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Política de Sustentabilidade 
 

 

I. Objetivo 

 
Para o Grupo Energisa, os aspectos econômicos, sociais e ambientais de suas atividades devem 

ser conduzidos de forma integrada, constante e equilibrada, de modo a garantir resultados não 

só financeiros, mas também o desenvolvimento econômico das regiões onde atua, gerando 

melhores condições de vida e de trabalho para a comunidade.  

A Política de Sustentabilidade do Grupo Energisa tem o objetivo de estabelecer a governança 

para sustentabilidade, assim como definir diretrizes e princípios para nossa atuação quanto à 

disseminação do desenvolvimento sustentável nas nossas operações, buscando sempre, com 

ética e transparência, equilibrar as oportunidades de negócio com as responsabilidades 

econômica, social e ambiental, assegurar a equidade no tratamento com todos os nossos 

públicos e reforçar o nosso compromisso com as gerações futuras. 

II. Campo de aplicação 

 
Esta política aplica-se a todas as Unidades de Negócio do Grupo Energisa. 
 

III. Governança para a sustentabilidade 

 
A governança tem como objetivo fortalecer a agenda de sustentabilidade no processo decisório. 
Está estruturada da seguinte forma: 
 

 Comitê de Sustentabilidade: responsável por compatibilizar os projetos de 
sustentabilidade com a estratégia do Grupo Energisa. É composto pelo presidente do 
Grupo Energisa, presidente da Fundação Ormeo Junqueira Botelho, vice-presidente de 
Distribuição, diretores-presidentes das Unidades de Negócio, diretor corporativo de 
Gestão de Pessoas e gerente corporativo de Gestão Estratégica  
 

 Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Local: possui caráter propositivo e suas 
aprovações serão submetidas ao diretor-presidente da Unidade de Negócio. É composto 
por representantes das áreas de Gestão de Pessoas, Comunicação, Meio Ambiente, 
Eficiência Energética e Gestão Estratégica 
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IV. Diretrizes 

 
Para a incorporação de práticas que contemplem o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental em seus negócios, o Grupo Energisa estabeleceu as seguintes diretrizes: 

 
Valores, transparência e governança 

 
 Contribuir para o desenvolvimento econômico, gerando retorno para os colaboradores, 

acionistas, clientes, fornecedores, comunidade e demais partes interessadas 
 

 Disseminar os valores do Grupo Energisa e estabelecer canais de diálogo amplos, 
transparentes e estruturados com os públicos de interesse 

 
Governo  

 
 Contribuir com políticas, programas e projetos que colaborem com o desenvolvimento 

sustentável das nossas áreas de atuação 
 
 Aderir às diretrizes de órgãos reguladores relacionados direta e indiretamente às nossas 

operações, garantindo alinhamento com a legislação vigente 
 

 Pautar relações com o governo, em todas as esferas, de acordo com padrões éticos 
fundamentados em princípios de honestidade, integridade e transparência 

 
Fornecedores 

 
 Orientar fornecedores e prestadores de serviços para o desempenho de suas atividades 

de acordo com as legislações trabalhista, ambiental, de saúde e de segurança, em 
conformidade com os padrões éticos e com o Manual da Gestão da Qualidade de 
Fornecedores 

 
 Assegurar a equidade, a isenção e a integridade na relação com fornecedores e 

parceiros, contribuindo para o seu desenvolvimento 
 

 Incentivar os fornecedores a buscarem a melhoria contínua de seus produtos e serviços, 
incluindo toda sua cadeia produtiva 
 

Clientes  
 

 Prestar serviços aos clientes com segurança, qualidade, eficiência, empatia, respeito e 
integridade 

 
 Buscar melhoria contínua dos nossos processos de gestão, visando à excelência no 

atendimento ao cliente e na entrega de produtos e serviços 
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Comunidade e sociedade 
 

 Respeitar os direitos humanos estabelecidos nas leis, tratados e convenções nacionais e 
internacionais, não compactuando com qualquer violação nas áreas de atuação das 
empresas do Grupo Energisa 
 

 Atuar como agente de melhorias socioambientais, maximizando os impactos positivos e 
minimizando os impactos negativos de nossas atividades 
 

 Adotar práticas empresariais socialmente responsáveis, que contribuam para o 
desenvolvimento e bem-estar da comunidade onde atua, incentivando e valorizando a 
cultura local e promovendo a diversidade 
 

Público interno 
 

 Valorizar o colaborador, adotando práticas que promovam a meritocracia, a saúde, a 
segurança e a qualidade de vida, estimulando a participação na gestão do negócio, 
garantindo os direitos à associação e à negociação coletiva, respeitando a diversidade e 
investindo continuamente nos desenvolvimentos pessoal e profissional 

 
Meio ambiente 
 

 Promover educação ambiental para colaboradores, clientes e comunidade 
 

 Planejar e desenvolver nossas atividades aprimorando continuamente o desempenho das 
operações em busca do uso racional de recursos naturais e materiais necessários aos 
processos, sistemas e operações de nossas empresas, reduzindo, reutilizando e 
reciclando os resíduos, sempre que possível 
 

 Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento que conduzam ao progresso tecnológico e 
contribuam para a minimização dos impactos causados pelas operações do Grupo 
Energisa 

 

V. Disposições finais 

 
Esta Política entra em vigor a partir de 26 de março de 2015, para todo o Grupo Energisa. 
 

 


