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1 Introdução

A Política de Sustentabilidade da Alimempro estabelece premissas e
governança para a sustentabilidade corporativa, fornecendo diretrizes que
impulsionam o valor da sustentabilidade em todos os níveis da empresa, garantindo
que o tema esteja presente na cultura da Companhia e seja considerada nos
processos decisórios. A Política proporciona o alinhamento entre o foco estratégico e
o compromisso permanente com o tema da sustentabilidade, e define compromissos,
dando sustentação a nossa visão de sustentabilidade empresarial.
Tendo a natureza como nossa aliada, manteremos o fiel compromisso de máximo
respeito à sustentabilidade, valorização dos nossos colaboradores e interessados e
integração com a comunidade local, de modo que nos tornemos referência mundial
no beneficiamento do Alho Roxo Brasileiro!
Fundada em 2003 por Oscar Bley Neto, a Alimempro é uma indústria especializada
no processamento e comercialização de Alho Roxo Nobre, produto exclusivo do solo
brasileiro. Nossos valores são baseados nessas premissas:
Missão: Fornecer produtos inovadores e de alta qualidade, trazendo praticidade e
segurança alimentar aos nossos parceiros de negócios e consumidores.
Visão: Tendo a natureza como nossa aliada, queremos levar bem-estar e
crescimento pessoal aos nossos colaboradores e produtos saudáveis aos nossos
clientes. Buscamos nos tornar referência mundial em qualidade e fonte de matériaprima.
Valores: Ética profissional, segurança alimentar e respeito ao meio ambiente.

Revisão: 00
Data: 24/10/22
Data da próxima revisão: 24/10/24
Responsável: Comitê de Sustentabilidade

2 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS

A empresa reconhece a importância dos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável impostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas, desta forma, esta
Política de Sustentabilidade foi estruturada tendo como norteadores os ODS
considerados prioritários ao modelo de negócio da Alimempro, ou seja, aqueles que
possuem maior probabilidade de serem impactados positiva e negativamente por
nossas ações. São eles:

Definimos esses 3 ODS’s como prioritários:

•

O ODS 7 trata do acesso às diferentes fontes de energia, principalmente às
renováveis, eficientes e não poluentes.

•

O ODS 9 trata, principalmente, do desenvolvimento da indústria, da inovação e
da geração de valor. O desenvolvimento tecnológico e a diversificação
industrial têm papel central neste objetivo, uma vez que possibilita o ganho de
eficiência na produção.

•

O ODS 12 aborda a produção e o consumo sustentáveis, com foco em ações
globais e locais, como alcançar o uso eficiente de recursos naturais, reduzir o
desperdício de alimentos, manejar resíduos químicos de maneira responsável.
Neste objetivo, também estão incluídos o cuidado com resíduos sólidos, a
diminuição da emissão de poluentes.
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3 Base da Política
A Política de Sustentabilidade da Alimempro é sustentada por 3 (três) pilares
fundamentais identificados pela empresa, junto de ações efetuadas que a mantém
forte e sustentam todo o processo. São eles:

Pilar Ambiental
•

Estabelece objetivo de eficiência energética;

•

Estabelece objetivo de redução de consumo de água;

•

Estabelece objetivo de redução da geração de resíduos;

•

Estabelece objetivo de para zerar a disposição de rejeitos até 2030;

Pilar Social
•

Estabelece objetivo de reduzir a desigualdade em seu quadro de funcionários
em ao menos um dos grupos minoritários;

•

Estabelece objetivo de metas e ações visando à elevação do índice de
satisfação dos colaboradores;

Pilar Governança
•

Estabelece objetivo e está a aplicar que 100% de seus fornecedores e
terceirizados regulares estejam certificados no Programa ESG-FIEC até 2025.

•

Estabelece indicadores quantitativos e metas, os quais estão vinculados com
os objetivos estratégicos da Política de sustentabilidade.
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4 Identificação, seleção e engajamento dos stakeholders

Para garantir o envolvimento de nossos stakeholders no processo de
desenvolvimento da empresa buscando a sustentabilidade corporativa, deverá
sempre haver um canal aberto de comunicação direta, junto de pesquisas sobre os
temas tratados nesta Política, visando o envolvimento da cadeia de valor na busca de
uma sociedade mais sustentável, com vistas ao estabelecimento de relações
benéficas para todas as partes.
Foram mapeados e definidos os stakeholders da Alimempro.

Stakeholders

Canais de
engajamento

Monitoramento

Área responsável
pelo relacionamento

Colaboradores

Site, telefone, e-mail

Diário

RH/Diretoria

Fornecedores

Site, telefone, e-mail

Semanal

Compras/Diretoria

Clientes

Site, telefone, e-mail

Semanal

Compras/diretoria

Comunidade Local

Site, telefone, e-mail

Semanal

RH/Diretoria

Prestador de serviços

Site, telefone, e-mail

Semanal

RH/Diretoria

Clientes: Food Service, Refeições Coletivas, Distribuidoras, Hortifrutigranjeiros,
Varejo e consumidor final;
Fornecedores: Agrícolas (grande, médio e pequeno porte) que possuem a visão ESG
implementada em suas atuações;
Colaboradores: capacitados, utilização de mão de obra local e inclusão;
Comunidade local: bairro em que estamos localizados e redondezas;
Prestadores de serviços: capacitados e que possuem a visão ESG implementada
em suas atuações.
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5 Cadeia de Valor Sustentável

O objetivo de construir uma cadeia de valor sustentável se busca através de
ações e da promoção de uma cultura organizacional entre os envolvidos. Entendemos
que uma cadeia de valor sustentável é aquela que atende às três dimensões da
sustentabilidade: Ambiental, Social e Econômica.
Investir em sustentabilidade na cadeia de valor é essencial para as empresas
que desejam crescer nas pautas ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).
Além de contribuir diretamente para o desenvolvimento sustentável, essa iniciativa
contribui para um futuro melhor para as próximas gerações. No entanto, tais medidas
também podem trazer outros benefícios ao negócio, potencializando seu
desenvolvimento no mercado.
Com isso, a Alimempro define como meta que 100% de seus fornecedores e
terceirizados regulares e elegíveis a participar do Programa, estejam certificados no
Programa ESG-FIEC até 2025.
Esta meta será revisada em 2024 e redefinida caso se julgue necessário.
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6 Desdobramento

Com o objetivo de demonstrar que o que está escrito nesta Política é de fato levado
em consideração pela empresa nas suas atividades, definimos que os objetivos estratégicos
da Política de Sustentabilidade devem ser desdobrados em metas e em seus respectivos
indicadores.

Pilar

Objetivo

Indicador

Meta

Redução na geração de resíduos
produzidos na indústria.

Toneladas de resíduos
gerados por mês.

Até 2023 diminuir a
geração de resíduos em
5%.

A matriz energética da empresa ser
de fonte renovável.

Kwh por mês.

Até 2023 utilizar 100%
da energia oriunda da
fonte solar.

Redução no consumo de água.

M3 de água por mês.

Até 2023 diminuir o
consumo em 5%.

Aumento do nível de satisfação dos
colaboradores.

% do resultado da
pesquisa de clima
organizacional

Até 2023 aumentar o
nível de satisfação em
5%.

Aumento do número de colaborador
do sexo feminino em carga de
liderança.

Número de colabora em
cargos gerenciais.

Até 2025 aumentar em
20% o número de
mulheres em cargos de
liderança.

Aumento do engajamento da cadeia
de valor sobre os temas do ESG.

Horas de reuniões,
workshop e
treinamentos
relacionado ao ESG por
colaborador.

Até 2025 100% da
cadeia de valor estará
com conhecimento
aprofundado sobre o
ESG.

Ambiental

Social

Governança
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7 Papel da Liderança

A liderança da empresa é formada por pessoas essenciais para a construção
de uma cultura organizacional sustentável, portanto, é primordial que seja
conhecedora e multiplicadora desta Política.
Ao longo da história a Alimempro, tem-se dedicado a descobrir e adotar
modelos de produção que integrem desenvolvimento social, econômico e proteção ao
meio-ambiente e assim é esperado da liderança contribuição e esforço para auxiliar
na construção de soluções cada vez mais sustentável.
Todo líder tem o dever junto aos seus colaboradores de treinar e incentivar a
busca por conhecimento para contribuir com a redução do impacto ambiental de suas
operações.
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8 Abrangência

Este documento aplica-se a todos os trabalhadores da Alimempro, além de
fornecedores, prestadores de serviços, comunidade local e clientes. O trabalhador que
tiver conhecimento ou identificar violações a qualquer aspecto desse documento, das
políticas internas da empresa ou da legislação e regulamentações aplicáveis, deve
reportar imediatamente a situação. Se desejado, o reporte poderá ser realizado de
forma anônima pelos canais de atendimento da empresa, que podem e devem ser
utilizados pelo público interno e externo.
Canais de atendimento e divulgação do documento, são eles:

www.alimempro.com
Instagram: @alimempro
Telefones: (BS) 988218258 / 988785251
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9 Organograma da empresa
A estrutura de governança da nossa empresa é formada:

10 Disposições Finais
A empresa e seus gestores comprometem-se em levar ao conhecimento de
todos os trabalhadores, fornecedores, clientes e prestadores de serviços, as diretrizes
de conduta contidas nessa Política.
Sendo assim, nenhum trabalhador pode alegar desconhecimento das diretrizes
constantes no presente documento em qualquer hipótese ou sob qualquer argumento.
A Política de Sustentabilidade foi implementada em 13 de agosto de 2022 e
revisada na data do dia 26 de outubro de 22.

Caucaia, 26/10/2022.
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