POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

Como organização global que opera nas seguintes linhas de serviço: Auditoria; Consultoria
Tributária; Consultoria empresarial; Outsourcing; Consultoria e Auditoria atuarial; Consultoria
em Gestão do Capital Humano; Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais; Corporate
Finance e Consultoria em Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa, a Deloitte
agrega a sua estrutura organizacional o SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Ação, que tem
como pilar a Política de Sustentabilidade e em seu planejamento estratégico o compromisso de
desenvolver negócios embasados nestes princípios.

A Política de Sustentabilidade traz consigo os seguintes compromissos:


Usar esta política, como mais uma ferramenta de promoção a excelência por meio do
compromisso de melhoria contínua dos nossos processos e do objetivo permanente de
credibilidade em nossos serviços;



Desenvolver negócios identificando oportunidades e soluções oferecidas pela
sustentabilidade, aplicando sempre as melhores práticas de governança corporativa;



Apreciar periodicamente as práticas referentes a sustentabilidade por meio de reuniões
do Comitê Executivo de Sustentabilidade, do Comitê de Sustentabilidade e do Comitê
do SIGA;



Promover a conscientização e o comprometimento de todos os profissionais da
empresa para esta política, relacionando-a com as suas atribuições e
responsabilidades do cotidiano de trabalho;



Treinar, dar suporte e desenvolver valores com os profissionais da Firma, na busca
contínua de melhorias nas áreas de qualidade, meio ambiente, responsabilidade social,
saúde e segurança ocupacional, e na associação destas aos objetivos de negócios;



Operar nos termos da legislação nacional e internacional vigente, das boas práticas de
negócios e códigos corporativos de conduta, substanciando os princípios da ética
empresarial no desenvolvimento de suas atividades a fim de combater a corrupção;



Contribuir para o desenvolvimento da cidadania por meio de ações sociais de
valorização da educação e do conhecimento, para os nossos profissionais e
comunidade.



Executar nossos trabalhos e manter nossas instalações de maneira a eliminar ao
máximo os perigos e danos aos nossos profissionais, clientes e fornecedores,
proporcionando um ambiente de trabalho saudável e seguro.



Proteger o meio ambiente e preservar a biodiversidade, gerenciando os impactos,
buscando minimizar aqueles que são negativos e amplificar os que são positivos,
confirmando o nosso compromisso para com as gerações futuras.



Ser proativo contra a poluição ambiental, prevenindo a poluição e contribuindo no
combate aos efeitos nocivos causados pelas mudanças climáticas, identificando,
quantificando, reduzindo e se possível compensando as emissões dos gases de efeito
estufa (GEE).



Utilizar água e energia de forma consciente, com controle e gerenciamento, adotando
medidas de substituição dos equipamentos obsoletos para melhor aproveitamento dos
recursos;



Reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos, sempre que possível;



Buscar o engajamento, manter bom relacionamento e um canal de comunicação aberto
com as partes interessadas (stakeholders), prestando informações relativas às
questões de qualidade, socioambientais e de saúde e segurança ocupacional
decorrentes das atividades desenvolvidas pela Firma;



Promover um sistema de compras sustentáveis, orientando o atendimento desta
Política de Sustentabilidade da Deloitte pelos fornecedores e prestadores de serviços,
considerando o atendimento das questões socioambientais;



Dirigir as decisões estratégicas de acordo com os “10 Princípios do Pacto Global’ da
Organização das Nações Unidas (ONU);
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