The Chemours Company
1007 Market Street
Wilmington, DE
26 de novembro de 2018
Anúncio Executivo da Chemours – Avaliação de Responsabilidade Social Corporativa com Fornecedores
Prezados Parceiros da Cadeia de Fornecimento,
No dia 13 de setembro, a The Chemours Company anunciou seu Compromisso com a Responsabilidade Corporativa (CRC)
manifestado por meio de 10 metas ambiciosas para o mercado. Desde então, demonstramos nosso compromisso participando
do Pacto Global das Nações Unidas e do lançamento de nosso primeiro Relatório de Responsabilidade Corporativa.
Nossa intenção, por meio do nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa, é diferenciar nossa organização e demonstrar às
nossas partes interessadas que a Chemours é realmente uma empresa química diferente. As expectativas de nossa diretoria
executiva, funcionários, clientes e comunidades se baseiam em nosso Compromisso com a Responsabilidade Corporativa. E agora,
convidamos nossos parceiros da cadeia de fornecimento a juntar-se a nós em nossa jornada de responsabilidade corporativa.
A sustentabilidade da cadeia de fornecimento é importante para nossos clientes no mundo inteiro e demonstrá-la exige ir além
das operações da Chemours em direção aos nossos fornecedores. Na Chemours, reconhecemos que nossos fornecedores
parceiros são uma parte importante de como entregamos nossos negócios e que muitos de nossos fornecedores parceiros estão
bem à nossa frente na jornada de responsabilidade corporativa. Esperamos contar com seu apoio e colaboração. Por meio da
participação de nossos principais parceiros em nossa jornada de responsabilidade corporativa, demonstraremos um forte
desempenho sustentável de nossa cadeia de fornecimento.
A Chemours solicita a participação de nossos principais fornecedores em uma avaliação de responsabilidade social corporativa
(RSC). Incentivamos nossos fornecedores a aproveitar essa oportunidade para avaliar seu desempenho e, por meio desse
processo, buscar oportunidades de melhoria.
Essa avaliação será conduzida pela EcoVadis, e o programa é financiado em conjunto pela The Chemours Company e por você.
(Para obter mais informações, acesse fees.ecovadis.com). Acreditamos que o uso da plataforma colaborativa da EcoVadis
permitirá aumentar a transparência, padronizar os relatórios, promover melhorias e reduzir significativamente sua carga de
trabalho em geral relacionada à RSC permitindo que você compartilhe sua pontuação de RSC com outros clientes. A The Chemours
Company também está participando da avaliação de RSC.
Agradecemos desde já a sua participação nessa avaliação e nessa iniciativa estratégica na qual podemos trabalhar em conjunto
em busca de um futuro mais sustentável.
Atenciosamente,

Gabriel Kiewek
Diretor de Compras

