POLÍTICA AMBIENTAL GRUPO NEXXEES

Validada em Setembro de 2022
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GLOSSÁRIO
Biodiversidade

Descreve a riqueza e a variedade do mundo natural.
Englobando plantas, animais, microrganismos.

Desempenho Ambiental

Avaliação por meio de indicadores, das ações para
redução de impacto ambiental e ações em
consonância com os princípios da sustentabilidade
nas atividades do Grupo.

Inventário de Emissões

Mapeamento e quantificação das emissões segregadas
por fonte de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs)
de uma determinada atividade.

Mudanças Climáticas

Alterações a longo prazo nos padrões climáticos de
determinada região. Podendo potencializar a
ocorrência de eventos extremos (Ondas de calor,
tempestades, ciclones, secas e estiagens etc.)

Desenvolvimento
Sustentável

Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade de
atender as necessidades das futuras gerações. É o
desenvolvimento que não esgota os recursos para o
futuro.

Pegada de Carbono

Representa a quantidade de gás dióxido de carbono
equivalente (CO2eq) emitida por uma pessoa ou
organização.

Serviços Ecossistêmicos

Benefícios ou recursos obtidos dos ecossistemas, de
forma direta ou indireta, de modo a sustentar a vida
no planeta.

Stakeholders

Grupos de pessoas ou entidades que possam ter
algum tipo de interesse pelas ações de uma empresa.
Podem ser colaboradores (stakeholders internos) ou
investidores, fornecedores, clientes e comunidades,
chamados de stakeholders externos.

Greenwashing

Prática de promover falsos discursos, anúncios e
propagandas indicando que produtos ou serviços são
desenvolvidos de acordo com diretrizes de
sustentabilidade e consciência ambiental.
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1. IMPORTÂNCIA
Em vista do desenvolvimento da sociedade atual e avanço das mudanças climáticas,
é imprescindível que organizações incorporem ações sustentáveis para serem
bem-sucedidas, contribuindo com ações pragmáticas para a preservação do planeta.
Nesse contexto vem crescendo a discussão e implementação da gestão ambiental nas
mais diversas ramificações empresariais, visando a melhoria contínua da qualidade,
preservação ambiental e longevidade do negócio.
A temática é tão importante que muitas organizações vêm reestruturando a
administração e gestão do seu negócio, com intuito de se adequar com as necessidades
ambientais emergentes e seguirem competitivas e eficientes no mercado. Ao adotar
políticas de gestão ambiental, as empresas obtêm diversos benefícios, e entre estes, vale
ressaltar a diminuição de riscos e impactos ambientais, redução de custos por conta da
otimização da gestão e utilização de recursos e insumos.
O Grupo Nexxees entende que a utilização racional e a conservação da Natureza são
necessidades e obrigações de toda e qualquer organização, independentemente de seu
porte e ramo de atuação. É responsabilidade compartilhada garantir que o Planeta
continue a prover os recursos naturais e serviços ecossistêmicos necessários à
existência humana e suas respectivas atividades econômicas.
Esta Política Ambiental deve ser reconhecida por nossos stakeholders e ser aplicada
em novas aquisições ou atividades que envolvam o Grupo. Deve ser revista e atualizada
a cada 2 (dois) anos.
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2. OBJETIVOS
2.1. Definir princípios e diretrizes para as questões ambientais nas empresas do
Grupo Nexxees alinhado às diretrizes de sustentabilidade da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU);
2.2. Reduzir a pegada de carbono e impacto ambiental das empresas do Grupo
Nexxees;
2.3. Integrar as melhores práticas ambientais com os valores, propósito,
estratégia organizacional e estrutura, disseminando os princípios e diretrizes
para os stakeholders, orientando o desenvolvimento de projetos, produtos,
processos internos e decisões do Grupo.

3. PRINCÍPIOS
3.1. Conformidade com normativas e legislação relacionadas à conservação do
meio ambiente;
3.2. Incorporação dos aspectos ambientais em
desenvolvimento de produtos e na tomada de decisão;

processos

internos,

3.3. Fomento de ações e projetos de conservação, de preservação e recuperação
da biodiversidade e serviços ecossistêmicos;
3.4. Promoção de iniciativas para redução do consumo de água e preservação de
recursos hídricos;
3.5. Busca pela melhoria na eficiência energética e fomento à utilização de fontes
energéticas renováveis;
3.6. Avanço nas práticas de gestão das emissões de gases de efeito estufa e
combate às mudanças climáticas;
3.7. Implementação de ações para a correta gestão de resíduos sólidos e redução
da geração;
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3.8. Monitoramento e melhoria contínua do desempenho ambiental;
3.9. Promoção da cultura de sustentabilidade dentro do Grupo Nexxees.

4. DIRETRIZES
4.1. Diretrizes Gerais
A dimensão ambiental é um pilar fundamental rumo à Sustentabilidade e no
contexto de padrões ESG (Environmental, Social and Governance) e deve ser igualmente
gerida junto às demais dimensões. Neste sentido, o Grupo Nexxees entende como
estratégico ao seu negócio e no relacionamento com stakeholders as seguintes diretrizes
ambientais:
4.2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS
● Gerenciar as emissões de gases de efeito estufa (GEE), identificando,
reduzindo, neutralizando e positivando as emissões de forma a contribuir
no combate às mudanças climáticas global;
● Assegurar aos stakeholders o acesso à informação, em especial com a
publicação anual do “Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do
Grupo Nexxees” em órgão oficial.
4.3. BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
● Buscar minimizar os impactos sobre a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos no planejamento de atividades e operação do Grupo;
● Potencializar ações de conservação e recuperação da biodiversidade e dos
serviços ecossistêmicos nas regiões onde as empresas do Grupo estão
inseridas;
● Adotar, sempre que possível, critérios relativos à biodiversidade e serviços
ecossistêmicos nos processos de contratação, compras e controle dos
contratos (colaboradores, fornecedores, parceiros de negócios, etc.).
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4.4. USO EFICIENTE DA ÁGUA
● Ter ciência do conceito de responsabilidade compartilhada no uso da
água;
● Ampliar o desempenho hídrico adotando tecnologias para evitar
desperdícios e reaproveitar internamente a água.

4.5. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
● Ter ciência do conceito de responsabilidade compartilhada no consumo
energético;
● Promover a utilização de energia oriunda de fontes limpas e renováveis;
● Ampliar o desempenho de eficiência energética adotando tecnologias para
evitar desperdícios.
4.6. GESTÃO DE RESÍDUOS
● Promover a aplicação dos conceitos de Reduzir, Reutilizar e Reciclar os
materiais no dia a dia dos colaboradores (dentro e fora da empresa);
● Fomentar a circularidade, priorizando materiais reutilizáveis e evitando
materiais descartáveis, sobretudo o plástico, promovendo a coleta seletiva
e reciclagem;
● Realizar o monitoramento contínuo da gestão de resíduos sólidos,
aplicando ações indicadas pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS).
4.7. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
● Promover a capacitação contínua de colaboradores nas temáticas
previstas nesta Política Ambiental;
● Promover marketing responsável para divulgação de ações e resultados
do Grupo, de modo a evitar o greenwashing.
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5. COMPROMISSOS
São compromissos assumidos pelo Grupo Nexxees para a dimensão ambiental da
sustentabilidade:
● Concretizar as diretrizes ambientais de forma eficaz, responsável, inclusiva e
transparente a todos os níveis, monitorando, mensurando e reportando aos
stakeholders as ações realizadas, os sucessos e desafios encontrados;
● Agir com ética e transparência, adotando práticas justas em suas atividades,
disponibilizando e tornando acessíveis todas as informações pertinentes aos
públicos de interesse, evitando o greenwashing;
● Revisar e atualizar continuamente as metas estabelecidas nos Planos de
Ações específicos para cada diretriz;
● Atender às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em
especial aos ODS 7, 8, 12 e 13.

6. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
● ODS 7 – Energia limpa e acessível: Garantir o acesso a fontes de energia
viáveis, sustentáveis e modernas.
7.3. Dobrar a taxa global de melhoria na eficiência energética.
● ODS 8 - Emprego Decente e Crescimento Econômico: Promover o
crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos.
8.10 - Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para
incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, financeiros, e de seguros
para todos.
● ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis: assegurar padrões de
produção e de consumo sustentáveis.
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12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos
naturais;
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e reuso;

● ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima: Tomar medidas urgentes
para combater a mudança do clima e seus impactos (reconhecendo que a
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] é
o fórum internacional intergovernamental primário para negociar a
resposta global à mudança do clima).
13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana
e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce
da mudança do clima.
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