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1. Macroprocesso 

 

Refere-se ao macroprocesso de Comunicação. 

 
2. Objetivo 

 
Estabelecer princípios, diretrizes, informações e responsabilidades com vistas a 

oferecer respostas ágeis aos canais de comunicação, a fim de maximizar a 

transparência da informação e de preservar a reputação e a imagem da ES GÁS, 

bem como eliminar o risco de contradição entre as informações de diversas áreas e 

as informações prestadas pelas pessoas autorizadas a falar ao público em geral 

em nome da ES GÁS. 

 
3. Aplicação e Abrangência 

 
Esta   Política   compreende   a   atuação   em todos   os   canais de comunicação, 

considerando as suas particularidades e aplica-se aos membros de Conselhos, aos 

administradores e aos colaboradores da ES GÁS. 
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4. Documentos de referência e complementares 

 

Esta Política de Porta-Vozes tem fundamento no art. 18, inciso III, da Lei nº 

13.303, de 30 de junho de 2016, além das normativas internas listadas a seguir: 

 
 Código de Conduta e Integridade; 

 Política de Divulgação de Informações. 

 
5. Definições 

 
Para efeitos desta Política considera-se: 

 
Administradores: membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva da ES GÁS. 

 
Canais de comunicação: Qualquer mídia que intermedie a relação entre a ES 
GÁS e seus públicos de interesse, sejam eles tradicionais (TV, rádio, jornais, 
revistas) ou eletrônicos (sites, redes sociais). 

 
Colaboradores: compreende os empregados do quadro regular, os empregados em 
comissão e os cedidos à companhia e demais profissionais em regime de 
dedicação e vínculos distintos com a ES GÁS, incluindo empresas prestadoras de 
serviços, sua força de trabalho e estagiários. 

 
Crise: evento ou percepção negativa que apresente grave ameaça aos resultados, 
imagem e reputação da ES GÁS. 

 
Evento público: Eventos organizados por entes da sociedade civil organizada ou 
poder público, em que haja espaço para pronunciamento da ES GÁS, como, por 
exemplo, congressos, feiras, seminários, palestras, audiências públicas, sessões 
do Poder Legislativo e afins. 

 
Fluxo de comunicação: é o caminho básico institucional percorrido para o 
adequado tratamento de solicitação de informações oriundas dos públicos de 
interesse da companhia, notadamente as demandas de imprensa. 

 
Imagem: Forma como a Companhia é percebida pelos seus públicos de interesse. 

 
Media Training: processo de capacitação dos porta-vozes da ES GÁS para o 
relacionamento com os canais de comunicação e demais públicos de interesse da 
companhia, que possam vir a demandar informação qualificada da ES GÁS. 

 
Porta-voz: Pessoa autorizada a falar em nome da ES GÁS, seja ela administrador 
ou profissional que atua para a Companhia. 

 
Públicos de interesse: Qualquer organização ou indivíduo que possa ser afetado 
pelas atividades da companhia e cujas ações possam afetar a sua capacidade de 
implantar suas estratégias e atingir seus objetivos. 
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Risco: Possibilidade de um evento ocorrer e afetar negativamente a realização dos 

objetivos corporativos, causando impacto desfavorável à criação de valor para a 
ES GÁS ou desgaste do valor existente e em seu relacionamento com os públicos 
estratégicos. 

 
 

6. Compromisso 

São compromissos da ES GÁS ratificados nesta Política de Porta- Vozes, a 

tempestividade no atendimento às demandas dos meios de comunicação para 

divulgar informações de interesse público, prestar contas à sociedade e esclarecer 

situações que possam afetar a reputação e a imagem da Companhia. 

 

7. Competências e Responsabilidades 

Compete ao Conselho de Administração a aprovação da Política de Porta- Vozes. 

Podem atuar como porta-vozes da companhia qualquer colaborador designado 

para a função, após avaliação da demanda pelo Diretor compentente, com o apoio, 

caso necessário, da Assessoria de Comunicação e Sustentabilidade. 

Ao colaborador designado para atuar como porta-voz da ES Gás, é vedado delegar 

a função que lhe for atribuída. 

 
Nas situações de crise, que acarretem risco aos resultados, à imagem e à 

reputação da companhia, deve ser observado o estabelecido no Plano de 

Comunicação para Situações de Emergências. 

 
Compete à Assessoria de Comunicação e Sustentabilidade da ES GÁS: 

 
I. Fazer a interlocução entre os canais de comunicação e os porta-vozes 

oficialmente designados pela empresa, exceto para os canais que forem 

de responsabilidade da Secretaria Geral, conforme diretrizes da Política 

de Divulgação de Informações; 

II. Prestar orientações e assessorar o porta-voz durante todo o processo; 

III.Produzir conteúdo alinhado ao posicionamento corporativo da 

companhia; 

IV. Caso necessário, promover capacitação ao porta-voz a fim de 

aperfeiçoar as competências de atendimento aos canais de 

comunicação; e 

V. Propor revisões e atualização desta Política. 

 
Compete aos colaboradores contribuir, incentivar e fazer cumprir as orientações 

estabelecidas nesta Política, bem como conhecer e cumprir integralmente as 

diretrizes do Código de Conduta e Integridade da ES GÁS. 



4 

 

 

Pública Pública 

 
8. Diretrizes Gerais 

 

As informações prestadas pelo porta-voz devem estar alinhadas com as 

estratégias e os negócios da companhia, não sendo admitida a emissão de 

opinião pessoal de qualquer natureza que esteja em desacordo com as políticas 

da ES GÁS. 

A Assessoria de Comunicação e Sustentabilidade será responsávelpor receber 

as demandas de comunicação, identificar a conveniência em atendê-las e 

executar os procedimentos necessários para viabilizar o atendimento. 

 
É vedado aos colaboradores falar em nome da ES GÁS sem a devida 

autorização. 

 
Os interlocutores autorizados a prestar atendimento aos veículos de 

comunicação serão aqueles designados pela Diretoria Executiva, e podem 

contar, caso necessário, com a participação da Assessoria de Comunicação e 

Sustentabilidade que, deve, caso demandada, prestar orientações sobre 

formas de atendimento e demais questões técnicas. 

 
A delegação de porta-vozes deve observar a complexidade e especificidade da 

demanda, a fim de assegurar que os interlocutores estejam preparados para 

esclarecer as dúvidas dos jornalistas e demais profissionais dos meios de 

comunicação, sempre com orientação da área responsável. 

 
É recomendável que o porta-voz, em atendimento às demandas da companhia, 

se posicione da forma alinhada com o posicionamento corporativo da 

Companhia, evitando opiniões conflitantes com este, pronunciamento em off 

(fora das conversas oficiais) e respostas às questões hipotéticas. 

 
As mensagens veiculadas nos canais de comunicação, sejam eles tradicionais 

ou digitais, próprios ou de terceiros, que não forem previamente autorizadas, 

serão de inteira responsabilidade do emissor, não refletindo o pensamento da 

Companhia, estando seu portador sujeito à aplicação das penalidades 

previstas no Código de Conduta e Integridade da ES GÁS. 

 

 
9. Fluxo de Comunicação 

a. As demandas devem ser encaminhadas sempre à Assessoria de 

Comunicação e Sustentabilidade, seja pelos solicitantes ou por empregados 

que, porventura, sejam acionados diretamente. Neste último caso, cabe ao 

empregado informar os canais de contato com a Assessoria, se abstendo de 

prestar quaisquer tipos de informação. 

b. A Assessoria de Comunicação e Sustentabilidade identificará o assunto 
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e a conveniência da entrevista ou elaboração de nota, tramitará com a 

solicitação nos canais previstos, caso o entendimento seja pelo 

prosseguimento do processo, obtendo a devida autorização para o atendimento 

ao pleito. 

 
c. Após entendimentos com a autoridade responsável pela autorização ao 

atendimento, a Assessoria de Comunicação e Sustentabilidade deve: marcar a 

entrevista, preparar o porta-voz e selecionado e acompanhá-lo na prestação da 

informação, zelando para que não haja incompreensões entre as partes que 

possam vir a prejudicar a imagem da companhia; elaborar conteúdo jornalístico 

para os canais de comunicação da ES GÁS e para a imprensa; submeter, 

quando e se necessário, os textos produzidos para apreciação prévia das 

fontes e da Diretoria Executiva; e produzir artigos e materiais opinativos a fim 

de divulgar as ações da companhia. 

 
10. Disposições Finais 

 

A presente política possui vigência e prazo indeterminado e será revisada e 
atualizada sempre que necessário. 

 

Os casos omissos nesta Política serão resolvidos pelo Diretor-Presidenteda ES 
GÁS. 

 

11. Indicadores 

Não aplicável. 

 
12. Fluxograma operacional 

Não aplicável. 

 
13. Detalhamento operacional 

Não aplicável. 

 
14. Controle de Registros 

 
 

Identificação Armazenamento Recuperação Proteção Tempo de 

Retenção 

Descarte 

Conforme Política 
em vigor 

indeterminado indeterminado Pública Conforme 
Política em vigor 

Conforme 
Política em vigor 
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15. Anexos 

Não aplicável. 

 
16. Aprovação 

 
 

Aprovador Data de aprovação Registro 

Conselho de Administração 28/10/2020 Ata da 20ª RCA 

Item 2 – Pauta 31/2020 

 

17. Sumário de Revisões 
 
 

Identificação Data Descrição e/ou Itens Atingidos 

Versão 0  Original 
 


