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1. SUSTENTABILIDADE
Na Celeo Redes Brasil acreditamos que os novos modelos de negócio devem manter um
equilíbrio entre o balanço econômico, social e ambiental como forma de gerar riqueza
sustentável a longo prazo.
Entendemos que as mudanças em nosso entorno podem afetar este equilíbrio, por isso,
avaliamos periodicamente os riscos e oportunidades e implementamos planos de
melhoria contínua que nos permitem fazer a companhia mais sustentável.
Mantemos uma comunicação ativa e permanente com as partes interessadas, de
maneira a identificar oportunamente suas necessidades e expectativas. Nos esforçamos
em proporcionar serviços de excelência, com alta orientação a nossos clientes e
partes interessadas, a fim de alcançar altos e permanentes níveis de desempenho ao
longo do tempo.
Sabemos que a natureza não é uma fonte inesgotável de recursos e por este motivo
promovemos o uso responsável dos mesmos. Realizamos nossas atividades considerando
os impactos ambientais, estabelecendo controles em nossas atividades com o intuito de
prevenir, mitigar ou compensar todo impacto significativo na natureza.
Respeitamos a proteção dos direitos humanos fundamentais e fomentamos as relações
baseadas na igualdade de condições e oportunidades, contribuindo para o
desenvolvimento da comunidade. Priorizamos a segurança e saúde acima de qualquer
outro quesito.
Queremos um modelo de boa conduta, referência na conformidade com as normas
vigentes, mantendo a boa reputação e imagem pública de nossa organização.

2. OBJETIVO
Nosso objetivo é implementar uma cultura de desenvolvimento sustentável em todos os
níveis da empresa.

3. PILARES DA SUSTENTABILIDADE
Os 5 Pilares em que se apoiam a nossa Política de Sustentabilidade são:
1. Conformidade

4. Meio Ambiente

2. Qualidade

5. Responsabilidade Social

3. Segurança e Saúde Ocupacional
Estes pilares se desenvolvem através dos princípios que regem
nossas políticas.

