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1. Introdução

Descrita através deste documento, a Política de Sustentabilidade da Reginato Metais

estabelece os objetivos estratégicos de sustentabilidade da organização, definindo

princípios e diretrizes que alicerçam a atuação da empresa. O objetivo deste documento é

descrever, de forma clara e objetiva, os fundamentos e a aplicabilidade desta política,

através das seguintes sessões: identidade organizacional, política, objetivos de

sustentabilidade, abrangência e governança.

O documento corrobora o compromisso da empresa - representada por seus sócios,

colaboradores e demais parceiros - com a sustentabilidade do ecossistema em que está

inserida.

2. Identidade Organizacional

A identidade organizacional é de fundamental importância para o negócio e para a

política de sustentabilidade, uma vez que ela é responsável por definir e descrever o

conjunto de ideias que balizam e consolidam o comportamento da empresa e de seus

membros. Ela, através da missão, visão e valores, é essencial para a manutenção de um

corpo de stakeholders alinhados e engajados.

Missão

Criar e produzir metais e plásticos que valorizem o produto de nossos
clientes, com inovação, criatividade e excelência.

Visão

Expandir e solidificar nossa participação no mercado, sendo reconhecida
como a melhor metalúrgica do segmento. Através da qualidade, tecnologia,
inovação e uma equipe competente e motivada.

Valores

● Respeito;
● Iniciativa;
● Comprometimento;
● Trabalho em equipe.
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3. Política

A Política de Sustentabilidade está fundada no entendimento da responsabilidade da

empresa em promover as melhores práticas em sustentabilidade e estimular sua

implementação em suas operações, guiando ações e tomadas de decisões diárias. Desta

forma, todas as diretrizes aqui descritas foram estabelecidas com base em temas

considerados relevantes e com alta capacidade de geração de impacto positivo junto às

partes interessadas.

4. Aplicação

Este documento norteará o comportamento de colaboradores e parceiros da

Reginato. Toda essa cadeia de indivíduos envolvidos no macro-processo da empresa deve

seguir as diretrizes aqui descritas, de forma a fazer com que o ecossistema em que a

empresa está inserida esteja alinhado nos princípios da sustentabilidade aqui

estabelecidos.

5. Objetivos Estratégicos da Sustentabilidade

A Política de Sustentabilidade aqui retratada oficializa o compromisso da empresa

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das

Nações Unidas – ONU. Há um total de 17 ODS definidos com o intuito de que a sociedade

consiga desenvolver-se de maneira sustentável até o ano de 2030. Neste documento foram

selecionados aqueles ODS que têm impactado diretamente as ações da organização e que

são considerados prioritários no seu cotidiano. Abaixo, relação dos 4 ODS prioritários da

organização, bem como breve explicação e correlação dos objetivos com os pilares de

sustentabilidade da empresa.

a. Pilar Ambiental:

● Realizar todas as atividades em conformidade com a legislação ambiental

vigente;
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● Utilizar matérias-primas prioritariamente de origem renovável;

● Desenvolver produtos e processos com foco na ecoeficiência;

● Desenvolver projetos visando a redução da geração de resíduos sólidos da

Companhia, buscando uma destinação adequada dos resíduos gerados, com

foco na reinserção dos mesmos na cadeia produtiva.

b. Pilar Econômico:

● Garantir a ética empresarial, resiliência e continuidade do negócio;

● Investir constantemente em pesquisa, desenvolvimento e inovação em

processos e produtos que gerem impacto socioambiental positivo.

c. Pilar Social:

Para os Clientes:

● Garantir qualidade, agilidade e preços competitivos;

● Atingir índices elevados de satisfação dos clientes e consumidores.

Para os Colaboradores:

● Estar em conformidade com a legislação trabalhista vigente;

● Promover um ambiente de trabalho seguro, diverso, igual, inclusivo e

transparente;

● Prezar pela segurança no manuseio do maquinário e na prevenção de

acidentes.

Para a Comunidade:

● Oportunizar o desenvolvimento das regiões onde está inserida, através da

geração de empregos e contribuições fiscais;

● Desenvolver ações sociais junto às comunidades locais, incentivando a

participação e engajamento dos colaboradores.

Para os Fornecedores:

● Desenvolver laços estáveis e mutualmente benéficos com fornecedores;

● Avaliar periodicamente aspectos socioambientais na cadeia de fornecedores

de serviços e matérias-primas.

6. Governança

A elaboração, a gestão e as atualizações deste documento são de responsabilidade

do Comitê de Sustentabilidade da Reginato Metais. Quaisquer dúvidas relacionadas a esta

Política devem ser encaminhadas para os membros do Comitê, pelo e-mail

qualidade@reginatometais.com.br. O relatório será atualizado sempre que houver mudanças
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significativas nos aspectos aqui definidos ou no posicionamento estratégico de

sustentabilidade da Companhia.

7. Comitê de Sustentabilidade da Reginato Metais:

Nome Área de atuação

Anderson Cambruzzi Reginato Diretoria

Jeferson Rodrigo da Silva Industrial

Éderson Luis dos Santos Qualidade

Juliana dos Santos Pinto Recursos Humanos

Luciane Tabolka Laboratório

Rita Silveira Consultora Ambiental

A presente Política de Sustentabilidade entra em vigor a partir de 01 de abril de 2022.

Campo Bom, RS, 25 de março de 2022.
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