POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
GRUPO ABL
Esta política estabelece diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental
em toda a cadeia de negócios do Grupo ABL.
O Quê
Para nós, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental consiste em valorizar e
garantir a integração das dimensões social e ambiental na nossa estratégia, em nossas
políticas, práticas e procedimentos, bem como em todas as nossas atividades e no
relacionamento com os públicos internos e externos.
Princípios
Esta Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental está alinhada com
nossos enunciados corporativos, Missão, Visão, Valores, e com nosso Código de
Conduta de Negócios, reafirmando o compromisso do Grupo ABL pautado pela ética,
integridade e transparência, assim como nossa contribuição para o desenvolvimento
sustentável dos locais em que atuamos. Dessa forma, os princípios que norteiam nossa
companhia são:
● Promoção do desenvolvimento dentro de uma concepção integrada, incluindo as
dimensões  econômica, social e ambiental;
● Respeito aos direitos humanos e combate e repúdio a quaisquer práticas de
discriminação ou violação de direitos;
● Ética e transparência como pilares do relacionamento com todos os públicos,
garantindo o diálogo;
● Atuação proativa e alinhada com as normas e políticas públicas brasileiras, bem
como observância de normas internacionais de comportamento.
Diretrizes
Nossas diretrizes se referem às atuações estratégica e operacional do Grupo ABL, suas
partes interessadas e seus impactos sobre a sociedade e o meio ambiente. Os itens
elencados a seguir, em conjunto com outros instrumentos e políticas, orientam nossa
atuação na promoção da sustentabilidade:
● Fortalecer as políticas públicas associadas à sustentabilidade e responsabilidade
social e ambiental;
● Buscar incorporar ao cotidiano de trabalho, bem como aos projetos e iniciativas do
Grupo critérios socioambientais e contribuições para o desenvolvimento local e
regional sustentáveis;
● Fortalecer o trato da responsabilidade social e ambiental nos processos de
planejamento, de gestão e operacionais;
● Induzir e reconhecer as melhores práticas de responsabilidade social e ambiental
entre colaboradores, fornecedores, clientes e demais parceiros, contribuindo para o
avanço da sustentabilidade na sociedade;
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Desenvolver e aperfeiçoar permanentemente metodologias e outros instrumentos de
monitoramento e avaliação de impactos e resultados socioambientais gerados pelo
próprio Grupo e pelas atividades apoiadas financeiramente;
Refletir no padrão de comunicação corporativa a relevância que as ações sociais e
ambientais assumem e a disposição do Grupo ABL em compartilhar
responsabilidades com transparência e diálogo;
Aprimorar permanentemente o conhecimento e disseminar a cultura da
sustentabilidade e da responsabilidade social e ambiental;
Desenvolver parcerias e compartilhar experiências com outras organizações para
promoção da responsabilidade social e ambiental e o fortalecimento da
transparência, do diálogo entre partes interessadas e da participação cidadã na
gestão pública;
Adotar políticas de valorização dos colaboradores e promoção de seu
desenvolvimento pessoal e profissional, com ênfase no compromisso social,
ambiental e de respeito aos direitos humanos;
Considerar os mais modernos requisitos de sustentabilidade nas suas instalações e
atividades administrativas, contribuindo com a preservação do meio ambiente.

Estratégia e Governança
Para garantir a efetiva aplicação dos princípios e diretrizes descritos nesta Política de
Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental e a melhoria contínua do sistema de
gestão de riscos do Grupo ABL, estabelecemos planos com rotinas de revisões e
adequações de nossas políticas e práticas corporativas, bem como e ações de
sensibilização e comunicação para nossos colaboradores e partes interessadas.
A governança é fundamental para garantir a sustentabilidade nos processos de trabalho e
decisórios do Grupo, os quais devem ser continuamente aprimorados. Por isso, as
temáticas social e ambiental têm papel de destaque em nossos comitês corporativos, sendo
constantemente discutidas, deliberadas e integradas às nossas estratégias, políticas,
práticas e procedimentos.
Avaliação e Revisão da Política
Prezando pela adequação e eficácia desta Política, a administração do Grupo ABL é
responsável pela avaliação e revisão periódica de seu conteúdo. Sempre que necessário,
serão implementação alterações e melhorias.

