NOSSAS POLÍTICAS

NOSSAS POLÍTICAS
Aqui você vai encontrar as políticas adotadas
pela CPFL Renováveis como forma de
monitorar e diminuir os impactos da empresa,
bem como maximizar a contribuição do
negócio para o meio ambiente e a sociedade.

Conheça e compartilhe.
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POLÍTICA
DE SUSTENTABILIDADE

1. OBJETIVO

Esta Política tem por objetivo integrar cada vez mais a
sustentabilidade em nossas estratégias de negócio e
no dia-a-dia das nossas operações e relacionamentos,
buscando maximizar a contribuição do negócio para o
meio ambiente e a sociedade.

3. APLICABILIDADE

Todos os negócios, atividades, processos, produtos e
serviços da CPFL Renováveis.

4. DEFINIÇÕES

A política da CPFL Renováveis é um desdobramento
da Política de Sustentabilidade da CPFL Energia e
tem por objetivo traduzir as diretrizes estratégicas do
Grupo ao negócio da CPFL Renováveis, enfatizando a
redução e/ou mitigação dos impactos socioambientais;
o compartilhamento e geração de valor aos públicos de
interesse.
2. REFERÊNCIA

Documentos utilizados como referência:
• Política de Sustentabilidade da CPFL Energia;
• Política de Gestão Integrada da CPFL Renováveis;
• Código de Ética e de Conduta Empresarial da CPFL
Renováveis;
• 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
• Princípios do Equador (consistem em critérios
socioambientais mínimos que deverão ser atendidos
pelas empresas, para a concessão de financiamento);
• Matriz de materialidade da CPFL Renováveis (referese à identificação dos temas mais relevantes para uma
empresa e o setor de atuação segundo a perspectiva
de seu negócio e de suas partes interessadas)
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A Política de Sustentabilidade define as orientações para
a prática do desenvolvimento sustentável e estabelece
referências sobre o tema, para posicionamento dos
colaboradores e do negócio perante a sociedade.

5. PREMISSAS E COMPROMISSOS

A CPFL Renováveis entende como premissas de
sustentabilidade relevantes ao nosso negócio:
• Os desafios mundiais crescentes para
desenvolvimento da humanidade e envolvimento das
empresas em bases sustentáveis;
• O crescimento da população e a precisão de
atendimento das necessidades básicas de alimentos,
energia e mobilidade;
• A mudança do clima, ocasionada pelo impacto
das atividades humanas, especialmente aquelas
provocadas pelo uso intensivo de combustíveis
fósseis e geradores de gases de efeito estufa;
• A necessidade de produção e fornecimento de
produtos que venham atender a estas demandas
básicas da sociedade, em bases mais limpas,
renováveis e seguras, contribuindo para a qualidade
de vida das pessoas e a preservação do planeta, para
esta e as futuras gerações.
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Considera que:

• A CPFL Renováveis tem na essência do seu negócio a
geração de energia a partir de fontes renováveis como:
eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa de
cana-de-açúcar e solar.

• A sustentabilidade na CPFL Renováveis deve estar
alinhada aos direcionamentos de mercado, mundialmente
reconhecidos e inerentes ao desenvolvimento do planeta,
garantindo o desenvolvimento econômico, equilíbrio
ambiental e social, preservando a cultura e valores dos
lugares onde atua.

• A CPFL Renováveis detém o conhecimento e a
expertise da CPFL Energia em realizar negócios de
forma competitiva, valorizando e desenvolvendo as
pessoas e as comunidades onde atua.

• O desenvolvimento econômico para a CPFL
Renováveis está associado ao desenvolvimento social
que promovendo a geração de emprego e renda, agrega
benefícios e qualidade de vida para a sociedade.
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Desta forma, assume os seguintes compromissos:

NA GOVERNANÇA
• Cumprir com a legislação e todos os compromissos
voluntários assumidos no seu negócio;
• Atuar de maneira ética e transparente em todas as
suas ações e relacionamentos; e
• Reforçar o cuidado no relacionamento com as
respectivas partes interessadas de forma a promover o
comportamento ético e a coibir toda e qualquer forma
de corrupção, incluindo os cuidados éticos no processo
de comunicação com todos os envolvidos no negócio.

• Investir na internalização da sustentabilidade e
desenvolver as pessoas para o comprometimento
na valorização e promoção do futuro da empresa, da
sociedade e da nação;
• Promover a qualidade de vida dos ambientes de
trabalho, estimulando o equilíbrio do indivíduo nas
dimensões da saúde, da família, da profissão, visando
seu desenvolvimento material e espiritual;

COM O MEIO AMBIENTE

• Direcionar os investimentos sociais ao fortalecimento
da inclusão social da camada menos beneficiada
da população, educação e desenvolvimento de
competências para a sustentabilidade e promover a
diversidade humana e cultural;

• Contribuir para a minimização da mudança do clima
através do uso de fontes renováveis na geração de
energia;

• Adotar uma postura preventiva em relação a todos
os compromissos em saúde e segurança, melhorando
continuamente sua performance nesta área;

• Utilizar processos e tecnologias mais limpas que
reduzam a geração de gases de efeito estufa;

• Estimular e reconhecer o exercício da cidadania dos
seus colaboradores de forma a apoiar as iniciativas de
responsabilidade social individual e da empresa; e

• Preservar o meio ambiente, a biodiversidade e os
biomas das regiões onde estiver atuando; e
• Garantir que em todas as suas atividades sejam
consideradas como valores: segurança das pessoas,
das instalações e a proteção do meio ambiente.
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COM PESSOAS

• Valorizar e respeitar a diversidade em todas as suas
formas: idade, raça, gênero, nacionalidade, condição
física ou crença religiosa.
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6. RESPONSABILIDADES

A gestão da sustentabilidade na CPFL Renováveis
envolve as seguintes instâncias, com suas respectivas
atribuições relacionadas à sustentabilidade do Grupo
CPFL:
NO DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO
• Agregar valor econômico, social e ambiental a todas
as partes interessadas no negócio: acionista, clientes,
colaboradores, fornecedores e comunidade envolvida;
• Promover o diálogo, a cooperação e o comprometimento visando ampliar a contribuição da cadeia para
desenvolvimento sustentável.
• Obter rentabilidade priorizando os efeitos de longo
prazo sobre os de curto prazo, garantindo retorno a
todos os acionistas;
• Mapear, avaliar e, sempre que possível, mensurar
riscos e impactos econômicos, sociais e ambientais
em todas as fases do empreendimento: planejamento,
implantação e operação.
• Desenvolver parcerias com instituições acadêmicas e
de pesquisa visando unir esforços para o conhecimento
e inovação para a sustentabilidade do negócio;
• Promover a melhoria dos processos e operações com
base em resultados, através de indicadores e metas de
ecoeficiência e sustentabilidade; e
• Investir em alternativas tecnológicas como forma de
melhorar a produtividade no uso de energia renovável
com outras fontes que reduzam impactos ao meio
ambiente.
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Conselho de Administração: aprovar a
Política de Sustentabilidade e observar
fatores de ordem econômica, social,
regulatória, ambiental e as diretrizes de
governança corporativa do Grupo CPFL.
Diretoria de Relações Institucionais: propor
estratégias e garantir a implementação da
Plataforma de Sustentabilidade nos negócios
da CPFL Renováveis, entregando resultados
no curto e longo prazos.
Comitê de Sustentabilidade: monitorar a
Plataforma de Sustentabilidade, avaliar
e recomendar a inclusão de critérios e
diretrizes socioambientais em processos
decisórios, propor a elaboração de novos
projetos e monitorar tendências e temas
críticos, conforme Regulamento.
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POLÍTICA
DE INVESTIMENTO

SOCIAL PRIVADO

1. OBJETIVO

A Política de Investimento Social Privado da CPFL
Renováveis é um desdobramento da Política de
Investimento Social Privado da CPFL Energia e tem por
objetivo traduzir as diretrizes estratégicas do Grupo
ao negócio da CPFL Renováveis, enfatizando riscos
relacionados à comunidade e a criação de baseline para
monitoramento dos impactos da empresa.
A Política do Investimento Social Privado da CPFL
Renováveis foi construída a partir das seguintes
premissas: visão, missão, princípios da empresa
e percepções das lideranças, colaboradores e
comunidades do entorno das instalações sobre a
atuação social da empresa.
Alinham-se aos objetivos estratégicos da Política
de Sustentabilidade da CPFL Energia, a Política de
Gestão Integrada da CPFL Renováveis, Código de
Conduta da CPFL Renováveis e documentos utilizados
pela Companhia para avaliação de sua gestão de
sustentabilidade.
Atende aos pactos e compromissos assinados pela
empresa com os princípios do Pacto Global, 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e
Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo.

"

O Investimento Social (IS) é uma das
ferramentas que o Grupo CPFL Energia possui
para colocar em prática seu compromisso
com a Sustentabilidade e endereçar os temas
identificados e priorizados pela empresa junto
aos públicos de interesse."

Esta Política tem por objetivo fortalecer as estratégias
de sustentabilidade da Companhia como uma das
formas de atuação para contribuir com a obtenção
da licença social para operar, consolidar o papel da
Companhia perante a sociedade e gerenciar os impactos
socioambientais nas comunidades do entorno.

2. LINHAS DE ATUAÇÃO

As quatro premissas do Investimento Social na CPFL
Renováveis são:

Melhorar as
condições
socioeconômicas
e ambientais das
regiões de atuação
da Companhia

Integrar e
fortalecer os laços
da Companhia com
a comunidade, com
base na relação
de parceria

Implementar
projetos alinhados
às demandas
socioeconômicas e
ambientais locais

Contribuir com
a ampliação e o
fortalecimento
das agendas de
desenvolvimento
dos territórios
atendidos.

Política de Investimento Social Privado da CPFL Energia
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3. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

As ações de responsabilidade
socioambiental da CPFL Renováveis
devem
estar
alinhadas
ao
cumprimento da legislação nacional,
bem como a acordos internacionais
da Organização das Nações Unidas
(ONU), que atestam critérios de
sustentabilidade, como o Pacto Global e os 17 Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio. Tudo isso integrado à
Política de Gestão Integrada1 da Companhia.

comunidades atingidas e o compromisso da CPFL
Renováveis em gerar e compartilhar valor com todos os
seus públicos de interesse.
A Companhia deve promover a transparência nas
atividades desenvolvidas junto às comunidades
abrangidas pelos empreendimentos, construindo uma
relação de confiança entre as partes, com a publicação
de relatório anual público, com as informações principais,
como parcerias, valores e resultados.

A estrutura de Investimento Social da CPFL Renováveis
é composta por:
1. Patrocínios, doações e parcerias institucionais
referentes às ações de Investimento Social;
2. Implementação de ações de Investimento Social,
próprias e/ou em parceria, com recursos financeiros
voluntários e/ou obrigatórios; e
3. Utilização de incentivos fiscais de qualquer
natureza.
A Companhia, através da equipe de Sustentabilidade
Corporativa e Responsabilidade Social, deve conduzir
os trabalhos com as comunidades, identificando
as prioridades, através de planejamento, com
monitoramento e avaliação das ações, priorizando
o diálogo com os representantes locais, para o
atendimento efetivo das demandas e expectativas, no
contexto de cada região.
Os novos negócios devem incluir no seu planejamento
práticas de Investimento Social, por meio de programas
e projetos sociais próprios e/ou em parcerias,
considerando os impactos socioambientais nas
20

1. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
I. Gerar resultados que permitam a remuneração do capital investido, de forma sustentável, buscando
atingir o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais.
II. Atuar dentro de critérios de qualidade do produto, ambientais, saúde ocupacional, segurança do
trabalho e responsabilidade social em todas as fases dos empreendimentos.
III. Estimular fornecedores e parceiros a adotarem práticas socialmente responsáveis e garantir que
os critérios de saúde ocupacional, segurança do trabalho e responsabilidade social, definidos pela
Companhia, sejam atendidos no desenvolvimento de suas atividades.
IV. Promover a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico nos processos e atividades.
V. Incentivar a conservação de recursos naturais e a prevenção da poluição, por meio de ações
preventivas e de mitigação de impacto socioambiental.
VI. Prevenir acidentes e incentivar a melhoria da saúde ocupacional dos colaboradores por meio de um
ambiente de trabalho agradável, seguro e saudável.
VII. Promover a transparência nas atividades desenvolvidas junto às comunidades abrangidas pelos
empreendimentos, construindo uma relação de confiança entre as partes.
VIII. Conduzir os trabalhos em conformidade com os requisitos legais brasileiros e outros requisitos
aplicáveis, normas dos sistemas de gestão adotados, regras do setor e, respeitar acordos e convenções
coletivas e os instrumentos internacionais de proteção aos trabalhadores ratificados pelo Governo
Brasileiro.
IX. Assegurar, por meio de seu sistema de gestão integrado, a prevenção de ocorrências relacionadas ao
trabalho infantil, trabalho escravo, compulsório e/ou forçado em toda sua cadeia de valor.
X. Valorizar a diversidade e o respeito com pessoas com necessidades especiais.
XI. Melhorar continuamente o desempenho do Sistema de Gestão Integrado observando os requisitos de
qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e de responsabilidade social.
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4. FOCO DE ATUAÇÃO

O foco do Investimento Social da CPFL Renováveis é
definido pelas seguintes áreas, públicos e abrangência
para a atuação:

Abrangência

Comunidades onde a CPFL Renováveis tem empreendimentos, nos
novos empreendimentos e em comunidades onde a empresa esteja
prospectando oportunidades de negócios.

Públicos

Linhas de atuação

Crianças, adolescentes, jovens e adultos.

SEGURANÇA HÍDRICA
Promover projetos de acesso à agua como
relevante oportunidade de contribuição
da empresa no território. Em linha com
o tema de adaptação no contexto de
mudanças climáticas, os projetos de
segurança hídricas são estruturantes para
as comunidades, tanto em aspectos de
uso residencial quanto produtivos.

COMPROMISSO COM GERAÇÕES FUTURAS
Projetos que tem como público alvo os
representantes das próximas gerações,
desde a gestação, passando pela primeira
infância até a adolescência, busca reforçar
o bem-estar destes nas temáticas neonatal,
drogadição, inclusão digital, entre outros.

CADEIAS PRODUTIVAS
Apoio a estruturação de cadeias
produtivas a partir do investimento
na eliminação de gargalos e no
desenvolvimento de elos faltantes
de produção e geração de emprego
e renda.
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As áreas de atuação do programa somente poderão ser alteradasa
partir de uma demanda externa (local) evidenciada, seguida da
aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração.
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5. FORMAS DE ATUAÇÃO

REGIONAL

O Investimento Social Privado da CPFL Renováveis tem
como seu modelo de operação as ações descritas na
figura ao lado, quais sejam:

MUNICIPAL
LOCAL

• mobilizações locais;
• governança de aprovação;
• comunicação;

Quem participa:
• beneficiário
• stakeholders envolvidos

• projetos e comissões de acompanhamento; e
• sistema de monitoramento e avaliação.

MOBILIZAÇÃO

GOVERNANÇA
INSTÂNCIA DE
APROVAÇÃO
COMITÊ CPFL
BNDES

PROJETOS E
COMISSÕES DE
ACOMPANHAMENTO

INVESTIMENTO
SOCIAL PRIVADO

LOCAL,MUNICIPAL
E REGIONAL

SMA

PAINEL DE
MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO
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COMUNICAÇÃO
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6. CRITÉRIOS PARA APOIO A PROJETOS SOCIAIS

O Investimento Social visa, prioritariamente, projetos
sociais que atendam às diretrizes do Grupo CPFL
Energia e, especificamente os seguintes critérios:

Diagnóstico social: os projetos sociais
devem apresentar conhecimento prévio da
situação local que justifique a sua atuação
em relação as prioridades da comunidade.

Equipe e recursos financeiros: os projetos
sociais devem dispor de equipe técnica,
com capacidade operacional e institucional,
além de contar com recursos financeiros
próprios ou de parceiros.
Agenda local: os projetos sociais visam
fazer a interação com políticas públicas
(local, regional e nacional).

Perenidade: os projetos sociais devem
desenvolver alternativas para a manutenção
ou continuidade dos projetos nos territórios.

7. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

Os recursos para o apoio aos projetos sociais
selecionados pela CPFL Renováveis seguirão,
prioritariamente, dois critérios:
1. Municípios onde a Companhia possui instalações,
empreendimentos, prospecção de novos negócios e
que apresentem menores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH;
2. Percentual mínimo de utilização do subcrédito
social de financiamentos de projetos econômicos da
Companhia.

8. ÁREAS RESPONSÁVEIS

A implementação dos programas, projetos e ações
socioambientais próprios é realizada pela área de
Sustentabilidade, representada por 3 (três) gerências:
1. Gerência de Licenciamento Ambiental e Gerência
de Meio Ambiente Operações: responsáveis pelos
programas socioambientais, oriundos do processo
de licenciamento ambiental;
2. Gerência de Sustentabilidade Corporativa e
Responsabilidade Social: responsável pelo Programa
de Investimento Social Privado - Programa Raízes.
As diretrizes, foco de atuação e critérios dos
projetos/programas deverão ser coordenados pela
Sustentabilidade Corporativa e Responsabilidade Social.

Convergência com o foco da Companhia:
através do plano de comunicação e da
avaliação de processos e resultados, os
projetos sociais devem estar alinhados
às estratégias da Companhia.
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - INDICADORES

Os programas, projetos e ações socioambientais
próprios serão monitorados por meio dos respectivos
indicadores de desempenho e ferramentas de
avaliação que constam do Sistema de Indicadores de
Sustentabilidade - SIS.
O sistema de monitoramento e avaliação utiliza
indicadores de desempenho no âmbito do resultado
de projetos (relação de eficácia) e do Programa Raízes
(relação de eficiência e efetividade) e seus dados são
integrados às análises de desempenho do Investimento
Social Privado da Companhia.

10. GOVERNAÇA

DIRETORIA
Responsável pela aprovação da política
e orçamento para o investimento social
privado da CPFL Renováveis e aprovação dos
investimentos a projetos sociais.

11. COMUNICAÇÃO

Para comunicação interna, serão utilizadas as seguintes
ferramentas: Jornal Pura Energia, TV Corporativa, boletins internos, entre outros.
A comunicação externa deverá ser realizada por meio
de divulgações no site da CPFL Renováveis, entre outros
meios de comunicação, como site de parceiros e ou
organizações.
Além da comunicação, a CPFL Renováveis buscará
o reconhecimento de suas práticas através da participação em eventos e prêmios relacionados ao tema.

12. PARCERIAS

A CPFL Renováveis, por meio da sua estratégia de Investimento Social Privado, deverá buscar parcerias
com instituições de reconhecida idoneidade para estabelecer relacionamento formal, com responsabilidade
e funções devidamente estabelecidas, visando a transparência na gestão dos programas e projetos sociais.

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
Comissão composta por Diretores e gestores
indicados. Será responsável pela seleção dos
projetos sociais a serem financiados e pela
recomendação para a aprovação da Diretoria.
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Em caso de dúvidas, entre em contato com
a equipe de Sustentabilidade Corporativa e
Responsabilidade Social:

dialogo@cpflrenovaveis.com.br

