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CÓPIA CONTROLADA 

1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes e princípios para a nossa atuação quanto ao Desenvolvimento Sustentável de 

nossos projetos e operações, explicitando a nossa responsabilidade social, econômica e ambiental 

nas regiões em que estamos presentes, em nossa cadeia de valor e no posicionamento sobre temas 

globais de sustentabilidade. 

 
2.  CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se as áreas da Glúten Free Alimentos Ltda. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

3.1 DIRETORIA 

Aprovar os termos dessa Política e garantir sua implementação, zelando pela observância de seus 

princípios em todas as suas decisões. 

 
3.2  PRODUÇÃO E QUALIDADE 

Promover e propor Planos de Ação que viabilizem a implantação concreta dos princípios               

estabelecidos nessa Política e implantar os Planos de Ação propostos. 

 

4.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

PL01 – Política de Responsabilidade Social 

PL03 – Política de Melhoria Continua da Qualidade 

PL04 – Política de Meio Ambiente 

PL05 – Código de Conduta Glúten Free Alimentos Ltda 

 
5.  DESCRIÇÃO 

5.1 DEFINIÇÕES 

Desenvolvimento Sustentável: é aquele que atende às necessidades do presente sem              

comprometer a possibilidade de as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades. É 

alcançado equilibrando-se os aspectos econômico, social e ambiental. 

 

5.2  DIRETRIZES E PRINCÍPIOS 

Com a presente Política de Sustentabilidade a Glúten Free Alimentos Ltda garante: 

• Conscientizar colaboradores e outras partes interessadas sobre a importância das relações 

com o meio ambiente, por meio da educação para a Sustentabilidade; 

▪ Enfatizar a importância do conhecimento do Código de Conduta e sua aplicação nas principais 

decisões da empresa e no comportamento de seus colaboradores e fornecedores; 

▪ Atuar com o objetivo de minimizar e mitigar riscos financeiros, ambientais, sociais,               

operacionais e outros inerentes aos negócios da empresa; 
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▪ Manter uma postura ética e transparente em todas as atividades e relacionamentos de       

negócios; 

▪ Identificar e avaliar os aspectos e impactos sociais, econômicos e ambientais nos processos, 

projetos e atividades da empresa, priorizando os mais significativos; 

▪ Buscar novas tecnologias economicamente viáveis e aperfeiçoar as operações e processos 

da empresa, de modo a minimizar os impactos ao meio ambiente; 

▪ Agregar valor e realizar operações com rentabilidade e competitividade de forma eficiente e 

eficaz, gerando retorno para os colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores e demais 

partes interessadas; 

▪ Respeitar a diversidade, combatendo a discriminação, o assédio moral e sexual e a corrupção 

em todas as suas formas; 

▪ Respeitar a livre associação sindical de seus colaboradores e o direito à negociação coletiva; 

▪ Promover e ampliar as práticas de responsabilidade social da companhia; 

▪ Utilizar água e energia de forma consciente com controle e gerenciamento, adotando medidas 

de substituição de equipamentos obsoletos para melhor aproveitamento dos recursos; 

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

▪ Buscar a melhoria contínua de seu desempenho socioambiental; 

 

6.  REGISTROS 

Identificação: arquivado por ordem cronológica 

Armazenamento: No Controle de Qualidade via rede e cópia mestra assinada 

Proteção: Em gavetas no armário de aço e backups diários 

Recuperação: Backup servidor 

Tempo de Retenção: 3 anos 

Descarte: Descaracterização, Reciclagem e Exclusão eletrônica. 

 

CONTROLE DE REVISÕES 
 

Revisão - Data Histórico de alterações 

00  –  16/01/2017 Início 

01  –  05/06/2017 Atualização do item de Registros 

 02  –  16/03/2018 Atualização do cabeçalho e rodapé. 

03 – 01/06/2021 Revisão do documento. 

 


