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1. INTRODUÇÃO 

Esta Política de ESG descreve os compromissos assumidos pela Eólica Mangue Seco 3 – Geradora e 

Comercializadora de Energia Elétrica S.A. (Mangue Seco 3) na direção da sustentabilidade e do 

aprimoramento contínuo da relação com os stakeholders e está alinhada com a estratégia de longo prazo 

de nossos investidores. 

A Política da MANGUE SECO 3 também considera as diretrizes estabelecidas e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas aplicáveis. 

2. OBJETIVO 

O objetivo da MANGUE SECO 3  quanto sua Política de ESG é gerar diretrizes para promoção da proteção 

ambiental e geração de impacto positivo sobre a sociedade em suas operações, por meio de uma estrutura 

de governança forte e robusta. Para assegurar que o objetivo seja alcançado, a direção da MANGUE SECO 3  

se compromete a adotar a seguinte Política de ESG, aplicável a todos os ativos empresa.  

3. ESCOPO 

Esta Política aplica-se a todo o negócio da MANGUE SECO 3  atuante no Brasil. Seus princípios orientam 

também o relacionamento com todos os stakeholders da empresa, incluindo seus acionistas, colaboradores, 

fornecedores e subcontratados. A Política de ESG está alinhada com as demais políticas da MANGUE SECO 

3 , bem como com seu Código de Ética. 

4. CONCEITOS 

• Sustentabilidade: Capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do momento 

presente sem que isso afete as gerações futuras, normalmente se relaciona com ações econômicas, 

sociais, culturais e ambientais. 

• ESG: significa Environmental, Social and Governance (ambiental, social e governança, em 

português), usado para mensurar práticas ambientais, sociais e de governança. 

• Governança: a governança pode ser vista como um conjunto de ações que definem as 

responsabilidades e ajudam a desenhar os processos para tomadas de decisão 

• Pilares ESG: são os pilares da companhia no âmbito ambiental, social e de governança 

sistematizados de acordo com a configuração atual e estratégica do negócio. 

• Temas Materiais: é o conjunto de temas prioritários para os quais devemos demonstrar 

capacidade para identificar riscos e oportunidades nos temas ESG, e para atuar com efetividade 

sobre aqueles que impactam a criação de valor. Eles refletem os impactos econômicos, ambientais 

e sociais significativos da organização ou influenciam substancialmente as avaliações e decisões 

dos seus stakeholders a um curto e médio prazo.  



  

  

 

 

• Stakeholders: Stakeholders significa público estratégico e descreve todas as pessoas ou "grupos 

de interesse" que são impactados pelas ações de um empreendimento, projeto, empresa ou 

negócio. Em inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui. 

Assim, stakeholder também significa parte interessada ou interveniente. 

5. PILARES ESG 

A estratégia da MANGUE SECO 3  é baseada em 4 pilares que compreendem os temas materiais para o nosso 

negócio. Os nossos pilares são: 

▪ Governança Corporativa; 

▪ Impacto Socioambiental das Operações; 

▪ Relacionamento ESG com Stakeholders; 

▪ Gestão de Pessoas. 

Esses quatro pilares são compostos pelos 7 temas materiais tidos como estratégicos para o nosso negócio, 

conforme ilustrados na Figura 1. 

Figura 1 Pilares ESG e temas materiais estratégicos para nosso negócio 

 

Nossa estratégia está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. 

Consideramos que podemos contribuir de forma significativa para alcançar os objetivos relacionados aos 

temas materiais  



  

  

 

 

   

Figura 2 Tópicos Materiais e ODS ONU 

  

6. COMPROMISSOS 

Atuar nos pilares ESG para nós significa contribuir para o desenvolvimento sustentável com ações éticas, 

íntegras e transparentes. Para alcançar este objetivo, a MANGUE SECO 3  desenvolve as suas atividades com 

base nos compromissos apresentados a seguir, alinhados com a nossa estratégia e com as melhores práticas. 

6.1 Governança Corporativa 

A Governança corporativa da MANGUE SECO 3  está intimamente relacionada à ética, integridade e 

transparência e endereça as principais temáticas socioambientais dos nossos stakeholders.  

Governança ESG: Nossa estrutura de governança corporativa é alinhada com boas práticas do mercado.  

Ética e a integridade: A ética é um valor essencial da nossa companhia. É integrada e incorporada no dia-

a-dia e base das decisões operacionais e comerciais. Nosso compromisso com a ética e integridade está 

estabelecido em nosso Código de Ética e Conduta, conhecido amplamente por todos os colaboradores. 

Visamos a transparência e concomitantemente respeitamos a privacidade de dados e informações de 

empregados, fornecedores e clientes. 

6.2 Gestão de pessoas  

Compromisso com pessoas: O capital humano é o centro da nossa força e tem se mostrado cada vez mais 

importante para a resiliência dos negócios. Buscamos atuar de forma que os colaboradores se sintam parte 

da equipe, devidamente desenvolvidos de acordo com a necessidade, com engajamento por meio da 

proximidade à alta gestão e participação no processo decisório. São representados com garantia de direitos 

humanos, igualdade, diversidade e equidade. 

Saúde, segurança e Bem-Estar: Por meio de sua Política de Saúde e Segurança, a MANGUE SECO 3  visa 

proporcionar condições seguras de trabalho e instrumentos para atuação segura e saudável, garantindo 



  

  

 

 

mecanismos de reporte, comunicação e consultas. Alicerçar toda e qualquer decisão de negócio e atividades 

na garantia da proteção da vida humana, de trabalhadores próprios, terceiros ou comunidades. 

6.3 Impacto socioambiental das operações  

Gestão socioambiental das Operações: A MANGUE SECO 3  realiza a gestão socioambiental das suas 

operações relacionada aos impactos dos seus empreendimentos, atuando com proximidade e sinergia às 

consultorias sociais e ambientais para a execução dos projetos socioambientais com base nas melhores 

práticas nacionais e internacionais. Estamos constantemente envolvidos de forma a garantir o engajamento 

social adequado e o atendimento à legislação e às condicionantes das licenças.  

6.4 Relacionamento com Stakeholders 

A MANGUE SECO 3  acredita que os impactos positivos gerados pela transmissão e geração de energia 

elétrica podem ser ampliados com base em ações que desenvolvam a parceria com os stakeholders. 

Relacionamento com fornecedores & Gestão ESG de subcontratados: Nossos fornecedores e 

subcontratados são indispensáveis para a geração de valor para nosso negócio. A MANGUE SECO 3  se 

compromete a estabelecer um diálogo constante visando a saúde e segurança e a adoção de práticas de 

sustentabilidade dos subcontratados. O diálogo e parceria na busca por inovação é uma prática constante 

da MANGUE SECO 3 . 

Gestão do impacto & relacionamento com as comunidades locais: A MANGUE SECO 3  desenvolve seus 

projetos em parceria com as comunidades envolvidas nos nossos empreendimentos. Nossas ações e 

programas socioambientais são definidas e implementadas de forma a incluir o conhecimento local e 

permitir a criação de valor para as comunidades. 

7. RESPONSABILIDADES 

Cabe a todos os Colaboradores e demais públicos de relacionamento da companhia cumprirem as 

diretrizes estabelecidas neste documento. 

8. INDICADORES E RELATO 

A MANGUE SECO 3  demonstrará os resultados da prática desta Política por meio de indicadores que 

permitam medir e tornar visível nosso desempenho relativo aos compromissos com a sustentabilidade.  

Reportaremos de forma transparente nossa implementação da estratégia ESG e a nossa contribuição ao 

ambiente e à sociedade, incluindo informações quantitativas sobre os resultados obtidos.  

A MANGUE SECO 3  avaliará e revisará periodicamente a Política os temas materiais ESG para 

retroalimentar nosso planejamento estratégico e o modo como aspiramos contribuir para os aspectos 

ambientais, sociais e sua governança. 

 


