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 1. INTRODUÇÃO

A Política de Sustentabilidade Corporativa da Sigdo Koppers S.A. constitui o documento que orienta as 
atividades da Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. e de cada uma de suas subsidiárias, para o 
desenvolvimento de suas ações nesta área. Trata-se, portanto, de uma diretriz para todos os colaboradores 
que está alinhada à estratégia do negócio e norteia o relacionamento com seus grupos de interesse.

 2. ANTECEDENTES 

A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers é uma empresa de capitais chilenos, líder no setor de construção 
e montagem em grande escala, com uma reputação sólida no Chile e no exterior. Desde sua fundação, em 
1960, participa dos principais projetos industriais, mineiros e energéticos relevantes para o progresso do 
país, além de atuar em obras no Peru, na Colômbia e no Brasil, onde conta com operações diretas.

A empresa definiu linhas estratégicas que promovem um comportamento responsável, o uso das melhores 
práticas éticas e comerciais nas suas relações com clientes, fornecedores, colaboradores e a comunidade, 
junto com rigorosas políticas de prevenção de riscos e proteção ambiental. Da mesma forma, conta com 
um Governo Corporativo que visa aumentar o valor da empresa de forma sustentável, para garantir o 
cumprimento dos seus objetivos dentro dos moldes dos valores e princípios da organização.

A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers faz parte da Sigdo Koppers S.A., destacado grupo empresarial 
chileno com presença global e reconhecido histórico de seriedade, inovação e competência.

No que diz respeito aos valores e princípios corporativos, a Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers tem 
como principais compromissos proteger a saúde e segurança dos seus trabalhadores, manter um clima 
de respeito mútuo e colaboração, proteger o meio ambiente em todas as áreas nas quais atua, alcançar 
a excelência em seus serviços, manter um comportamento ético nos negócios e boas práticas com a 
comunidade e todos os atores envolvidos no negócio.

A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, inspirada em seus valores e princípios corporativos, estabelece 
como compromisso gerar uma colaboração de longo prazo com cada um de seus grupos de interesse.

 3. ESCOPO

A Política de Sustentabilidade estabelece o quadro comum de atuação da empresa e de todas as suas 
subsidiárias nos âmbitos de sustentabilidade inerentes às suas atividades. Espera-se que essas diretrizes 
sejam cumpridas por todos os colaboradores, independentemente de seu cargo na organização ou do local 
onde a empresa presta seus serviços.  
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Esta Política define diretrizes para que cada uma das empresas estabeleça metas e gerencie planos de ação 
associados aos seus negócios em prol da sustentabilidade.

 4. RESPONSABILIDADES

Corresponderá à Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, bem como à matriz Sigdo Koppers S.A.:
• Implementar, promover e divulgar a Política de Sustentabilidade a todos os seus colaboradores, por meio 

de suas plataformas e meios de comunicação interna.
• Promover a integração das diretrizes da Política nas operações de cada uma das empresas, de forma que 

seja implementada em todos os processos.
• Garantir que as diretrizes da Política sejam incorporadas e compreendidas transversalmente por cada um 

dos colaboradores, sem distinção de cargos.
• Comunicar a Política e contar com mecanismos para receber o feedback das partes interessadas e atores 

sociais externos que considerem relevantes.
• Gerenciar a Política de Sustentabilidade, por meio de metas e indicadores que permitam avaliar a melhoria 

contínua.

 5. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

A seguir, o documento Política de Sustentabilidade da Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers.

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

1. Objetivo
 A Política de Sustentabilidade oferece diretrizes para o desenvolvimento sustentável de todas as áreas 

de negócio da Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, em consonância com os valores da empresa, e 
considera todos os seus grupos de interesse relevantes.

2. 2. Consideração dos Grupos de Interesse:

2.1  Colaboradores
 O comportamento ético, alinhado aos valores corporativos, será promovido nas empresas.
 
 As empresas visarão ambientes e locais de trabalho que protejam a saúde e segurança dos 

colaboradores, por meio da implantação de programas de gestão nessa área. Estas terão como 
objetivo cumprir de forma irrestrita a legislação trabalhista no âmbito de atuação da empresa, 
além de assegurar a identificação contínua de riscos e o estabelecimento de medidas de prevenção 
adequadas.

 Procurarão que os colaboradores incorporem as competências necessárias para enriquecer o 
conhecimento e melhorar atitudes e competências, a fim de facilitar o seu trabalho e desenvolvimento 
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pessoal. Também buscarão contar com pessoas qualificadas para as operações que realizem e 
gerar uma base de conhecimento nas empresas.

 Cientes do valor da aceitação das diferenças, a Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers não 
permite a discriminação e exclusão sob categorias étnicas, de gênero ou outros aspectos que 
possam afetar a dignidade das pessoas.

 As empresas divulgarão a importância de um ambiente de trabalho que respeite a dignidade dos 
colaboradores, as culturas locais para, assim, fazer com que cada pessoa seja valorizada por sua 
contribuição individual.

2.2  Investidores e acionistas
 Para a empresa, a eficiência nos processos e a transparência são questões fundamentais. Em 

consonância com estes requisitos, buscará gerar rentabilidade de longo prazo para os acionistas e 
investidores atendendo a elevados padrões de qualidade e transparência no acesso às informações 
relevantes para a tomada de decisões.

 
2.3  Clientes
 A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers buscará satisfazer seus clientes focando em suas 

necessidades e expectativas para entregar oportunamente produtos e serviços de excelência, 
inovadores e competitivos.

2.4  Comunidade
 A empresa busca manter uma convivência harmoniosa com as comunidades nas quais se 

insere, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 
local. Em especial, fomentará o desenvolvimento de relacionamentos baseados na confiança e 
na transparência. Cada unidade de negócios procurará que os interesses e expectativas dessas 
comunidades sejam considerados em suas decisões e atividades.

2.5  Fornecedores
 A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers tem o compromisso de promover uma comunicação 

aberta e transparente com seus fornecedores. Procurará estabelecer negócios justos para ambas 
as partes e buscará potenciar fornecedores locais e que respeitem o desenvolvimento sustentável.

2.6  Autoridades
 As empresas da Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers assumem o compromisso de cumprir as 

normas legais e regulamentos que se aplicam às suas operações.

2.7  Concorrentes
 A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers manterá com seus concorrentes um relacionamento 

baseado nos princípios da livre concorrência e guiado pelas melhores práticas éticas e comerciais. 



8 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA DA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIGDO KOPPERS S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS

3. Meio ambiente
 A empresa promoverá a responsabilidade ambiental em todas as suas áreas de negócios e operações.

 Procurará estabelecer mecanismos de gestão para garantir, de forma sistemática, a identificação e 
controle dos impactos ambientais, além de incorporar a inovação tecnológica que permita aperfeiçoar os 
processos e melhorar continuamente nesta área.

 Será impulsado o aumento progressivo da eficiência no uso e gestão dos recursos naturais.

4. Inovação 
 A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers está em constante busca de soluções que contribuam à 

sustentabilidade por meio da implantação de novas práticas e tecnologias nos processos produtivos e de 
gestão. Adicionalmente, promoverá inovações que permitam reduzir os eventuais impactos ambientais 
gerados pelas operações do negócio.

 A inovação também se sustenta nas pessoas e, portanto, fomentará a capacidade de gerar ideias e 
valorizará a contribuição dos colaboradores como pilar do crescimento futuro. 

5. Contribuição social
 Para a empresa, a educação é um fator chave do progresso social e o desenvolvimento económico. 

Sob esta perspectiva, seu principal foco em termos de contribuição social será a implementação de 
programas na área técnica e Educação Dual.

 Assim, as empresas incorporarão em suas ações sociais o apoio a programas de educação nas áreas 
relacionadas com o negócio, para facilitar a integração de boas práticas no Grupo e gerar um benefício 
social relevante.

6. Vigência
 Esta política entrará em vigor no momento da aprovação pelo Diretório da Sigdo Koppers S.A. e será 

conferida de acordo com as necessidades. 
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