POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO GRUPO MRV

Praticamos um modelo de gestão que contempla a Sustentabilidade em seus três
aspectos básicos:
 Social
 Econômica
 Ambiental
1. OBJETIVOS
A “Política de Sustentabilidade do Grupo MRV”, aprovada em 17/07/2015 e revista
em 18/04/2016, pelo Conselho de Administração, confirma o nosso compromisso com
o desenvolvimento sustentável e a necessidade de executarmos as nossas atividades
de forma equilibrada e responsável, nas diversas cidades em que atuamos.
Estabelece ainda princípios e diretrizes a serem aplicados nas atividades do grupo
MRV em todo país, com objetivo de promover a gestão adequada e eficiente frente às
suas emissões de Gases do Efeito Estufa, principalmente no que se refere às
mudanças climáticas.
2. ABRANGÊNCIA
A presente Política abrange todas as empresas do Grupo MRV, seus colaboradores,
parceiros, fornecedores e demais grupos de relacionamento (acionistas, investidores,
clientes, imobiliárias, corretores credenciados, autoridades públicas, representantes de
agências reguladoras, autarquias, cartórios, representantes de entidades privadas,
etc).
As diretrizes deverão ser observadas e cumpridas por todas as empresas do Grupo
MRV e servir como fonte de consulta permanente para implementar e/ou definir
estratégias. Deve-se também aplicar às suas atividades diárias ações que possam
promover a mitigação e/ou adaptação referente aos efeitos das Mudanças Climáticas
ou impactar nas emissões de Gases de Efeito Estufa da companhia. O cumprimento
desta Política é fundamental para garantir a Sustentabilidade do Grupo MRV.
Nenhum colaborador, parceiro ou fornecedor pode alegar, em qualquer hipótese,
desconhecimento da “Política de Sustentabilidade do Grupo MRV”.
3. DIRETRIZES
A “Política de Sustentabilidade do Grupo MRV” estabelece que todos os
colaboradores, parceiros e fornecedores devem:
3.1

Promover, implementar e disseminar ações de desenvolvimento sustentável;

3.2

Respeitar a diversidade, combatendo a discriminação, o assédio moral e
sexual e a corrupção em todas as suas formas;

3.3

Garantir condições de trabalho adequadas e o bem-estar de colaboradores;

3.4

Respeitar nossos clientes;

3.5

Buscar novas tecnologias de construção e uso de matérias-primas
economicamente viáveis e aperfeiçoar os processos de engenharia de modo
a minimizar os impactos no meio ambiente;

3.6

Utilizar critérios de sustentabilidade, incluindo, mas não se limitando a
análise de emissões de Gases de Efeito Estufa, na seleção e gestão de
fornecedores e parceiros sempre que possível;

3.7

Utilizar água e energia de forma consciente com controle e gerenciamento,
adotando medidas de substituição de equipamentos obsoletos para melhor
aproveitamento dos recursos;

3.8

Reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos, sempre que possível;

3.9

Divulgar as práticas e indicadores de sustentabilidade;

3.10 Apoiar iniciativas nacionais e internacionais referentes ao tema mudanças
climáticas, buscando aplicação de mecanismos eficientes para o combate
das mudanças climáticas e alinhamento de opiniões. São exemplos de
iniciativas o Programa Brasileiro GHG Protocol, Carbon Disclosure Project
(CDP) e Índice de Carbono Eficiente – ICO2.
3.11 Buscar participar de iniciativas voluntárias visando capacitar equipe
específica que buscará a implementação de medidas para a autorregulação
da companhia frente a possíveis regimes regulatórios que podem surgir no
futuro, em relação ao tema Mudanças Climáticas.
3.12 Elaborar procedimentos, promover treinamentos/ capacitações e
conscientização dos colaboradores, parceiros e fornecedores para ações de
relacionadas às Mudanças Climáticas;
3.13 Contribuir efetivamente no combate aos efeitos negativos causados pelas
Mudanças
Climáticas,
identificando,
quantificando,
reduzindo
e
compensando suas emissões de Gases de Efeito Estufa, sempre que
possível;
3.14 Realizar o levantamento das operações da companhia que emitem Gases de
Efeito Estufa em suas atividades, quantificando estas emissões e publicandoas anualmente no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa da
companhia e realizando a divulgação através do site MRV Sustentável
(http://www.mrvsustentavel.com.br);
3.15 Estabelecer, implementar e acompanhar projetos de redução das emissões
de Gases de Efeito Estufa da companhia contabilizadas no Inventário de
Emissões de Gases de Efeito Estufa, garantindo que o processo de gestão
de emissões de GEE da MRV seja executado em sua totalidade, podendo
assim intensificar seus resultados;
3.16 Estabelecer anualmente metas de sustentabilidade para as lideranças da
Companhia;
3.17 Promover e incentivar a inovação tecnológica, o investimento em Pesquisa &
Desenvolvimento (P&D) e a concepção de novos projetos e produtos para
que sejam concebidos de maneira sustentável, contribuindo também para a
redução de emissões de Gases de Efeito Estufa, mitigando os seus efeitos
no clima;
3.18 Enfatizar a importância do “Código de Conduta do Grupo MRV” e sua
aplicação nas principais decisões do Grupo MRV.

4. PROCEDIMENTO
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos acerca da aplicação desta “Política de
Sustentabilidade do Grupo MRV” deverão ser encaminhadas ao Comitê de
Governança Corporativa, Ética e Sustentabilidade, no endereço eletrônico
comitedegovernanca@mrv.com.br.
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