
P O L Í T I C A S  E  P R O G R A M A S  

SUSTENTABILIDADE 



POLÍTICA  DE  
SUSTENTABILIDADE  
INTEGRADA 

Nossa política de Sustentabilidade integra nossos valores de Qualidade, Meio 
Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, sendo guias no estabelecimento de 
estratégias e direcionamentos de todos os trabalhos e para os públicos que 
trabalham conosco diariamente. Por isso a Exaflop Sistemas se compromete em: 
 
•  Atuar de forma responsável, atendendo aos requisitos legais aplicáveis, politicas 

internas e demais requisitos solicitados por outras partes interessadas 
•  Estabelecer e manter relações de confiança e de benefício mutuo com grupos 

de interesse 

•  Incorporar as melhores tecnologias disponíveis, operar de forma segura e 
responsável e gerir os impactos das operações, os produtos e serviços da 
empresa, baseado em um enfoque preventivo e de eficiência ambiental 

•  Promover o respeito aos direitos humanos, particularmente das minorias e os 
grupos mais vulneráveis, e rechaçar qualquer forma de discriminação 

•  Participar em alianças multissetoriais para contribuir à sociedade, mediante 
iniciativas da gestão do conhecimento, a inovação, a inclusão social, a 
educação ambiental e a conservação da biodiversidade 

•  Assegurar praticas operacionais justas com fornecedores, clientes e parceiros 
comerciais 

•  Satisfazer as expectativas e requerimentos acordados com os clientes em 
qualidade, quantidade e oportunidade 

•  Respeitar o meio ambiente, utilizando os recursos naturais eficientemente, 
prevenindo a contaminação e dispondo os resíduos de forma adequada 

•  Promover a proteção dos nossos funcionários, da saúde e do meio ambiente, 
por meio da cultura sustentável, da prevenção a acidentes, doenças 
ocupacionais e da poluição gerada por nossas atividades 

 
Corpo Diretivo  

 

 
 
Jairo Panetta                                Pedro Pais Lopes                         Simone Shizue Tomita 



PROGRAMAS 



SUSTENTABILIDADE 

• Água 
•  Conscientização do consumo nos locais de 

trabalho e nas residências dos funcionários  
•  Implementação de tecnologias que ajudem a reduzir 

o consumo de água e produção de esgoto 
•  Mudança na caixa acoplada dos sanitários e 

redução de pressão em pias e chuveiros 

 
•  Energia 
•  Diminuir o consumo nos locais de trabalho e nas 

residências dos funcionários 
•  Utilização de computadores com menor consumo 
•  Não utilizar servidores próprios e sim de centros 

tecnológicos que garantem maior eficiência 
energética 

•  Manter computadores e monitores desligados quando 
não em uso 

•  Troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de 
baixo consumo, de preferência LED 

• Resíduos 
•  Coleta seletiva 
•  Impressão controlada de documentos 
•  Definição como padrão de impressão em 

ambos lados da folha 



SEGURANÇA  
E 
SAÚDE 

•  Segurança 
Locomover-se em suas atividades laborais de forma 
segura: 
•  Não dirigir cansado ou depois de ingerir bebida 

alcoólica 
•  Respeitar as leis de trânsito, os sinais e os limites de 

velocidade 
•  Não se envolver em brigas no transito  
•  Não tomar o transporte publico em locais proibidos 
•  Preferir sempre que possível tomar o transporte 

público em terminais e rodoviárias 

•  Saúde 
 Cuide de seu corpo com esta disciplina: 
•  Levantar de sua estação de trabalho a cada hora 

trabalhada, realizar uma pequena caminhada e 
alongamento 
•  Fazer uso de Kits ergonômicos corretamente (cadeira 

ergonométrica, mousepad, apoio de teclado, de pé 
e altura correta do monitor) 
•  Realizar home-office com mais frequência 
•  Fazer check-ups anualmente 


