
A Elera Renováveis se compromete a seguir as 
boas práticas de mercado, tendo os princípios 
ESG (Environmental, Social and Governance) 
incorporados às suas operações e como 
garantidores da sustentabilidade do modelo de 
negócio no futuro.

Além de mitigar riscos e gerar valor em longo 
prazo, com os princípios do ESG é possível 
alinhar as estratégias corporativas, melhorar a 
governança e ampliar a comunicação com os 
stakeholders.

Compromisso
com o ESG

• Bem-estar do colaborador

Atender e superar a todos os padrões e

leis trabalhistas vigentes no ambiente em

que opera, o que inclui respeitar os direitos

humanos, oferecer salários competitivos e

implementar práticas de contratação não

discriminatórias.

• Saúde e segurança

Meta de zero incidentes de alto risco dentro das

empresas, implementando princípios de saúde e

segurança consistentes em toda a organização.

• Gestão ambiental

Buscar pela minimização do impacto ambiental

das operações pelo uso eficiente de recursos.

• Mudanças Climáticas

Integrar o combate às mudanças climáticas

como tema estratégico na companhia, através

da oferta de uma matriz energética renovável

diversificada e eficiente operacionalmente.

Princípios ESG adotados 
pela companhia

Bem-estar e segurança dos 
colaboradores

Mitigação do impacto das operações 
sobre o meio ambiente

• Engajamento comunitário

Promover engajamento com a comunidade para

garantir um diálogo aberto e a consideração

da segurança e do bem-estar das pessoas nas

tomadas de decisão.

• Desenvolvimento Regional

Fomentar a economia local com a utilização

e desenvolvimento de fornecedores locais,

priorizando sempre a utilização de mão-de-obra

da região na qual a Companhia está inserida.

Atuação nas comunidades

• Governança, ética e justiça

Operar com padrões éticos elevados, realizando

atividades comerciais em conformidade com

as exigências legais e regulatórias, além de

atendimento a código de conduta ética nos

negócios.

• Transparência

Estar acessível aos investidores e stakeholders,

atendendo a solicitações de informação em

tempo hábil.

Negócios seguindo os padrões 
éticos, legais e regulatórios mais 
elevados




