Política

Política de Relacionamento
com Partes Interessadas

Na COFCO International nós operamos em toda cadeia de valor do agronegócio e reconhecemos que
nosso impacto vai além das nossas próprias operações. Acreditamos que é de nossa
responsabilidade compreender e controlar esse impacto se quisermos ser um negócio bem sucedido
e sustentável.
Para manter os padrões mais elevados na condução de negócios e fazer com que nosso impacto seja
positivo, acreditamos que um diálogo aberto e relacionamentos construtivos com as partes
interessadas, baseados na confiança, respeito e compreensão mútuos, são essenciais. Além disso,
buscamos trazer benefícios mútuos e valor de longo prazo às partes interessadas, fazendo uma
diferença positiva nas comunidades onde trabalhamos e vivemos. Procuramos construir comunidades
fortes ao empoderar pessoas desprivilegiadas para melhorar seu futuro dentro do contexto do
agronegócio internacional.
As partes interessadas são os indivíduos, grupos de pessoas ou organizações que têm interesses na
COFCO International e que podem afetar ou serem afetadas – pela condução – do nosso negócio.
Em conformidade com os Padrões de Desempenho do IFC, e para obter um relacionamento sólido
com as partes interessadas, nós nos comprometemos a:


Reconhecer que o relacionamento com as partes interessadas é um processo contínuo e
mutuamente benéfico que oferece oportunidade de compartilhar conhecimento e tomar
decisões comerciais mais assertivas.



Identificar e nos relacionar com as partes interessadas e impactadas para compreender suas
perspectivas e expectativas, com atenção especial aos grupos vulneráveis;



Valorizar comunicação aberta e honesta, e fornecer, quando possível, canais de divulgação
para comunicar informações significativas, precisas e imediatamente compreensíveis às
partes interessadas;



Assegurar um diálogo contínuo e de duas vias com as partes interessadas para consultá-las
em relação ao impacto socioambiental de nossas operações e sua mitigação;



Gerenciar as medidas de segurança e uso de forças de segurança em nossas instalações
conforme legislação aplicável, evitar atos ilegais e abusivos contra os trabalhadores e as
comunidades; e



Fornecer às partes interessadas um mecanismo para reportar preocupações
confidencialmente, anonimamente e sem medo de represália, conforme estabelecido nos
procedimentos internos da companhia, e respeito aos critérios estruturais de legitimidade,
acessibilidade, previsibilidade, justiça, compatibilidade e transparência, conforme definido no
Guia da OCDE para Empreendimentos Multinacionais.
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Esta política aplica-se a:
Partes interessadas
Escopo:
Esta Política deverá ser observada em todas as operações subsidiárias e controladas pela COFCO
International, inclusive, mas não apenas, em instalações industriais como esmagadoras e refinarias,
estações elevadoras, armazéns, unidades de beneficiamento de sementes, terminais portuários e
operações rurais.
Data original de publicação:
Abril de 2017
Versão:
Abril de 2017
Acervo
Esta Política está disponível em www.cofcointernational.com
Esta Política será atualizada regularmente, sempre que possível, através do engajamento das partes
interessadas, internas e externas. Será ativamente divulgada e promovida, visando o seu
cumprimento. Esperamos que nossos fornecedores e quaisquer outros terceiros trabalhando em
nosso nome respeitem as normas previstas nesta Política.
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