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Ambiental 
 

Política 
 

A Capgemini é líder global em serviços de consultoria, transformação digital, tecnologia e engenharia. Nossas 

atividades de negócios são entregues tanto em nossa própria rede de locais quanto em sites de nossos clientes e 

outros locais remotos. Esta declaração de política se aplica a todos os escritórios e data centers gerenciados pela 

Capgemini Latin America South, Inc., todos os funcionários de tais entidades e fornecedores retidos por tais entidades.  

Reconhecemos que nossas atividades empresariais têm impactos no meio ambiente e estamos comprometidos em 

melhorar continuamente nosso desempenho ambiental e trabalhar com nossos clientes para ajudá-los a reduzir seus 

impactos ambientais. 

Estamos comprometidos em consultar regularmente com os principais stakeholders (especialmente funcionários, 

clientes e fornecedores) sobre questões ambientais e garantir que nosso programa ambiental responda ao seu 

feedback. Gerenciamos nossos impactos ambientais através da implementação de um sistema global de gestão de 

desempenho ambiental certificado para as normas ISO 14001. 

Estamos comprometidos em identificar e cumprir todos os requisitos legais e demais requisitos relevantes relacionados 

aos impactos ambientais de nossas operações e à prevenção da poluição por meio da adoção de controles adequados. 

Emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

Tenha uma compreensão completa de como quantificar e rastrear nossos impactos ambientais (no mínimo, 

nossas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em conformidade com nossos requisitos estatutários de 

relatórios. 

Implementar iniciativas para minimizar viagens e emissões de GEE associadas, sem interromper nossa 

capacidade de atender às demandas de nossos clientes. 

Uso de energia e recursos 

Identifique e implemente iniciativas de economia de energia em nosso portfólio de escritórios para reduzir o 

consumo de energia, apoiar a transição do Grupo para energia renovável e ajudar a reduzir as emissões de 

GEE associadas. 

Resíduos 

Implementar iniciativas para reduzir a quantidade de lixo que geramos e maximizar a porcentagem de 

nossos resíduos que são reciclados. 

Serviços ao Cliente 

Considere, sempre que possível, os impactos e riscos ambientais ao trabalhar com clientes e gerencie 

nossos impactos ambientais de acordo com essa política.   

Aquisição 

Ter processos de aquisição que garantam que nossos fornecedores e parceiros de negócios forneçam produtos 

e serviços que nos ajudem a alcançar nosso grupo objetivos ambientais, especialmente em relação às 

emissões de carbono, redução do consumo de energia e minimização de resíduos. 

O desempenho contra nossos objetivos e metas, juntamente com a conformidade com o nosso EMS e esta Política 

Ambiental será revisado periodicamente pelo Conselho de Sustentabilidade da Capgemini na América Latina Do Sul. 
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