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PO.18 ENVIRONMENTAL, 

SOCIAL & GOVERNANCE               
 

Área Responsável: Sustentabilidade & Responsabilidade Social 

 

Gerência: ESG 

 

Criação: 17/05/2017 

Última Revisão: 28/07/2021 

1. OBJETIVOS 

Esta política tem como objetivos compartilhar com todos os colaboradores 

e sociedade  as aspirações para cada um dos temas considerados estratégicos 

para os negócios e para a geração de valor aos públicos de relacionamento da 

Dexco, levando em conta aspectos ambientais, sociais e de governança, bem 

como estabelecer os compromissos com a conformidade legal e o 

desenvolvimento sustentável. 

2. ABRANGÊNCIA 

Esta Política se aplica a todas as áreas da Dexco, seus administradores e 

colaboradores. 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 

• PO.02 Política Ambiental 

• PO.03 Política de Governança Corporativa 

• PO.04 Política de Sistema de Controles Internos e Gestão de Riscos 

• PO.05 Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de 

Ato ou Fato Relevante  

• PO.07 Política de Transações com Partes Relacionadas 

• PO.09 Política de Saúde e Segurança doTrabalho 

• PO.11 Política de Compliance 

• PO.13 Política de Proteção da Livre Concorrência 

• PO.14 Política de Combate à Corrupção 

• PO.22 Política de Auditoria Interna 

• NO.05 Doações 

• NO.07 Engajamento com Partes Interessadas 

• NO.08 Combate à Exploração Sexual Infantil 

• NO.11 Investimento Social Privado  

• NO.13 Patrocínios com Utilização de Incentivo Fiscal 

• NO.52 – AD 95 Programa de Gestão de Fornecedores Dexco - GFD 

 

4. DEFINIÇÕES 

 

4.1 ESG: sigla que representa os aspectos Ambientais (Environmental) , 

Sociais (Social) e de Governança (Governance) representativos para a 

Dexco.  

4.2 Stakeholders: partes interessadas que interagem com a Companhia. Para a 

Dexco, destacam-se os colaboradores, clientes, consumidores, acionistas, 

investidores, fornecedores e comunidades. 

4.3 Influenciadores: para a Dexco, o público de influenciadores é composto 

por arquitetos, especificadores, marceneiros, assentadores, instaladores 
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hidráulicos, eletricistas e demais profissionais que possam apresentar 

correlações com os segmentos em que a Companhia atua. 

4.4 Soluções: produtos, serviços e modelos de negócios desenvolvidos 
pela Dexco, almejando entregar melhores experiências a clientes, 
consumidores e outras partes interessadas. 

4.5 Cocriar soluções: coletar insumos de influenciadores, clientes e 
consumidores por meio de projetos, eventos e pesquisas, de modo a 
estabelecer  requisitos  relevantes para incrementar e desenvolver 
novos produtos, serviços e modelos de negócio,  visando atender 
constantemente às demandas desses públicos. 

5. ESTRUTURA DA POLÍTICA ESG 

 

A estrutura desta Política resulta do cruzamento entre os temas 

organizacionais relevantes em termos Ambientais, Sociais e de Governança, com 

os interesses dos principais stakeholders da Companhia. Desse modo, este 

documento descreve o posicionamento da Dexco em seus processos, soluções e 

iniciativas, tanto na interação com públicos internos quanto externos. 

Periodicamente, a Dexco realiza uma análise de materialidade mais 

aprofundada, por meio da qual revisita os temas de elevada significância para a 

perenidade de seus negócios e para a criação de valor no longo prazo, também 

levando em conta as demandas das partes interessadas. A partir dessa avaliação, 

origina-se a Estratégia de Sustentabilidade da Dexco, bem como os compromissos 

dela derivados, cujas disposições encontram-se descritas em detalhes no Anexo 1 

– Estratégia de Sustentabilidade. 

Esta Política está também fundamentada por diretrizes e responsabilidades 

transversais em toda a Companhia, formalizadas por meio de uma série de Normas 

e Políticas, algumas das quais listadas nos itens 3 e 20. Esses documentos, 

referidos no corpo desta Política, apoiam, respaldam e detalham os itens abaixo 

descritos, e devem ser considerados parte integrante desta. 

6. PROPÓSITO 

 

A Política ESG e demais documentos relacionados estão alinhados ao 

Propósito “Soluções para Melhor Viver”. 

7. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A Dexco possui uma robusta estrutura de Governança Corporativa, descrita 

no Anexo 2 e norteada pela Política de Governança Corporativa. Os processos na 

Companhia são orientados por ética, transparência e legalidade, com base em 

conceitos estabelecidos nesta e em outras normas. Merecem destaque a Política 

de Compliance, Política de Sistema de Controles Internos e Gestão de Riscos, 

Política de Auditoria Interna, Política de Proteção da Livre Concorrência, Política 

de Combate à Corrupção e o Código de Conduta. Os itens abaixo resumem 

algumas das concepções estabelecidas nessas políticas: 

• Tomar decisões buscando a geração de valor para os públicos de 

relacionamento, em alinhamento com as legislações aplicáveis e com os 

princípios das normas e políticas internas; 

• Zelar e monitorar a adequada conformidade dos processos e condutas; 

• Atuar preventiva e corretivamente para manutenção da integridade dos 

processos e condutas. 

 

8. CULTURA 

A cultura organizacional da Dexco é representada pelo Jeito de Ser e de Fazer e 

seus direcionadores. É um importante elemento que baseia todas as práticas da 

organização, inclusive a Política ESG, e alicerça os comportamentos esperados dos 

colaboradores e administradores que conduzem, expandem e sustentam os negócios. 

A Dexco busca garantir esse alinhamento cultural em suas práticas de Gente e 

Gestão, ou seja, atração, desenvolvimento, engajamento e retenção de pessoas, 

buscando um ambiente de trabalho cada vez mais diverso, inclusivo, saudável e de 

resultados excepcionais.  

8.1 Colaboradores 

Entre os compromissos da Dexco perante os colaboradores, que refletem seus 

direitos e responsabilidades, destacam-se: 

• Priorizar a saúde e a segurança de todos os colaboradores, próprios e 

terceiros, investindo na melhoria contínua das condições de trabalho e na 

conscientização sobre o comportamento seguro, evitando acidentes e 

prevenindo doenças ocupacionais,  em alinhamento com a Política de Saúde 

e Segurança do Trabalho, fundamentada pelo Proteg. 

• Adotar comportamentos sobretudo humanizados e que prezem a qualidade 

das relações, respeitando os princípios e os direitos universais básicos 

estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), buscando 

um ambiente mais diverso e inclusivo, onde as diferentes características 

sejam respeitadas e valorizadas, cumprindo o Código Conduta da Dexco; 

• Promover um ambiente inovador e aberto para que os colaboradores 
possam propor soluções para os desafios atuais e futuros da Companhia, 
levando em conta critérios sociais e ambientais. 

 

9. PROCESSOS PRODUTIVOS E OPERAÇÕES 

Na Dexco, são prezadas a melhoria contínua, inovação e a eficiência em processos 

produtivos, ideais reafirmados por meio da Política Ambiental e do Plano de Manejo 

Florestal da Dexco. Merecem relevância os seguintes itens: 

• Usar de forma racional e sustentável os recursos naturais, matérias-primas 
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e insumos necessários aos processos de produção, adotando princípios 
que permitam redução, otimização e reuso dos recursos, bem como a 
gestão de resíduos de modo convergente aos conceitos de redução, 
reutilização e reciclagem; 

• Prevenir a poluição e riscos ambientais nas operações desde a produção 
à   distribuição de produtos, com soluções técnicas e inovadoras, 
mitigando impactos negativos; 

• Buscar a melhoria contínua do desempenho ambiental por meio da 
gestão, avaliação periódica de resultados, inovações e tecnologias; 

• Mapear e avaliar constantemente os riscos, vulnerabilidades e 
oportunidades do negócio frente às mudanças climáticas, atuar na 
mitigação de emissões de gases de efeito estufa e adotar mecanismos de 
adaptação frente aos seus impactos; 

• Ampliar a participação de energias de fontes renováveis na matriz 
energética da empresa, quando viável. 

• Proteger a biodiversidade, as nascentes, os cursos d´água, bem como 

conservar o solo e as bases genéticas florestais visando à manutenção 

e/ou melhoria dos serviços ecossistêmicos e valores ambientais. 

 

10. PRODUTOS, SERVIÇOS E MODELOS DE NEGÓCIO 

Referência na oferta de soluções competitivas e sustentáveis que aliam 

design, tecnologia, qualidade e  inovação, a Dexco procura: 

• Ampliar o desenvolvimento de soluções sustentáveis em produtos e 

serviços, tanto em termos de materiais quanto de funcionalidades, 

promovendo benefícios sociais e ambientais aos clientes e consumidores; 

• Buscar modelos de negócio que garantam a perenidade da empresa e 

geram valor para os públicos de relacionamento frente aos desafios 

sociais, ambientais e econômicos; 

• Implementar negócios, projetos e produtos que contribuam para o 

conforto e bem-estar, inclusive social e ambiental. 

 

11. CADEIA DE FORNECIMENTO 

A Companhia incentiva e valoriza a promoção de práticas responsáveis em 

sua cadeia de fornecimento e a transparência nos processos de concorrência, 

conforme Guia de Conduta do Fornecedor, e possui inclusive processos 

específicos que abrangem fornecedores estratégicos, conforme descrição do 

Programa de Gestão de Fornecedores Dexco - GFD. Na gestão de suprimentos, a 

Dexco procura: 

• Avaliar e monitorar os fornecedores nos aspectos econômicos, 
socioambientais e de ética e transparência, a fim de evitar e prevenir os 
impactos negativos na cadeia de valor, criando um  relacionamento 

sólido; 

• Manter mecanismos para avaliação e indução de melhorias em termos 
socioambientais na cadeia de fornecimento, incluindo temas relacionados 
à governança corporativa e gestão de mudanças climáticas; 

• Promover parcerias com fornecedores para a implementação de práticas 
que proporcionem inovação, melhoria contínua e redução dos impactos 
socioambientais abrangendo suas cadeias produtivas; 
 

12. CLIENTES, CONSUMIDORES E INFLUENCIADORES 

A Dexco atua junto a influenciadores e clientes e busca contínua aproximação 

com consumidores, visando atender demandas, coletar insumos e cocriar soluções: 

• Manter um diálogo permanente com clientes, consumidores e 
influenciadores para a promoção e o desenvolvimento de práticas 
sustentáveis; 

• Engajar clientes, consumidores e influenciadores para o desenvolvimento e 
apreciação de soluções confortáveis e  sustentáveis que tragam benefícios 
para a sociedade e o meio ambiente; 

• Engajar e capacitar influenciadores para desenvolvimento e perenidade dos 
negócios. 
 

13. RELAÇÕES SOCIAIS 

A atuação da Dexco diante da sociedade e comunidades onde há unidades da 

empresa é pautada pelo respeito e cordialidade, e fundamentada por estratégias e 

políticas relacionadas a Investimento Social Privado, Doações, Patrocínios com 

Utilização de Incentivo Fiscal e Combate à Exploração Sexual Infantil. Destacam-

se as seguintes diretrizes: 

• Garantir abertura para a promoção do diálogo e a colaboração com as 
comunidades do entorno das unidades, identificando continuamente  riscos de 
violação à legislação e aos direitos humanos, bem como oportunidades para 
reduzir impactos sociais e ambientais de nossas atividades e ampliar os 
impactos positivos; 

• Promover ações sociais que gerem desenvolvimento, inclusão socioeconômica 
e redução das desigualdades sociais por meio do Investimento Social Privado; 

• Contribuir com o combate à exploração sexual infantil, a erradicação do   
trabalho infantil e forçado e o respeito à inclusão. 
 

14. RELAÇÕES COM ACIONISTAS E INVESTIDORES 

A Dexco preserva os interesses de acionistas e investidores, além de prezar pelo 

relacionamento eficaz e recíproco, prestando contas de forma transparente e 

assertiva, respeitando e levando em conta critérios socioambientais para 

manutenção, expansão dos negócios e para geração de valor compartilhado. Alguns 
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dos documentos que orientam a atuação da Dexco nesse âmbito são a Política de 

Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a 

Política de Transação com Partes Relacionadas e a Política de Governança 

Coporativa. Nas  relações com acionistas e investidores, intenciona: 

• Contribuir e intermediar discussões entre os acionistas e investidores e a 

administração da Companhia, de modo a manter a atenção e o 

engajamento quanto às demandas e evoluções requisitados a partir dos 

diversos nichos de discussões; 

• Responder de forma concisa, rápida e objetiva os órgãos reguladores e 

entidades organizacionais; 

• Buscar o constante melhoramento nos formatos e metodologias de 

reportes, relatórios e informes, visando a manifestação de 

posicionamentos e resultados claros e resolutos; 

• Durante os processos de apuração de informações relevantes para 

atendimento às demandas de acionistas e investidores, conectar 

transversalmente as áreas especialistas e os profissionais da Companhia, 

de modo a aproximá-los às sistemáticas de prestação de contas e traduzir 

conceitos de forma objetiva; 

• Promover contínua integração entre os modelos de informes de cunho 

financeiro, e os resultados e impactos da Companhia com atributos 

ambientais, sociais e de governança. 

 

15. INOVAÇÃO E AMBIÇÃO DIGITAL 

Em constante e intenso processo de transformação digital e para um mindset 

de inovação, a Dexco atua em frentes envolvendo os ambientes interno e externo 

à empresa, acelerando parceiros através de programas de inovação aberta e, 

portanto, fomentando o empreendedorismo corporativo e social; desenvolvendo 

iniciativas de intraempreendedorismo, buscando desafiar o status quo dos 

negócios e fortalecendo internamente a cultura de inovação; e evoluindo em 

processos e ferramentas para aprimorar entregas de soluções. Entre os critérios 

prezados pela Dexco, destacam-se: 

• Desenvolver novos produtos e serviços nos mercados atuais, 

complementando o portfólio; 

• Desenvolver novos negócios, explorando novos mercados com novos 

produtos e serviços que sejam alavancados pelas competências internas;   

• Ampliar a Incorporaração de inovações e novas tecnologias ao portfólio; 

• Considerar o potencial de geração de impactos socioambientais positivos 

na seleção e ampliação de parcerias e iniciativas de inovação; 

• Proporcionar ambientes, ferramentas e mecanismos de incentivos que 

fomentem a mentalidade de inovação;  

• Buscar a digitalização em diversas dimensões como processos, 

relacionamento e experiências com consumidores, além de modelos de 

negócios, fortalecendo nossa cultura e pessoas.  

 

16. COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS 

Os canais de comunicação com partes interessadas disponibilizados pela 

Dexco estão listados nos procedimentos dos sistemas de gestão locais dos 

negócios e nos meios digitais, e viabilizam consultas e esclarecimentos sobre 

aspectos de sustentabilidade da empresa. É também um compromisso da 

compahia documentar e divulgar os escopos e resultados alcançados no 

atendimento aos compromissos socioambientais, assumidos voluntariamente, por 

meio de documentos públicos, informes e/ou relatos de sustentabilidade. 

A divulgação dos conteúdos desta Política ESG para o público interno ocorre 

ativamente por meio da divulgação da Estratégia de Sustentabilidade e também 

com disseminação das demais Políticas correlacionadas, com ênfase quanto à 

Política Ambiental, Política de Saúde e Segurança do Trabalho, Código de 

Conduta e o Jeito de Ser e de Fazer. 

A atuação da Dexco durante interação com stakeholders é orientada com base 

em uma Norma de Engajamento de Partes Interessadas.  

 

17. RESPONSABILIDADES 

A estratégia e o posicionamento ESG da Companhia são definidos pela 

administração, validados e aprovados pelo Conselho de Administração, 

devidamente                 assessorado pelo Comitê de Sustentabilidade. É de responsabilidade 

do Comitê Executivo a gestão, o acompanhamento da execução desta política, bem 

como a avaliação do desempenho socioambiental da empresa, mantendo o Comitê 

de Sustentabilidade envolvido e informado. 

A cada três anos, ou com prazo inferior, se houver necessidade, a Gerência 

de ESG deverá apresentar proposta de revisão desta política e submetê-la à análise 

do Comitê Executivo e, em seguida ao Comitê de Sustentabilidade, que a avalia, 

valida e recomenda à aprovação do Conselho de Administração. Os documentos de 

referência e anexos da Política ESG possuem frequências e necessidades de revisão 

indepedentes, e devem ser consideradas suas versões mais atualizadas para fins de 

associação a esta norma. 

 

18. SANÇÕES 

 

Descumprimentos às diretrizes desta Política estarão sujeitos à aplicação das 

medidas disciplinares e judiciais cabíveis. 

 

19. VIGÊNCIA 
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Esta Política passará a vigorar a partir de sua data de publicação, e deve ser 

revisada a cada 3 (três) anos. 

20. ANEXOS 

1. Estratégia de Sustentabilidade  

2. Estrutura de Governança 

3. Cultura: Jeito de Ser e de Fazer 

4. Código de Conduta 

5. Proteg 

6. Guia de Conduta do Fornecedor 
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