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OBJETIVO

Estabelecer princípios para a sustentabilidade em nossas operações, definindo o
compromisso com a vida em primeiro lugar e a nossa responsabilidade social, ambiental e
econômica.

PRINCÍPIOS
• Gerir os negócios da PIZZATTOLOG de forma sustentável, considerando os fatores
econômicos, sociais, e ambientais, bem como os riscos e oportunidades relacionados;
• Valorizar e proteger o meio ambiente, considerando os preceitos do desenvolvimento
sustentável no exercício de suas atividades;
• Cumprir os requisitos da legislação ambiental, segurança e saúde, ética e
responsabilidade social e outros requisitos aplicáveis às atividades da PIZZATTOLOG,
bem como os compromissos voluntariamente assumidos;
• Promover e incentivar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, de forma a
obter continuamente as melhores soluções para os negócios da PIZZATTOLOG;
• Prevenir e combater a corrupção e fraude em todas as suas formas;
• Promover junto à sua força de trabalho e demais partes interessadas a adoção dos
preceitos do Guia de Conduta como norteadores de suas decisões;
• Promover o diálogo transparente, regular e estruturado com as partes interessadas,
considerando suas demandas, prioridades e expectativas;
• Adquirir produtos e serviços sustentáveis e promover ações que incentivem a cadeia de
suprimentos a buscar a sustentabilidade;
• Respeitar os princípios da livre e leal concorrência;
• Valorizar as contribuições das comunidades nas regiões de inserção dos negócios da
PIZZATTOLOG e promover o desenvolvimento sustentável local com geração de valor
compartilhado;
• Fomentar ações que incentivem o uso seguro, eficiente e sustentável dos seus
serviços;
• Relatar periodicamente ou sempre que houver necessidade as informações relevantes,
adequando linguagens e mídias às necessidades das diferentes partes interessadas;
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• Promover ações de responsabilidade social norteadas pela missão e valores da
PIZZATTOLOG e pelos compromissos voluntários assumidos;
• Gerir o investimento social privado e de incentivos fiscais, com transparência e de
acordo com os valores da PIZZATTOLOG, visando maximizar o retorno social dos
recursos investidos;
• Incentivar o quadro de pessoal a engajar-se em trabalhos voluntários em prol da
melhoria da realidade social;
• Promover ações de sensibilização e educação para a sustentabilidade para o público
interno e demais partes interessadas.
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