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Estabelecer diretrizes e princípios sustentáveis que norteiem
as ações, projetos e operações da INOVAX. Esta política visa
proporcionar o alinhamento entre as oportunidades de
negócio, o compromisso com a vida e a responsabilidade
social, ambiental e econômica da empresa.

Agenda de Sustentabilidade: Conjunto de temas priorizados pela empresa no que tange a
sustentabilidade de seu negócio.
Gestão de ambientes saudáveis: Aquela em que os trabalhadores e gestores colaboram para o
uso de um processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bemestar de todos os colaboradores e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho.
Partes interessadas: Públicos relevantes com interesses pertinentes à companhia, ou ainda,
indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, direto ou indireto, em face da
sociedade.
Sustentabilidade: Promoção do desenvolvimento visando atender às necessidades da geração
presente, sem afetar o atendimento às demandas das gerações futuras. Na visão empresarial
significa fazer negócios promovendo a inclusão social (com respeito à diversidade cultural e aos
interesses de todos os públicos envolvidos no negócio direta ou indiretamente), reduzindo – ou
otimizando – o uso de recursos naturais e o impacto sobre o meio ambiente, preservando a
integridade do planeta para as futuras gerações, sem desprezar a rentabilidade econômicofinanceira do negócio.
Uso racional de recursos: Aproveitamento das potencialidades existentes no meio ambiente com
o compromisso de adotar boas práticas socioambientais, buscando economicidade e eficiência,
de forma a eliminar totalmente ou tornar mínima a necessidade de recuperação do patrimônio
natural utilizado em prol do desenvolvimento.
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A Política de Sustentabilidade da INOVAX estabelece os
critérios sociais, éticos, ambientais, de privacidade e
confidencialidade da informação que devem ser
seguidos por toda a empresa, colaboradores, clientes,
parceiros e fornecedores.

• Respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos em todas as atividades e esfera de
influência.
• Respeitar a diversidade em relação a gênero, orientação sexual, raça, crenças, etnia e pessoas
com deficiência.
• Disponibilizar canais de denúncia à exploração sexual de crianças e adolescentes e priorizar os
esforços em situações de maior vulnerabilidade.
• Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou infantil.
• Assegurar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo de direito à negociação
coletiva.
• Promover ações de responsabilidade social norteadas pela missão e valores da INOVAX.
• Promover ações de sensibilização e educação para a sustentabilidade para o público interno e
demais partes interessadas (ex: Dia Mundial da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente, etc.)
• Estabelecer canais de diálogo amplo, transparente, permanente e estruturado com as partes
interessadas, respeitando a equidade e a diversidade de onde atuamos.
• Cumprir os requisitos da legislação quanto a horário de trabalho, salários compatíveis com o
mercado e condições de trabalho e de bem-estar adequadas aos colaboradores, de acordo
com padrões nacionais e internacionais de saúde e segurança.
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• Cumprir os requisitos da legislação e atuar dentro dos padrões nacionais e internacionais
estabelecidos para o exercício de nossas atividades.
• Prevenir e combater a corrupção e fraude em todas as suas formas, em sua esfera de
influência.
• Atuar com responsabilidade, ética e transparência, engajar as partes interessadas e cumprir
nossos compromissos para alcançar e manter a licença para operar.
• Atuar em conformidade social e legal nas relações de trabalho, objetivando prevenir e mitigar
os conflitos de interesse.

• Cumprir os requisitos da legislação ambiental e demais requisitos aplicáveis às atividades da
INOVAX.
• Promover a ecoeficiência em todos os processos da empresa, visando a redução do consumo
e o uso sustentável dos recursos naturais e administrativos.
• Buscar aprimorar continuamente a gestão da operação para alcançar processos e práticas
ecoeficientes, que consumam menos recursos naturais e gerem menos impactos ambientais.
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• Assegurar as condições necessárias para a confidencialidade e privacidade das informações
da empresa, clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores.
• Comprometimento de não revelar a terceiros dados de caráter pessoal ou empresarial das
partes interessadas.
• Comprometimento de não buscar informações pessoais ou empresariais que não sejam
pertinentes as suas atividades.

Qualquer descumprimento desta política deve ser
comunicado por meio do e-mail: rh@inovax.com.br,
para que seja tratado de forma segura, confidencial e
responsável. Este e-mail também pode ser utilizado para
sanar dúvidas ou fazer reclamações a respeito dos
critérios da Política de Sustentabilidade da INOVAX.

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 4 - Sl. 401 a 403
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.090-003
Tel. (21) 2103-5550

São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - Conj. 163
Centro - São Paulo/SP
CEP: 01.009-905
Tel. (11) 3106-0178

Curitiba
Rua Comendador Araújo, 143 - Sl. 191 e 192
Centro - Curitiba/PR
CEP: 80.420-000
Tel. (41) 3095-3255
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Av. Doutor Alexandre Rasgulaeff, 6.001
Jardim Real - Maringá/PR
CEP: 87.083-000
Tel. (44) 3122-0237

