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+ de

80% 90% 100%
do consumo sustentável

Do plástico e papel utilizado
no escritório é separado e
reciclado.

Dos equipamentos e bens
materiais do ZR adquirido
desde o seu nascimento
foi reaproveitado na nossa
estrutura atual (cadeiras,
computadores, mobília,
aparelhos telefônicos, vidro,
quadros, copos e xícaras).

Do papéis sulfite consumidos
pelo ZR são produzidos a partir
de cultivos de eucaliptos
certificados.

ESG

Você já deve ter ouvido falar em ESG.
Mas você sabe o que é isso?
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ESG

ESG (Environmental, Social and Governance – Ambiental, Social e Governança em português) é o termo
utilizado para se referir a um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança que levam em
consideração critérios de sustentabilidade e não apenas o lucro. Essas práticas norteiam empresas
para atuarem no campo social, protegendo o meio ambiente e cooperando com a sociedade. Para
isso, é necessário seguir os três pontos a seguir.
1. Ambiental: incentivar práticas preventivas, responsáveis e proativas para combater desafios
ambientais e promover e compartilhar
responsabilidade socioambiental;
2. Social: erradicar todas as formas de trabalho forçado e discriminação, apoiar a liberdade de
associação;
3. Governança: combater a corrupção; investir em conselho corporativo plural e diverso; incentivar
código de ética e direitos acionistas minoritários.
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ESG

Compromissos assumidos pelo
ZR Advogados:
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ESG

• Redução da quantidade de lixo produzido,
evitando os desperdícios;
• Reutilização de materiais e equipamentos antes
de descartá-los;
• Coleta seletiva de plásticos e papéis:
Os lixos produzidos no ZR são separados e
reciclados;
• Redução de consumo de plásticos;
• Substituição de copos e pratos descartáveis
por objetos de vidro e cerâmicas. Em 2020, cada
funcionário ganhou uma caneca de cerâmica,
para consumo próprio;
• Reciclagem de pilhas e itens eletrônicos;
• Nossos computadores serão aproveitados na
Política de Home Based, de modo a reduzir o
descarte de resíduos sólidos;

• Redução
do
consumo
de
energia:
A estrutura física do ZR não conta mais com
carpete no chão, de modo a assegurar a saúde
do time e reduzir o consumo de energia elétrica
com aspiradores;
• Consumo de papel com certificação ISO 14001;
• Redução
de
desperdício
de
água
Os vasos sanitários do ZR são equipados com
válvulas de descarga moderna com duplo
acionamento;
• Descarte adequado das capsulas de café;
• Descarte
vencidos;

adequado

de

medicamentos

• Destinação
de
áreas
verdes:
O ZR conta com 2 árvores jabuticabeira em sua
estrutura, além de diversas plantas verdadeiras.
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ESG

Para você se inspirar e também fazer a
diferença, listamos algumas medidas
individuais que podem ser realizadas
no ambiente de trabalho para impactar
positivamente no meio ambiente.
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ESG

• Reaproveite papéis, envelopes, sacolas e
outras embalagens;
• Ao descartar um papel, não amasse! Papel
amassado não é reciclado;
• Utilize canetas até o final;
• Desligue os computadores quando não forem
utilizados em um intervalo mínimo de duas
horas;
• Bloqueie o seu computador no módulo de
espera ou hibernação sempre que pausar o
uso do equipamento;
• Não deixe carregadores de celular e notebooks
conectados na tomada após o uso, pois,
mesmo desligados, consomem energia;
• Verifique a possibilidade de retirada de
arquivos desnecessários da sua área de
trabalho e pasta de trabalho pessoal no seu
computador;

• Entregue as pilhas dos seus equipamentos
(mouse e teclado) para a secretária sempre
que for necessária a sua troca;
• Não misture o lixo reciclável com seu lixo
comum;
• Prefira impressões no modo econômico,
frente-verso ou modo livro (duas páginas por
folha);
• Revise textos e arquivos antes da sua
impressão;
• Utilize adequadamente as válvulas dos vasos
sanitários, observando a quantidade suficiente
de água para a descarga;
• Utilize apenas duas folhas de papel-toalha;
• Priorize a pesquisa na internet (legislação e
jurisprudência).
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