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AMBIENTAL

Alinhada à Norma ISO 14001:2015

As mudanças climáticas e sustentabilidade
ambiental apresentam desafios e
oportunidades para a empresa e nossos
stakeholders. Para enfrentá-los, a empresa
está comprometida com a incorporação das
principais práticas ambientais em sua
estratégia de negócios e em suas operações
e na promoção da conscientização e
responsabilidade ambiental entre nossos funcionários, clientes, fornecedores e outras partes interessadas
no contexto do nosso negócio. As prioridades de nossa empresa são:

FUNCIONÁRIOS

Promover a consciência ambiental
entre nossos funcionários e oferecer
oportunidades de aprendizado
ambiental.
Desenvolver programas de modo a
direcionar o desejo de participação de
nossos funcionários e oferecer
oportunidades de colaboração nesta
nossa jornada rumo à melhoria de
nossa performance ambiental.

CLIENTES E
FORNECEDORES

Fazer parcerias com nossos clientes
para determinar o impacto ambiental
causado pelo modo como prestamos
nossos serviços e ajudá-los a abordar
seus próprios impactos ambientais.
Considerar os fatores ambientais ao
adquirir produtos e serviços.
Avaliar o desempenho ambiental
de nossos principais
fornecedores, exigindo melhorias
em seu desempenho ambiental
bem como a nossa própria.
Esforçar-se por promover
sustentabilidade ambiental,
servindo como um colaborador e
formador de opinião.

SISTEMA DE
GESTÃO AMBIENTAL

Manter a certificação global ISO
14001, norma internacional de
Sistemas para Gestão Ambiental, a fim
de aprimorar o desempenho
ambiental e demonstrar melhoria
contínua. De acordo com o nosso
Sistema de Gestão Ambiental,
estamos comprometidos com a
prevenção de poluição, considerando
uma perspectiva de ciclo de vida. As
áreas de enfoque de nossa empresa
incluem:

ENERGIA E
EMISSÕES

Monitorar as emissões de dióxido de
carbono resultantes do uso de energia
e de viagens de negócios da empresa
e implantar um programa de melhoria
contínua para reduzir essas emissões
quando possível.
Nosso programa de gestão de
carbono inclui programas de energia
eficiente, aquisição de energia
renovável, programas de gestão de
viagem e o uso de tecnologia
colaborativas.

Disponível em: https://policies.accenture.com/policy/1168
Copyright © 2017 Accenture. Todos os direitos reservados.

RECURSOS
NATURAIS

Buscar minimizar nosso consumo de
recursos naturais por meio de
oportunidades de aquisição e
conservação operacional.
Visar reutilizar e reciclar quando houver
essa possibilidade, o que poderá incluir
a gestão de resíduos, como lixo
eletrônico e água, quando relevante
para o nosso negócio.

REQUISITOS LEGAIS
E OUTROS
REQUISITOS

Estar em conformidade com todos os
requisitos legais, bem como com todos
os outros requisitos aplicáveis à gestão
de nossas operações.
Ao cumprir essa política, a empresa
está comprometida com um programa
de melhoria contínua e estabelecerá
objetivos e metas, medindo o
progresso em relação a eles e
compartilhando nossa métrica com
nossos stakeholders, conforme
apropriado. As metas serão revisadas
anualmente para garantir que
permaneçam adequadas e factíveis.

