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POLÍTICA CONTRA CORRUPÇÃO E FRAUDE 
 
A Enerside Energy S.A. (“Enerside”) é uma sociedade comprometida não só com a melhoria 
contínua de seus processos internos, mas também com os impactos sociais e ambientais por ela 
gerados em todos os âmbitos e locais em que tem atividade, presença e/ou influência.  
 
A Enerside é uma sociedade cuja principal atividade econômica é desenvolver, construir e operar 
projetos de geração elétrica renovável, sobretudo na América do Sul e Central, no Caribe e na 
Espanha. A operação é realizada diretamente pela Enerside ou por qualquer sociedade por ela 
controlada nas várias formas societárias legalmente vigentes (“Grupo Enerside”). No 
desenvolvimento de sua atividade, o Grupo Enerside estabelece relacionamento com seus 
próprios trabalhadores, comunidades locais, fornecedores, clientes, parceiros comerciais e o 
restante dos grupos de interesse. Como consequência de sua atividade empresarial e seus 
projetos, gera um impacto no entorno, tanto social, como econômico e ambiental. Um dos 
objetivos das políticas corporativas é melhorar esses impactos. 
 
As Políticas Corporativas contêm as pautas de boas práticas que regem a atividade da Enerside e 
das sociedades integradas no Grupo Enerside. 
 
Nesse sentido, é atribuição do Conselho de Administração da Enerside elaborar, avaliar e revisar 
com caráter permanente a governança corporativa, além de, especificamente, aprovar e atualizar 
as Políticas Corporativas. 
 
No exercício destas responsabilidades, o Conselho de Administração aprova esta Política Contra 
Corrupção e Fraude (a “Política”), que foi elaborada em conformidade com os mais exigentes 
padrões internacionais.  
 
 
1. Finalidade  
 
O objetivo desta Política é projetar a vontade da Enerside de combater a corrupção e a fraude 
em todas as suas manifestações e em todas as suas atividades. 
 
Esta Política, juntamente com o Programa de Compliance e a Política de Prevenção ao Crime e 
Lavagem de Dinheiro, são estabelecidas como os mecanismos com os quais a Enerside expressa 
seu compromisso para com a vigilância permanente e, em caso de descumprimento, a sanção de 
atos ou condutas fraudulentas que incentivem corrupção em qualquer de suas manifestações. 
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2. Escopo de aplicação 
 
Esta Política é aplicável a todos os sócios, membros da direção e os profissionais da Enerside, 
subsidiárias, filiais e empresas participadas não incorporadas à Enerside sobre as quais o Grupo 
tenha controle efetivo. 
 
O Grupo dispõe de um modelo de governança centralizado que, em conjunto com a Unidade de 
Compliance, assegura a implementação e monitoramento dos princípios de atuação contidos 
nesta Política.  
 
Nas empresas coligadas em que a Enerside não detenha posição dominante, a Enerside 
promoverá, através dos seus representantes nos seus órgãos de administração, o alinhamento 
das suas políticas com as da Enerside. 
 
 
3. Princípios básicos de atuação 
 
Os princípios básicos de atuação são detalhados abaixo: 
 

a) A Enerside não tolera, permite ou se envolve em qualquer tipo de corrupção no exercício 
da sua atividade empresarial, nem no setor público nem no setor privado. 

b) A Enerside promove uma cultura preventiva baseada no princípio de “tolerância zero” em 
relação à corrupção empresarial em todas as suas formas, bem como à prática de outros 
atos ilícitos. Para isso, promove a aplicação dos princípios de ética e comportamento a 
todos os seus profissionais da Enerside, independentemente do seu nível hierárquico e 
do país em que trabalham. 
O princípio de “tolerância zero” tem caráter absoluto quanto à potencial obtenção, para o 
Grupo ou para seus profissionais, de qualquer tipo de benefício, econômico ou outro, 
quando se baseie em negócio ou transação contrária aos princípios éticos estabelecidos 
na legislação vigente, no Programa de Compliance ou no Código de Ética 

c) As relações entre os profissionais da Enerside e qualquer administração pública ou 
funcionário público, bem como partidos políticos e entidades afins serão regidas pelos 
princípios da cooperação, transparência e honestidade. 

d) A Enerside promove um ambiente de transparência, mantendo os canais internos 
adequados para favorecer a comunicação, que permitem aos profissionais da Enerside, 
fornecedores e acionistas da Enerside comunicar comportamentos que possam implicar 
uma violação da legislação ou regulamentos internos vigentes. 

e) A Enerside compromete-se a não adotar qualquer forma de retaliação, direta ou indireta, 
contra pessoas que denunciem a prática de qualquer conduta irregular ou qualquer ato 
contrário à legislação em vigor ou ao regulamento interno da Enerside; 

f) O comportamento ético e responsável é um valor central da Enerside. Portanto, seus 
fornecedores devem cumprir as políticas, normas e procedimentos da Enerside 
relacionados à prevenção da corrupção, em todas as suas manifestações. 

 
 
4. Controle e avaliação  
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O controle da aplicação desta Política cabe ao Comitê de Compliance. 
 
Para o efeito, o Comitê de Compliance gozará dos poderes de iniciativa e controle necessários 
para acompanhar o funcionamento, eficácia e cumprimento desta Política, garantindo a cada 
momento a adaptação do programa contra corrupção e fraude às necessidades e circunstâncias 
da Enerside a cada momento.  
 
A avaliação da aplicação desta Política cabe ao Comitê de Compliance que, pelo menos uma vez 
por ano, avaliará o cumprimento e eficácia desta Política. 
 
 
5. Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Enerside Energy S.A. em 29 de julho 
de 2022. 
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