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1. Objetivo
Orientar o estabelecimento de estratégias e programas de gestão ambiental da GOL
Linhas Aéreas S.A.

2. Alcance
Todas as áreas da Companhia, em todos os países em que opera. E deve ser respeitada
pelos colaboradores, parceiros e terceiros que atuam em nome da GOL.

3. Definições e Abreviaturas
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
IATA (International Air Transport
Transporte Aéreo.

Association):

Associação Internacional de

IEnvA (IATA Environmental Assessment): Avaliação Ambiental da IATA.
ISO (International Organization for Standardization): Organização Internacional
para Padronização.
NBR: Norma Regulamentadora Brasileira.

4. Autoridades e Responsabilidades
4.1 Presidência e Vice-Presidência








Revisar e aprovar a Política Ambiental, no máximo a cada dois anos;
Alinhar os objetivos estratégicos de negócios às questões da responsabilidade
socioambiental, gerando confiança para nossos clientes, colaboradores e
investidores;
Garantir que a política e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e relevantes
para a organização e a direção estratégica da organização;
Aprovar recursos necessários para garantir o cumprimento da Política Ambiental;
Comunicar a importância da Política Ambiental;
Apoiar os colaboradores e as lideranças para demonstrar as qualidades acima.
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4.2 Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade






Revisar e endossar e a Política Ambiental, no máximo a cada dois anos,
assegurando que esta política e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e
compatíveis com o direcionamento estratégico da Companhia;
Alinhar os objetivos estratégicos de negócios às questões da responsabilidade
socioambiental, gerando confiança para nossos clientes, colaboradores e
investidores;
Alocar recursos necessários para garantir o cumprimento da Política Ambiental.

4.3 Diretores, Gerentes, Lideranças



Assegurar os recursos necessários para a gestão ambiental, de forma que esta
Política Ambiental seja cumprida;
Prestar contas em relação ao cumprimento desta Política Ambiental em suas
áreas.

4.4 Todos os colaboradores


Executar todas as atividades, produtos e serviços, conforme esta Política por
todos os níveis de gestão e níveis da organização.

5. Referências
PO-DZ1900-001 – Documentos Corporativos
PR-DI4002-001 – Manual do Sistema de Gestão Ambiental GOL
PO-DI4002-003 – Política de Sustentabilidade
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 14.001: Sistemas da
gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro.
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA). IATA Environmental Assessment
Standards Manual (IESM).

6. Considerações Gerais
Todas as iniciativas oriundas deste documento devem estar alinhadas e sustentar os
valores da empresa: Segurança, Baixo Custo, Time de Águias, Inteligência e Servir.
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Esta Política será divulgada para toda a GOL, seus parceiros e Clientes, estabelecendo
as diretrizes ambientais a serem adotadas para todas as atividades, produtos e
serviços, em todos os níveis da organização.
O Time Dirigente deve estar plenamente comprometido com a gestão ambiental,
liderar pelo exemplo e prover os recursos necessários para a implantação desta Política
e da cultura ambiental;
Colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e pessoas que atuam em nome
da GOL devem ser orientados para entender suas responsabilidades para o
cumprimento desta Política, do Manual do Sistema de Gestão Ambiental e dos Planos
de Gestão Ambiental, através da adequação de seus processos aos princípios e
objetivos desta Política, inserindo em suas atividades instrumentos de gestão
ambiental.

6.1 Princípios
Princípios da Política Ambiental GOL, a serem adotados para todas as atividades,
produtos e serviços, em todos os níveis da organização:
•

Compromisso de cumprir com todos os requisitos legais, bem como todas as
outras obrigações ambientais assumidas pela GOL;

•

Adotar práticas de gestão ambiental para prevenir, controlar e minimizar os
riscos e impactos adversos de seu negócio ao meio ambiente, sociedade e a
biodiversidade;

•

Promover a melhoria contínua da gestão ambiental com soluções inteligentes,
inovação e tecnologias, viáveis técnica e economicamente, reduzindo a poluição e
desperdícios;

•

Melhorar continuamente a eficiência de suas emissões de gases do efeito estufa,
oferecendo soluções de compensação das emissões e atuando ativamente no
fomento para o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis de baixa emissão.

•

Tolerância zero ao tráfico de vida selvagem e ao transporte de troféus de caça.
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7. Registros
Recuperação

Registro
Política
Ambiental

Identificação Legibilidade Armazenamento Proteção
PO-DI4002001

MS Word
PDF

CEDOC

Tempo
de
Descarte
Indexação Acesso
retenção

CEDOC Por código Público

2 anos

N/A

8. Controle de Revisões
REVISÃO

Data

Páginas afetadas

00

22/10/2018

Todas

Descrição da Modificação

Emissão inicial.

1

Alteração do elaborador

3

Item 2 - Alteração do conteúdo.
Item 4.1 – Revisão e alteração das
responsabilidades de Presidência
e Vice-Presidência;

3e4
01

14/05/2020

5
6
Todas

Item 4.2 – Inclusão de
responsabilidades da Diretoria de
Relações Institucionais e
Sustentabilidade.
Item 6.1 – Alteração do termo
troféus para troféus de caça.
Inclusão do Anexo 1 - Princípios
da Política Ambiental GOL.
Alteração da logomarca.

9. Anexos
Anexo 1 - Princípios da Política Ambiental GOL
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Anexo 1 - Princípios da Política Ambiental GOL
Versão dos Princípios da Política Ambiental GOL para divulgação ostensiva, público
interno, externo e parceiros:

Princípios da Política Ambiental GOL, a serem adotados para todas as
atividades, produtos e serviços, em todos os níveis da organização:
•

Compromisso de cumprir com todos os requisitos legais, bem
como todas as outras obrigações ambientais assumidas pela GOL.

•

Adotar práticas de gestão ambiental para prevenir, controlar e
minimizar os riscos e impactos adversos de seu negócio ao meio
ambiente, sociedade e a biodiversidade;

•

Promover a melhoria contínua da gestão ambiental com soluções
inteligentes, inovação e tecnologias, viáveis técnica e
economicamente, reduzindo a poluição e desperdícios;

•

Melhorar continuamente a eficiência de suas emissões de gases
do efeito estufa, oferecendo soluções de compensação das
emissões e atuando ativamente no fomento para o
desenvolvimento de combustíveis sustentáveis de baixa emissão.

•

Tolerância zero ao tráfico de vida selvagem e ao transporte de
troféus de caça.
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