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política ambiental 

global.  

princípios  
Sabendo que os recursos naturais do mundo são limitados e frágeis, a Randstad considera a 

proteção ambiental consistente com seus objetivos e valores gerais e uma consideração 

importante em suas atividades. Este comprometimento com a proteção ambiental é refletido em 

nosso valor central “Promoção simultânea de todos os interesses” e nossos princípios corporativos, 

no nosso quadro de sustentabilidade, validado através de uma análise de materialidade e em 

nossas políticas, programas e práticas para conduzir operações de uma forma econômica e 

ambientalmente responsável.  

   

Além disso, a Randstad reconhece que uma gestão ambiental eficaz pode impactar positivamente 

a lucratividade corporativa de várias maneiras importantes. Primeiramente, programas projetados 

para fazer uso eficiente dos recursos naturais muitas vezes minimizam os custos operacionais. Em 

segundo lugar, os programas de qualidade ambiental ajudam a sustentar e melhorar a presença e 

a reputação da Randstad nos mercados local e internacional.  Em terceiro lugar, programas de 

conformidade minimizam o risco e a potencial responsabilidade legal.  

   

À luz dos princípios acima dispostos, a seguinte política ambiental corporativa foi estabelecida.  

  

nossa política  
A proteção ambiental é uma responsabilidade de gestão, bem como responsabilidade de todos os 

funcionários da Randstad. Esta política de proteção ambiental aborda aspectos das operações da 

Randstad que podem impactar potencialmente o meio ambiente.  

   

O nosso compromisso ambiental significa que:  

  

● Cumpriremos com todas as leis ambientais e regulamentos aplicáveis  

● Estabeleceremos metas ambientais a longo prazo e promoveremos iniciativas locais que 

abranjam toda a empresa  

● Reduziremos a emissão de carbono:  

- Reduzindo o nosso consumo de recursos naturais  

- Reutilizando materiais internos  

- Redirecionando os resíduos recicláveis para a gestão de recuperação   

- Comprando materiais reciclados e ecológicos   

● Nos estabeleceremos como vizinhos ambientalmente responsáveis nas comunidades em 

que operarmos.  
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● Motivaremos os funcionários a assumir a responsabilidade pessoal de proteger o meio-

ambiente  

● Auxiliaremos os clientes que atendermos com suas iniciativas ambientais   

  

  

Para cumprir nosso compromisso, pedimos que todos os funcionários apoiem a presente política 

relatando preocupações ambientais e sugerindo práticas aprimoradas.  A Randstad buscará:  

  

  

● Conduzir suas operações em conformidade com as leis, regulamentos e normas relativas à 

proteção ambiental e fornecer um mecanismo de auto-monitoramento através de seu 

sistema integrado de comunicação.  

● Estabelecer objetivos e metas ambientais corporativos relevantes para os impactos 

ambientais de suas atividades e um meio de medir o progresso em relação a esses 

objetivos. Esses objetivos e metas serão revistos e revisados, caso necessário.  

● Melhorar continuamente as políticas, programas e desempenho da gestão ambiental com 

base nos resultados das nossas revisões periódicas, levando em conta os 

desenvolvimentos regulatórios, as necessidades dos clientes, os desenvolvimentos 

técnicos, a compreensão científica e as expectativas da comunidade.  

● Minimizar os riscos ambientais para nossos funcionários e para as comunidades nas quais 

operamos.  

● Promover a conscientização do funcionário acerca de preocupações ambientais, ações e 

responsabilidades.  

● Promover a adoção de metas e práticas de proteção ambiental por parte dos fornecedores 

que atuarem em nome da Randstad, incentivando melhorias em suas práticas para 

adequa-las às da Randstad.  

● Fazer o possível para limitar nosso impacto ecológico, economizando energia, utilizando 

fontes de energia sustentáveis, reduzindo o uso de água e papel, reutilizando ou 

reciclando material assim como reduzindo as viagens de negócios sempre que possível.  
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