POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO GRUPO MRV
1. OBJETIVOS
A “Política de Sustentabilidade do Grupo MRV”, aprovada em 24/05/2015 e
revista 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
sustentável em seus três pilares principais: Social, Governança e Ambiental.

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. O cumprimento desta Política é fundamental para
garantir a 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,

sustentável;

implementar

e

disseminar

ações

de

desenvolvimento

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

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

3.8 Divulgar as práticas e indicadores de sustentabilidade;

3.9 Estabelecer anualmente metas de sustentabilidade para as lideranças de
todo o Grupo MRV;

3.10 Promover o comprometimento da liderança com o desenvolvimento do
tema no Grupo MRV;
3.11 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, conforme a Política de mudanças Climáticas do Grupo
MRV;
3.12 Enfatizar a importância do “Código de Conduta do Grupo MRV” e sua
aplicação nas principais decisões do Grupo MRV.

3.13 Conscientização e engajamento de todos os colaboradores com a
sustentabilidade;
3.14 Influenciar a cadeia de suprimentos no desenvolvimento de produtos e
projetos mais sustentáveis;
3.15 Buscar a redução de impacto no entorno das obras e reforçar esse
compromisso com os moradores da região;
3.16 Garantir a satisfação dos clientes, cumprindo os acordos firmados entre as
partes e oferecendo soluções socioambientais e inovação para os produtos;

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
sustentabilidade@mrv.com.br.
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