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1. QUEM SOMOS
A Hidro-Ambiental é uma empresa Brasileira, atuando no mercado desde 2003, sediada no município de Leme,
interior do Estado de São Paulo.
Seu principal objetivo é fornecer Soluções, Sistemas e Equipamentos para proteção do meio ambiente, atendendo
os mercados sucroenergético, mineração e industrial.
A crescente preocupação com o meio ambiente focada na escassez e degradação dos recursos hídricos no
mundo e no Brasil levou a Hidro-Ambiental a especializar-se em duas atividades principais:
• Sistemas de Proteção e Controle Hidráulico de Adutoras, Reservatórios e Unidades de Bombeamento;
• Sistemas e Equipamentos de Filtração para Água e Eﬂuentes.
A Hidro-Ambiental desenvolveu ao longo do tempo parcerias tecnológicas e comerciais com empresas nacionais
e internacionais, assim como uma capacidade interna de produção que permite oferecer uma linha de produtos e
equipamentos com agilidade e ﬂexibilidade.
Com a preocupação constante em garantir assistência técnica permanente, a Hidro-Ambiental conta com
recursos técnicos, materiais e logísticos.
A Hidro-Ambiental acredita na excelência baseada em três pilares: Engenharia, Fornecimento de produtos
de qualidade e Apoio técnico pós-venda. Tudo isso pautado por um extenso acervo técnico, conquistado a partir de
inúmeros projetos de sucesso.
Sempre sob a bandeira “Renovar. Inovar. Sustentar – Transformar”, a Hidro-Ambiental buscou as melhores
marcas e os melhores proﬁssionais para oferecer conﬁabilidade e soluções de primeira linha para o Mercado.

2. OBJETIVOS DA JORNADA
Nosso comitê surgiu em função da urgência climática, com o intuito de evitar o esgotamento dos recursos
naturais, buscando se tornar uma referência positiva em nossa sociedade.
Enxergar as questões ESG como um caminho sem volta, uma vez que o consumidor não aceitará mais empresas,
produtos ou serviços que estejam no caminho contrário.
Como empresa, temos uma ambição e comprometimento incondicional com o desenvolvimento responsável e
sustentável de nosso negócio, procurando implantar práticas ESG dentro da organização.

O QUE É SUSTENTABILIDADE
• Evitar o esgotamento dos recursos naturais a fim de manter o balanço do ecosssistema.
• Está baseado no equilíbrio do TBL (Triple Bottom Line):

AMBIENTAL - SOCIAL - ECONÔMICO
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3. FUNDAMENTOS ESG NA HIDRO-AMBIENTAL
Adotamos como fundamentos ESG os seguintes princípios:
3.1 - Avaliamos riscos ESG de acordo com os princípios da relevância e da proporcionalidade, sempre considerando
a legislação aplicável e as melhores práticas de ESG disponíveis no mercado.
3.2 - Gerar bem-estar e riqueza para todos os stakeholders, enquanto se maximiza o retorno ao acionista.
3.3 - Promovemos consciência ESG entre colaboradores e fornecedores, para garantir que os riscos associados às
nossas atividades e às nossas operações sejam adequadamente identificados, avaliados, mitigados e/ou compensados.
3.4 - Administramos e reduzimos impactos sociais e ambientais adversos resultantes de nossas operações e
atividades.
3.5 - Adotamos, protegemos e respeitamos todos direitos concernentes à dignidade e ao convívio social nas
atividades da empresa e em todas as relações com as partes interessadas, incluindo nossos colaboradores, parceiros,
clientes, autoridades e sociedade.
3.6 - Comunicamos todas as informações ESG relevantes à nossa filosofia e nos colocamos à disposição para
tratar de forma transparente com as partes interessadas.
3.7 - Enquanto empresa, realizaremos periodicamente doações para colaborar com as boas atitudes de
instituições que promovam o desenvolvimento e igualdade social, impactando positivamente inclusive diversas ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU) por meio das doações a trabalhos filantrópicos.

4. PLANO DE AÇÕES ESG A SEREM REALIZADAS
4.1 - Ambiental
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Além de nossa preocupação de fornecer produtos que impactam positivamente o meio ambiente, ajudando
nossos clientes em suas jornadas ESG, planejamos ao longo dos próximos anos atingir as seguintes propostas:
• Iniciar e ampliar a compra de pallets reciclados e madeiras certificadas.
• Implantação de tanques de armazenamento para captação de água de chuva.
• Aquisição de Telhas Transparentes para diminuição de energia elétrica nos galpões de trabalho.
• Aquisição de Painéis Solares para geração de energia fotovoltaica.
• Sensibilização dos colaboradores para uso consciente de energia e água nas dependências da empresa.
• Contribuir com projeto de recuperação de Mata Ciliar dentre os projetos da cidade e/ou região.
• Incentivar a coleta seletiva de resíduos sólidos e orgânicos, visando seu reaproveitamento e a adequada 		
destinação, conscientizando os colaboradores.

4.2 - Social
Auxiliar às principais entidades sociais da cidade, em destaque:
• Lar São Francisco
• Apae Leme
• GACC
• Casa da Criança de Leme
• APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social
4.3 - Governança
Sem uma boa governança não é possível estruturar um modelo verdadeiramente sustentável. A Hidro-Ambiental
se propõe:
• Utilizar corretamente os dados armazenados na empresa, protegendo as informações dos colaboradores,
fornecedores, clientes e terceiros.
• Aplicar treinamentos dos seus colaboradores para o exercício de suas funções
• Visar o Lucro sustentável
• Implantar políticas internas de participações de lucros
• Manter e dar continuidade a estudos em outros benefícios que possam criar melhorias de Governança na
empresa

5. TRANSPARÊNCIA
Feedback e transparência são parte essencial de nosso compromisso ESG. Relataremos periodicamente nossos
progressos e realizações com relação à implantação dos princípios e objetivos apresentados nesta Jornada, através da
divulgação dos índices ESG da Hidro-Ambiental.
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6. COMPROMISSO
A Hidro-Ambiental se compromete a:
• Alinhar os princípios ESG a nossa rotina, estabelecendo os valores e condutas em nossos projetos
• Incorporar os princípios ESG de modo a garantir que as melhores práticas de governança e risco
socioambiental sejam levadas em consideração em nossos processos de gestão e de tomada de decisão.
• Implantar processos de controle ESG específicos para as áreas que apresentam riscos potenciais
associados.
• Conscientizar todos os colaboradores de sua responsabilidade em relação à esta Jornada, garantindo o
entendimento e gerenciamento dos riscos e oportunidades ESG que afetam nossos negócios e operações,
por intermédio de cursos e criação de uma cultura ESG dentro da empresa.
• Buscar junto aos parceiros e fornecedores comerciais melhores práticas e princípios ESG, privilegiando
os parceiros e fornecedores que mais se enquadrem nas práticas ESG da Hidro-Ambiental.
• Divulgar informações que sejam necessárias para demonstrarmos nossas melhores práticas ESG ao
mercado.
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Deﬁnição de Diretoria e Conselheiros
Criação da Jornada Hidro-Ambiental ESG
Apresentação da Jornada aos colaboradores da Hidro-Ambiental
Incentivar a coleta seletiva de resíduos sólidos e orgânicos
Sensibilização dos colaboradores para uso consciente de energia e água
Aquisição de Telhas Transparentes
Divulgação da Jornada para os stakeholders (sites, artigos)
Aquisição de Painéis Solares para geração de energia fotovoltaica
Ajuda as Entidades Sociais da cidade de Leme
Apresentação do Balanço ESG
Substituição parcial de pallets de madeira por reciclados
Implantação de tanques de armazenamento para captação de água de chuva
Contribuir com projeto de recuperação de Mata Ciliar

7

Rua Aparecida Tufanin Anitelli, 99 - Distrito Industrial - Leme/SP - BRASIL - CEP 13612-393
Fone: +55 (19) 3572 9999 / FAX: +55 (19) 3572 9990
hidro@hidroambiental.com.br / www.hidroambiental.com.br

