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OBJETIVO 
A Reckitt busca proteger o meio ambiente e os recursos naturais, contribuindo, ao mesmo tempo, para o 
desenvolvimento sustentável globalmente. Com uma necessidade crescente de integrar a proteção 
ambiental à gestão da cadeia de suprimentos, a Reckitt trabalha com parceiros em toda a nossa cadeia 
de valor para alcançar as ambições de sustentabilidade da Reckitt para um planeta mais saudável. Esta 
Norma descreve os requisitos e práticas esperados dos Parceiros Comerciais da Reckitt sobre proteção 
ambiental. Ela especifica como implementar o Princípio IV da Política de Abastecimento para o 
Crescimento Sustentável da Reckitt, o compromisso da Reckitt de proteger o meio ambiente e reduzir o 
impacto ambiental. 

REFERÊNCIAS LEGAIS E INDUSTRIAIS  
Esses requisitos foram elaborados considerando o seguinte: 

1. Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais 

2. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima; Protocolo de Quioto e Acordo de Paris 

3. Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS), 
Grupo do Banco Mundial/Corporação Financeira 
Internacional, 2007 

4. Notas de orientação: Normas de Desempenho em 
Sustentabilidade Ambiental e Social, International 
Finance Corporation, 2012 

5. Water Sense, Agência de Proteção Ambiental dos EUA 

6. Dicas para economizar água: Uso comercial, industrial e 
institucional da água, Aliança para Eficiência Hídrica  

7. Norma Internacional de Gestão de Água da AWS 

8. ISO 140001 Norma do Sistema de Gestão Ambiental 
(EMS) 

A RECKITT APOIA 
TOTALMENTE O 
CUMPRIMENTO DOS 
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU 
ATÉ 2030 
Nossos negócios e marcas impactam positivamente vários ODS; no entanto, por meio desta Norma, acreditamos que podemos ter 
o maior impacto em quatro das metas. 

A Reckitt também incentiva os Parceiros Comerciais a tomar medidas para contribuir com os ODS que são relevantes para as 
geografias onde estão presentes e onde podem ter o maior impacto por meio de seus negócios. 

REFERÊNCIAS ODS 
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A Reckitt espera que todos os Parceiros Comerciais adotem a 
sustentabilidade, buscando eliminar o impacto ambiental 
prejudicial e proteger o meio ambiente e os recursos naturais 
em todos os aspectos de sua cadeia de suprimentos – 
abastecimento, fabricação, embalagem e distribuição de todos 
os produtos e serviços. A Reckitt apoia e incentiva os Parceiros 
Comerciais a melhorar continuamente o desempenho e a 
gestão ambiental de água, resíduos, emissões, energia e uso de 
materiais. 

A respeito do Princípio IV da Política de Abastecimento para o 
Crescimento Sustentável da Reckitt, o compromisso da Reckitt 
de proteger o meio ambiente e reduzir o impacto ambiental 
requer:  

1. Cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis e 
manutenção das autorizações legais necessárias. 

2. Uma política ambiental, avaliação de aspecto/impacto e 
sistema de gestão endossado pela alta administração para 
garantir a conformidade legal, redução do impacto 
ambiental e melhoria do desempenho com relação a 
energia, emissões, água, resíduos e outros impactos 
ambientais relevantes localmente. 

3. Programas para oferecer melhorias contínuas no 
desempenho ambiental, contribuindo para um 
desenvolvimento sustentável mais amplo. 

 

 

4. Transparência dos impactos identificados e das ações 
realizadas ou propostas. 

5. Comunicação proativa desses requisitos aos fornecedores 
e monitoramento proativo da conformidade tanto quanto 
possível. 

6. Treinamento regular e conscientização sobre questões 
identificadas, políticas ambientais e procedimentos para 
garantir implementação, melhoria e conformidade 
eficazes. 

7. Preservação e promoção da biodiversidade adotando a 
abordagem “reduzir, reutilizar e reciclar” no consumo de 
materiais de produção. 

8. Armazenamento e descarte legal e responsável de todos 
os resíduos de produção, incluindo como prioridade 
substâncias perigosas, descargas, efluentes e emissões 
atmosféricas. 

9. Fornecimento de mecanismos de reclamação para 
trabalhadores ou outras pessoas levantarem questões 
ambientais; e responder de acordo com as preocupações 
levantadas, incluindo soluções acordadas quando 
apropriado. 

10. Identificação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável relevantes para o contexto empresarial e 
local, implementando iniciativas para impactar 
positivamente os identificados. 

REQUISITOS 

AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS 
Um aspecto ambiental é um elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que tem 
um impacto real ou em potencial no meio ambiente. A identificação e a avaliação de aspectos ambientais 
significativos devem ser parte integrante das avaliações de risco e impacto e devem ser realizadas no 
estágio inicial de um projeto ou mudanças, para garantir que todos os riscos e impactos sejam tratados 
adequadamente. 
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
Espera-se que os Parceiros Comerciais desenvolvam e implementem sistemas de gestão ambiental com base em/incorporando os 
princípios da ISO 14001 para identificar, mitigar e monitorar os impactos ambientais e trabalhem para eliminar aqueles que são 
prejudiciais.  

Um sistema de gestão deve incluir políticas e procedimentos relativos a energia, emissões, água, materiais perigosos, qualidade do ar, 
desmatamento e resíduos. 

AO IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE GESTÃO, DEVE SER 
CONSIDERADO O SEGUINTE: 

 

Gestão e monitoramento de energia:  

O consumo de energia é monitorado e continuamente otimizado, ou seja, reduzido e/ou melhorado 
pelo uso de fontes renováveis. 

 

Emissões: 

As fontes de emissões são identificadas e planos de redução são preparados, reduzindo as emissões 
na fonte por meio de soluções de engenharia ou utilizando planos e controles para mitigar a 
poluição do ar. 

 

Gestão e monitoramento de água e esgoto:  

• O consumo de água e a geração de efluentes são monitorados. É preparada uma análise de 
balanço hídrico que indica desperdício de água, vazamento e otimização necessária na 
fabricação e processos de utilidade relacionados, se houver.  

• As águas residuais são tratadas por meios adequados para garantir que os parâmetros de 
descarga legalmente exigidos sejam atendidos antes da descarga no meio ambiente. 

• Os programas são implementados para abordar a escassez de água e o acesso à água nas áreas 
de captação e para as comunidades locais nas proximidades do(s) local(is). 

• A temperatura das águas residuais não causa danos imediatos à saúde das formas de vida, as 
descargas regulares não devem alterar o equilíbrio do ecossistema local, como a quantidade de 
algas, nutrientes, sedimentos suspensos, bactérias e outros materiais que exigem oxigênio. 
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Gestão e monitoramento de resíduos: 

Fonte(s) de geração de resíduos são identificadas e planos para reduzir, reutilizar e reciclar são 
implementados. 

 

Prevenção de contaminação ou remediação:  

Operar de maneira a evitar a contaminação da terra, água ou ar devido a atividades comerciais ou 
substâncias nocivas. Isso requer vigilância sobre o uso, armazenamento e transporte de matéria-
prima, intermediários, subprodutos, produtos, resíduos e águas residuais. Recomendam-se 
engenharia apropriada e controles administrativos na fonte. Onde for identificada contaminação, 
deve ser realizada remediação adequada para restaurar a terra, a água ou o ar para uso seguro e 
sustentável. 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE VIOLAÇÕES 
Somos uma organização com fortes valores de responsabilidade e integridade e procuramos sempre 
fazer a coisa certa. Entendemos o desafio das questões ambientais em cadeias de suprimentos 
globais complexas e que muitos desafios são de natureza sistêmica e não podem ser resolvidos 
sozinhos. Como consequência, encorajamos os Parceiros Comerciais a nos revelarem proativamente 
onde estão enfrentando desafios para atender a esta Norma, para que podermos trabalhar juntos 
para resolver problemas e fortalecer os sistemas de gestão para garantir a melhoria contínua. 

ÂMBITO 
Esta Norma se aplica a todos os Parceiros Comerciais que fornecem bens e serviços para/em nome da Reckitt.  
Isso inclui fabricantes terceirizados, fornecedores de matérias-primas e embalagens, prestadores de serviços, fornecedores, 
comerciantes, agentes, contratantes, parceiros de joint venture e distribuidores, incluindo seus empregados, agentes e outros 
representantes (doravante denominados “Parceiros Comerciais”). Espera-se que os Parceiros Comerciais comuniquem esta 
Norma em sua cadeia de suprimentos e assegurem a adesão a esta Norma por seus fornecedores diretos. 

Esta Norma fornece orientação aos Parceiros Comerciais envolvidos em operações de processamento, fábricas e armazenamento 
e oferece suporte à Norma de Abastecimento de Matérias-Primas Naturais da Reckitt para produtores primários. A Norma de 
Abastecimento de Matérias-Primas Naturais também contém anexos detalhados para cadeias de valor específicas de interesse da 
Reckitt. Os Parceiros Comerciais são encorajados a consultar e adotar ambas as Normas quando apropriado.  


	SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
	Gestão e monitoramento de energia: 
	Emissões:
	Gestão e monitoramento de água e esgoto: 
	Gestão e monitoramento de resíduos:
	Prevenção de contaminação ou remediação: 

