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Política Ambiental

Público Alvo: Esta política é de caráter institucional, portanto,
aplica-se aos membros do Conselho de Administração, Diretoria,
Conselho Fiscal e a todos os empregados e colaboradores da
Guararapes Confecções S/A (“colaboradores” e “Companhia”,
respectivamente) e das empresas integrantes do seu Grupo
Econômico.
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1.

OBJETO E FINALIDADE
A Riachuelo assume o compromisso de que todas suas atividades serão realizadas em respeito ao meio ambiente,
favorecendo a conservação da biodiversidade, a gestão ecoeficiente de suas operações, o manejo sustentável dos
recursos naturais e a circularidade.

2.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Esta política será aplicada em todas as unidades de negócios do Grupo e de obrigatório cumprimento para todas
as sociedades que integram o Grupo Guararapes, envolvendo todos seus colaboradores, independentemente da
posição e função que desempenhem.

3.

PRINCÍPIOS
A Sustentabilidade faz parte do modo como a Riachuelo faz negócio, tendo por princípio reduzir os impactos
ambientais de suas operações, ao mesmo tempo que se vale de tecnologias inovadoras para esse fim.
No que se refere a sua cadeia de fornecimento a Riachuelo de compromete a:
Monitorar o cumprimento das legislações ambientais locais por parte de seus fornecedores com atenção especial
para a gestão da água, gestão de resíduos, mudanças climáticas e proteção da biodiversidade;
Reduzir os impactos ambientais decorrentes de suas operações por meio da gestão do uso sustentável dos recursos
naturais visando à preservação do meio ambiente;
Promover a gestão ecoeficiente de suas atividades no que se refere ao consumo de energia e água;
A empresa se compromete ainda a melhorar continuamente sua gestão, considerando os principais indicadores de
redução de emissão de gases efeito estufa, da gestão de químicos perigosos e tratamento de efluentes.

4.

MECANISMOS DE SUPERVISÃO
O Grupo conta com Auditoria Interna para verificação do cumprimento da presente política e também com o Comitê
de Ética que deverão agir no apontamento de descumprimentos.
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5.

COMUNICAÇÃO
A Riachuelo torna pública sua Política Ambiental baseada na transparência de suas ações e iniciativas. A política
está acessível no site da empresa: www.riachuelo.com.br

6.

ATUALIZAÇÃO E REVISÃO
Esta política será revisada e atualizada a cada cinco anos ou sempre que houver mudanças significativas nos
aspectos da estratégia do Grupo ou em seu contexto de atuação, à critério das instâncias responsáveis.

A presente Política foi aprovada em 02 de setembro de 2021 pelo Conselho de Administração.

