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Infrações a esta Política podem resultar em medidas disciplinares, conforme previsto no capítulo 21 do Código de Conduta. 

 
Público 

Todos os conselheiros, administradores, 
diretores e integrantes do nosso time, 
além de nossos parceiros de negócios, 
incluindo fornecedores, prestadores de 
serviço e quaisquer outros terceiros que 
mantenham relações ou atuem em 
benefício ou representem a Omega, 
conforme previsto no nosso Código de 
Conduta. 

    
  

 
 
 
 
 
 

Objetivo 
Estabelecer nossos compromissos de 
sustentabilidade, reforçando os princí- 
pios e diretrizes que norteiam nossas 
atividades, negócios e relacionamento 
com toda a nossa rede de stakeholders. 



 

 

Nossa essência e propósito 
 

 

Somos uma plataforma de 

energia sustentável e, desde o 

início da nossa história, acredita- 

mos que sustentabilidade signi- 

fica alinhar interesses e gerar 

valor de forma complementar, 

sem deixar ninguém para trás. 

Por isso, somos sustentáveis em 

todas as nossas ações e rela- 

ções. Nesse caminho, promove- 

mos o ciclo virtuoso que privile- 

gia todos os nossos stakehol- 

ders, potencializando nossa am- 

bição de tornar a energia limpa 

uma realidade para todos. 

Com base na forma como 

enxergamos   sustentabilidade e 

nos 17 Objetivos de Desen- 

volvimento Sustentável (ODS), 

estabelecemos nesta Política 

nossos compromissos com a 

sustentabilidade. 

 

O caminho para realizarmos nosso propósito: 

Transformar o mundo por meio da energia limpa, barata e simples - começa com sustentabilidade. 
 
 
 
 
 
 

Nossa governança 
para sustentabilidade 

 

A Política de Sustentabilidade 

foi discutida e aprovada pelo 

nosso Conselho de Adminis- 

tração e deverá ser atualizada 

sempre que necessário, sendo 

o mínimo a cada 2 (dois) anos. 

 
 

Os compromissos comparti- 

lhados na Política precisam ser 

incorporados em todas as 

nossas atividades e negócios, 

sendo responsabilidade do 

Comitê  de Sustentabilidade 

garantir sua mplementação. 

Participam do Comitê de Sus- 

tentabilidade: o CEO, a diretora 

responsável por Pessoas e 

Gestão Social, a diretora 

responsável por Meio Ambien- 

te e Compliance e o responsá- 

vel por Sustentabilidade. 

 

Já a agenda de sustentabilida- 

de é de responsabilidade do 

Grupo de Trabalho de Susten- 

tabilidade, composto pelos 

times de Relações com Investi- 

dores, Gestão Social, Meio Am- 

biente, Gestão de Pessoas, 

Marca e Governança Corporati- 

va. 
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Gerar valor para 
todos os nossos 
Stake holders 

 

Mantemos uma estreita rede de relacio- 

namento com nossos stakeholders, favo- 

recendo o engajamento, o diálogo e a 

transparência em nossas relações, com 

uma boa dose de empatia. 

 
 

Trabalhamos para que a criação de valor 

permeie toda essa rede, gerando pros- 

peridade a todos, por meio da energia 

limpa, de baixo custo e simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empoderar 
nossos clientes 

 
 

Mais do que obcecados por fazer o que 

é melhor para as pessoas, lutamos 

para empoderar o consumidor e culti- 

var clientes apaixonados. 

 
Buscamos relações de longo prazo 

orientadas pela transparência, com- 

prometimento e atendimento das 

necessidades dos nossos clientes com 

soluções sustentáveis, inovadoras, 

simples e de baixo custo. 



 

 

Engajar 
nosso time 

Focamos na melhor experiência do nosso time em 

toda a sua jornada, desde o processo de recrutamento 

e seleção até o ciclo de desempenho. Mais do que 

uma carreira, buscamos proporcionar uma jornada. 

Mais do que crescimento, transformação. 

 
Somos eternos inconformados e, desde a nossa fun- 

dação, nos perguntamos constantemente se pode- 

mos construir novos caminhos, fazer melhor e ir além. 

Buscamos pessoas que empreendem e crescem. 

Pessoas que inovam e questionam. Pessoas que divi- 

dem e complementam. 

 
Somos um time de profissionais excelentes e combi- 

namos alta performance com colaboração. 

Isso, porque somos todos 

co-empreendedores do nosso negócio e compartilha- 

mos o senso de dono e propósito em comum. 

Nossas relações são baseadas em transparência com 

uma dose de empatia e, assim, evoluímos juntos. 

 
Acreditamos que o alinhamento de interesses entre 

stakeholders promove o ciclo virtuoso do nosso negó- 

cio e garante a sustentabilidade das nossas ações 

internas e externas. Com isso, a meritocracia é nosso 

meio de reconhecer as pessoas de acordo com os 

resultados para seguirmos fomentando esse ciclo. 

 
Entendemos que desempenhos diferentes devem ser 

reconhecidos de formas diferentes e, assim, exerce- 

mos o alinhamento de interesses. 

 
Garantimos que todo o time seja respeitado durante 

todo o seu ciclo de vida na Omega. Náo toleramos 

qualquer tipo de trabalho escravo ou infantil. Prezamos 

pela integridade física e psicológica de todo nosso 

time. Tratamos com rigor qualquer tipo de incidente 

em nosso canal de denúncia junto ao time de Com- 

pliance. 



 

 

Combater as mudanças climáticas 
 

 

Somos a transformação que 

queremos ver no Brasil e no 

mundo. Por isso, não somos 

apenas renováveis, somos 

também sustentáveis. Agimos 

pelo exemplo e, assim, busca- 

mos ser os maiores combaten- 

tes da mudança climática. 

A energia 100% renovável e de 

baixo custo que produzimos 

contribui diariamente para miti- 

gar os efeitos das mudanças 

climáticas no nosso planeta, 

evitando anualmente a emissão 

de toneladas de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) na atmosfera. Com 

isso, limitamos o aquecimento 

global, de acordo com as diretri- 

zes do Acordo de Paris. 

Temos o princípio de diversifi- 

cação do nosso portfólio com 

aquisição de diferentes ativos, 

em diversas regiôes do Brasil e 

em todos os submercados de 

energia, garantindo ativos resi- 

lientes e que mantém a efici- 

ência na produção e a durabili- 

dade frente a eventos extre- 

mos. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuidar do Meio Ambiente 
 
 
 

A responsabilidade com o 

meio ambiente é um intrínseco 

às nossas ações. Atuamos 

para aumentar o nosso desem- 

penho ambiental por meio da 

gestão ativa, pois acreditamos 

que o monitoramento e contro- 

le em todos os segmentos em 

que atuamos têm a capacida- 

de de prevenir impactos nega- 

tivos ao meio ambiente. 

Somos comprometidos com a 

melhoria contínua do nosso 

sistema de gestão ambiental, 

incluindo a atualização de 

nossas políticas, procedimentos 

e práticas ambientais. Dessa 

forma, garantimos a eficiência 

dos nossos processos e busca- 

mos sempre soluções economi- 

camente viáveis e ambiental- 

mente responsáveis. 

Buscamos garantir a correta 

destinação dos resíduos gera- 

dos durante nossas operações 

e promover ações de recicla- 

gem durante todo o ciclo de 

vida dos nossos ativos. Pro- 

movemos e difundimos a 

cultura de atenção e respeito à 

integridade da biodiversidade 

e dos ecossistemas, bem 

como o uso consciente dos 

recursos naturais locais junto 

aos colaboradores, terceiros e 

comunidade, promovendo 

uma gestão conjunta de longo 

prazo. 



 

 

Ser boa 
vizinhança 

 
 
 
 

Acreditamos na construção de solu- 

çôes específicas e simples para os 

problemas locais, contribuindo efetiva- 

mente para promover a autonomia e o 

desenvolvimento sustentável das regi- 

ões em que estamos inseridos. Criado 

para buscar essa transformação, o 

Janela para o Mundo é o Programa que 

engloba todos os nossos investimen- 

tos em iniciativas e projetos sociais. 

 
 

Apostamos no diálogo íntegro e trans- 

parente para construir relações fortes, 

genuínas e duradouras, respeitamos as 

comunidades tradicionais e zelamos pelo 

bem-estar das pessoas e dos espaços 

compartilhados. O que nos move é 

transformar realidades e a busca por 

sermos bons vizinhos é o princípio que 

orienta nossas açôes e projetos. 

 
 

 
Ser ética e 
transparente 

 
O nosso Código de Conduta e Políticas 

são ferramentas que nos ajudam a 

exercer plenamente nossos valores no 

começo, meio e fim de tudo que faze- 

mos. 

 
Acreditamos que a sustentabilidade nas 

empresas e na sociedade começa por 

uma atuação ética e sustentável e que 

resultados superiores só são válidos se 

atingidos respeitando as leis, nossos 

valores e uns aos outros. Nossos negó- 

cios são conduzidos de forma ética, 

legal e profissional. Não aceitamos qual- 

quer forma de corrupção ou suborno. 
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Ter sempre transparência 
com nossos investidores 

 

 

Buscamos gerar valor sustentá- 

vel para todos os acionistas e 

investidores, por meio das me- 

lhores práticas de gestão am- 

biental, social e governança 

(ASG). 

 

Toda a comunicação com inves- 

tidores é feita com transparên- 

cia e pleno cumprimento da 

Política de Divulgação de Infor- 

mações pelo time de Relação 

com Investidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priorizar Saúde e Segurança 
 

 

Realizamos todos os processos 

necessários para a prevenção 

de acidentes, monitorando e 

gerindo todos os riscos no am- 

biente de trabalho. A premissa 

de saúde e segurança do time 

Omega e nossos terceiros per- 

meia toda a nossa operação, 

sendo aspectos prioritários na 

tomada de decisão e execução 

das atividades. 

Atuamos de forma proativa, 

garantindo que os riscos mape- 

ados nas atividades realizadas 

sejam mitigados por meio do 

uso de EPIs e treinamentos 

mandatórios de formação e 

reciclagem para todos os envol- 

vidos. 
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Fazer mais, 
melhor e ir além 

 
 

Atendemos sempre os requisi- 

tos legais, contratuais e acordos 

celebrados com os órgãos e 

autoridades ambientais, traba- 

lhistas, fiscais e regulatórias. 

Porém, sempre buscamos fazer 

mais, melhor e ir além, trazendo 

compromissos voluntariamente 

assumidos. 

Desafiamos o status quo todos os 

dias e não descansaremos até 

que a energia limpa seja realidade 

para todos. Fazemos isso de forma 

1OO% sustentável, transpa- rente 

e ética. 

 
 
 
 
 
 

 

Influenciar nossa 
cadeia de valor 

 

Nosso compromisso com a sus- 

tentabilidade se estende à 

nossa cadeia de fornecedores. 

Procuramos manter relaciona- 

mento somente com empresas 

que também possuam compro- 

metimento com a sustentabili- 

dade e demais temas relevantes 

tratados no item 20 do nosso 

Código de Conduta 

Priorizamos a contratação de 

fornecedores e compra de ativos 

de companhias com níveis 

elevados de gestão Am- biental, 

Social e de Governança, 

alinhado aos compromissos 

representados em nossa Política 

 

Adicionalmente, prezamos e esperamos de nossos parceiros o 

mesmo tratamento que temos com nosso Time quanto ao respeito 

à ética, às melhores práticas de saúde e segurança, direitos huma- 

nos e meio ambiente, bem como o cumprimento rigoroso da lei. 

 
Política aprovada pelo Conselho de Administração em 24/09/2021. Última revisão em 24/09/2021 


