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Política 
 

A Capgemini é um dos principais fornecedores mundiais de serviços de consultoria, tecnologia e terceirização. Nossas 

atividades comerciais são entregues a partir de nossa própria rede de escritórios e data centers na América Latina, 

bem como nas instalações de nossos clientes. Esta política se aplica a todos os escritórios e data centers gerenciados 

pela Capgemini América Latina, Inc., todos os funcionários dessas entidades e fornecedores contratados por essas 

entidades. 

Embora não fabriquemos produtos, reconhecemos que nossas atividades comerciais têm impactos no meio ambiente 

e estamos comprometidos em minimizar esses impactos. 

Temos o compromisso de identificar e cumprir com todos os requisitos legais e outros requisitos relevantes 

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

apropriados. 

Como parte de nosso compromisso de melhorar continuamente nosso desempenho ambiental, estabelecemos um 

Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA). Os controles de gerenciamento e os principais objetivos, metas e 

projetos em nossas áreas de impacto significativo são uma característica essencial do nosso SGA. 

Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

Identificaremos, mediremos e monitoraremos as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa 

decorrentes de nossas atividades e estabeleceremos iniciativas para alcançar uma redução mensurável na pegada 

de GEE de nossas operações. Especificamente, pretendemos reduzir nossa pegada de carbono geral e reduzir 

nossas emissões de carbono relacionadas a viagens de negócios. 

Uso de energia e recursos 

Mediremos e monitoraremos o consumo de energia nos escritórios e centros de dados que gerenciamos e 

buscaremos obter melhorias mensuráveis na eficiência energética. Estamos comprometidos em melhorar a 

eficiência energética de nossos data centers. 

Resíduos Sólidos 

Mediremos e monitoraremos a quantidade de resíduos gerados juntamente com os métodos de descarte 

associados em nossos locais. Minimizaremos nossa produção de resíduos e promoveremos ativamente iniciativas 

de reutilização e reciclagem em todas as nossas operações. 

Serviço para clientes 

Sempre que possível, consideraremos os impactos e riscos ambientais e gerenciaremos nossos impactos 

ambientais de acordo com nossa política ao trabalhar com clientes. 

Compras 

Consideraremos, através de nossos processos de compras, as questões ambientais normalmente associadas à 

produção, consumo e descarte dos principais produtos e serviços que adquirimos. Sempre que possível, 

favoreceremos o uso de fornecedores que possam demonstrar práticas comerciais ambientalmente saudáveis. 

Sempre que possível, adquiriremos produtos derivados de recursos sustentáveis. 

O desempenho em relação aos nossos objetivos e metas, juntamente com a conformidade com o nosso SGA e esta 

Política Ambiental serão revisados periodicamente pelo Conselho de Sustentabilidade da Capgemini na América Latina. 
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