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Objetivo

A Política de Sustentabilidade tem o objetivo de orientar e estabelecer o compromisso da Passa-
relli Engenharia e Construção Ltda, com o desenvolvimento voltado a sustentabilidade, equilibrando 
oportunidades de negócio com responsabilidade ambiental, social, econômico, e cultural, contribuin-
do assim para o desenvolvimento sustentável nas localidades que a Passarelli atua. 

Conceitos e Princípios da Política de Sustentabilidade - ESG:  

Para a Passarelli, o desenvolvimento sustentável é obtido quando seus empreendimentos/projetos 
gerem valores para seus sócios e/ou partes interessadas, fortalecendo a parte social, melhoria con-
tinua da saúde e segurança de seus trabalhadores, a responsabilidade sócio ambiental e o desenvol-
vimento socioeconômico das localidades onde atua, por meio da gestão responsável e consciente e 
através de ações empresarial voluntária.

A Passarelli tem por princípio priorizar gestão de riscos e impactos, atuando na prevenção e seguran-
ça de seus empregados e comunidades de entorno, deixando um legado social, econômico e ambien-
tal positivo nas localidades onde atua. 

Diretrizes Gerais

• Estabelecer relações éticas e transparentes com os clientes, funcionários, fornecedores, aliados 
e com todos com quem nossa instituição mantenha relacionamento; 

• Aferir os resultados das ações adotadas visando a sustentabilidade de maneira profissional e 
transparente; 

• Considerar as dimensões econômica, social e ambiental na mais equilibrada forma possível, nos 
processos de tomada de decisão dos dirigentes; 

• Incentivar e apoiar no contexto dos projetos e ações a adoção de práticas sustentáveis pelas 
obras e prestadores de serviço;

Aplicação

Esta Política se aplica a todos os trabalhadores da Passarelli, fornecedores, prestadores de 
serviços, parceiros comerciais e quaisquer terceiros ou partes interessadas.

Política de Sustentabilidade
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Abrangência

Esta Política abrange todos os empreendimentos e obras da Passarelli e/ou consórcios que
ela seja líder.

Compromissos com a Sustentabilidade

Atuação com foco na sustentabilidade dos nossos processos, servindo à sociedade e partes  
interessadas, promovendo o desenvolvimento sustentável com ações éticas e transparentes, 
gerando resultados positivos no presente e no futuro. Os compromissos da Passarelli com a  
sustentabilidade são referências adotadas para definição das metas e suas prioridades.

Indicadores

Os indicadores consolidados demostram os resultados da prática desta Política, permitindo que 
sejam mensurados os resultados, bem como os nossos compromissos com o ESG. Desta forma, 
a Passarelli inclui em seus objetivos e metas os indicadores a serem monitorados periodicamente, 
promovendo o acompanhamento e avaliação, e a sua posterior divulgação para as partes 
interessadas.

Responsabilidades Gerais

É de responsabilidade dos Diretores, Superintendentes, Gerentes, funcionários e fornecedores
observar, aplicar e dar publicidade aos princípios das diretrizes estabelecidas nesta política, 
de forma a envolver os fornecedores, parceiros, partes interessada e clientes na mesma sintonia.

Dimensão Ambiental

• Utilização da água e energia de forma consciente, gerenciando e adotando tecnologias,
que agreguem melhorias para melhor aproveitamento dos recursos; 

• Buscar aprimorar os processos para a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos; 

• Apoiar a aplicação de ferramentas, metodologias e programas ambientais nos 
empreendimentos, considerando as especificidades locais na implantação das ações;

• Sempre que possível priorizar a utilização de energia limpa e renovável em suas obras;
 
• Manter e apoiar a conscientização de funcionários, parceiros, partes interessadas e clientes
sobre a importância da redução do desperdício, melhoria continua na gestão de resíduos, a 
reciclagem e da economia de água e consumo de energia.

Dimensão Governança

• Sempre orientar os profissionais de suprimentos para que realizem compras e 
contratações alinhados ao Programa de Integridade e Compliance da Passarelli;
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• Melhoria e gestão continua na geração de receitas, contrapartidas e mecanismos 
deprestação de contas, mantendo a transparência na forma de aplicação dos recursos; 

• Promover a gestão eficiente na realização de compras e contratações assertivas, 
evitando assim processos e compras desnecessários; 

• Valorizar, apoiar e estimular o uso responsável de recursos financeiros, naturais
 e materiais disponíveis; 

• Priorizar a aquisição de produtos e serviços produzidos e/ou fornecidos localmente 
na região de atuação do empreendimento.

Dimensão Social

• Assegurar que as instalações do escritório central e dos escritórios administrativos 
de obra da Passarelli atendam às condições de acessibilidade; 

• Estimular e incentivar as operações, para que desenvolvam (direta ou indiretamente) 
sempre que possível comunidade do entorno de sua atuação;

• Promover e incentivar ações voltados a preocupação com possíveis impactos negativos 
que os empreendimentos possam causar no entorno onde atua;

• Estimular, fortalecer e ampliar práticas internas de promoção à segurança do trabalho, 
a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos Funcionários; 

• Relacionar-se com fornecedores comprometidos com a correta aplicação das legislações
trabalhista, ambiental, anticorrupção e sobre direitos humanos; 

• Assegurar a todos aqueles com quem a Passarelli se relaciona o respeito à privacidade e a 
personalidade do indivíduo, nos termos estabelecidos nas normas vigentes;
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