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OBJETIVO  

Atingir os níveis de desempenho esperados e determinados pela companhia em realizar 
um consumo consciente entre os funcionários. O programa consiste, essencialmente, no 
planejamento das atividades de minimizar os danos causados ao meio ambiente, por meio 
de ações preventivas e de educação colaborativa. 

ABRANGÊNCIA  

Site Capgemini de Salvador e Alphaville II. 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Melhoria Contínua: processo recorrente de se avançar com o SGA com o propósito de 
atingir o aprimoramento do desempenho ambiental geral, coerente com a política 
ambiental da organização. 

Sistema de Gestão Ambiental: a parte de um sistema de gestão de uma organização, 
utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar seus 
aspectos ambientais. 

Aspectos: Elemento das atividades ou produto ou serviços de uma organização que 
pode interagir com o meio ambiente. 

Impactos: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, 
no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização. 

Meio Ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo: ar, água, 
solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. 

Parte Interessada: indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho 
ambiental de uma organização. 

Prevenção da Poluição: uso de processos, práticas, materiais, produtos, serviços ou 
energia para evitar, reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) a geração, 
emissão ou descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir os impactos 
ambientais adversos. 

DIRETRIZES 

“Promover o aumento da produtividade e da qualidade na entrega dos produtos e 
serviços de TI por profissionais motivados e por meio da melhoria contínua dos 
processos e da gestão, bem como o cumprimento às normas regulamentares 
aplicáveis à organização. Nossas atividades são desenvolvidas com o compromisso 
de prevenir a poluição e impactos ao meio ambiente e economizar recursos naturais, 
estabelecendo canais de comunicação com partes interessadas, de forma a estimular 
a criação de uma consciência coletiva de responsabilidade com as gerações futuras”. 
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APLICABILIDADE 

Todos os funcionários dos sites Alphaville II e Salvador da Capgemini. 

REFERÊNCIA 

ISO 14001:2004 

ANEXOS  

N/A 

DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas entrar em contato com a área Quality & Certifications 
(qc@cpmbraxis.com)  

CONTROLE DE REGISTROS 

N/A 

CONTROLE DE REVISÃO 
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1.3 12/11/2013 Alteração do conceito de 

“Impacto Ambiental” 
Conceitos 
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Samira Tavares 
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mailto:qc@cpmbraxis.com


Sobre Capgemini

Com 130 mil profissionais em mais de 40 países, a Capgemini é um dos principais 
provedores globais de serviços de consultoria, tecnologia e terceirização. Em 2013, o Grupo 
reportou uma receita global de 10,1 bilhões de euros. Em conjunto com seus clientes, a 
Capgemini cria e entrega soluções de negócios e tecnologia, que atendem às suas 
necessidades e alcançam os resultados desejados. Como uma empresa essencialmente 
multicultural, a Capgemini desenvolveu seu modo próprio de trabalhar, o Collaborative 
Business ExperienceTM, com base no Rightshore®, seu modelo de entrega mundial.
 
Em 2010, o Grupo Capgemini adquiriu a CPM Braxis, que vem operando com sucesso no 
Brasil por mais de 30 anos. No final de 2012, a  CPM Braxis Capgemini teve sua marca 
mudada para Capgemini. No País, a Capgemini emprega 7,8 mil pessoas e atende mais de 
200 clientes, oferecendo quatro principais linhas de serviços: Applications Services, 
Infrastructure Services and Products, e Business Process Outsourcing (BPO). Saiba mais 
sobre nós: www.br.capgemini.com. Conecte-se à Capgemini no Brasil pelas redes Twitter, 
Facebook e LinkedIn.
 

*Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini.
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