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1. OBJETIVO

Orientar a condução das questões ambientais do Ecossistema BeFly em consonância com
os princípios da sustentabilidade, atuando na gestão responsável dos aspectos ambientais
e na mitigação dos seus consequentes impactos identificados em cada unidade de negócio.

2. ABRANGÊNCIA

Todas as empresas do Ecossistema BeFly devem definir seus direcionamentos a partir das
orientações previstas na presente Política, considerando as necessidades específicas e os
aspectos e regulamentares a que estão sujeitos.

3. RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade de todos os colaboradores do Ecossistema BeFly, fornecedores e
demais pares, o cumprimento das orientações presentes nesta política visando a
responsabilidade ambiental.

3.1 Diretoria Executiva
Manter e fazer valer o compromisso com o meio ambiente, considerar o disposto nessa
Política nas decisões estratégicas do Ecossistema;
Aprovar diretrizes gerais/políticas e fomentar práticas que visem a proteção do meio
ambiente, alinhadas com a estratégia de desenvolvimento do Ecossistema, bem como
desencorajar práticas e comportamentos avessos;
Definir funções, responsabilidades e atribuições, delegando autoridade para facilitar a gestão
eficaz com as diretrizes de Sustentabilidade e Gestão Ambiental definidas.

3.2 A área de Sustentabilidade e Meio Ambiente

A área de Sustentabilidade e Meio Ambiente deve estabelecer, implementar e manter
procedimentos, em linguagem adequada e compreensível, que sensibilizem as pessoas que
trabalham sob seu controle em prol das causas relacionadas.
Prover conhecimento técnico que embase os direcionamentos estratégicos do Ecossistema
no que diz respeito ao Meio Ambiente, pautando-se em dados objetivos e nas melhores
práticas para suportar decisões, bem como influenciando áreas de interesse em busca da
proteção do meio ambiente;
Identificar, mensurar, monitorar, controlar, propor soluções e acompanhar fatores de risco
significativos/prevalentes que ameacem o meio ambiente;
Gerenciar, monitorar e reportar as principais iniciativas e resultados relacionados ao tema no
Ecossistema o que inclui a gestão dos recursos e afins;

3.3

Gestores

Zelar pela segurança de todas as pessoas que atuam sob sua gestão, promovendo todos os
esforços necessários para preservar a Sustentabilidade e Meio Ambiente;
Apoiar e zelar pelo cumprimento das diretrizes de Sustentabilidade e Meio Ambiente e com
os requisitos legais aplicáveis ao Ecossistema;
Assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro aos colaboradores respeitando o
Meio Ambiente;
Criar condições para, e incentivar o engajamento dos colaboradores com o programa de
sustentabilidade e gestão ambiental, e com as iniciativas de qualidade de vida e bem estar
proporcionados pelo Ecossistema.

3.4

Colaboradores e Terceiros

Seguir os padrões de Sustentabilidade e Gestão Ambiental nas atividades diárias do
Ecossistema BeFly;

4. DIRETRIZES

4.1 Princípios fundamentais

A BeFly é o maior ecossistema de negócios voltados ao turismo no Brasil e um de seus
alicerces é a paixão por cuidar das pessoas e do meio ambiente. Assim, está comprometida
e desenvolve iniciativas que visam à:
a. Assumir o sistema de gestão ambiental como expressão de grande importância
empresarial, através de um processo de melhoria contínua em busca de
excelência;
As diretrizes ambientais envolvem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumprir a legislação ambiental brasileira e demais requisitos aplicáveis às
atividades da BeFly;
Gerenciar os impactos ambientais decorrentes das atividades, processos e
produtos;
Prevenir a poluição ambiental decorrentes das atividades, processos e
produtos;
Promover a melhoria contínua;
Promover ações de redução do consumo dos recursos naturais;
Promover continuamente ações de conscientização ambiental de seus
colaboradores;
Empenhar-se para estabelecer com fornecedores relacionamento que
tenha a sustentabilidade como fator relevante;
Estabelecer a gestão das emissões de Gases do Efeito Estufa, buscando
reduzí-las e compensá-las nas atividades de prestação de serviço de
viagens.

b. A BeFly possui a responsabilidade de cuidar do meio ambiente dentro de sua
área de prestação de serviços de viagens.

5. ANEXO

Não há

6. REFERÊNCIAS
Não há

