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1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes de ESG – meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa –
para colaboradores e colaboradores de contratados (terceirizadas) que, em nome da Metrogreen
Skyrail Concessionária da Bahia S.A. (SKYRAIL BAHIA), atuem em empreendimentos, operações e
iniciativas financeiras relacionadas à concessionária.

2. APLICABILIDADE
Esta política se aplica a todas as unidades operacionais da SKYRAIL BAHIA e abrange todos os
públicos envolvidos em atividades que tenha qualquer tipo de relação – direta ou indireta – com os
interesses, projeto, negócios ou operações da empresa, dentro ou fora de suas instalações. Fazem
parte do público mencionado, não se restringindo a ele: colaboradores; terceirizados; sindicatos;
parceiros de negócio; fornecedores; autoridades; influenciadores digitais; instituições de ensino e
pesquisa; representantes da imprensa; líderes comunitários; moradores de áreas de influência de
projetos empreendidos pela empresa (incluindo famílias e comerciantes sujeitos a processos de
desapropriação); associações de classe, indústria e comércio; organizações não-governamentais;
comunidades tradicionais; investidores; financiadores.

3. DOCUMENTOS DE USO COMPLEMENTAR
ABNT NBR ISO 9000:2015 – Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário ABNT
ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão de Qualidade;
ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de gestão ambiental;
ABNT NBR ISO 26000:2010 – Diretrizes de Responsabilidade Social;
ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional;
SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL – SAI. (2014b). Social Accountability 8000
(SA8000®). New York: SAI.
Padrões de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental da Corporação Financeira
Internacional (IFC) do Banco Mundial;
PCS – Plano de Comunicação Social;
PRI – Plano de Reassentamento Involuntário;
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PRMS – Plano de Restauração dos Meios de Subsistência;
PTS – Projeto Técnico Social;
POL.QA.S.0001 – Skyrail SGI Policy – Política do Sistema de Gestão Integrado (SGI);
POL.SO.S.BA.0002 – Política de Patrocínios e Doações;
POL.CM.S.BA.0001 – Política de Participação em Entidades;
POL.CM.S.BA.0002 – Política de Participação em Feiras, Eventos e Congressos;
PR.CM.S.0001 – Procedimento de Comunicação Interna e Externa.

4. DEFINIÇÕES
O termo ESG vem do inglês Environmental, Social, Governance (Ambiental, Social e Governança
Corporativa). Embora questões relativas ao tema responsabilidade socioambiental já recebessem
atenção há décadas no meio empresarial, os pilares de ESG ganharam ainda mais importância no
mercado financeiro a partir do século XXI. Estudos e diagnósticos demonstraram que as taxas de
retorno poderiam ser melhores a partir de padrões que direcionassem os investimentos.1
O acrônimo foi utilizado a primeira vez em “Who Cares Wins” (“Ganha quem cuida”)2, publicação da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre eventos que reuniram pesquisadores, proprietários de
ativos institucionais e outros atores privados e públicos para demonstrar que empresas que se
preocupavam com a conservação do meio ambiente, se envolviam em causas sociais e garantiam
boas práticas de governança tinham melhores resultados financeiros.
Mas se inicialmente a difusão das práticas ESG como investimento responsável visavam a atender
especificamente às necessidades de investidores individuais por meio de parâmetros definidos, os
pilares de governança social, ambiental e corporativa são, na atualidade, práticas corporativas
necessárias à proteção e ao retorno do empreendimento.3 Ao fim de 2020, os “fundos sustentáveis”
reuniam US$ 51 bilhões em recursos nos EUA4 e US$ 1,61 trilhão em ativos em todo o mundo.5
Considerando a Política de Sustentabilidade Ambiental da Corporação Financeira Internacional (IFC)
do Banco Mundial, pode-se afirmar que as organizações que tenham a ESG como uma de suas
principais diretrizes de sua atuação consideram os seguintes fatores:

1

IPE Reference Hub.2021. Disponível em: https://hub.ipe.com/ipe-surveys. Acesso em: 17/08/2021.
Who Cares Wins, 2004-08. IFC Advisory Services in Environmental and Social Sustainability. Disponível em:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9eeb7982-3705-407a-a631586b31dab000/IFC_Breif_whocares_online.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9eeb7982-3705-407a-a631586b31dab000-jkD12B5. Acesso em 17/08/2021.
3
Finding Your ESG Mindset with Invest Europe. Disponível em: https://www.navatargroup.com/webinar/finding-esg-mindset-investeurope. Acesso em: 17/08/2021.
4
A Broken Record: Flows for U.S. Sustainable Funds Again Reach New Heights. Disponível em:
https://www.morningstar.com/articles/1019195/a-broken-record-flows-for-us-sustainable-funds-again-reach-new-heights. Acesso em:
17/08/2021.
5
Sustainable fund assets hit record $1.7 trln in 2020: Morningstar. Disponível em: https://www.reuters.com/article/us-global-fundssustainable-idUSKBN29X2NM. Acesso em: 17/08/2021.
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Ambiental
Fornecer uma solução ambientalmente responsável para os desafios do tráfego, através do uso
sustentável dos recursos e em harmonia com o meio ambiente, baseado nas diretrizes:
(i)

Promover transparência quanto à política e procedimentos em relação aos aspectos
e impactos ambientais junto as partes interessadas;

(ii)

Manter atualizada a identificação dos aspectos e impactos ambientais relacionados
às atividades com o objetivo de desenvolver ações de controle, prevenção da poluição
e mapeamento das oportunidades;

(iii)

Acompanhar o desempenho em Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS),
considerando como premissas os requisitos legais aplicáveis às atividades,
estendendo suas orientações aos fornecedores, reconhecendo os esforços daqueles
que promovem a gestão de SMS na condução de suas atividades;

(iv)

Incentivar ações e iniciativas relacionadas à redução das emissões de gases de efeito
estufa (GEEs) e uso sustentável dos recursos.

Social
Estabelecem relações legítimas e duradouras com os seus públicos:
(i)

Promovendo ações de crescimento econômico com base no investimento privado
sustentável;

(ii)

Abordando de forma transparente os impactos e as contribuições para a garantia dos
direitos humanos dos públicos com os quais se relaciona;

(iii)

Fomentando oportunidades para que grupos minoritários (mulheres, identidade de
gênero, etnia, senioridade, comunidades tradicionais etc.) realizem plenamente seu
potencial econômico;

(iv)

Proporcionando um ambiente de trabalho motivador e justo, que ofereça
oportunidades independentemente de gênero, etnia ou local de origem;

(v)

Contribuindo positivamente com o desenvolvimento de comunidades locais, com o
apoio dos moradores por meio de consultas informadas e participativas;

(vi)

Conscientizando colaboradores e terceiros sobre papeis e responsabilidades em
relação à esta política, engajando-os em sua disseminação junto aos demais públicos
da empresa.

Governança Corporativa
Têm sua liderança sênior como protagonista na promoção e consolidação de uma cultura de
integridade e compliance, em especial:
(i)

Na garantia dos direitos dos investidores e financiadores por meio, entre outros
fatores, da independência, inclusão e diversidade na gestão da organização;

(ii)

Na condução da gestão de riscos e dos planos de crescimento dos negócios;
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(iii)

No engajamento com as partes interessadas sobre temas que os afetem;

(iv)

No apoio a iniciativas setoriais que estejam em linha com a estratégia corporativa de
desenvolvimento sustentável;

(v)

Na divulgação regular de informações, para si mesma e os demais públicos,
observando todas as normativas e boas práticas nacionais e internacionais de
proteção de dados como meio de gerir riscos socioambientais e de governança, e;

(vi)

Colaborando com stakeholders que identifiquem e apoiem a gestão de riscos sociais
e ambientais e a busca de oportunidades que promovam a melhoria contínua do
desempenho do negócio em sustentabilidade.
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