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A PIZZATTOLOG, ao assumir sua missão de prover soluções logísticas que atendam as
necessidades de seus clientes, compromete-se prestar seus serviços de forma a
preservar o meio ambiente para as gerações futuras, atuando na gestão responsável dos
aspectos ambientais inerentes à natureza e escala de cada uma de suas unidades. Com
sua Política de Meio Ambiente, reafirma o compromisso como empresa ambientalmente
responsável e busca ser referência no mercado onde atua.

NOSSOS COMPROMISSOS:
• Cumprir as leis e requisitos ambientais aplicáveis aos nossos processos, serviços e
projetos.
• Promover a melhoria ambiental contínua por meio da aplicação de princípios de
gerenciamento ambiental, de avaliações de risco ambiental e do desempenho
ambiental associado às nossas instalações, processos e serviços.
• Buscar o desenvolvimento sustentável através da prevenção da poluição, minimização
de resíduos, reuso e reciclagem em nossos processos e serviços.
• Demonstrar responsabilidade social, promovendo o uso responsável dos recursos
naturais.
• Engajar nossos colaboradores em esforços de sustentabilidade relacionados ao meio
ambiente e proporcionar treinamentos para aperfeiçoar as práticas de gestão
ambiental;
• Usar de forma racional e sustentável os recursos naturais, matérias-primas e insumos
necessários aos processos de produção;
• Prevenir a poluição e riscos ambientais decorrentes de nossas atividades e atuar para
reduzir as emissões de gases de efeito estufa com soluções técnicas e inovadoras,
mitigando seus impactos;
• Cumprir a legislação aplicável às suas atividades e serviços e estabelecer
procedimentos para garantir que insumos de origem ilegal não sejam utilizados;
• Realizar a gestão de resíduos de modo convergente aos conceitos de redução,
reciclagem e reuso;
• Buscar a melhoria contínua de seu desempenho ambiental por meio de modelos de
gestão, avaliação periódica de resultados, inovações e tecnologias;
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• Assegurar a incorporação de práticas e processos que visem à saúde e segurança
ocupacional dos colaboradores nas atividades da empresa;
• Implementar programas de treinamento e capacitação que conduzam à adoção de
comportamentos seguros, saudáveis e de respeito ao meio ambiente;
• Estabelecer as ferramentas de gestão específicas à natureza e dimensão de cada
princípio em todas as unidades de negócios da organização;
• Manter canais de comunicação com partes interessadas sobre os aspectos ambientais,
sociais, produtos e serviços;
• Manter diálogo aberto com os nossos fornecedores, colaboradores, clientes e
comunidade sobre atividades relacionadas com o meio ambiente.
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