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1. OBJETIVO
Estabelecer o direcionamento estratégico e orientar as decisões relativas à atuação da
Paranapanema quanto à Sustentabilidade de suas operações, projetos e negócios, explicitando a
sua responsabilidade social, econômica e ambiental nas regiões em que atua de forma a contribuir
com a perenidade do negócio, criando valor aos acionistas e à Sociedade.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas empresas controladas e coligadas.
3. REFERÊNCIAS
•

Código de Ética.

•

Política de Transações com Partes Relacionadas.

•

Política de Segurança da Informação.

•

Norma de Padronização de Normativos – todo normativo da Companhia tem a validade de
2 (dois) anos após a sua divulgação.

4. DEFINIÇÕES
4.1. Sustentabilidade: é um conceito utilizado na abordagem dos negócios que considera como
princípios o equilíbrio dos aspectos econômico, ambiental e social de modo a responder às
novas demandas da sociedade sem comprometer o futuro das próximas gerações. Este
conceito também é conhecido como Desenvolvimento Sustentável.
4.2. Responsabilidade social: é um dos princípios do conceito de sustentabilidade, que visa
alinhar objetivos e interesses em comum da Sociedade e da Empresa. Esta abordagem
permite à Empresa de forma estruturada, considerar os aspectos sociais que afetam seus
resultados e direcionar ações e/ou programas sociais que impactem direta ou indiretamente
o seu público de interesse.
4.3. Stakeholders (partes interessadas): Indivíduos ou grupos que podem afetar ou serem
afetados pelas atividades da Empresa. Os principais stakeholders são em geral: empregados,
comunidades vizinhas, governo, acionistas, clientes e fornecedores.
4.4. Investimento Social Privado – ISP: são recursos financeiros de origem privada destinados à
projetos e programas de interesse público (Sociedade Civil).
5. DIRETRIZES
5.1. Acreditamos na perenidade da Paranapanema em servir e prover valor à Sociedade e, para
isto, adotamos princípios de Sustentabilidade que norteiam a estratégia de negócios da
Empresa, quais sejam:
5.1.1. Trabalhar de forma ética e respeitosa em todas as regiões onde atuamos.
5.1.2. Manter relacionamento transparente com nossos stakeholders.
5.1.3. Desenvolver práticas socialmente responsáveis, em sintonia com os valores da Empresa e
em consonância aos princípios éticos de alcance global.
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5.1.4. Atuar em plena conformidade com a legislação e normativos.
5.1.5. Buscar melhorias contínuas de qualidade em saúde e segurança, condições de trabalho,
gestão ambiental, relações trabalhistas e respeito aos direitos humanos.
5.1.6. Adotar boas práticas ambientais, buscando a ecoeficiência em nossos processos e
produtos.
5.1.7. Trabalhar preventivamente, visando minimizar impactos decorrentes de falhas de
processo, poluição e/ou acidente ambiental, acidentes de trabalho e riscos ocupacionais à
saúde.
5.1.8. Garantir condições adequadas de segurança e saúde para execução do trabalho de nossos
colaboradores.
5.1.9. Capacitar nossos colaboradores em programas de prevenção de acidentes e de práticas
seguras.
5.1.10. Aplicar em todos os projetos de investimento e operações da Empresa, uma análise prévia
de gestão de riscos, impactos e oportunidades sob os aspectos ambiental, social e
econômico.
5.1.11. Estimular parceiros e fornecedores a adotarem práticas de responsabilidade social e de
direitos humanos.
5.1.12. Repudiar em nossa cadeia produtiva a utilização de mão-de-obra infantil e trabalho
forçado.
5.1.13. Atuar de forma efetiva para prevenir o assédio de todas as formas, com aplicação de
medidas disciplinares cabíveis.
5.1.14. Valorizar a diversidade e não aceitar qualquer forma de discriminação, com aplicação de
medidas disciplinares cabíveis.
5.1.15. Avaliar nossos colaboradores baseando-se no princípio de meritocracia, com base na
capacidade técnica, na experiência e no desempenho de cada pessoa, enquanto indivíduo
e no resultado da avaliação em grupo.
5.1.16. Estimular e facilitar a adoção de práticas responsáveis dentro e fora do âmbito da
Empresa.
5.2. INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO
5.2.1. Instituir um programa de responsabilidade social que privilegie a geração de
oportunidades nos locais de atuação da Empresa e de suas coligadas e controladas.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. DIRETORIA EXECUTIVA
•

Garantir o cumprimento desta Política.

•

Aprovar os projetos sugeridos pela Comissão Interna de Sustentabilidade, em
conformidade com esta Política.
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6.2. COMISSÃO INTERNA DE SUSTENTABILIDADE
•

Analisar, discutir e propor planos de ações, indicadores, relatórios e demais projetos de
Sustentabilidade e submetê-los à apreciação da Diretoria e Comitês de Conselho.

•

Zelar pelo cumprimento desta Política, reportando à Diretoria Executiva, qualquer
descumprimento da mesma.

7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Norma poderá minimizar os impactos dos seguintes riscos:
•

Alterações da reputação junto a clientes, concorrentes, órgãos governamentais, acionistas,
colaboradores, comunidades, etc.

•

Não atendimento das expectativas dos nossos stakeholders.

8. ANEXOS
Não aplicável.
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