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Política de
Meio Ambiente
O meio ambiente é um aspecto fundamental da nossa política de Responsabilidade Social Corporativa
(CSR), para a qual toda a equipe do Grupo pode contribuir.
Para consolidar sua abordagem ao meio ambiente e atender às expectativas de suas partes interessadas,
o Grupo Legrand está lançando uma política global do meio ambiente, com base em quatro pilares:

• Criar soluções que forneçam eficiência de energia;

OFERECER AOS NOSSOS
CLIENTES SOLUÇÕES DE
CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
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• Desenvolver estratégias da concepção ecológica
a fim de medir e reduzir o impacto ambiental de nossos
produtos, sistemas e serviços;
• Monitorar e limitar o uso de substâncias perigosas ao meio ambiente;
• Permanecer atento às necessidades de nossas partes interessadas.
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• Garantir o cumprimento dos requisitos de nossas partes
interessadas relevantes;
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INCORPORAR ASPECTOS
AMBIENTAIS EM NOSSOS SITES
E ENVOLVER NOSSOS PARCEIROS
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• Aperfeiçoar a reciclagem, gerenciar todo tipo de poluição,
proteger o meio ambiente e preservar a biodiversidade;
• Estender a abordagem a todos os fornecedores e subcontratados
para reduzir o impacto ao meio ambiente e à cadeia de valores;
• Incorporar a preocupação com o meio ambiente, na produção
de novos produtos e desenvolvimento e fluxos logísticos.

INFORMAR NOSSOS CLIENTES PARA
APOIÁ-LOS NA IMPLEMENTAÇÃO
DAS MELHORES SOLUÇÕES

INCENTIVAR A RESPONSABILIDADE
DE TODAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS
EM NOSSOS PROCESSOS

• Oferecer aos clientes informações ambientais claras e detalhadas
sobre nossos produtos e serviços;
• Oferecer cursos e treinamentos aos envolvidos em nossa cadeia
de valor, estimulando o projeto de edifícios sustentáveis.

• Incorporar esses compromissos em nossas atividades,
promovendo envolvimento e responsabilidade;
• Comunicar aos nossos fornecedores as normas ambientais
relevantes e implementar essa avaliação aos critérios
de compras do Grupo;
• Estimular o espírito de iniciativa e melhoria contínua.

Os objetivos associados a esta política estão estabelecidos na Estratégia de CSR do Grupo Legrand.
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