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ANEXO I
A RD opera no varejo farmacêutico com as marcas Droga Raia e Drogasil, duas das mais tradicionais marcas
de todo o varejo brasileiro. Tendo como norteadores os valores baseados na ética, eficiência, inovação,
relações de confiança e atuação com visão de longo prazo, reitera os seguintes compromissos com o meio
ambiente, saúde e segurança dos nossos funcionários e terceiros:
 Atender aos requisitos legais aplicáveis e aos compromissos voluntários assumidos;
 Prover para os funcionários e terceirizados, condições de trabalho seguras e saudáveis, eliminando
perigos e reduzindo riscos, para prevenção de lesões e problemas de saúde relacionados ao
trabalho;
 Consultar e incentivar a participação de funcionários e manter canais de comunicação com partes
interessadas sobre a gestão ambiental e de segurança e saúde ocupacional da RD;
 Implementar programas de conscientização/sensibilização, treinamentos e/ou capacitações de
nossos funcionários para incentivar a adoção de comportamentos seguros e que respeitem o meio
ambiente;
 Estabelecer processo sistemático para atingir a melhoria contínua do desempenho ambiental, de
segurança e saúde ocupacional e qualidade, usando modelos de gestão, avaliação periódica de
resultados, inovação e tecnologias;
 Atuar para reduzir os impactos ambientais por meio do uso de tecnologias e práticas sustentáveis;
 Proteger o Meio Ambiente, buscando minimizar o uso de matérias-primas e insumos nas atividades
e incentivar o uso de materiais reciclados/recicláveis nos produtos comprados e vendidos;
 Desenvolver mecanismos para o estabelecimento de metas de redução de emissões de Gases de
Efeito Estufa (GEE), atuando na compensação das emissões, promovendo e incentivando a
eficiência energética das operações;
 Assegurar que os riscos e oportunidades frente às mudanças climáticas sejam identificados e
avaliados, e atuar no desenvolvimento de metas de redução das emissões de GEE e em suas
compensações;
 Comunicar a política e os compromissos com a gestão ambiental e de segurança e saúde
ocupacional para todos os públicos de interesse.
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