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A abordagem da Pirelli quanto à gestão ambiental assenta no Pacto Global das Nações Unidas do

qual a Pirelli é signatária desde 2004 e se expressa com o cumprimento da “Declaração do Rio

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”.

Significa concretamente que o Grupo adotou uma série de Políticas de Sustentabilidade1

mediante as quais a Pirelli se compromete, entre outros, a avaliar e reduzir o impacto ambiental

de sua atividade e de seus produtos através do ciclo de vida relativo, utilizando de forma

responsável materiais e recursos naturais e visando contribuir para o crescimento sustentável do

meio ambiente e das gerações futuras.

Através da Política de Cadeia de Suprimentos Verde2, a Pirelli pretende reduzir ainda mais o seu

impacto ambiental no tocante ao suprimento de materiais e bens e contratação de serviços.

A Pirelli visa principalmente adquirir materiais e bens e contratar serviços com menor impacto

ambiental comprovado em relação à média equivalente do mercado, considerando todas as fases

do ciclo de vida e, principalmente, a gestão do fim do ciclo de vida de acordo com a filosofia Zero

Resíduos para Aterro.

A Presente Política será concretamente implementada através de linhas mestras operacionais

específicas e internas para as áreas de suprimentos e aquisições.

Os conceitos específicos de Redução, Reaproveitamento e Recuperação são aplicados no Modelo

de Suprimentos da companhia com relação a materiais e bens e contratação de serviços e

referem-se ainda aos projetos internos realizados por terceiros.

A Pirelli assume o compromisso de encorajar seus Fornecedores a aplicar a política da Cadeia de

Suprimentos Verde em seu próprio modelo de suprimentos e ao longo de toda a cadeia.

A Política é pública e é divulgada em todas as Sociedades do Grupo no idioma do país.
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1
As Políticas de Sustentabilidade do Grupo são as seguintes: Valores e Código Ético, Política sobre a Responsabilidade

Social na Saúde, Segurança e Direitos no Trabalho e Meio Ambiente, Política de Qualidade.
2
A Cadeia de Suprimentos Verde da Pirelli assenta no suprimento de bens e contratação de serviços concebidos,

produzidos e utilizados com menor impacto sobre os recursos naturais da média equivalente do mercado.


