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POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL   

 

1. OBJETIVO 

Apresentar as diretrizes de Responsabilidade Social que norteiam as ações do Grupo IAG Saúde®. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

Todas as pessoas do Grupo IAG Saúde® e as partes interessadas.  

 

3. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

Partes interessadas – Todas as pessoas físicas ou jurídicas que são diretas ou indiretamente afetadas 

pelas atividades da empresa, e que também possuem algum relacionamento com o Grupo 

IAG Saúde®. 

Responsabilidade Social – É um processo contínuo e de melhoria do Grupo IAG Saúde® na sua 

relação com seus colaboradores, fornecedores, comunidades e parceiros, visando o bem-

estar de todos, tendo como principal objetivo impactar positivamente seu ambiente interno e 

externo. 

 

4.  DIRETRIZES 

A Responsabilidade Social é um dos valores do Grupo IAG Saúde® e um dos principais eixos 

de sustentabilidade do negócio. A empresa tem por característica e direcionamento atuar de 

forma preventiva, responsável e proativa, por meio das melhores práticas de gestão e 

transparência nos relacionamentos com os públicos e partes interessadas.   

Nossa missão é:  

Transformar o sistema de saúde e a vida das pessoas garantindo sustentabilidade através da 

qualidade assistencial, com soluções transformadoras que melhoram rapidamente 

resultados assistenciais, através de tecnologia, capacitação e gestão mudança. 

Estas são as diretrizes nas quais o Grupo IAG Saúde® se alicerça: 



 

a) Contribuir para o maior acesso da 

população à atenção à saúde com melhor 

qualidade assistencial e menor custo: 

Inovar, desenvolver produtos acessíveis a todos e capacitar pessoas para que sejam líderes 

de mudanças sociais significativas na área da saúde, pública e privada, de forma a aumentar 

o acesso da população à atenção à saúde mais segura e com menor custo público. 

b) Capacitar pessoas para a gestão sustentável de iniciativas sociais não governamentais: 

Apoiar Organizações Não Governamentais em suas ações sociais, contribuindo com nosso 

conhecimento técnico e humano na área de gestão de qualidade para o alcance de seus 

objetivos e sua sustentabilidade. 

c) Ter atitudes ambientalmente sustentáveis: 

Promover ações e incentivar atitudes que contribuam para a redução de resíduos e dos 

desperdícios dos recursos não renováveis, através de uso racional da energia elétrica, menor 

consumo de produtos descartáveis, fomento à reciclagem e reaproveitamento, menor uso 

de papel, entre outras iniciativas. 

d) Trabalhar para o fortalecimento da Felicidade Interna Bruta de nossos colaboradores, com 

ações focadas em: 

● Bem-estar psicológico com acompanhamento individual e coletivo sob orientação de 

profissional habilitado; 

● Estímulo à mudança de práticas diárias objetivando atividades físicas e alimentação 

mais saudável; 

● Incentivo à participação em educação formal e informal; 

● Promoção de relacionamentos e interações nas comunidades; 

● Desenvolvimento da preocupação ambiental com atitudes positivas que contribuam 

para a preservação do meio-ambiente; 

● Estímulo às atividades culturais; 

● Promoção de educação financeira individual e do núcleo familiar. 

 

 



 

5. REGISTROS  

● Contratos de cooperação técnica 

● Emails, campanhas e materiais do FIB 

● Imagens de ações sociais 

● Materiais e campanhas para a preservação ambiental 

● Registro dos colaboradores do Grupo IAG Saúde® com formação (ou em 

formação) em nível de graduação e/ou pós-graduação com financiamento do 

Grupo IAG Saúde® 

● Acompanhamento do consumo de quilowatts 

● Acompanhamento do consumo de papel 

● Termo de adesão do projeto de educação financeira com financiamento do 

Grupo IAG Saúde®  

 

6. REFERÊNCIAS  

ABNT NBR ISO 26000:2010 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social 

 


