
POLITICA DE SUSTENTABILIDADE KIZUNÁ 

Muitas pessoas pensam que sustentabilidade só tem a ver com preservação da natureza, plantio de 

árvores e reciclagem. Porém, SUSTENTABILIDADE significa muito mais. “Sustentabilidade” lembra outra 

palavra que é “sustentar”, “dar suporte”. Por isso, sustentabilidade e paz mundial significam justamente 

sustentar, manter e incentivar 3 tipos de comportamento: 

1. Minha felicidade não pode existir à custa da infelicidade dos outros. 

2. Não permitir que as gerações futuras receba o planeta Terra mais sujo e prejudicado 
do que quando chegamos aqui. 

3. Que o futuro do mundo não seja sacrificado em nome das necessidades do agora, e que 
as escolhas sejam tomadas tendo em mente, em primeiro lugar, os interesses das gerações 
futuras.  

O resultado desses três tipos de conduta é uma vida sustentável que atinge os cem anos passados e os 

cem anos futuros. Além disso, sustentabilidade também está ligada com o princípio (inseparabilidade de 

pessoa e ambiente). Este “princípio” explica que a vida e seu ambiente mantêm uma relação inseparável. 

Portanto, quando uma pessoa muda, ocorre também a mesma mudança no seu ambiente. Dessa forma, 

nós do restaurante Kizuná, colocamos em prática o compromisso com o desenvolvimento sustentável em 

suas operações:  

• Cumprimento da legislação ambiental local e outros requisitos aplicáveis 
aos processos, produtos e serviços; 

• - Qualidade nos produtos e serviços; 

•  Mantem uma postura ética e transparente em todas as atividades e 
relacionamentos de negócios; 

• Investimos na comunidade local: contratando, treinando e qualificando os 
colaboradores; 

•  Melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da sustentabilidade 
suportada pela racionalização do uso dos recursos naturais, integração com 
a comunidade local, inovação e criatividade na prestação de serviços. 

• Não realizamos confecção de pratos com espécies ameaçadas de extinção. 

• Todos os produtos de limpeza são biodegradáveis e devidamente registrados 
nos órgãos competentes. 

 


