
NOSSOS PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS

Estamos comprometidos em reduzir o impacto de nossas atividades no ambiente. Apoiamos  
as políticas que abordem a necessidade de responder às exigências da sociedade sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. 
Nós forneceremos meios eficientes e eficazes para garantir a proteção aos recursos naturais 
vitais e aos diferentes níveis de energia.

Estamos comprometidos com a redução do impacto de nossas operações 

comerciais no ambiente e garantiremos o total cumprimento da lei 

ambiental nacional e internacional aplicável.

1. Manteremos sistemas adequados de gestão ambiental que:

a. Exijam o planejamento, a concepção e a operação de todas as nossas 

instalações ou operações, e incluam normas, procedimentos e 

processos ambientais;

b. Identifiquem e reduzam os riscos de nosso trabalho e de nossas 

operações para o ambiente através dos princípios das Melhores 

Técnicas Disponíveis (Best Available Techniques - BAT);

c. Definam metas e indicadores para permitir a administração e a 

comunicação robustas dos impactos ambientais, as medidas de 

melhoria e o desempenho alcançado;

d. Garantam que são disponibilizados funcionários competentes  

e recursos suficientes para prevenir, minimizar ou reduzir danos  

no ambiente;

e. Autorizem os colaboradores a interromperem o trabalho ou  

qualquer operação caso estes considerem inaceitáveis os riscos ou 

perigos ambientais;

f. Exijam a participação e a investigação de acidentes e quase-acidentes 

de trabalho ambientais; manutenção de registros; determinação da raiz 

do problema e fatores contributivos; e tomem medidas de correção 

para evitar ou minimizar sua reincidência;

g. Determinem a evolução, avaliem periodicamente o desempenho e ajam 

com base nos resultados destas avaliações.

2. Procuramos tornar nossas operações as mais eficientes em termos de 

utilização de recursos por meio da utilização de BAT.

3. Implementaremos, progressivamente, medidas para melhorar o 

desempenho ambiental de nossas operações, procurando:

a. Melhorar a eficiência energética e o uso eficiente de recursos naturais 

como a água;

b. Reduzir as emissões de gases estufa e colaborar com outros para a 

proteção do clima;

c. Aumentar a reutilização e a reciclagem;

d. Reduzir a produção de resíduos perigosos e não perigosos; e

e. Reduzir as emissões para o ar, água e terra.

 

4. Avaliaremos nossos impactos na biodiversidade e nos serviços ambientais 

e tentaremos evitar prejuízos líquidos e minimizar os impactos, utilizando 

o processo de Avaliação do Impacto Social e Ambiental (Environmental 

and Social Impact Assessment - ESIA).

5. Teremos procedimentos de emergência vigentes para lidar com  

incidentes ambientais.

6. Realizaremos avaliações de impacto para projetos ou atividades  

que possam causar impacto no ambiente e afetar comunidades,  

de acordo com as normas internacionais, como os Padrões de 

Desempenho da Corporação Financeira Internacional (International 

Finance Corporation - IFC).

7. Estabeleceremos comunicação com as partes interessadas para garantir 

que estarão informadas sobre nosso desempenho ambiental e sobre os 

riscos ambientais relevantes que possam afetá-las.
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