Política Integrada de Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde
A missão da Enel X Brasil é desenvolver novas
tecnologias e soluções que definam novos modelos de
negócios e fluxos de receita, maximizando o valor do
cliente e a eficiência operacional tanto nos países
existentes como nos novos países. Adotando os
padrões mais apropriados de saúde, segurança e meio
ambiente respeitando as regulamentações aplicáveis,
visando minimizar os níveis de exposição ao risco.
De acordo com os princípios e diretrizes do Grupo Enel,
a Enel X Brasil considera a saúde, a segurança e a
integridade psicofísica das pessoas como seu bem mais
valioso, portanto, operando em um ambiente saudável,
de todos em suas funções;
Garantir a sustentabilidade do nosso negócio na
realização de atividades diárias com ações estruturadas
e mensuráveis e no desenvolvimento de novas
soluções, promovendo o envolvimento de clientes e das
partes interessadas garantindo o atendimento as suas
necessidades, a fim de gerar valor compartilhado para
as comunidades, futuras gerações e o Grupo;
Estabelecer, junto com empreiteiros e fornecedores, um
conjunto de abordagens empresariais baseadas em
princípios de economia circular, eficiência energética,
identificando questões internas e externas de partes
interessadas, cumprimento da legislação e outros
requisitos aplicáveis, prevenção da poluição para obter
benefícios ambientais e novas oportunidades
estratégicas de negócios inovadores;

seguro e sustentável para todas as pessoas envolvidas
ou impactadas por suas atividades, com um foco
importante nas necessidades das partes interessadas.
Ao executar sua missão, a Enel X Brasil está
totalmente comprometida em cumprir os seguintes
princípios:
Promover e reforçar uma cultura de saúde e segurança
em benefício de todos os envolvidos em nossos
negócios, com base no senso de responsabilidade pela
saúde e segurança de nós mesmos e dos outros com
quem interagimos, sensibilizando quanto aos riscos e
questionando as atitudes na preparação e realização
das atividades, a fim de assegurar o trabalho de alta
qualidade sem acidentes, interrompendo qualquer
Estabelecer um rigoroso processo para a identificação,
seleção e gerenciamento de empreiteiros e
fornecedores,
monitorando
regularmente
suas
atividades, a fim de assegurar os níveis de qualidade
desejados e alinhar seus padrões operacionais, de
saúde, segurança e ambientais aos do Grupo Enel.
Possibilitando um diálogo contínuo com empreiteiros e
fornecedores, com objetivo de obter melhorias e
benefícios recíprocos.
Prover uma constante atenção às comunidades e a
todos aqueles envolvidos nos nossos negócios, com um
foco especial nos nossos clientes, compartilhando uma
cultura de saúde, segurança e proteção ao meio
ambiente;
A presente política deve ser aplicada e difundida em
toda a organização. Considero essencial que todos os
nossos colegas da Enel X Brasil apoiem esses
princípios, contribuindo ativamente para alcançar os
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atividade que possa pôr em perigo a saúde e a
segurança das pessoas e das comunidades locais;
Promover e difundir uma cultura de inovação nos
processos, tecnologias, desenvolver atividades e
buscar novas soluções e oportunidades de negócios,
alavancando as atividades de pesquisa e parceiros
externos para melhoria contínua;
Alavancar a adoção de métodos de trabalho inspirados
em qualidade e eficiência, garantindo a sua
disseminação através da educação e de treinamento
efetivos que combinem aspectos técnicos e de
segurança com o objetivo de melhorar a consciência e
o senso de responsabilidade
objetivos estabelecidos. Portanto, será monitorado
periodicamente o compromisso, a eficácia e a
implementação desta, a fim de garantir sempre o
cumprimento pleno da missão do Grupo Enel.
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