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INDICADORES GRI APLICÁVEIS: 
• 102-16: Valores, princípios, normas e códigos de comportamento. 

ODS APLICÁVEIS:  
• ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes. 

NORMAS INTERNAS VINCULADAS:  
• Código de Ética e Conduta Trinus Co. 
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1- INTRODUÇÃO 

A política ASG (Ambiental, Social e Governança) visa fortalecer o 
compromisso com o desenvolvimento sustentável1 em toda a cadeia e valor Trinus. No 
conceito e em sua prática, fala-se em união à harmonia, à tecnologia, à durabilidade, e 
ao prolongamento dos ciclos de vida, sendo este o foco ASG, portanto, essencial para 
a perenidade das relações e dos negócios. 

Tendo como norte os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o 
Global Reporting Iniciative (GRI) e o Principles for Responsible Investiment (PRI), a 
Trinus tem seu propósito e objetivo pensados de modo a harmonizar os processos, 
atividades desenvolvidas, negócios e relacionamentos firmados, integrando as práticas 
de sustentabilidade social, ambiental e de governança em toda a sua cadeia de valor.  

Nessa linha, essa política apresenta os princípios, compromissos, diretrizes 
e normas de desenvolvimento sustentável a serem aplicados para uma gestão focada 
em ASG, tema estratégico para o nosso negócio.  

 
2- ABRANGÊNCIA 

A presente Política se aplica a todas as áreas das empresas Trinus, 
compreendendo toda a sua cadeia de valor e partes interessadas: parceiros de negócio, 
fornecedores, clientes, dentre outros. 

 
3- PRINCÍPIOS ASG 

Com o propósito de transformar o mercado habitacional brasileiro, a Trinus 
compreende a importância do seu principal produto: o LAR para milhares de 
brasileiros. Portanto, a visão de sustentabilidade está fundamentada no entendimento 
do impacto que a sua atuação pode causar em toda a sociedade, tendo como foco, a 
promoção das melhores práticas e a adoção destas em todas as nossas relações e 

 
 

1 Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações- BRUNDTLAND, Gro Harlem. Nosso 

futuro comum: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2a. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991. 
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cadeia de valor. Desta maneira, para a Trinus, os princípios norteadores de 
sustentabilidade são: 
• Inclusão, Respeito e Equidade; 
• Compromisso com a Integridade, Ética e Transparência; 
• Desenvolvimento de uma jornada de sustentabilidade vinculada à rentabilidade; 
• Desenvolvimento social e proteção dos direitos humanos; 
• Identificação e análise de risco dos impactos socioambientais de nossas 

operações, e elaboração de planos de ação para mitigação destes impactos; 
• Capacitar e contribuir para a disseminação de práticas ASG em toda a cadeia de 

valor e para partes interessadas; 
• Promoção a gestão ecoeficiente de água, gases, energia e resíduos; 
• Incorporação de critérios ASG nas políticas, práticas e processos de tomada de 

decisões; 
• Foco na jornada do cliente de excelência; 
• Apoio e valorização das comunidades locais; 
• Incentivo e capacitação de fornecedores em práticas ASG; 
• Engajamento das partes interessadas. 

 
4- DIRETRIZES 

A partir do seu propósito, a Trinus estabeleceu algumas diretrizes relativas 
à temática, identificadas com maior potencial de geração de valor e mitigação de 
impactos negativos. 

 
4.1. Engajamento em sustentabilidade e melhoria contínua 
• Incorporar os ODS’s, os GRI’s, trazidos pela Agenda 2030 da ONU, no 

planejamento estratégico da Companhia e nos processos e procedimentos, 
sempre que possível; 

• Aplicar os Princípios de Investimento Responsável (PRI) nas análises e decisões 
de investimento; 

• Priorizar produtos que aliem a rentabilidade e à sustentabilidade; 
• Promover a capacitação e conscientização sobre sustentabilidade em toda a 

cadeia de valor e partes interessadas; 
• Utilizar mecanismos de escuta ativa para com as partes interessadas, 

promovendo a incorporação das melhorias e necessidades identificadas nos 
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processos e soluções, otimizando a experiência em toda a sua jornada, com o 
viés de sustentabilidade; 

• Promover e incentivar a inovação tecnológica, investimento em pesquisa e 
desenvolvimento e a concepção de novos projetos e soluções com a 
incorporação de práticas de sustentabilidade. 

 
4.2. Preservação Ambiental 
• Promover e incentivar o cumprimento às leis e regulamentos destinados à 

proteção ao meio ambiente de todas as partes interessadas na sua cadeia de 
valor;  

• Incentivar e priorizar a contratação de terceiros com boas práticas ambientais. 
 

4.3. Desenvolvimento Social 
• Proteger os direitos humanos, respeitando liberdades fundamentais, 

combatendo o trabalho análogo ao escravo e infantil e a exploração sexual de 
menores; 

• Proteger os direitos do trabalho, respeitando e valorizando a equidade de 
gênero e a diversidade em toda a cadeia de valor; 

• Impulsionar o atendimento legal e as boas práticas de saúde e segurança do 
trabalho buscando uma abordagem preventiva de riscos e melhoria contínua; 

• Impulsionar o desenvolvimento, a geração de emprego e renda, por meio 
priorização da contratação de mão de obra e fornecedores locais. 
 

4.4. Compromissos de Governança 
• Incentivar a conformidade da Companhia e de terceiros com o Código de 

Conduta, Políticas, Regimentos e Manuais da Trinus, bem como, legislações 
nacionais e internacionais aplicáveis; 

• Promover e agir de forma ética e transparentes com todas as partes interessadas 
e atuar no combate à toda e qualquer irregularidade identificada das relações 
com colaboradores, fornecedores ou outros terceiros envolvidos; 

• Capacitar e conscientizar as partes interessadas sobre boas práticas de 
governança e compliance. 
 

5- COMPROMISSOS 
5.1. Princípios de Investimento Responsável (PRI) 
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A TG Core Asset, Gestora de Recursos de Terceiros, investida pela Trinus Co., 
é signatária do PRI, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) na qual se 
compromete a integrar os temas de governança, ambiental e social nas decisões de 
investimento e propriedade de ativos, bem como, divulgar anualmente, os relatórios e 
evolução com relação ao tema. 
 

6- RESPONSABILIDADES 
Comprometida com a temática ASG, a Trinus propõe uma gestão transversal 

nas áreas de negócio, sendo o tema responsabilidade de todos no seu dia a dia, 
independente de sua área de atuação. A estrutura atual é: 
6.1. Comitê de Sustentabilidade. 
6.2. TrinusASG: área responsável por oferecer o suporte técnico às áreas de negócio 
e apresentar propostas de ação para a evolução da temática internamente. 
6.3. Áreas de Negócio: responsável por desenvolver atividades, processos e tomada 
de decisão de modo a cumprir as diretrizes e princípios desta Política e do 
Planejamento Estratégico. 

 
7- COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS 

A Trinus CO. mantém um plano de comunicação e treinamento periódico e 
constante para colaboradores e partes interessadas com intuito de divulgar e 
conscientizá-los a respeito das boas práticas ASG.  

A Trinus ASG é a responsável pela comunicação e treinamento desta 
política. 

Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos podem ser 
encaminhados aos e-mails: asg@trinusco.com.br; riscompliance@trinusco.com.br.  
 

8- AVALIAÇÃO E REVISÃO DESTA POLÍTICA 
A Trinus ASG é a responsável pela propositura e atualização desta política, 

buscando sempre alinhamento com as boas práticas de mercado.  
O Comitê de Sustentabilidade é o responsável por aprovar as atualizações, 

bem como por sanar quaisquer lacunas ou obscuridades. 
 

 

mailto:asg@trinusco.com.br
mailto:riscompliance@trinusco.com.br
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