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1. INTRODUÇÃO
Desenvolver a gestão sustentável e responsável nas suas concessões é um componente fundamental da missão Invepar de prover
e operar sistemas de mobilidade urbana, rodovias e aeroportos com excelência fazendo parte dos seus valores corporativos. Por
esta razão, este documento tem a finalidade de estabelecer diretrizes para a política de Sustentabilidade nas empresas do grupo
Invepar (doravante denominadas cada qual e indistintamente como Empresa).
Esta visão de gestão empresarial assegura a geração de valor para os acionistas em longo prazo, ao mesmo tempo em que
contribui para o desenvolvimento econômico e social das comunidades do entorno das operações do grupo Invepar, mitigando os
impactos negativos, valorizando os territórios e preservando o meio ambiente de maneira a estar sintonizada com os desafios
ambientais da sociedade, entre os quais se incluem a exaustão dos recursos naturais, as mudanças climáticas, e o respeito às
pessoas e stakeholders por meio de relacionamentos pautados pela ética e transparência.
Para o grupo Invepar, além de uma visão de gestão, a sustentabilidade e responsabilidade social empresarial, os tornam cada vez
mais preparados a gerenciar riscos de forma adequada em suas operações, atender às crescentes exigências de acionistas e
investidores em questões ambientais, sociais e de governança (ASG), gerenciar as pressões da sociedade em temas
socioambientais, identificar oportunidades de negócio e inovação, e, finalmente, ampliar a reputação e apreciação dos públicos de
relacionamento com a empresa.
Para efeitos desta política, foram consideradas como empresas do grupo Invepar: (i) a própria Invepar; (ii) empresas nas quais a
Invepar detenha participação acionária equivalente a 100% (cem por cento) do capital social; (iii) empresas nas quais a Invepar
detenha participação acionária, direta ou indireta que lhe assegure, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações e o
poder de eleger a maioria dos administradores; (iv) as demais empresas que adotem esta Política.
2. OBJETIVO
A presente política tem como principais objetivos:
 Formalizar o compromisso da Invepar com o desenvolvimento sustentável;
 Favorecer o alinhamento das melhores práticas de sustentabilidade com o modelo de negócio, objetivos estratégicos e principais
processos de geração de valor para a companhia;
 Disseminar internamente a cultura da gestão socialmente responsável e sustentável, além de engajar os colaboradores;
 Estabelecer diretrizes para nortear a atuação das empresas do grupo no desenvolvimento da gestão sustentável e responsável; e
 Orientar as ações e procedimentos necessários para a implantação da estratégia de sustentabilidade.
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
 Acordo de Acionistas e Atas de Delegação de Competências;
 Estatuto Social da Invepar;
 Código de Ética e Conduta do grupo Invepar;
 PO.GCM.001 - Política de Comunicação do grupo Invepar;
 PO.SUP.001 - Política de Compras e Contratações Invepar;
 PO.SMS.001 - Política Integrada de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS);
 PO.ERM.001 - Política de Gestão dos Riscos Corporativos;
 PO.DOA.001 - Política de Doações Invepar;
 PO.GPE.001 - Política de Recursos Humanos;
 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas (contemplando os dez Princípios universais, derivados da Declaração Universal de
Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a
Corrupção);
 Legislação Nacional vigente (incluindo todas as normas legais e regulamentares vigentes e aplicáveis);
 Atos legítimos exarados por autoridades públicas competentes (incluindo, sem limitação, as licenças ambientais e as
condicionantes nelas previstas para as operações); e
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 Contratos de concessão celebrados entre as empresas integrantes do grupo Invepar e seus respectivos poderes concedentes.
4. APLICABILIDADE
Esta política aplica-se a todos os colaboradores, administradores estatutários e subcontratados (incluindo prestadores de serviço e
fornecedores de bens) de empresas do grupo Invepar, observados os termos e condições nela previstos.
5. DIRETRIZES (PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDAE)
5.1 Conduta empresarial:
 A governança e a conduta empresarial são os principais norteadores da Companhia;
 Zelar pelo cumprimento dos compromissos e metas financeiras, sociais e ambientais, mitigando os possíveis impactos;
 Divulgar amplamente e engajar os principais stakeholders para a observância do Código de Ética e Conduta da Invepar e o
seu canal de denúncias para consolidar o posicionamento ético da companhia;
 Desenvolver programas de integridade e combate à corrupção adotando as melhores práticas;
 Adotar as melhores práticas de governança corporativa do mercado;
 Desenvolver estratégias para o engajamento de stakeholders; e
 Adotar as melhores práticas de transparência e prestação de contas, garantir a gestão eficiente dos riscos e promover a
adoção de códigos de conduta.
5.2 Colaboradores:
 Promover iniciativas para atrair e reter talentos, e investir no desenvolvimento profissional dos colaboradores de forma a
sempre contar com profissionais capazes de colocar os objetivos estratégicos do grupo Invepar em prática de forma
responsável;
 Zelar por um ambiente de trabalho desafiador, ético, respeitoso e livre de discriminação; e
 Promover o conhecimento e engajamento para o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a construção dessa cultura
entre colaboradores e demais stakeholders;
5.3 Desenvolvimento local e Relacionamento comunitário:
 Contratar, sempre que possível e conveniente, mão de obra das localidades próximas ao entorno da área onde forem
realizadas as operações das empresas pertencentes ao grupo Invepar;
 Contratar, sempre que possível e conveniente, subcontratados locais, obedecendo a Política de Compras e Contratações da
Invepar;
 Dotar as empresas de conhecimento sobre a realidade social, econômica e ambiental dos territórios diretamente impactados
pelas operações;
 Implementar no entorno das operações, mecanismos de informação, comunicação e participação que sejam efetivos e
transparentes e sejam a base de um Plano de Relacionamento Comunitário;
 Garantir, quando necessário e de acordo com a Legislação Nacional vigente e disposições específicas nos contratos de
concessão, se for o caso, um processo de realocação de famílias com a garantia de mecanismos eficazes de queixas e
reclamações;
 Observar as orientações e diretrizes do Instituto Invepar para execução das estratégias de Investimento Social Privado;
 Buscar ampliar a capacidade de atendimento socioambiental da empresa por meio de parcerias com outras empresas,
instituições públicas e/ou privadas, que atuam na região com objetivo de contribuir para o desenvolvimento local das
comunidades.
5.4 Cautelas socioambientais na cadeia de fornecimento:
 Buscar estabelecer relações de confiança ao longo da cadeia de valor, através de diálogo e dos fóruns adequados.
 Promover na cadeia de fornecimento, as melhores práticas em questões ambientais, sociais e de governança (ASG) por meio
dos processos de licitação, contratação, capacitação, gestão dos contratos e gestão de riscos socioambientais, e
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 Liderar o engajamento de parceiros da cadeia de valor para o desenvolvimento de soluções colaborativas aos desafios do
desenvolvimento sustentável;
5.5 Gestão do relacionamento com o usuário e clientes:
 Prover capacitação contínua às áreas de atendimento e relacionamento com usuários, visando altos níveis de satisfação dos
usuários e clientes;
 Desenvolver e oferecer aos usuários serviços diferenciados que sejam inovadores, visando à melhoria contínua da qualidade
da informação e da experiência dos usuários;
 Promover as melhores soluções disponíveis para garantir a segurança e saúde do usuário; e
 Identificar e avaliar proativamente as demandas dos clientes através de um diálogo constante, incorporando-as às operações
da Companhia quando cabível, de forma ágil e transparente;
5.6 Preservação do meio ambiente:
 Adotar programas de eco eficiência em suas dependências, de forma a otimizar o uso dos recursos naturais;
 Monitorar a utilização do uso dos recursos naturais, com vistas à sua redução, reaproveitamento ou reciclagem, identificando
pontos de desperdício e uma relação mais eficiente no uso da água, energia e materiais;
 Gerir, inventariar e reportar as emissões de GEE (gases de efeito estufa), e promover iniciativas de redução das emissões; e
 Gerir e destinar todos os resíduos e efluentes gerados, inclusive nas etapas de obras, em observância à Legislação Nacional
vigente e a disposições específicas estabelecidas nos contratos de concessão, se for o caso. Quando possível, priorizar
técnicas de reaproveitamento;
6. COMUNICAÇÃO
A Invepar e as empresa do grupo Invepar se comprometem a comunicar seus avanços e desafios de forma transparente,
divulgando para a sociedade o desempenho econômico, social e ambiental dos seus negócios, a fim de aprimorar o diálogo e
fortalecer a relação de confiança com nossos acionistas, investidores e demais partes interessadas. O padrão para relato são as
Diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) e do Relato Integrado (IIRC), quando possível.
7. RESPONSABILIDADES
7.1 Diretoria Invepar
 Orientar estrategicamente os negócios atuais e futuros considerando os princípios da sustentabilidade; e
 Esclarecer dúvidas e deliberar sobre os casos omissos.
7.2 Diretoria das Empresas do grupo Invepar
 Aprovar o Plano Anual de Melhoria Contínua em Sustentabilidade, dotado de orçamento, quando pertinente, para garantir
o cumprimento do mesmo.
7.3 Gerência de Comunicação e Responsabilidade Social da Invepar
 Zelar pelo cumprimento da Política de Sustentabilidade; e
 Articular com demais grupos (SMS, RH, etc.) para garantir o alinhamento entre as Políticas.
7.4 Gestores
 Conhecer, cumprir e fazer cumprir os objetivos e as diretrizes estabelecidos nesta Política de Sustentabilidade, para contribuir
com a melhoria de suas atividades.
7.5 Colaboradores
 Conhecer, cumprir, disseminar e contribuir para melhoria da Política de Sustentabilidade; e
 Procurar inserir as diretrizes em suas rotinas, quando cabível.
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7.6 Grupo de Responsabilidade Social Entre Empresas (composto por pontos focais de todas as empresas)
 Zelar pelo cumprimento dos Planos Anuais de Melhoria Contínua em Sustentabilidade, respeitando as particularidades de
cada negócio; em alinhamento aos objetivos e as diretrizes desta Política;
 Monitorar a execução dos Planos Anuais e prestar contas do seu andamento, periodicamente, à Invepar; e
 Reunir-se periodicamente para acompanhamento e revisão desta Política.
7.7 Grupos Internos de Responsabilidade Social das empresas (composto por representantes de diversas áreas funcionais
das empresas)
 Elaborar e implementar as ações dos Planos Anuais de Melhoria Contínua em Sustentabilidade, respeitando as
particularidades de cada negócio; em alinhamento aos objetivos e diretrizes desta Política.
7.8 Áreas de Comunicação das Empresas do grupo Invepar
 Conscientizar os colaboradores das respectivas empresas do grupo Invepar sobre os objetivos e as diretrizes desta Política;
e
 Identificar oportunidades de comunicar os resultados relacionados a esta Política em meios de comunicação, em
conformidade com a Política de Comunicação do Grupo.
8. VIGÊNCIA, COMUNICAÇÃO E REVISÃO DA POLÍTICA
 Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração e entra em vigor a partir da data da sua publicação;
 Esta política deverá ser publicada na intranet da Empresa, estando disponível para todos os empregados com acesso a
intranet a qualquer momento, além de estar impressa no Manual Invepar;
 A revisão desta Política deverá ser realizada a cada 2 (dois) anos, contados da data de sua efetiva aprovação ou sempre que
houver alguma mudança representativa.

