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POLÍTICA DE COMPRAS E FORNECEDORES 
 
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. 
 
De acordo com o anterior e considerando a vontade da Enerside de cumprir a legislação vigente, 
com as melhores práticas internacionais, a responsabilidade social e o correto comportamento 
profissional corporativo, o Conselho de Administração aprovou a presente Política de Compras e 
Fornecedores (a “Política"). 
 
1. Finalidade 
 
O objetivo desta Política é desenvolver e aplicar integral e rigorosamente os princípios, valores e 
obrigações descritos no Código de Ética da Empresa, que inclui os critérios de atuação que devem 
reger as relações que a Enerside estabelece com os seus fornecedores. 
 
Tratando-se a atividade de compras de uma das funções importantes da empresa, devido ao seu 
elevado impacto econômico, ambiental e social, considera-se que esta Política é essencial para 
manter a consistência e eficácia dos princípios de atuação da Enerside. 
 
 
2. Escopo de aplicação 
 
Esta Política é aplicável a todos os membros da equipe de administração e profissionais da 
Enerside, subsidiárias, filiais e empresas participadas não incorporadas à Enerside sobre as quais 
a Enerside tenha controle efetivo. 
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Nas empresas participadas 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 
 
A Enerside estabelece os seguintes princípios básicos de atuação para que a atividade profissional 
de compras seja realizada de forma correta, de acordo com os critérios e finalidades dos interesses 
sociais: 
 

a) Em todas as áreas e níveis de atuação, será necessário cumprir rigorosamente a legislação 
e normativas vigentes. 

b) As relações da Enerside com os seus fornecedores devem basear-se, a todo o momento, 
nos critérios de integridade, confidencialidade, honestidade e transparência. Além disso, 
as pessoas que exercem funções de compras e suprimentos devem agir de acordo com as 
disposições do Código de Ética.  

c) A atuação junto aos fornecedores deve ser orientada para o longo prazo, garantindo o 
cumprimento dos compromissos assumidos pelos contratantes e permitindo a 
rastreabilidade do processo de compra. 

d) No momento da avaliação serão considerados fornecedores com função social e/ou com 
maior proximidade geográfica com as atividades da Enerside. 

e) Para a seleção de fornecedores, serão aplicados critérios de concorrência, objetividade, 
profissionalismo, transparência, sustentabilidade e igualdade de oportunidades.  

f) Os fornecedores terão que cumprir a Política Anticorrupção estabelecida pela Enerside, 
evitando qualquer prática de corrupção, extorsão ou desfalque.  

g) Os processos de COMPRAS têm de assegurar o melhor preço de mercado, a qualidade do 
serviço, nas melhores condições e com o mínimo impacto ambiental, preservando a saúde 
e segurança dos trabalhadores e garantindo o cumprimento da Política de Saúde e 
Segurança da Enerside.  

h) A organização mantém um compromisso permanente com o meio ambiente em cada um 
de seus processos de negócios de acordo com sua Política Ambiental. 

i) A contratação de bens, produtos e serviços será sempre ajustada aos critérios de 
necessidade, adequação e contenção de custos. 

j) As condições gerais dos contratos devem incluir claramente o compromisso dos 
fornecedores em respeitar e agir de acordo com os princípios orientadores dos direitos 
humanos das Nações Unidas, o Código de Ética estabelecido pela Enerside, sua Política 
Ambiental e Política de Saúde e Segurança. Por fim, não será aceita a inclusão de cláusulas 
abusivas ou contrárias à boa-fé.  

k) A Enerside garante o cumprimento do Regulamento Europeu de Proteção de Dados 
(RGPD) 2016/679 e da Lei Orgânica 3/2018 de Proteção de Dados Pessoais e garantia de 
direitos digitais, bem como o restante dos regulamentos aplicáveis sobre o assunto em 
cada jurisdição em que esteja presente.  
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4. Gestão responsável  
 
Para oferecer a mais alta qualidade aos nossos clientes, é essencial ter um cadastro de 
fornecedores sólido e confiável, o que nos permite alcançar um alto nível de desempenho 
empresarial. Por esta razão, a Enerside tem como princípios básicos a concorrência, transparência, 
igualdade e não discriminação, confidencialidade, “melhor relação custo-benefício”, tolerância 
zero à corrupção e o compromisso de estabelecer um quadro de colaboração e confiança com os 
fornecedores de bens e serviços.  
 
Nessa linha, o relacionamento com os fornecedores deve ser realizado com base no fato de serem 
parceiros de negócios da organização e, portanto, o tratamento deve ser entre iguais e dentro do 
marco legal vigente. Paralelamente, a organização privilegia as relações com fornecedores que 
incorporem na sua atividade:  
 

a) Critérios de qualidade, sustentabilidade e conformidade regulatória. 
b) Capacidade técnica, organizacional e de controle de risco suficiente. 
c) Uma correta diligência na sua atividade no que tange à proteção de dados pessoais. 
d) A ausência de incidentes relevantes que possam afetar sua reputação profissional ou 

comercial. 
e) O incentivo a comprar de fornecedores locais para promover o desenvolvimento do 

tecido empresarial e a criação de emprego nas localidades do meio com que se relaciona.  
f) Um sistema de gerenciamento de conformidade regulatória.  
g) Diligência na sua atividade relativamente aos riscos trabalhistas, cumprindo a Política de 

Saúde e Segurança da Enerside. 
h) Firme compromisso com o meio ambiente e compras responsáveis, buscando uma gestão 

que minimize o impacto de suas operações no meio ambiente e preserve os recursos 
naturais. 

i) Acompanhamento do desempenho ambiental dos principais fornecedores 
 
Nesta Política de Compras, a Enerside inclui os procedimentos de seleção de fornecedores e 
realização de compras, buscando evitar conflitos de interesse e obter benefício mútuo, 
fortalecendo sua ideologia de permanecer uma empresa responsável e sustentável. 
 
5. Compromisso 
 
Para cumprir os objetivos definidos, a Enerside compromete-se a: 
 

a) Realizar uma pré-seleção de fornecedores antes da contratação, levando em consideração 
critérios de qualidade, ambientais e de conformidade regulatória. 

b) Selecionar fornecedores com procedimentos claros, objetivos e com igualdade de 
oportunidades, evitando favorecimentos que prejudiquem a livre concorrência. 

c) Não ser influenciada por relações pessoais ou pelo interesse dos colaboradores na 
adjudicação ou contratação de um serviço. Nenhum colaborador da Enerside obterá 
qualquer benefício com a adjudicação de um contrato, proibindo a aceitação de qualquer 
objeto ou incentivo que possa influenciar os critérios objetivos de contratação. 
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d) Selecionar os fornecedores com condições que permitam, através de contrato, o 
cumprimento pontual dos objetivos previamente estabelecidos, garantindo as condições 
de venda em tempo e forma. 

e) Cumprir o prazo e forma de pagamento estipulado no contrato. 
f) Valorizar os fornecedores comprometidos em cumprir a legislação vigente, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, as convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, os princípios do Pacto Global das Nações Unidas e a proteção 
ao meio ambiente. 

g) Conhecer as expectativas e necessidades do cliente para oferecer a mais alta qualidade 
em seus processos e seu serviço final. 

h) Oferecer uma comunicação adequada que favoreça a gestão, a tomada de decisões e o 
relacionamento comercial, promovendo rentabilidade para ambas as partes. 

i) Estabelecer mecanismos de melhoria contínua e avaliação que auxiliem na prevenção de 
riscos, como a avaliação de fornecedores. 

 
Por outro lado, a Enerside espera que seus fornecedores: 
 

a) Comprometam-se com os objetivos estipulados no contrato, cumprindo os compromissos 
acordados em tempo hábil. 

b) Atendam aos mais altos padrões de qualidade em todos os produtos e serviços fornecidos, 
estando estes isentos de defeitos. 

c) Cumpram a Política Anticorrupção e Fraude da Enerside e os acordos contratuais, 
afastando-se de qualquer prática de corrupção, extorsão ou desfalque.  

d) Ofereçam a seus colaboradores um ambiente de trabalho seguro, protegendo seus 
direitos humanos e tratando-os com dignidade e respeito, sem incorrer em práticas 
discriminatórias, trabalho forçado ou contratação de crianças, adotando os compromissos 
estabelecidos nas leis locais e estaduais, bem como na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, nas convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho e nos 
princípios do Pacto Global das Nações Unidas. 

e) Respeitem o meio ambiente, estabelecendo meios para evitar vazamentos e emissões 
acidentais, além de utilizar os recursos naturais de forma responsável e econômica, 
reduzindo o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa. 

f) Implementem um modelo de organização e gestão de Cumprimento Normativo, seguindo 
as diretrizes determinadas no parágrafo quinto do artigo 31 bis do Código Penal para 
estabelecer as medidas adequadas para a prevenção de crimes (incluindo, entre outros, 
fraudes e golpes, insolvência punível, suborno, tráfico de influências, crimes contra a 
propriedade intelectual e industrial, o mercado, os consumidores e a corrupção nas 
empresas...). 

g) Conheçam e aceitem as Políticas de Qualidade e Ambiental, disponibilizadas a todos os 
interessados no site da Enerside, bem como o seu Código de Ética, que descreve a missão 
e visão da nossa organização e os valores que devem reger a atividade diária de diretores 
e funcionários. 
 

 

 
De acordo com a base estabelecida, o fornecedor compromete-se a resolver com a maior 
brevidade possível qualquer bem e serviço fornecido que não esteja de acordo com o 
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supramencionado. Para verificar se esses requisitos são atendidos, a Enerside avaliará 
periodicamente seus fornecedores, reservando-se o direito de realizar auditorias e inspeções para 
garantir o cumprimento desta política, das normas legais e das cláusulas do contrato. 
 
Caso os princípios supramencionados não forem cumpridos, a Enerside buscará soluções para 
remediar a situação. Caso não seja alcançado um acordo satisfatório, serão aplicadas as sanções 
consideradas cabíveis, podendo o contrato com o fornecedor ser rescindido. 
 
A Enerside estará aberta a qualquer proposta que envolva a melhoria contínua em seu 
relacionamento com os fornecedores, entendendo que isso é um benefício para ambas as partes. 
 
6. Meio ambiente 
 
A Enerside está firmemente comprometida com a preservação do meio ambiente em todas as 
suas atividades, estabelecendo a gestão ambiental sustentável, a promoção de uma economia de 
baixo carbono e a conservação dos ecossistemas como objetivos fundamentais das Políticas da 
empresa. Nesse sentido, para além das ferramentas estratégicas e de gestão necessárias, a 
Enerside dispõe de uma Política Ambiental que lhe permite cumprir este compromisso.  
 

7. Saúde e Segurança 
A Enerside está firmemente comprometida com a saúde e segurança ocupacional no desempenho 
da sua atividade. Nesse sentido, para além das ferramentas estratégicas e de gestão necessárias, 
a Enerside dispõe de uma Política de Saúde e Segurança que lhe permite cumprir este 
compromisso. 
 

8. Procedimentos  
A Política de Compras é complementada/reforçada pelo que está definido nos seguintes 
Procedimentos, que contemplam na íntegra todas as atividades incluídas no processo: 
 

a) Procedimento de Homologação e Avaliação de Fornecedores, que descreverá o processo 
a ser seguido e qual documentação será necessária para homologar qualquer fornecedor, 
além de indicar como este será avaliado periodicamente.  

b) Procedimento de Compras, que compreenderá todo o processo a seguir para realizar 
qualquer compra, em função de sua tipologia. Este procedimento incluirá:  

 
o Como fazer a seleção de Fornecedores para solicitar uma oferta. 
o Como fazer pedidos de ofertas.  
o Qual será o fluxo de aprovação para a validação dos pedidos de compra e validação 

das adjudicações finais.  
o Qual será o processo de compra de insumos e de controle e gestão de estoque no 

almoxarifado. 
o Qual será o processo de pedido, faturamento e pagamento.  

 

 

9. Controle e avaliação  
 
O controle da aplicação desta Política cabe ao Departamento Técnico. 
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Da mesma forma, a Enerside, por meio de seu Comitê de Qualidade, Comitê de Sustentabilidade 
e dos Órgãos de Gestão, procede à revisão periódica do sistema de gestão, identificando áreas 
de melhoria, além de definir e implementar um plano de ação para cumprir os Objetivos 
Ambientais e de Saúde e Segurança. 
 
A avaliação da aplicação desta Política cabe ao Departamento Técnico que, pelo menos uma vez 
por ano, avaliará o cumprimento e eficácia desta Política. 
 
 
10. Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Enerside Energy S.A. em 29 de julho 
de 2022. 
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 de Administração de Administração 
   
 
 


