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O B J E T O1 .
A Política de Mudanças Climáticas (doravante, a “Política” ) tem
como objetivo estabelecer as bases e os princípios gerais que
garantem a estratégia de mudança climática do Grupo Ezentis,
estabelecendo um quadro de referência comum e transversal, a
partir do qual todos os funcionários que fazem parte do Grupo
Ezentis podem agir e tomar decisões com base no gerenciamento
equilibrado dos interesses econômicos e nas implicações
ambientais derivadas das operações corporativas e, em
particular, na geração de emissões de gases de efeito estufa na
atmosfera. Nesse sentido, a Política de Mudanças Climáticas será
complementar ao restante dos regulamentos internos do Grupo
Ezentis.
 
A mudança climática é um dos maiores desafios que a
humanidade enfrenta neste século, causado principalmente pelo
aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera,
que por sua vez gera aceleração do processo chamado
aquecimento global.
 
De um ponto de vista estritamente científico, está demonstrado
que o clima da Terra é um elemento físico sujeito a variações
periódicas ou cíclicas; no entanto, nos últimos anos, a
comunidade científica está avaliando como os vanços industriais e
outras atividades desenvolvidas pela humanidade, estão alterando
a evolução natural da referida mudança e, com ela, gerando
efeitos adversos de magnitude considerável. 
 
Nesse contexto, as mudanças climáticas também constituem, em
particular, um risco de investimento financeiro devido ao seu
impacto socioeconômico e, consequentemente, determinam os
resultados dos investimentos.
 
Para o Grupo Ezentis, o reconhecimento da ameaça séria
representada por esse aquecimento global e que deve
necessariamente ser enfrentada em conjunto e em coordenação e,
portanto, a mitigação das mudanças climáticas é um dos desafios
prioritários da agenda ambiental das organizações
governamentais e o ambiente global de negócios, e, como tal,
está presente nas diretrizes de sustentabilidade da empresa, por
sua vez, de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável número 13 (ODS 13 Ação pelo clima), que assumimos
e nos candidatamos, como signatários ao Pacto Mundial das
Nações Unidas. 
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Com esta política, o Grupo Ezentis pretende que todas as suas
decisões e atividades corporativas sejam tomadas com o
compromisso de promover entre seus Grupos de interesse a
aplicação de estratégias e mecanismos específicos que ajudem a
mitigar as causas humanas que influenciam as mudanças climáticas
e avançar em direção a economia de baixo carbono. 
 
É por isso que a Companhia deseja contribuir ativa e decisivamente
para um futuro sustentável, minimizando o impacto ambiental de
todas as suas atividades e promovendo a adoção das ações
necessárias para esse fim e, portanto, todas as iniciativas que a
empresa implementará serão sempre visando reduzir o risco
decorrente das mudanças climáticas, tanto na esfera regulatória
quanto na operacional, respondendo às expectativas de nossos
Stakeholders e, em particular, dos investidores que depositam sua
confiança no Grupo Ezentis.
 
A Política foi aprovada pelo Conselho de Administração do Grupo
Ezentis, S.A. (doravante denominado "Sociedade"), a qual foi
atribuída de acordo com seu Regulamento, entre outras funções,
para garantir que, em suas relações com os outros interessados, a
Companhia respeita os usos e boas práticas dos setores em que
atua e observa os princípios de responsabilidade social que teriam
sido aceitos.
 
Esta Política estará sujeita a revisão periódica, dependendo dos
diferentes planos de sustentabilidade que, quando apropriado, são
realizados para gerenciar e controlar os diferentes riscos não
financeiros relacionados às Mudanças Climáticas.

02Política de mudanças climáticas

Esta Política tem um escopo corporativo e, portanto, aplica-se a
todas as empresas e trabalhadores que compõem o Grupo Ezentis,
atualmente composto pela entidade Grupo Ezentis, S.A. e suas
subsidiárias (doravante, o "Grupo Ezentis”).
 
O Grupo Ezentis, S.A., como sociedade controladora do Grupo
Ezentis, é responsável por estabelecer as bases, instrumentos e
mecanismos necessários para uma coordenação adequada e
eficiente entre a Companhia e os demais membros do Grupo, de
modo a garantir conformidade com esta Política de Mudanças
Climáticas.                
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3 .  P R I N C Í P I O S  G E R A I S  D E
A T U A Ç Ã O

Conformidade com as leis e regulamentos vigentes e diretrizes
internacionais: Além disso, buscará assumir a liderança ética
nos países nos quais o Grupo Ezentis está presente, adotando,
de maneira complementar e voluntária, normas, compromissos e
diretrizes internacionais em locais onde não haja
desenvolvimento jurídico adequado ou suficiente; baseando seus
relacionamentos com as autoridades e órgãos públicos
competentes em cada jurisdição em lealdade, confiança,
profissionalismo, colaboração, reciprocidade e boa fé. 
 

Constituição dos Órgãos Diretivos em tema de Sustentabilidade:
Os assuntos relacionados às Mudanças Climáticas são
supervisionados pelo Comitê de Sustentabilidade, que, por sua
vez, se reporta ao Comitê de Nomeações e Remunerações.

Integrar essa variável de mudança climática nos processos de
tomada de decisão, bem como na análise e gestão de riscos de
longo prazo para o Grupo.
 
Gerenciamento de riscos não financeiros: Consideração do risco
de mudança climática no catálogo de riscos financeiros e não
financeiros da Companhia.

Uso de energias renováveis: Promoção do uso de fontes
renováveis de energia disponíveis e acessíveis nos locais em que
a Companhia realiza suas atividades.
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O Grupo Ezentis, de acordo com seus Valores e Propósito e, de
acordo com as disposições de sua Política de Sustentabilidade,
através de seu mais alto órgão de decisão, declara seu firme
compromisso de integrar na tomada de decisões empresariais ou de
negócios, um enfoque preventivo na execução de ações e decisões
que ajudem a mitigar as mudanças climáticas.

Nosso compromisso é desenvolvido através dos seguintes
princípios: 

1

2

3

4

5

Política de mudanças climáticas



Descarbonização gradual da frota de veículos: Disponibilidade de
uma frota moderna que incorpore, quando possível e
tecnicamente viável, o uso de combustíveis que gerem menos
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
 
Cálculo, redução e compensação da pegada de carbono:
Atualização regular do inventário de emissões de GEE das
atividades do Grupo Ezentis; implementação de medidas
para reduzir as emissões geradas e, finalmente, a obtenção da
neutralidade do carbono por meio da compensação de emissões.
 

Sensibilização interna: Conscientização dirigida aos funcionários
sobre o uso eficiente e racional de energia e recursos naturais
em todas as suas formas, tanto no exercício de suas funções
profissionais quanto na implementação de boas práticas em suas
casas. Além de promover o treinamento interno do pessoal do
Grupo em mitigação das mudanças climáticas e incentivar os
fornecedores a adotarem políticas compatíveis com as da
Companhia neste assunto.
 
Extensão à cadeia de suprimentos: Cooperação com
fornecedores, contratados e subcontratados para adotar políticas
semelhantes a esta e, por sua vez, assumir os requisitos mínimos
que o Grupo Ezentis estabelece no âmbito das relações
comerciais com esses grupos.

Criação de alianças: Colaboração com outras entidades, públicas
e privadas, no âmbito da sustentabilidade ambiental ou outras
relacionadas, sob o objetivo comum de unir forças e alcançar um
efeito multiplicador da ação conjunta contra as mudanças
climáticas.
 
Resposta efetiva de emergência: Manutenção e, quando
apropriado, restauração de redes de telecomunicações e energia
afetadas por desastres naturais, a fim de mitigar as
consequências das mudanças climáticas nas populações mais
vulneráveis.
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4 .  M O N I T O R A M E N T O  E
C O N T R O L E
O Conselho de Administração do Grupo Ezentis, S.A. é o órgão
responsável pela provação da Política de Mudanças Climáticas deste
Grupo e, portanto, por garantir o cumprimento dos compromissos
contidos neste marco regulatório.
 
Anteriormente, o Comitê de Nomeações e Remunerações da
Companhia revisou e reportou favoravelmente a aprovação desta
Política, além de ser o órgão encarregado de supervisionar
periodicamente o desempenho e o monitoramento em conformidade
com os objetivos adotados pelo Grupo Ezentis em relação às
mudanças climáticas.
 
Os resultados da aplicação desta Política serão refletidos anualmente
no Relatório de Sustentabilidade, bem como com a elaboração do
Plano Diretor de Sustentabilidade, que levará em consideração o mapa
de riscos da empresa, a evolução das expectativas dos grupos de
interesse, a estratégia da empresa e os regulamentos atuais, e
incluirá as ações e iniciativas específicas a serem executadas de
acordo com cada princípio operacional.
 
Não obstante o exposto, esta Política será desenvolvida e
complementada pelas diferentes políticas aprovadas no Grupo que
estão diretamente relacionadas aos princípios gerais estabelecidos.  
 
A Política de Mudanças Climáticas será divulgada dentro da
organização e para as partes interessadas, garantindo que esteja
disponível, atualizada e conhecida pelos funcionários.
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5 .  A P R O V A Ç Ã O  E  R E V I S Ã O

Esta política de Mudanças Climáticas foi aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia em 25 de junho de 2020, entrará em
vigor indefinidamente e será publicada no site corporativo da
Companhia. Seu conteúdo estará sujeito a revisão periódica,
fazendo as alterações ou modificações consideradas apropriadas.
 
O Conselho de Administração da Companhia, de acordo com as
disposições do Regulamento do Conselho, será periodicamente
informado pelo Comitê de Nomeações e Remunerações sobre a
aplicação desta Política, a supervisão do cumprimento de seus
princípios gerais de ação e os iniciativas e ações específicas no
âmbito desta Política.
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