
 

Diretrizes ambientais Dr.Oetker 
  

1.  A Dr.Oetker dedica-se a proteção ambiental por iniciativa própria e 
responsabilidade, e parte do princípio de que os problemas são possíveis de serem 
evitados quando tratados desde o início, de modo que, os possíveis impactos ambientais 
na produção de novos produtos devem ser eliminados com antecedência. Para isso, 
entende que todo processo de produção deve ser rigorosamente analisado. 

2. A Dr.Oetker desenvolve, fabrica e comercializa produtos levando em consideração 
as leis e regulamentos ambientais. Contudo, as disposições legais são entendidas apenas 
como requisitos mínimos a serem seguidos. 

3. A Dr.Oetker observa rigorosamente a proteção dos recursos naturais, e para isso, o 
ciclo de vida completo dos produtos é sempre considerado. A prevenção, redução e 
reciclagem de resíduos tem precedência sobre a eliminação. 

4. A Dr.Oetker considera o impacto sobre o meio ambiente em todas as suas 
atividades e toma as medidas necessárias para evitar, eliminar ou quando isso não é 
possível, reduzir ao mínimo possível os impactos ambientais.   

5. A Dr.Oetker toma medidas para prevenir impactos que afetam o meio ambiente. 

6. A Dr.Oetker tem interesse pelo desenvolvimento continuo de medidas de proteção 
ambiental, e diálogo construtivo com as autoridades, pesquisadores, clientes e 
fornecedores. 

7. A Dr.Oetker procede com objetivos definidos para manter uma política ambiental. E 
toma as medidas necessárias para eliminar as possíveis vulnerabilidades. 

8.  A Dr.Oetker atua em políticas ambientais com informações abertas ao público. 
Todas as informações sobre as ações ambientais e seus resultados são publicadas nos 
relatórios bi-anuais do grupo Oetker.  

9.  A Dr.Oetker considera um dever a capacitação e desenvolvimento de seus 
funcionário, a fim de, promover o respeito ao ambiente e conscientizar os seus funcionários 
no que diz respeito a proteção ambiental. Os funcionários de todas as áreas são convidados 
a participar constantemente e ativamente de ações para manter o já elevado nível de 
desenvolvimento e proteção ambiental. 

10.  A Dr.Oetker garante que nos locais contratados pela empresa para produção, 
aplica-se as normas previstas pelo grupo Dr.Oetker. Além disso, a Dr.Oetker trabalha no 
sentido de manter relações com fornecedores e prestadores de serviço que atuam de modo 
ambientalmente correto. 

11.  A direção da Dr.Oetker fornece diretrizes gerais para organização de proteção 
ambiental, e certifica-se de que estas diretrizes ambientais são implementadas em todos os 
setores da empresa. 


