
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Declaração da Política Comunitária da SGS

OBJETIVO
O Objetivo desta política é garantir que em todas as operações da SGS, nos 
esforçamos continuamente para reduzir nossos impactos enquanto conduzimos 
nossos negócios de forma a respeitar os direitos e a dignidade de indivíduos e 
comunidades afetadas por nossas atividades comerciais. Além disso, queremos 
aplicar nossas habilidades e inovação para ajudar a enfrentar os desafios de 
desenvolvimento sustentável mais urgentes em todo o mundo.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definem prioridades e 
aspirações globais de desenvolvimento sustentável para 2030 e buscam mobilizar 
esforços globais em torno de um conjunto comum de metas. Os ODS pedem uma 
ação mundial entre governos, empresas e sociedade civil para acabar com a 
pobreza e criar uma vida de dignidade e oportunidade para todos, dentro dos limites 
do planeta.

Na SGS, estamos comprometidos em alinhar nossas ações comunitárias com 
prioridades globais ligadas à pobreza, saúde, educação, mudanças climáticas e 
degradação ambiental.Elas são captadas através de três pilares da comunidade: 
Educação, Empoderamento e Sustentabilidade Ambiental. Através do nosso apoio 
aos ODS, a SGS pode desempenhar seu papel em ajudar a enfrentar os maiores 
desafios de desenvolvimento sustentável do mundo.

APLICABILIDADE
Este documento aplica-se a toda a equipe, incluindo funcionários, clientes e 
contratados, nos estabelecimentos da SGS ou em locais operados pela mesma.
Este documento não será aplicável aos empregados dos clientes operando em seus 
próprios locais de trabalho.

RESPONSABILIDADES
Nosso coordenador comunitário global reporta ao vice-presidente de 
sustentabilidade corporativa e supervisiona a gestão diária do programa 
comunitário, trabalhando em todas as afiliadas para implementar nossas diretrizes 
comunitárias do Grupo globalmente e monitorar o desempenho.

Nossa rede de coordenadores da comunidade local fornece uma plataforma para 
compartilhamento de informações e conselhos sobre temas comuns ligados ao 
voluntariado da comunidade, arrecadação de fundos e resposta a desastres.
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A alta administração é responsável por garantir o cumprimento desta política, 
incluindo, mas não se limitando ao estabelecimento de programas e ao 
cumprimento dos requisitos de emissão de relatórios. A sustentabilidade, no 
entanto, é responsabilidade de todos nós, em todos os níveis da nossa 
organização.

É responsabilidade de todos os diretores-gerentes garantir que nossa política 
comunitária seja implementada e que os recursos apropriados sejam alocados 
para gerenciar proativamente nosso investimento comunitário em todas as 
afiliadas da SGS.
O Diretor Executivo da SGS é o responsável pela implementação dessa política e 
é auxiliado pelo Comitê Gestor da Sustentabilidade, que supervisiona a 
implementação de programas socioambientais dentro da SGS.

Na implementação desta política, atuamos no âmbito das leis e convenções 
internacionais. Respeitamos e cumprimos todas as legislações, acordos e outras 
disposições pertinentes que estabelecem os parâmetros para nossas operações 
comerciais.

Nossas ações são pautadas pela transparência, na tomada de decisões 
baseadas em fatos e com uma abordagem preventiva, cautelosa e integrada à 
gestão da energia. Isso significa estar em conformidade ou excedendo os 
requisitos das regulamentações nacionais ou internacionais, bem como dialogar 
continuamente e informa-la às partes interessadas relevantes.

REQUISITOS MÍNIMOS DO GRUPO
Nossas Ambições de Sustentabilidade exigem que aumentemos nosso investi-
mento em comunidades ao redor do mundo em 30%, em relação à nossa linha de 
base de 2014.
Alcançaremos esse objetivo por:

• Apoiar iniciativas e organizações sem fins lucrativos que estão comprometidas 
em melhorar a qualidade de vida geral nas comunidades onde vivemos e 
Trabalhamos.
• Investir em projetos comunitários locais e globais que estejam alinhados ao 
ODS.
• Capacitação em agências sem fins lucrativos, contribuindo com nosso 
conhecimento, recursos e tempo.
• Incentivar gestores e colaboradores a se engajarem no voluntariado e outras 
atividades que beneficiem diretamente as comunidades onde vivemos e 
trabalhamos.
• Apoiar os esforços de assistência a desastres por meio de agências nomeadas, 
com a experiência necessária para coordenar e fornecer ajuda humanitária de 
maneira oportuna e eficiente.
• Monitorar e relatar o impacto do investimento na comunidade de maneira 
transparente, usando metas mensuráveis e dados robustos.

Promover a sustentabilidade é responsabilidade de todos nós, em todos os 
níveis da organização. Esses compromissos se aplicam a todos os 
colaboradores e contratados da SGS. A gestão é responsável por assegurar 
conformidade total com as políticas da SGS.

DANIEL RUFENACHT
Vice-presidente Sustentabilidade corporativa
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