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Constitui política da RR Donnelley proteger a saúde e segurança de seus funcionários,
clientes e do público em geral e conduzir todas as suas atividades de forma ambientalmente
responsável. Estamos comprometidos com esta política em todo o mundo, como parte integral
de ser a principal empresa de negócios e marketing de comunicação do mundo.
A alta administração deve assegurar a compatibilidade das estratégias de negócio e das
operações mundiais da RR Donnelley com esta política ambiental, de saúde e segurança
(EHS, na sigla em inglês) e confirmar o compromisso da RR Donnelley de:
 Conduzir suas operações globais de forma compatível com toda a legislação,
regulamentos e outros requisitos aplicáveis, prever questões de EHS e promover
iniciativas voluntárias que defendam esta política;
 Esforçar‐se para manter um ambiente de trabalho livre de acidentes, por meio de um
elevado envolvimento dos funcionários e de um sólido programa de saúde e segurança;
 Minimizar o impacto de EHS sobre nossos funcionários, instalações e comunidades onde
fazemos negócios;
 Esforçar‐se para aprimorar continuamente o desempenho global de EHS, pela utilização
de práticas que protejam os funcionários e o meio ambiente, inclusive a redução da
quantidade de emissões, desenvolvimento de oportunidades de reciclagem e prevenção
da poluição e utilização de papel, energia e outros recursos de forma mais eficiente;
 Fazer uma parceria com nossos clientes para garantir que possamos produzir, fornecer e
distribuir produtos que atendam a todos os regulamentos de segurança aplicáveis.
 Treinar e motivar os funcionários para conduzir suas atividades de forma segura e
ambientalmente responsável; e
 Analisar e informar periodicamente à gerência de operações o desempenho de EHS das
operações globais, o que pode incluir a definição e revisão dos objetivos e metas de EHS
usados para promover um aperfeiçoamento constant.
Além disso, a RR Donnelley compromete‐se em conquistar a confiança do público
comunicando suas políticas, programas e desempenho e defendendo leis e regulamentos
judiciosos.
O Comitê de Responsabilidade Corporativa e Governança (CRG) mantém responsabilidade geral
por políticas de EHS. A Organização de EHS Corporativa deve avaliar periodicamente esta
política com o Comitê CRG.
Caso tenha qualquer dúvida em relação a esta política, consulte o departamento Organização
Ambiental, de Saúde e Segurança da RR Donnelley: ehs@rrd.com.

