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Esta política tem como 
objetivo estabelecer as 
diretrizes e os compromissos 
de Responsabilidade Social 
Corporativa na Rede D’Or São 
Luiz, promovendo continuamente 
a geração de valor para os nossos 
públicos de relacionamento nas 
regiões onde atuamos.

Política de  
Responsabilidade 
Social

A elaboração foi baseada em documen-

tos direcionadores que incluem, mas 

não se restringem a:

• Pacto Global da Organização das Nações 

Unidas – ONU;

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

– ODS;

• Norma internacional da International Orga-

nization for Standardization – ISO 26.000;

• Diretrizes do Global Reporting Initiative – GRI.

Diretrizes

• Incorporar e disseminar internamente os 

conceitos de Responsabilidade Social Cor-

porativa como parte da cultura da Rede 

D’Or São Luiz;

• Capacitar colaboradores e sensibilizar mé-

dicos, pacientes, clientes, parceiros e forne-

cedores para temas relativos à Responsabi-

lidade Social Corporativa;

• Construir uma reputação de excelência em 

cidadania empresarial, reconhecendo os im-

pactos da Rede D’Or São Luiz nas regiões 

em que atua e do poder de contribuição 

para o desenvolvimento sustentável;

• Promover ações de Investimento Social Pri-

vado nas regiões de atuação da Rede D’Or 

São Luiz, contribuindo para a construção de 

uma sociedade mais equilibrada e justa;

• Garantir o diálogo permanente com as comu-

nidades, respeitando seus valores e interesses;

• Promover ações de promoção de saúde e 

prevenção de doenças nas regiões de atua-

ção da Rede D’Or São Luiz;

• Apoiar e/ou desenvolver projetos de acesso 

à saúde para pessoas de baixa renda;

• Destinar parte dos resultados gerados para 

apoiar iniciativas de caráter social, educa-

cional e ou cultural, como parte do progra-

ma de Investimento Social Privado, que ob-

serva as disposições desta Política.
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Investimento Social Privado

• Selecionar, para fins de investimento social, 

ações, projetos e programas que contribuam 

para a melhoria das condições sociais, 

econômicas e ambientais das regiões onde 

a Rede D’Or São Luiz atua;

• Realizar ações de Investimento social em seis 

vertentes, priorizadas em função do poten-

cial de contribuição da Rede D’Or São Luiz:

• Promoção de saúde e prevenção de 

doenças: Promoção e apoio das ações de 

promoção e prevenção nas regiões de atua-

ção da Rede D’Or São Luiz;

• Acesso à Saúde: Apoiar projetos even-

tualmente ligados à saúde e voltados para 

minorias e populações de baixa renda.
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• Inclusão Social: Apoiar projetos que, 

dentre outras ações, possam gerar trabalho 

e renda e assegurem aos indivíduos e suas 

famílias a autonomia necessária.

• Educação Ambiental: Apoio ao meio 

ambiente, através da realização de progra-

mas de formação voltados para crianças, jo-

vens e educadores;

• Promoção Cultural: Valorização e pro-

moção do desenvolvimento da cultura e das 

artes nas áreas de música, teatro, literatura 

e cinema.

• Esporte: Contribuir para o desenvolvi-

mento e prática de esportes junto as crian-

ças e jovens da região onde a Rede D’Or 

São Luiz atua.


