).
Esses compromissos se desdobram em:
Compromisso com pessoas – Promovemos o desenvolvimento
sustentável com ênfase em pessoas. Compreendemos que são elas,
dentro e fora da Atvos, os agentes de transformação com capacidade
para identificar e implantar o modelo de desenvolvimento sustentável
adequado a cada ambiente onde atuamos. Dessa maneira, assumimos
o compromisso de criar um ambiente de trabalho seguro, saudável,
motivador e isento de discriminação, com respeito aos direitos humanos
e às diferenças entre pessoas. Valorizamos a diversidade, em sintonia

Consulte no portal
da Atvos a Política
de Pessoas.

com o disposto na nossa Política sobre Pessoas da Atvos.
Compromisso com o desenvolvimento econômico – Contribuímos
para o desenvolvimento, por meio da entrega de produtos necessários
à sociedade, com geração de resultados tangíveis e intangíveis para
clientes,

acionistas,

financiadores,

fornecedores,

integrantes

e

comunidades, pelo consequente recolhimento de impostos e tributos e
pelo respeito ao ambiente concorrencial.
Compromisso com o desenvolvimento social – Ampliamos os
benefícios às comunidades do entorno da Atvos e promovemos a
qualidade de vida nessas regiões, por meio do Investimento
Socioambiental Privado (ISP), que apoia projetos e demandas
xxx

socioambientais, seguindo um modelo estruturado que:
•

Prioriza as áreas de educação, saúde, segurança, proteção

ambiental, atividades produtivas e cultura, respeitando o conhecimento,
vocação e potencialidade locais;
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• Promove a participação e diálogo contínuo com a sociedade civil e o
Investimento
Socioambiental
Privado (ISP):
É o repasse
voluntário de recursos
privados de forma
planejada, monitorada
e sistemática para
projetos sociais,
ambientais e culturais
de interesse público.
Incluem-se no
universo do ISP, as
ações sociais
protagonizadas por
empresas, fundações
e institutos de origem
empresarial ou
instituídos por
famílias,
comunidades ou
indivíduos.

governo local para identificação de medidas de mitigação dos impactos
da operação, definição de demandas e prioridades que contribuam
com soluções para o desenvolvimento sustentável local.
Compromisso com a valorização da cultura – Contribuímos para a
preservação e valorização da memória, da história e do patrimônio
cultural, respeitando os diferentes usos e costumes que distinguem as
nações e comunidades nas quais estamos inseridos.
Compromisso com a atuação ética, íntegra e transparente – Para
nós, atuar com ética, integridade e transparência é um requisito
imprescindível para a sustentabilidade, em alinhamento com a Política
sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente
da Atvos.
Compromisso com o meio ambiente – Contribuímos para a
minimização das mudanças climáticas e conservamos o meio

Consulte no portal
da Atvos o
Compromisso com a
atuação ética,
íntegra e
transparente.

xxx

ambiente, a biodiversidade e os biomas das regiões onde estivermos
quando:
• Utilizamos a terra de forma sustentável, promovendo a recuperação
das áreas degradadas e atendendo à necessidade de produção de
alimentos, empregando as melhores tecnologias de plantio e colheita,
de forma a aumentar a produtividade, conservar os solos, as matas
nativas, os recursos hídricos e demais recursos naturais, incluindo as
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal;
• Buscamos processos produtivos e tecnologias mais limpos, através
do uso e reuso dos recursos naturais, matérias-primas renováveis,
baseados em Análise de Ciclo de Vida (ACV);
• Oferecemos

ao

mercado,

produtos

de

base

renovável

(biocombustível e energia de biomassa) em larga escala, reduzindo
significativamente o balanço de emissões de gases de efeito estufa de
outros produtos e processos produtivos.
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Ecoeficência:

A Sustentabilidade na Atvos busca a geração de valor para todas as

É o uso mais
eficiente de
materiais e
energia, a fim de
reduzir os custos
econômicos e os
impactos
ambientais.

partes interessadas, por essa razão, são expressos compromissos

É obtida pela
“entrega de bens e
serviços com
preços
competitivos que
satisfaçam as
necessidades
humanas e tragam
qualidade de vida,
reduzindo
progressivamente
impactos
ambientais dos
bens e serviços,
através de todo o
ciclo de vida, em
linha com a
capacidade
estimada da Terra
em suportar.
Conceito
introduzido em
1992 pelo
Conselho Mundial
de Negócios para
o Desenvolvimento
Sustentável.

específicos para cada uma delas:
Compromissos com os Acionistas
•

Buscamos sempre o resultado econômico, em alinhamento com a

Política de Sustentabilidade da Atvos;
•

Cumprimos com a legislação e todos os compromissos voluntários

assumidos pela empresa;
•

Adotamos a gestão dos riscos socioambientais, assim como a

materialidade para definir as prioridades da Atvos em Sustentabilidade;
•

Influenciamos e apoiamos políticas públicas que contribuam para o

desenvolvimento sustentável, em especial, no setor do agronegócio.
Compromissos com os Integrantes
•

Atuamos sempre de acordo com os valores da TEO, investindo nas

pessoas como agentes de seu próprio desenvolvimento e do futuro da
empresa, da sociedade e da nação;
•

Estimulamos e reconhecemos o exercício da cidadania dos nossos

integrantes, de forma a apoiar as iniciativas de responsabilidade social
individual e da empresa.
Compromissos com os Clientes
•

Promovemos processos de produção, operação industrial e agrícola

que levam à melhoria contínua na qualidade e na ecoeficiência dos
produtos, atendendo a protocolos e certificações, quando demandados;
•

Atuamos no processo produtivo e na cadeia de valor de forma a

melhorar a eficiência no uso racional de recursos naturais (solo, água,
biodiversidade, energia) baseando-se, sempre que possível, na Análise
do Ciclo de Vida dos produtos;
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•
ODS:
Os Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
são uma agenda
global adotada
durante a Cúpula
das Nações Unidas
sobre o
Desenvolvimento
Sustentável em
setembro de 2015
composta por 17
objetivos e 169
metas a serem
atingidos até 2030.

Promovemos o diálogo, a cooperação e o comprometimento com os

clientes, visando ampliar a contribuição de todos para o desenvolvimento
sustentável.
Compromissos com a Cadeia de Fornecimento
•

Adotamos uma postura preventiva e proativa em relação a todos os

compromissos com Segurança, Saúde, Proteção Ambiental e Direitos
Humanos, qualificando e orientando os parceiros para a internalização
destes temas como valores nos negócios;
•

Priorizamos a contratação de fornecedores próximos às regiões de

atuação da empresa, apoiando o seu desenvolvimento para que
atendam a padrões de qualidade compatíveis com o Negócio.
Compromissos com a Sociedade em Geral
•

Atuamos de maneira ética e transparente em todas as nossas ações,
reforçando o cuidado no relacionamento com as partes interessadas
e coibindo toda e qualquer forma de corrupção;

•

Desenvolvemos parcerias com instituições acadêmicas e de
pesquisa, visando unir esforços para o conhecimento e inovação
para a sustentabilidade do negócio;

•

Participamos de redes e compromissos de forma voluntária, que
tenham uma agenda convergente aos desafios de desenvolvimento
sustentável,

como

Desenvolvimento

por

exemplo

Sustentável

da

os

ODS

ONU),

(Objetivos

do

identificando

as

contribuições da Atvos para os avanços nos temas.
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4. INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Ciclo do Programa
de Ação:
• Planejamento e
pacto
• Acompanhamento
• Avaliação
• Julgamento
Com base na
confiança mútua, o
liderado negocia com
seu líder a delegação
para transformar em
realidade o que foi
negociado, para
alcançar resultados
tangíveis e
intangíveis,
traduzindo seu
compromisso e
propósito no pacto
de um PA.

Os nossos compromissos com a Sustentabilidade são referenciais para
definir as prioridades e metas nos Programas de Ação (“PAs”) dos
integrantes da Atvos. É fundamental demonstrar os resultados da
prática desta Política, por meio de indicadores, que permitam mensurar
os resultados relativos a tais compromissos.
Para

acompanhamento

da

ação

empresarial

sustentável,

os

indicadores pactuados devem ser acompanhados pelos líderes da
Atvos, em sinergia com os demais processos, no intuito de:
•

Promover a melhoria dos processos e operações, com resultados
medidos por indicadores de ecoeficiência e demais aspectos
relacionados aos temas da materialidade;

•

Definir metas concretas em relação aos nossos compromissos
com o desenvolvimento sustentável; e

•

Relatar publicamente os resultados alcançados.

O Líder de Negócio da Atvos (“LN-Atvos”) incluirá no seu Programa de
Ação (“PA”), os indicadores e metas de Sustentabilidade para o pacto,
acompanhamento e avaliação pelo CA-Atvos.
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As Diretrizes de
Sustentabilidade em
desdobramento
dessa Política serão
divulgadas para
consulta no Portal
Atvos.

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
É responsabilidade individual de cada Integrante cumprir com a Política
e as Diretrizes de Sustentabilidade da Atvos, sendo responsabilidade
dos líderes zelar para a efetiva realização dos compromissos aqui
assumidos, conforme segue:

xxx

 Líder de Negócio (LN-Atvos):
•

O

LN da Atvos e seus parceiros diretos na

Linha

de

Empresariamento têm atenção voltada à promoção e ao apoio às
iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Pelo
exemplo, eles devem fomentar a cultura de Sustentabilidade na
empresa e na formação dos novos líderes, introduzindo o tema nas
ações de Educação pelo Trabalho;
•

O LN-Atvos contará com o apoio proativo de sua equipe direta

(Organização Dinâmica – “OD”) para viabilizar o acompanhamento das
orientações contidas nessa Política, através da elaboração, aprovação
e divulgação das Diretrizes específicas sobre o tema e de instrumentos
de suporte, contribuindo, assim, com a qualificação das pessoas em
relação às práticas de Sustentabilidade na Atvos;
•

Cabe ao LN-Atvos, com apoio da OD, definir indicadores específicos

da Atvos, que demonstrem sua ação empresarial sustentável, em
conjunto com a operação, bem como a utilização destes indicadores e
seu acompanhamento ao longo do ciclo de Planejamento.

 Líder da Pequena Empresa (SU-Atvos):
•

Assegurar o alinhamento das práticas de Sustentabilidade com as

orientações contidas nessa Política e nas Diretrizes relacionadas ao
tema, na sua área de atuação e entorno, considerando a realidade local
e os compromissos assumidos;

Política sobre Sustentabilidade Pág. 10 de 13

•

Os Programas de Ação dos Líderes dos polos devem contemplar

indicadores e ações que garantam o acompanhamento da gestão para
a Sustentabilidade no dia a dia da operação.
xxx

 RAE de Pessoas, Comunicação e Sustentabilidade da Atvos:
•

Apoiar o LN-Atvos na atualização e na prática desta Política;

•

Propor

orientações

específicas

sobre

o

desempenho

em

Sustentabilidade na Atvos;
•

Propor e acompanhar a evolução dos indicadores para consolidar os

resultados de Sustentabilidade alcançados na Atvos;
•

Assegurar a comunicação transparente e consistente desses

resultados nos Informes e Relatório Anual; e
•

Representar a Atvos em fóruns voltados para o compartilhamento de

melhores

práticas

em

Sustentabilidade,

tanto

interna,

como

externamente.
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6. ABRANGÊNCIA
A Política sobre Sustentabilidade da Atvos aplica-se a seus integrantes e de suas
controladas.
7. CIÊNCIA E CERTIFICAÇÃO
Deverão ter ciência desta Política sobre Sustentabilidade, em, no máximo 30 (trinta) dias
após a sua data de aprovação, todos os integrantes da Atvos e de suas controladas.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
Se houver quaisquer dúvidas sobre o conteúdo desta Política, o integrante deverá buscar
esclarecimento com seu Líder direto ou, se necessário, com o R-Sustentabilidade da Atvos.
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INFORMAÇÕES DE CONTROLE
Referências: Diretrizes GRI (Global Reporting Initiative) e Princípios do Pacto Global da ONU.
Data de Aprovação:
Validade: Esta Política tem prazo de validade indeterminado, devendo ser revalidada no
máximo a cada três anos, podendo ser alterada ou revogada em qualquer tempo.
Documentos revogados: Diretriz de Sustentabilidade da Odebrecht Agroindustrial.
Versão do Documento: 1
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