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OBJETIVO

A Viveo valoriza o meio ambiente e estamos comprometidos com as melhores práticas ambientais e sociais. A partir
desta orientação, entendemos que a análise do impacto de nossos produtos e embalagens e a busca por soluções
sustentáveis deve ser elemento intrínseco ao processo de inovação e desenvolvimento contínuo do nosso portfolio,
envolvendo todo o escopo da vida útil do produto/serviço. Este olhar para a temática de produtos e embalagens
sustentáveis faz parte da estratégia de sustentabilidade da Viveo e refletem o papel socioambiental da Companhia em
todo o seu ecossistema.

ABRANGÊNCIA

Esta política é válida para produtos das marcas das empresas Viveo.

DIRETRIZES

Nossas diretrizes estão apoiadas nas expectativas de nossos stakeholders, e em especial, de nossos clientes.
Buscaremos melhorias nos produtos existentes perseguindo metas estabelecidas pelo Road Map de Produtos
Sustentáveis. Além disso, projetos de novos produtos e de alterações, deverão apresentar ao Comitê de Priorização
de Projetos, em que medida estão atendendo às seguintes diretrizes:
1. Usar matérias primas de fontes renováveis ou recicladas
2. Criar produtos que sejam recicláveis ou biodegradáveis
3. Substituir substâncias químicas controversas pelo seu impacto na saúde das pessoas e no meio
ambiente
4. Garantir o bem-estar animal: substituindo ingredientes de origem animal e inovando em testes sem
animais
5. Criar embalagens inteligentes: menos volume, retornável idealmente, recicláveis no mínimo
6. Oferecer rótulos transparentes, com informações disponíveis e claras para o consumidor
7. Usar menos água no processo produtivo
8. Emitir menos gases de efeito estufa no processo produtivo e no transporte
9. Garantir o respeito aos direitos humanos e trabalhistas em toda cadeia produtiva
10. Garantir a qualidade e a segurança do consumidor ao seguir todas as normas e processos
rigorosamente
Além disso, todos produtos devem seguir rigorosamente os termos regulatórios da empresa e da legislação
vigente no país em que é produzido e/ou comercializado.
Será tratado como exceção o desenvolvimento de novo produto que não atenda aos aspectos de
sustentabilidade por ausência de solução e/ou tecnologia disponível ou exigência de legislação.

RESPONSABILIDADES

A implementação desta política será supervisionada pelo Comitê de Sustentabilidade Viveo, que é também
responsável por propor revisões a serem aprovadas sempre pelo Comitê de Auditoria, Gestão do Risco,
Compliance e de Recursos Humanos e pelo Conselho de Administração. O Grupo de Trabalho de Produtos
Sustentáveis é responsável por propor e monitorar metas, elaborar planos de ação para impulsionar a
implementação das diretrizes e reportar sobre evoluções e desafios ao Comitê de Sustentabilidade.
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