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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO GRUPO MORENA 

O Grupo Morena a mais de três décadas, trabalha para ajudar a alimentar o 

mundo. Somos uma empresa apaixonada pelo agro, com foco no desenvolvimento 

sustentável e que acredita acima de tudo na força das pessoas. 

No âmbito sustentável a empresa busca o equilíbrio entre os pilares social, 

ambiental e econômico, com objetivo de contribuir na construção de um futuro 

promissor. Sendo assim, vislumbramos o quarto pilar da sustentabilidade denominado 

“culturalmente aceito”, o qual visa o reposicionamento do agronegócio brasileiro 

perante a sociedade, valorizando sua importância e também destacando suas 

responsabilidades com o planeta. 

Entendemos que o nosso compromisso vai além de cumprir leis por obrigação. 

E temos certeza que vale a pena trabalhar com ética, integridade e transparência, 

tendo contribuído para o desenvolvimento da região em que estamos inseridos, 

gerando emprego e propagando conhecimento aos nossos colaboradores, suas 

famílias e também aos parceiros. 

A presente Política Corporativa de Sustentabilidade do Grupo Morena - 

"Política de Sustentabilidade" formaliza essa importante função social que sempre 

permeou suas atividades e firma as bases para que o Grupo Morena continue, no 

longo prazo, representando um papel relevante na sociedade e no desenvolvimento 

sustentável do Brasil. Nesse contexto, esta Política de Sustentabilidade define as 

diretrizes de sustentabilidade compostas por diversos temas de importância, visando a 

perenidade de seus negócios e, consequentemente, a continuidade da geração de 

valor a seus diferentes stakeholders. 
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1. OBJETIVO 

A presente Política tem o propósito de nortear todas as ações do Grupo 

Morena quanto à promoção do desenvolvimento sustentável em seus negócios. Dessa 

forma, a Política de Sustentabilidade tem como objetivos: 

• Formalizar o compromisso com o desenvolvimento sustentável de seus negócios, 

do Brasil e do Planeta Terra; 

• Integrar e permear a sustentabilidade, de forma definitiva, a todos os seus 

negócios e operações; 

• Definir sua estratégia corporativa em relação à sustentabilidade. 

Todas as Políticas Corporativas do Grupo Morena, atuais e futuras, deverão ser, 

em alguma medida, orientadas pela presente Política de Sustentabilidade. 

2. DIRETRIZES 

Esta Política Corporativa de Sustentabilidade estabelece as seguintes diretrizes: 

2.1.  Quanto a gestão  

• Ética e respeito como pilar de seus relacionamentos; 

• Honestidade e a integridade na condução de seus negócios; 

• Cumprimento de determinações legais e regulamentares, bem como dos 

procedimentos operacionais fixados internamente; 

• Combate à corrupção em todas as suas formas; 

• Responsabilidade na construção e na preservação do patrimônio do Grupo 

Morena, garantindo aos stakeholders os benefícios que possam resultar de sua 

boa gestão; 

• Zelo pela confidencialidade estrita de informações e documentos; 

• Preservação do meio ambiente; 
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• Diálogo entre o Grupo Morena e seus públicos de interesse, contribuindo assim 

para a inovação de seus produtos e processos. 

3.2. Quanto aos produtos e serviços 

• Produzir e comercializar produtos não nocivos ao meio ambiente ou às pessoas, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e gerando uma 

sociedade melhor; 

• Inovação em métodos de produção e processos operacionais internos visando à 

melhoria contínua. 

3.3. Quanto ao público interno 

•  Respeito incondicional aos direitos humanos, às normas legais e regulamentares 

que regem as relações de trabalho e ao livre acesso sindical; 

• Respeito e valorização dos colaboradores internos e terceirizados; 

• Preservação da saúde e da integridade física dos colaboradores internos e 

terceirizados; 

• Estímulo ao engajamento dos colaboradores com questões ligadas à 

sustentabilidade, à preservação do meio ambiente e à responsabilidade social; 

3.4. Quanto ao relacionamento com fornecedores 

• Repúdio a todo e qualquer serviço de natureza ilegal ou imoral; 

• Comprometimento com alto padrão de profissionalismo, por meio da seleção e 

contratação de fornecedores reconhecidamente idôneos; 

• Construção, sempre que possível, de uma relação sólida e perene com os 

fornecedores; 

• Não recebimento de quaisquer benefícios que possam prejudicar a 

imparcialidade da relação comercial ou profissional; 
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• Engajamento no tema da sustentabilidade, estimulando a multiplicação dos 

conceitos. 

3.5. Quanto ao relacionamento com clientes 

• Busca constante pela excelência na relação com seus clientes, em quaisquer de 

seus produtos ou canais de atendimento; 

• Transparência nas informações relacionadas a seus produtos e métodos de 

produção; 

• Não oferecimento de quaisquer benefícios a clientes visando influenciá-los com a 

finalidade de obter vantagem indevida ou inadequada. 

3.6. Quanto ao relacionamento com a sociedade 

• Compromisso com sua função social ligada à geração de emprego e multiplicação 

de conhecimento aos nossos colaboradores, suas famílias e também aos 

parceiros. 

• Engajamento com parceiros de negócios, buscando a garantia dos direitos 

humanos nas comunidades em que estão inseridos; 

• Promove políticas que norteiam as ações relacionadas a sustentabilidade dos 

stakeholders; 

• Apoia ativamente os esforços dos colaboradores e promove ações que fazem a 

diferença em suas comunidades locais. 

3.6. Quanto ao meio ambiente 

• Eficiência nos processos e no consumo de matérias primas renováveis e não 

renováveis; 

• Monitoramento e gestão visando reduzir o consumo de recursos naturais e de 

energia e as emissões de gases de efeito estufa; 
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• Atenção permanente a estudos e referências científicas relacionadas ao tema da 

sustentabilidade e divulgação dos mesmos. 

• Mapear, analisar e aderir a compromissos voluntários públicos que estejam 

alinhados com as práticas descritas nesta Política de Sustentabilidade; 

A Política Corporativa de Sustentabilidade tem prazo indeterminado, porém a 

cada ano deverá ser verificada a necessidade ou pertinência de revisões em seu 

conteúdo. 


