
A fábrica da Danone SN está localizada na Avenida Projetada, S/N, Distrito industrial de Poços de Caldas –MG, e o escopo do 
sistema de gestão ambiental da Danone Specialized Nutrition se resume no desenvolvimento, produção, mistura, 

recebimento de matérias-primas e expedição de produtos acabados de nutrição especializada.



Na fábrica de Nutrição Especializada (SN) da Danone Brasil em Poços de Caldas (MG), acreditamos que a saúde das pessoas e do planeta 
estão interconectadas e por isso assumimos os seguintes compromissos:
At Danone's Specialized Nutrition (SN) plant in Poços de Caldas (MG) in Brazil, we believe that the health of people and the planet are interconnected, and so we have made the following 
commitments

Identificar aspectos e impactos ambientais relacionados às nossas operações e 
atuar antecipadamente, considerando a lógica de prevenção de riscos.
To identify environmental aspects and impacts related to our operations and act in advance, 
considering the logic of risk prevention.

Engajar e comunicar funcionários, parceiros, comunidade, consumidores e toda a 
nossa cadeia de valor sobre as nossas ações e práticas relacionadas a Meio 
Ambiente.
Engage and communicate with employees, partners, community, consumers and our entire value 

chain about our environment-related actions and practices.

Atender os padrões e normas estabelecidos pelas legislações brasileiras vigentes e 
padrões corporativos locais e globais do grupo Danone.
To meet the standards and norms established by the Brazilian legislation in force and local and 
global corporate standards of the Danone Group.

Promover e disseminar a melhoria contínua da gestão ambiental na cultura da 
fábrica.
Promote and disseminate continuous improvement of environmental management in the plant 
culture.

Firmamos esse comprometimento através dessa Política Ambiental enquanto
funcionários e lideranças da divisão de Nutrição Especializada (SN) da Danone Brasil.
We make this commitment through this Environmental Policy as employees and leaders of the Specialized
Nutrition (SN) division of Danone Brazil.

Proteger os recursos naturais e operar de forma sustentável, garantindo a 
preservação do meio ambiente e impactando positivamente na sociedade.
Protect natural resources and operate in a sustainable way, ensuring the preservation of the 
environment and having a positive impact on society.

Proteger os recursos hídricos nas bacias hidrográficas nos locais onde 
atuamos.
Protect the water resources in the watersheds where we operate.

Estabelecer metas de redução de consumo de água, energia, geração de 
resíduos e emissões de CO2.
Establish goals for reducing water and energy consumption, waste generation and CO2 
emissions.

Garantir destinação final ambientalmente adequada para todos os nossos 
resíduos e garantir o nosso compromisso com Zero Resíduo para Aterro.
Ensure environmentally appropriate final disposal for all our waste and guarantee our 
commitment to Zero Waste to Landfill.


