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A sustentabilidade refere-se à integração estratégica das questões sociais, 

ambientais e de governança (ASG) no negócio, resultando em benefícios 

tangíveis para a empresa e sociedade. Esta publicação da Câmara Espa-

nhola traz exatamente as ações sustentáveis mais relevantes realizadas 

pelas companhias associadas, a fim de divulgar este importante trabalho 

e estimular as demais empresas a incorporarem cada vez mais a susten-

tabilidade como um pilar fundamental e estratégico para o negócio. O 

documento é desenvolvido com o apoio do Comitê de Sustentabilidade 

da instituição, presidido por Amalia Sangüeza Pardo, superintendente de 

sustentabilidade do Banco Santander Brasil, e composto por representan-

tes da área nas empresas associadas à Câmara Espanhola, que se reúnem 

em encontros bimestrais.

Suas principais atribuições são engajar públicos e dividir experiências que 

poderão ser replicadas nas empresas, promover a comunicação sustentá-

vel por meio das publicações da Câmara na área, ampliar o diálogo com 

o setor público e construir uma agenda de desenvolvimento sustentável 

em benefício da sociedade, formular planos de ação visando a consolida-

ção de práticas sustentáveis e a criação de valor econômico, ambiental e 

social, e promover eventos com temas atuais ligados à sustentabilidade.

Desenvolver as ações para cumprir os compromissos com o Pacto Global, 

do qual a Câmara Espanhola é signatária, e tratar do assunto susten-

tabilidade junto com os demais comitês, abordando o tema em eventos 

realizados por outros grupos, estão entre os projetos do Comitê para 2018.

Por meio da Memória de Sustentabilidade, a Câmara e seu Comitê apre-

sentam uma ferramenta de divulgação de boas práticas com o intuito 

de promover o importante trabalho realizado pelas empresas associa-

das, com impacto positivo para a sociedade e para o desenvolvimento 

do Brasil. O Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabilidade é realizado 

desde 2010, com o objetivo de reconhecer os melhores projetos inscritos 

no concurso.

Nesta edição, contamos com o apoio da Endeavor Brasil, Instituto Ethos e 

do Pacto Global, instituições renomadas na área de sustentabilidade, con-

vidadas a compor o júri da premiação, que teve os seguintes vencedores:

Categoria PMEs 

EMDOC Serviços Especializados, com o projeto “PARR - Programa de Apoio 

para a Recolocação de Refugiados”

Categoria Grandes Empresas

Accenture do Brasil, com o projeto “Accenture no Futuro”

INTRODUÇÃO
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A Câmara Espanhola reforça, por meio 

desta nova edição da Memória de Susten-

tabilidade, o papel da instituição em reu-

nir empresas, gerar oportunidades de ne-

gócios, fomentar as relações comerciais e 

ressaltar a relevância da contribuição das 

companhias associadas para o desenvolvi-

mento social do país onde se inserem. 

O fato de estarmos já em nossa quinta edi-

ção do Prêmio Câmara Espanhola de Sus-

tentabilidade demonstra a importância 

que damos na instituição para uma atu-

ação empresarial comprometida com o desenvolvimento sustentável, e 

nosso claro propósito de apoiar, reconhecer e divulgar o trabalho de nos-

sas empresas em projetos com forte impacto positivo nos três pilares da 

sustentabilidade: social, econômico e ambiental. 

Neste sentido, vale a pena destacar as principais cifras extraídas dos 18 

projetos participantes da quinta edição da premiação e que foram divul-

gados nesta publicação, desenvolvidos em diferentes áreas como educa-

ção, proteção ambiental, promoção de energias renováveis, erradicação 

da pobreza, empoderamento, saúde, inovação, reutilização de resíduos, 

redução da pegada de carbono, etc.

•  Foram mais de R$ 245 milhões investidos, em mais de 730 municípios 

em todo o Brasil;

Mensagem do presidente
Sérgio Rial
Presidente da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil e Santander Brasil

•  Mais de 500 mil jovens estudantes beneficiados diretamente; 

•  Mais de 17 mil professores capacitados;

•  890 escolas beneficiadas;

•  1.000 idosos atendidos;

•  493 animais e 73 mil plantas resgatadas;

•  Mais de 250 refugiados empregados e mais de 500 atendidos;

•  Redução da emissão de C02 em mais de 1800 toneladas;

•  150 toneladas de resíduo reutilizado em inovação, desenvolvimento de 

produtos ou serviços com impacto na sustentabilidade;

•  80.000 empresas impactadas indiretamente;

•  Mais de 290 fornecedores parceiros cadastrados e envolvidos nos projetos.

•  Redução de uso de papéis, energia e água em 25%, gerando uma econo-

mia de mais de R$ 5 milhões.

São cifras que impressionam, e nos confirmam que estamos no caminho certo.

Além dos projetos das empresas associadas, a própria Câmara como ins-

tituição vem trabalhando na promoção de ações sustentáveis. Somos sig-

natários do Pacto Global da ONU, com o compromisso claro de atuar por 

meio de nossas iniciativas e do engajamento de nossa equipe e empresas 

associadas na promoção de ações de desenvolvimento sustentável.

Finalizo agradecendo a todas as pessoas e instituições envolvidas neste 

projeto, e parabenizando as empresas participantes e vencedoras pelo 

excelente trabalho desenvolvido na edição anterior.
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A Memória de Sustentabilidade da Câmara 

Espanhola reúne os projetos desenvolvidos 

pelas empresas associadas em matéria 

de sustentabilidade, envolvendo ações na 

áreas social, ambiental, econômica, traba-

lhista, entre outras. A tradicional publica-

ção é realizada com o apoio do Comitê de 

Sustentabilidade da instituição e promove 

o importante trabalho executado por es-

sas empresas, com impacto positivo para 

a sociedade e para o desenvolvimento do 

Brasil. Desde 2010, a Memória de Susten-

tabilidade tem sido desenvolvido em conjunto com o Prêmio Câmara 

Espanhola de Sustentabilidade, criado com o intuito de reconhecer e di-

vulgar os projetos e ações realizadas pelas empresas participantes. Uma 

premiação sem dotação material, mas sim com um ganho reputacional 

para a companhia. 

Para a realização do concurso, contamos, nas cinco edições da premiação 

com um corpo de jurados formado por instituições renomadas na área 

de sustentabilidade. Este ano, firmamos parcerias estratégicas com en-

tidades reconhecidas nacional e internacionalmente para compor nos-

so júri, as quais avaliaram os projetos inscritos com base nos seguintes 

critérios: relevância, que avaliou os benefícios comprovados com sua 

implantação; implementação, que analisou seus principais indicadores, 

Mensagem da diretora executiva
Carolina Carvalho de Queiroz
Diretora executiva da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil

e de argumentação, que avaliou itens como objetividade, clareza e con-

sistência na escrita do projeto.

Na edição de 2016 incluímos a categoria PMEs (pequenas e médias em-

presas) como uma clara aposta da Câmara no apoio a essa modalidade 

de empresas. E para o engajamento das PMEs no concurso, realizamos no 

final de setembro do mesmo ano um workshop de sustentabilidade para 

apresentar os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

e exemplos de inovação para aplicação no modelo de negócio da compa-

nhia. O objetivo do projeto como um todo é mostrar que atualmente o 

conceito de sustentabilidade vai muito além das questões ambientais. A 

sustentabilidade deve ser vista como uma peça fundamental que garan-

te o pleno funcionamento do negócio e da sociedade, gerando benefícios 

tangíveis de longo prazo e garantindo a perenidade do negócio.

Gostaria de agradecer e parabenizar a todas as empresas participantes do 

5º Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabilidade, que tiveram seus pro-

jetos divulgados na edição 2017 da Memória: Accenture, Acciona, Arteris, 

Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose, Celeo Redes Brasil, Editora 

Verde Amarelo, Emdoc, Everis, Gas Natural Fenosa, Grupo Segurador BB 

Mapfre, Mapfre, Repsol Sinopec Brasil, Roca Sanitários Brasil, Santander, 

Socialzink e Telefônica. Além, claro, de todos aqueles que direta ou indi-

retamente apoiaram e deram as condições para que os projetos aqui di-

vulgados fossem realizados: presidentes, diretores, gestores, funcionários, 

voluntários e parceiros em geral. Convido a todos a participarem de nos-

sas próximas edições com o habitual evento de premiação que passará a 

ocorrer anualmente.
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Cada vez fica mais evidente que o papel das 

empresas vai além do lucro. Elas buscam se 

conectar com a sociedade para contribuir 

com sua transformação. As instituições de 

vanguarda têm papel fundamental nesse 

processo, pois conseguem conciliar resul-

tados financeiros com resultados sociais e 

ambientais para as comunidades das quais 

fazem parte.

Esta postura gera um ciclo virtuoso, pois 

as empresas entendem que a prosperida-

de da sociedade propicia um ambiente de 

negócios mais favorável e consequentemente promovem o bem comum 

como premissa de gestão. Esta característica de gestão não é exclusivida-

de das grandes empresas. As Pequenas e Médias (PMEs) também fazem a 

diferença, preocupadas com os resultados concretos para seus negócios 

e a sociedade. 

Desde 2010, a Câmara Oficial Espa nhola de Comércio no Brasil promo-

ve o reconhecimento a este tipo de empresas. As diferentes Ao logo dos 

anos, as edições os editais do prêmio traduzem nos editais os avanços nos 

conceitos e modelos em direção do Desenvolvimento Sustentável. Nesta 

quinta edição, o Comitê de Sustentabilidade da Câmara propôs reconhecer 

Mensagem da
presidente do Comitê de Sustentabilidade
Amalia Sangüeza Pardo
Presidente do Comitê de Sustentabilidade da Câmara Espanhola e superintendente 
de sustentabilidade do Banco Santander Brasil

empresas que demonstrem resultados que contribuam com o avanço das 

questões ambientais, sociais e de governança relevantes para a pereni-

dade dos seus negócios e para o desenvolvimento sus tentável do Brasil. 

Outro cuidado nesta edição foi promover um prêmio mais inclusivo para 

as PMEs Pequenas e Médias Empresas, ampliando a elegibilidade desta 

categoria para empresas não associadas.

Ainda com foco nas PMEs, as premiadas terão isenção da quota cotas de 

associação da Câmara no ano de em 2018 para que usufruam das iniciati-

vas que fortalecem os negócios. Já as empresas espanholas reconhecidas 

ganharão uma reportagem sobre seus projetos e suas experiências no 

Brasil nos meios de comunicação do ICEX, “Instituto Español de Comer-

cio Exterior” do “Ministerio de Economia, Industria y Competitividad” do 

Governo Espanhol como forma de aumentar a visibilidade dos seus ne-

gócios na Espanha.

As iniciativas privadas que promovem a Sustentabilidade são muitas e 

estão cada vez mais sólidas. Esta Memória traz uma amostra delas. Es-

pero que a leitura seja inspiradora e que aumente o poder do diálogo e 

de sonhar grande para que, trabalhando em colaboração, continuemos 

a contribuir de forma cada vez mais consistente para um Brasil melhor. 

Boa leitura!



EMPRESAS E 
PROJETOS
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Setor/Atividade: Serviços – Consultoria

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 10 mil

Receita anual bruta em 2016: US$ 33 bilhões (Global)

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: US$ 59 milhões (Global)

Nome do Projeto: Accenture do Futuro

Categoria: Grandes Empresas

O programa Accenture no Futuro, criado em 2013, tem o objetivo de for-

necer capacitação profissional para jovens entre 18 e 24 anos em si-

tuação de vulnerabilidade e, potencialmente, contratá-los na própria 

Accenture ou estimular sua contratação por empresas parceiras. O pro-

grama, realizado em parceria com ONGs, oferece curso gratuito de 200 

horas, com duração de 3 a 4 meses, que aborda temas comportamentais 

(como autoconfiança e autoconhecimento) e conteúdos técnicos (como 

noções básicas de administração, linguagem de programação e banco 

de dados e lógica).  Depois do término do curso, os jovens são direcio-

nados para oportunidades de emprego na Accenture ou em outras em-

presas. Este projeto é alinhado ao posicionamento estratégico de Skills 

to Succeed da Accenture, que tem por objetivo capacitar globalmente, 

até 2020, 3 milhões de pessoas para a conquista de um emprego ou para 

empreender um negócio. 

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

O programa Accenture do Futuro para capacitação profissional e empre-
gabilidade de jovens de escolas públicas já lançou 14 turmas de capacita-
ção em 5 cidades diferentes (Recife, Nova Lima, Rio de Janeiro, São Paulo 
e São Bernardo do Campo – localidades onde a Accenture tem operação). 
A iniciativa é financiada pela companhia, que opera o projeto em parceria 
com as ONGs Ser Mais e Rede Cidadã, e acompanha todas as etapas do 
treinamento, com apoio das equipes de cidadania corporativa, recursos 
humanos, áreas técnicas de negócio, além de funcionários voluntários, 
que já somaram mais de 1.200 horas de atuação no programa. Até o mo-
mento, são cerca de 750 pessoas treinadas e 440 contratadas, incluindo 
300 pela própria Accenture. Além do impacto positivo que gera nas comu-
nidades, a iniciativa proporciona, às empresas contratantes, a descoberta 
de jovens talentos, reforçam a diversidade entre seus profissionais e au-
mentam o engajamento interno.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e 
externos à organização

O Accenture do Futuro foca no desenvolvimento das comunidades onde 
a empresa está estabelecida. Com elevados índices de empregabilidade, 
contribui para a geração de renda nessas localidades, impactando positi-
vamente o relacionamento com todos os stakeholders, incluindo clientes 
e funcionários. 

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 
que tenham a sustentabilidade como premissa

O projeto utiliza parâmetros de sustentabilidade para atrair funcionários, 

uma vez que estimula a contratação de pessoas que possivelmente não te-

https://www.accenture.com/br-pt/new-applied-now
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riam acesso à semelhante oportunidade em grandes empresas. Além disso, o 

Accenture do Futuro estimula a contribuição de seus funcionários para a so-

ciedade em oportunidades de voluntariado, o que os torna mais motivados. 

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-

cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) estabelecidos pela ONU. 

A iniciativa contribui para 5 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivos 1 (Erradicação da Pobreza), 8 (Trabalho Digno e Crescimento 

Econômico) e 10 (Redução das Desigualdades)

A seleção de jovens em situação de vulnerabilidade para participar do 

programa busca reduzir as lacunas de empregabilidade deste público e 

ampliar suas chances de conseguir um emprego formal com possibilida-

des de crescimento profissional. Com isso, o projeto contribui também 

para a redução das desigualdades sociais e para o desenvolvimento eco-

nômico dessas comunidades. 

Objetivo 4 (Educação de Qualidade)

Por se tratar de um programa que oferece capacitação profissional de 

jovens em situação de vulnerabilidade, o Accenture do Futuro contribui 

diretamente para complementar a educação recebida em escolas públi-

cas, muitas vezes insuficiente para a formação do estudante. 

Objetivo 5 (Igualdade de Gênero)

A Accenture incentiva que mais da metade das vagas oferecidas pelo pro-

grama sejam destinadas às mulheres, uma vez que a taxa de desemprego 

deste grupo da população é superior à média masculina. As ONGs parceiras 

são orientadas a observar o componente de gênero na seleção de jovens, 

incluindo o público LGBT, muitos dos quais já contratados pela Accenture.
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Setor/Atividade: Construção e infraestruturas

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 2.450

Receita anual bruta em 2016: R$ 279,3 milhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: -

Nome do Projeto:  Sustentabilidade aplicada na implantação de obras rodoviárias

Categoria: Grandes empresas

Tratam-se de ações de sustentabilidade aplicadas tanto diretamente no 

empreendimento e seus colaboradores quanto na comunidade lindeira. 

Tais ações incluem: medidas de controle ambiental, tais como, drenagem 

provisória para evitar assoreamentos, ações de resgate e monitoramento 

de fauna/flora e ações sociais nas comunidades adjacentes.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

A Ausência de assoreamentos nas regiões onde ocorrem as obras rodovi-

árias e o bom relacionamento com comunidades lindeiras e restauração 

de parques a partir de mudas resgatadas nas áreas de obras são indi-

cadores qualitativos importantes. E os indicadores quantitativos são: o 

número de animais resgatados no ano de 2016, o número de mudas de 

plantas resgatadas no ano de 2016 e a quantidade de medidas de controle 

ambientais implantadas no ano de 2016. 

Resultados aos quais os projetos contribuem:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos

A implantação de uma obra viária gera diversos impactos ambientais e 

sociais, mitigar estes impactos é um desafio. Dentre os impactos ambien-

tais significativos causados pelos diversos processos, está o assoreamen-

to de cursos d’água em áreas de várzea e afetação da fauna e flora, que 

prejudicam o bioma e a comunidade de seu entorno. Buscando minimi-

zar estes impactos, a Acciona pratica Gestão de flora, por meio do resgate 

de mudas, plantios das mesmas na comunidade lindeira, restauração de 

parques e Gestão de fauna através de afugentamento, resgate, marcação 

e tratamento clínico de animais silvestres. Além disso, para evitar o asso-

reamento e preservar os cursos d’água, implanta obras de drenagem pro-

visória, executadas reutilizando madeira proveniente de supressão vege-

tal.  A soma dessas ações, executadas por uma equipe exclusivamente 

designada para tais atividades, gera empregos, contribui para economia 

da região e, principalmente, evita um impacto ambiental significativo 

provocado pelas obras de terraplanagem.

• Eficiência no uso de recursos naturais

Os agregados utilizados pela Acciona no empreendimento viário são, prio-

ritariamente, provenientes da reutilização de materiais de 3ª categoria (ro-

cha) advindos das atividades de terraplanagem ou escavações de túneis, 

evitando assim, a aquisição de agregados proveniente de lavras externas.

•  Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qualidade e 

sustentabilidade

A Acciona possui certificação ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 e PBQP-H. 

Tais certificações reiteram o seu compromisso em ter um produto com 

qualidade, obtendo o máximo de produtividade, reduzindo a utilização de 

http://www.acciona.com.br/
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recursos naturais e garantindo a segurança e melhor qualidade de vida de 

seus colaboradores. Este compromisso se estende à relação com seus for-

necedores, previamente selecionados de acordo com suas qualificações 

e seu enfoque no atendimento às legislações de Qualidade, Segurança e 

Meio Ambiente, e periodicamente avaliados.

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e 

externos à organização e campanhas educativas para funcionários, 

comunidade, consumidores

Acciona desenvolve ações sociais com seus colaboradores e com as comu-

nidades lindeiras, buscando a conscientização da população com temá-

ticas relativas à sustentabilidade, à cidadania e à segurança do trabalho. 

Sua preocupação com o futuro faz com que a Acciona invista também 

nos jovens, desenvolvendo atividades sociais em escolas, tais como: Dia 

do Voluntariado e Brincado com Segurança. Além disso, são realizadas 

campanhas, particularmente: Novembro Azul (Palestra sobre câncer de 

próstata), Natal Solidário, Campanha do Agasalho, dentre outros. Dessa 

forma, Acciona espera contribuir para um futuro sustentável.

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-

cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) estabelecidos pela ONU.

A iniciativa contribui para 4 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivo 3 (Saúde e Bem-estar)

A Acciona promove Palestras sobre Saúde e Bem-estar para os trabalha-

dores, esclarecendo sobre características de doenças, formas de preven-

ção e de tratamento.

Objetivo 4 (Educação de Qualidade)

Dentre as ações sociais nas comunidades adjacentes, destacam-se as de 

cunho educativo (Dia do Voluntariado e Brincando com Segurança) pro-

movendo a conscientização sobre temas ambientais, de segurança e éticos. 

Objetivo 6 (Água Potável e Saneamento)

O Projeto adota Medidas de Controle Ambiental para evitar assoreamen-

tos de cursos d´água em áreas de várzea.

Objetivo 15 (Vida terrestre)

A fauna e a flora das regiões onde a Acciona trabalha são protegidas por 

meio da restauração de parques com plantio de mudas resgatadas e res-

gate e tratamento clínico de animais silvestres, o que contribui para a 

preservação do bioma
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Setor/Atividade: ONG

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 3 PJ e voluntários

Receita anual bruta em 2016: R$ 900 mil

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 650 mil

Nome do Projeto: FAS - Fórum Atores da Saúde

Categoria: PMEs

A AME – Amigos Múltiplos pela Esclerose – nasceu do sonho de divulgar a 

Esclerose Múltipla e contribuir para a busca de diagnóstico precoce, trata-

mento adequado e melhora na qualidade de vida dos pacientes, seus amigos 

e familiares. É uma Organização Sem Fins Lucrativos que, desde 2012, reúne 

amigos múltiplos com a missão de compartilhar informação de qualidade 

sobre a Esclerose Múltipla (EM) de forma gratuita e acessível, com uma lin-

guagem simples e positivista. A AME acredita que somente o conhecimento 

fornece as ferramentas necessárias para adaptar a realidade de quem tem 

EM aos desafios da doença e que a informação é o melhor remédio para que 

os pacientes possam conquistar a tão sonhada qualidade de vida. 

Alinhado a um dos seus pilares, a AME desenvolve o projeto Fórum Atores 

da Saúde 2.0 (FAS 2.0), criado com o objetivo de capacitar representantes 

de Organizações da Sociedade Civil (OSC´s), da área de saúde, a investi-

rem na profissionalização da gestão de suas entidades, preocupadas com 

a melhora da qualidade de vida de seus assistidos. Em um cenário globa-

lizado e informatizado, no qual os chamados Pacientes 2.0 têm fácil aces-

so à informação e participam ativamente das decisões e da boa gestão 

das doenças que os acometem, é de suma importância que os Atores da 

Saúde 2.0, entidades que representam esses pacientes, estejam sempre 

buscando atualização contínua. 

“As OSC´s são um importante espaço no atendimento das necessidades 

de saúde no Brasil e na defesa dos direitos do paciente. A profissiona-

lização do modelo de gestão dessas entidades é a chave para garantir 

a melhora da qualidade de vida dos seus atendidos”, comenta Gustavo 

San Martin, fundador da AME. No Fórum, essas entidades foram capa-

citadas, quanto à forma de atuação, em: Awareness, Advocacy, Captação 

de Recursos e Pesquisa Clínica. Os participantes puderam acompanhar 

palestras e painéis que tiveram como foco instruir as entidades quanto 

ao desenvolvimento de políticas públicas assertivas, empoderamento de 

seus pacientes, conscientização da sociedade, desenvolvimento e aproxi-

mação de entidades do mesmo segmento e sustentabilidade financeira 

(captação de recursos).

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

O evento reuniu gestores de Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), pro-

fissionais da saúde, representantes de órgãos governamentais e da in-

dústria farmacêutica. Vale ressaltar que seu principal objetivo foi o de 

capacitar representantes de OSC’s da área de saúde, para que invistam 

na profissionalização da gestão de suas entidades e na melhora da qua-

lidade de vida de seus assistidos. Por meio de palestras e painéis, os par-

https://amigosmultiplos.org.br/
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ticipantes foram orientados quanto ao desenvolvimento de políticas pú-

blicas assertivas (Advocacy), sobre o empoderamento de seus pacientes 

(Awareness), sobre as fronteiras e possibilidades da pesquisa clínica em 

saúde no Brasil (Pesquisa Clínica) e sobre sustentabilidade financeira 

(Captação de Recursos). 

Relato do fundador da AME, Gustavo San Matin, de 30 anos – “Quando fui 

diagnosticado com Esclerose Múltipla, percebi a carência de dados e in-

formações não apenas sobre esclerose, mas sobre todas as doenças consi-

deradas raras, que chegam a 8 mil tipos no mundo. Hoje, o país conta com 

mais de 13 milhões de pessoas com doenças raras e é importante que as 

OSC’s estejam preparadas para atender esses pacientes da melhor forma 

possível. Ao criar esse evento, quis unir os representantes dessas associa-

ções e de órgãos governamentais para promover debates saudáveis sobre 

o assunto, além de capacitá-los”. 

Na edição de 2016, entre Associações/OCS, palestrantes, representantes de 

órgãos do governo, imprensa, profissionais da saúde e indústria farmacêu-

tica, estiveram presentes 241 participantes. Entre os palestrantes, esteve 

presente Welligton Nogueira, fundador da organização Doutores da Ale-

gria, que, com muito bom humor, falou sobre a história e o trabalho desen-

volvido pela ONG. “Quando comecei esse trabalho, em 1991, eu era uma 

ING (Indivíduo Não Governamental) o que facilitava muito as reuniões de 

‘euquipe’, (rs), mas acredito que por menor que seja uma gota d’água no 

oceano, ela causa impacto. Hoje contamos com 724 iniciativas pelo Bra-

sil”, disse Wellington. E comentou Antoine Daher, presidente e fundador 

da Casa Hunter: “Aqui no Brasil, pacientes com doenças raras enfrentam 

muitas dificuldades tanto para obter diagnósticos fidedignos, quanto para 

conseguirem um bom tratamento. É essencial que os gestores, que repre-

sentam esses pacientes, conheçam o cenário verdadeiro e os desafios que 

o país enfrenta nesta área. Acredito que o Fórum contribuirá muito, não 

apenas na capacitação dos gestores, mas também na união dessas organi-

zações que representam milhares de pacientes, afinal, a união faz a força”.

 

Resultados ao qual o projeto contribui:

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores

Considerando que, para a AME, a informação é o melhor remédio, além 

do projeto FAS 2.0, diariamente, ela desenvolve ações contínuas de cons-

cientização, por meio de ações, programas/projetos, orientações e infor-

mações para a sociedade civil.

•  Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final com o 
objetivo de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de seus 
produtos e/ou serviços

Desenvolver o projeto FAS é uma das estratégias da AME para comparti-

lhar conhecimento, capacitando as ONGs para desenvolverem projetos e 
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programas com foco na sustentabilidade das associações, uma vez que 

os serviços prestados por elas, alinhados a cada causa, são pautados na 

militância para o acesso às políticas públicas em busca de seus direitos 

enquanto cidadãos/pacientes.

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 
que tenham a sustentabilidade como premissa

Por meio das palestras, o projeto contribui também para que os gestores 

compartilhem, com os colaboradores da OSCs, seu conhecimento, pois os 

mesmos fazem cadeia do desenvolvimento de trabalho.

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e 
externos à organização

O projeto também proporciona, por meio das palestras e painéis, a opor-

tunidade de os participantes relacionarem-se melhor com seus atores.

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-
cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela ONU.

A iniciativa contribui para 1 dos 17 objetivos (ODS), sendo ele: 

Objetivo 3 (Saúde e Bem-estar)

O Fórum Atores da Saúde, promovido pelo AME, otimiza o relacionamen-

to entre profissionais de saúde e entre eles e os pacientes de Esclerose 

Múltipla, multiplica as informações e os conhecimentos relativos à do-

ença, promovem a profissionalização da gestão das entidades dedicadas 

aos pacientes e buscam a defesa de seus direitos. Todas estas ações con-

tribuem para a significativa da melhora na qualidade de vida e na saúde 

dos pacientes.
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Setor/Atividade: Infraestrutura/Concessões Rodoviárias

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 5.600

Receita anual bruta em 2016: R$ 2,6 bilhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 650 mil

Nome do Projeto: Projeto Escola

Categoria: Grandes empresas

Há 16 anos, mais de 287 mil alunos de 590 escolas da rede pública de 

ensino são beneficiados pelo Projeto Escola Arteris, iniciativa que parte 

da premissa de que a educação é o melhor caminho para humanizar o 

trânsito, torná-lo mais seguro e criar condições para o respeito à vida nas 

estradas e nas cidades. O programa envolve alunos de creches, ensino 

infantil, fundamental, médio, educação para adultos (EJA) e APAE’s de 139 

municípios vizinhos às rodovias administradas pela Arteris em Estados 

do Sul e do Sudeste. Neste ano, o Projeto Escola Arteris chegou à Grande 

São Paulo ao firmar parceria com duas escolas. Uma na Zona Sul da ca-

pital e outra em Barueri.

Como a companhia tem compromisso com a vida, que norteia seus in-

vestimentos em obras de melhoria viária e de reforço de segurança ao 

usuário, em tecnologia e inovação, em parcerias e ações de comunicação, 

em sustentabilidade e em educação, desenvolve o Projeto Escola com os 

seguintes passos:

• Seleção de municípios vizinhos às rodovias administradas pela Arteris;

•  Capacitação dos professores para trabalhar com o material didático de-

senvolvido pela Arteris; 

•  Inserção, por parte dos educadores, do material no projeto pedagógico 

das escolas; 

•  Realização de reuniões pedagógicas, duas vezes ao ano, para que os 

professores compartilhem suas experiências e aprimorem ainda mais a 

educação sobre a segurança e humanização do trânsito; 

• Os jovens recebem o conhecimento; 

• Aplicação do conhecimento em suas atividades escolares; 

• Compartilhamento do conhecimento com a família e amigos; 

• Desenvolvimento da conscientização da comunidade.

http://www.arteris.com.br/Home/index.aspx
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Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

O projeto atua em escolas públicas das comunidades onde as rodovias 
Arteris estão situadas, dando a oportunidade para que esses estudantes 
tenham acesso, em sua educação, a temas sobre cidadania e segurança 
no trânsito. Mais de 287 mil alunos, de 139 municípios já foram benefi-
ciados. O projeto capacitou também mais de 16 mil professores de 590 
escolas para garantir a eficácia da iniciativa.

Resultados ao qual o projeto contribui:

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-
cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela ONU.

A iniciativa contribui para 3 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivo 10 (Redução das Desigualdades)

O Projeto Escola Arteris desenvolveu material didático próprio, com con-
teúdo para todas as faixas etárias. Tendo a acessibilidade e a inclusão 
como partes integrantes da iniciativa, o material é disponibilizado em 
braile para que os alunos com deficiência visual também desfrutem des-
se conhecimento.

Objetivos 3 (Saúde e Bem-estar) e 4 (Educação de Qualidade) 

Para a realização do Projeto, cerca de 16 mil professores foram capacita-
dos de maneira a poderem integrar o tema “Trânsito” às disciplinas bási-
cas e deixar as aulas mais atraentes e produtivas. A ação consegue levar, 
para o cotidiano dos alunos, as discussões sobre o comportamento no 
trânsito, cidadania e responsabilidade social. Com o objetivo de aprimo-
rar ainda mais as atividades realizadas, os professores se reúnem perio-

dicamente para compartilhar seus conhecimentos e trocar experiências.

E os ensinamentos não ficam apenas nas salas de aula. A mobilização é 

tão significativa que seus frutos são gerados também dentro de casa, e, 

a partir dos aprendizados escolares, pais e alunos passaram a exigir mu-

danças do poder público em suas cidades.

A iniciativa está alinhada com a “Década de Ação pela Segurança no 

Trânsito” (2011-2020), instituída pela ONU, que prevê reduzir em 50% os 

acidentes fatais nas rodovias brasileiras no referido período, e faz parte 

dos esforços da Arteris e de suas nove concessionárias.

Este conjunto de medidas contribuem para a educação, para a saúde e 

para a diminuição do preconceito e das desigualdades.
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Nome do Projeto: Fórum Arteris da Juventude

Categoria: Grandes empresas

Segundo dados divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde, as mor-

tes causadas por acidentes de trânsito tiveram uma redução de 11% em 

2015, quando comparadas ao ano anterior – 38.651 e 43.780, respectiva-

mente. Apesar da redução, os jovens seguem sendo as principais vítimas fa-

tais. Em 2014, foram registados 5.329 óbitos de crianças e jovens com idade 

entre 0 e 19 anos. Em 2015, foram 4.510 óbitos para a mesma faixa etária.

Com o objetivo de contribuir para alterar essa realidade, a Arteris, uma 

das maiores administradoras de concessões rodoviárias do Brasil, desen-

volveu em 2016 o 1º Fórum da Juventude, em formato piloto, que reuniu 

50 adolescentes das comunidades lindeiras às concessionárias estadu-

ais paulistas a fim de empoderá-los na busca por soluções para tornar o 

trânsito mais humano e seguro. A ação foi um sucesso e, em 2017, tornou-

-se um programa fixo da companhia. 

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

O 2º Fórum Arteris da Juventude impactou, diretamente, cerca de 2000 

alunos que participaram da dinâmica de seleção do evento e, indireta-

mente, mais de 40 mil pessoas, que assistiram à transmissão ao vivo em 

56 cidades diferentes, as escolas utilizaram a transmissão como atividade 

pedagógica para todos os alunos presentes no período e muitos acompa-

nharam, no Facebook, os resultados do Fórum. São Paulo foi o município 

com maior engajamento e o evento também contou com mais de 30 mil 

reações no Facebook. 

Além disso, foram divulgadas 83 matérias na imprensa nos quais os jo-

vens embaixadores do Fórum da Juventude foram ouvidos como porta-

-vozes da causa da segurança no trânsito, sendo sete reportagens de TV 

e 21 publicações em jornal. Os principais veículos foram: O Globo, G1, 

EPTV e RIC. Em 42 dessas inserções, os jovens foram os embaixadores da 

segurança no trânsito para suas comunidades e uma referência do ponto 

de vista técnico e de comunicação sobre o assunto. 

O evento gerou ainda encontros entre os jovens e as prefeituras de suas 

cidades. Dois dos jovens embaixadores, Ester Pessoni/Franca (SP) e Jean 

Henrique da Silva Prudente/Niterói (RJ), receberam moção de aplausos 

em suas cidades, demonstrando o sucesso da iniciativa em empoderar os 

estudantes no tema. 
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Os resultados dessa iniciativa foram além do relacionamento com a comu-
nidade, imprensa e Governo. A Arteris contribuiu para melhorar a postura 
dos jovens com relação a sua comunidade e seu papel perante à sociedade. 
Após essa experiência única, os alunos adquiriram mais autoestima, con-
fiança, aprenderam a conviver de forma amigável com o diferente e a res-
peitar os limites dos demais. Hoje, os estudantes que participaram do Fórum 
estão um passo à frente na busca por uma sociedade mais humanizada.

Resultados ao qual o projeto contribui:

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumido-
res e ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores 
e processos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) estabelecidos pela ONU

A iniciativa contribui para 3 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivo 3 (Saúde e Bem-estar)

Durante o evento, os estudantes apresentaram para os convidados da Arte-
ris e parceiros como PMRV, PRF, ANTT, entre outros especialistas do setor, so-
luções para problemas cotidianos do trânsito, como falta do uso de cinto de 
segurança, alta velocidade, associação entre álcool e direção, acessibilidade, 
bicicleta como meio de transporte, comportamento em grupo, entre outros.

Além disso, seis dos estudantes participantes do evento foram selecio-
nados para representaram toda a juventude brasileira em manifesto por 
mais segurança, no 4º Fórum Arteris de Segurança, evento com abran-
gência internacional, realizado em setembro. Essas ações contribuem sig-
nificativamente para a construção de um trânsito mais seguro e para a 
preservação da saúde e da vida.

Objetivo 4 (Educação de Qualidade)

Os jovens participantes da iniciativa têm como missão disseminar o co-

nhecimento adquirido no evento e sensibilizar seus colegas, familiares 
e comunidade.

A companhia atuou junto às instituições de ensino no processo de se-
leção dos alunos, que teve início com o regulamento e sugestão da di-
nâmica. A proposta era de que as escolas realizassem atividade interna 
envolvendo todos os jovens, deixando livre a candidatura dos elegíveis. 
Posteriormente, eles próprios elegeram um representante da instituição 
para participar do evento. 

Essa experiência contribuiu para a qualidade da educação dos alunos 
que adquiriram mais autoestima, confiança, aprenderam a conviver com 
o diferente e a respeitar os limites dos demais.

Objetivo 10 (Redução das Desigualdades)

O regulamento proposto para o processo contemplou itens como inclu-
são e não discriminação social, econômica ou racial e o evento foi desen-
volvido para que os jovens pudessem compreender e aprender com todas 
as realidades. Por esse motivo, a inclusão de deficientes foi regra para a 
seleção e tema trabalhado integralmente na ocasião.
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Setor/Atividade: Energético

Estado: Rio de Janeiro

Número de funcionários: 221

Receita anual bruta em 2016: R$ 320,2 milhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$2,4 milhões

Nome do Projeto: Casa Familiar Rural Padre Josino Tavares 

Categoria: Grandes empresas

O projeto visa garantir a viabilidade da Escola C.F.R. Padre Josino Tavares, 

contribuindo com o desenvolvimento sustentável em 3 municípios do in-

terior de Maranhão. A escola oferece o Curso Médio Técnico em Agrope-

cuária procurando alternativas produtivas agroecológicas, com pernoitas 

periódicas para garantir o aceso às comunidades rurais mais distantes. 

Os resultados do projeto incluem a ampliação das instalações, novos 

equipamentos, suficiência hídrica e existência de condições básicas 

de saneamento.

A adoção da Permacultura (Permanent Agriculture), planejamento para a 

criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e 

harmonia com a natureza, na melhora de produção agrícola e pecuária, in-

corporou recursos tecnológicos sustentáveis ao projeto, tais como: estufa, 

viveiro, casa de sementes, tanques de água, kit de irrigação, aviários, fábrica 

de ração. Também contou com fortalecimento institucional para o desen-

volvimento organizacional e um plano de viabilidade econômica e comer-

cial. Os alunos participaram do projeto, permitindo assim a replicabilidade 
nas suas comunidades de origem com um efeito multiplicador evidente.

Assim, com investimento de R$ 880.0226,00, o objetivo global do projeto é o 
de contribuir com o desenvolvimento social da região do Maranhão de for-
ma sustentável, através da melhoria na formação técnica, produção agrí-
cola e fortalecimento institucional da Escola Técnica Agrícola CFR. Padre 
Josino Tavares, Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Quanto ao objetivo especí-
fico, é o de conseguir uma melhoria da qualidade do ensino, da infraestru-
tura e da oferta formativa e produtiva da Escola e apoiar ações geradoras 
de renda que permitam a redução da dependência de recursos externos.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

Como beneficiários diretos do projeto, identificam-se 413 pessoas (175 es-
tudantes, 27 professores, 9 pessoal auxiliar e 202 membros ativos da As-
sociação) e, como beneficiários indiretos, destacam-se as famílias e as co-
munidades dos estudantes nele envolvidos (habitantes das comunidades 
de Alencarina I e II e habitantes das comunidades rurais dos municípios 
de Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e Bom Jardim).

Como resultados e indicadores, ressaltam-se:

•  Melhora das infraestruturas da Escola CFR com sua renovação geral (es-
trutura, pintura, revisão de portas e janelas, ampliação e manutenção 
da cobertura para evitar a entrada de água da chuva, rede elétrica reno-
vada e eficiente, incremento de uso da luz natural e lâmpadas eficientes 
no uso da energia, móveis e equipamentos renovados, quartos e cozi-
nha renovados e nova sala de informática adequadamente mobiliada e 
equipada com 13 postos informáticos instalados).

•  Suficiência hídrica garantida com o abastecimento de água de qualida-

de e distribuição para uso próprio e irrigação (construção de poço com 

http://www.elecnor.com.br/br/
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250 metros de profundidade, equipamento eletromecânico com bomba 
elétrica de 10 cavalos de potência e depósito com capacidade de 15.000 
litros), com a autoconstrução de 3 tanques de água de ferrocimento 
(com capacidade de 20.000 litros, cada um) e sistema de aproveitamen-
to de água de chuvas (com a rede de distribuição de 1.500 metros de 
comprimento). Medidas que garantem condições de saneamento básico 
e acesso a água potável, abastecimento de água adaptado às necessida-
des reais da escola, abastecimento para produção agrícola sustentável 
- kit de irrigação - e abastecimento para a produção pecuária. 

•  Aumento e melhoria da produção agrícola com a inclusão da Permacul-
tura na pedagogia e filosofia da escola, com autoconstrução de Casa de 
Sementes (disponibilizando mais de 33 espécies diferentes de semen-
tes) e programa de troca de sementes nativas, com a autoconstrução de 
Estufa (de 150 m2) e instalação de sistema hidráulico (aspersão e gote-
jamento), com a autoconstrução de Viveiro hexagonal (250 m2 de área 
de cultivo, capacidade pontual de produção de 10.000 mudas e capaci-
dade anual de armazenagem e produção de 30.000 mudas), com a pro-
dução agrícola aumentada em 1 hectare com irrigação por gotejamento, 
com a fábrica de processamento de polpa de frutas em funcionamento. 

•  Produção animal com a introdução da produção pecuária de pequeno ta-
manho (capacidade para 1.200 aves), com a autoconstrução de dois Aviá-
rios (capacidade para 400 pintos/galinhas, cada um), com a construção e 
instalação de equipamento (maquinaria trituradora e misturadora) de uma 
fábrica de processamento de ração para animais e com a comercialização 
de produtos agrícolas e pecuários localmente. 5 Fortalecimento institucio-
nal da Escola com o desenvolvimento do Plano de Escola de Excelência 
(dos 25 alunos da Escola CFR que prestaram vestibular para licenciatura 
em educação do campo na Universidade Federal do Maranhão, 20 foram 
aprovados), com plano de viabilidade econômica e comercial (viabilidade 

da cooperativa) e com o apoio no fortalecimento organizacional da escola.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos

O projeto inclui a formação e a prática da Permacultura de forma trans-

versal e visando uma interação harmoniosa com a natureza, em base 

a três princípios éticos: cuidar da terra, cuidar das pessoas e comparti-

lhar os excedentes. É esta uma aplicação prática da Ecologia e da forma 

sustentável de interação, produção e de vida das populações tradicionais 

com a natureza.

A suficiência hídrica alcançada através deste sistema misto permite à Es-

cola Agrícola eliminar os riscos associados às frequentes secas na região. 

Igualmente, as análises bacteriológicas e químicas realizadas na água de 

um hipoclorador instalado assegura a qualidade da água. 

O banco e sistema de troca de sementes nativas, entre as comunidades 

locais, favorece o esforço de recuperação, conservação, melhoria e utili-

zação de variedades autóctones preservadas durante anos pelos agricul-

tores, ao tempo que luta contra a monocultura e seus efeitos perniciosos. 
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• Eficiência no uso de recursos naturais

A autoconstrução em ferrocimento dos tanques de água e os sistemas de 

aproveitamento de água de chuvas socializam tecnologias eficientes para a 

redução e otimização do uso da água. Esses sistemas de captação diminui-

rão as exigências do uso da bomba do poço, economizando energia e atingin-

do o ideal desejado pela Escola CFR de autoabastecimento de água potável. 

Igualmente, a inclusão dos kits de irrigação por gotejamento e aspersão 

na produção agrícola supõe uma economia e uso eficiente da água na 

prática agrícola. 

A Permacultura oferece soluções sustentáveis, eficientes e harmoniosas 

com o Meio Ambiente: hortos de mandalas, banheiros secos, bioconstru-

ção, cria de aves e outras técnicas permacultoras foram aplicadas duran-

te a implementação do projeto.

Cada aviário tem uma capacidade de 400 pintos/galinhas e está desenha-

do para que os animais se encontrem em um estado de semiliberdade, 

podendo sair e entrar no espaço construído. As aves produzidas são cai-

piras, de melhor qualidade, e não de fazendas. Inicialmente, a produção 

será para consumo próprio e, posteriormente, para venda da carne. 

A fábrica de ração garante a alimentação nos aviários, além de permitir co-

mercialização dos excedentes e seu aproveitamento por agricultores locais. 

•  Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para novos 
mercados

Os componentes agrícolas melhorados (casa de sementes, estufa, viveiro, 

kits irrigação, etc.) e pecuários incorporados (produção de aves e fábrica 

de ração) procuram a geração de recursos e renda de subsistência para a 

Escola ao tempo que atendem às necessidades dos alunos. A maioria das 

frutas e hortaliças que recolhem são para autoabastecimento. 

No componente de fortalecimento institucional, foi desenvolvida a aná-

lise sobre a viabilidade de uma cooperativa na Associação da Escola CFR 

junto com produtores locais vizinhos que permitisse a venda de exce-

dentes e aproveitamento conjunto da tecnologia aplicada no projeto. Este 

componente segue em andamento.  

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e ex-
ternos à organização

Em geral, o subcrédito social BNDES e, especificamente, o projeto imple-

mentado melhora o relacionamento da empresa doadora com as comu-

nidades locais beneficiarias, as prefeituras involucradas e outras entida-

des e instituições participantes do projeto. 

No caso do projeto implementado, foi incorporado um componente de 

fortalecimento institucional que incluía especificamente as necessidades 

de melhora de relacionamento da Escola CFR com as prefeituras envolvi-

das, instituições de referência, empresas, assim como com outras Casas 

Familiares Rurais. 

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores

O fato de ser implementado por e em um centro educativo serviu para que 

o projeto fosse desenhado com um forte componente pedagógico, de forma 

que cada atividade pudesse ser replicada pelos alunos em suas comunida-

des de origem, produzindo um efeito multiplicador nessas comunidades. 

Foi incluído o desenvolvimento de um Plano de Viabilidade Econômica 

e Comercial junto com os participantes e atores interessados e oficinas 

para estudar a viabilidade de uma cooperativa agropecuária.

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-
cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela ONU
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A iniciativa contribui para 12 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivos 1 (Erradicação da Pobreza), 2 (Fome Zero e Agricultura Susten-

tável), 3 (Saúde e Bem-estar), 6 (Água Potável e Saneamento), 12 (Consu-

mo e Produção Responsáveis) e 15 (Vida terrestre)

A Permacultura, que persegue um uso sustentável da terra em interação 

harmoniosa com a natureza, contribui para a preservação da fauna nas 

regiões onde é implantada, promove uma produção agrícola racional e 

responsável, contribui para a diminuição da pobreza e da fome e cria 

condições favoráveis de saúde e bem-estar.

Além disso, foi obtida suficiência hídrica na Escola, com aceso à água po-

tável e de qualidade, e promovido o uso sustentável da mesma através de 

mecanismos de captação de água de chuvas e uso eficiente da água (kits 

de irrigação, banheiros secos, etc.) 

Objetivos 4 (Educação de Qualidade) e 5 (Igualdade de Gênero)

É um projeto eminentemente pedagógico que promove iniciativas sociais 

nos quais prevalece uma abordagem comunitária, tendo a perspectiva de 

gênero e o respeito aos direitos humanos como principais linhas de ação. 

Embora ainda não tenha sido atingida a paridade de gênero entre estu-

dantes e docentes, a própria metodologia da alternância conscientiza con-

tra toda forma de preconceito. Na escola, a prática habitual é que homens 

e mulheres compartilhem as mesmas tarefas sem distinção de gênero. 

Objetivo 8 (Trabalho Digno e Crescimento Econômico)

Os componentes produtivos, agrícola e pecuário, junto com o componen-

te de fortalecimento institucional foram dirigidos a atingir a suficiência 

econômica da Escola (ainda em andamento) ao tempo que cumprem com 

a sua missão pedagógica.

Objetivo 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) 

A Permacultura orientou o desenho e desenvolvimento dos componentes 

construtivos e tecnológicos e foram dimensionados para promover sua 

replicabilidade nas comunidades de origem dos alunos.

Objetivos 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades 

Sustentáveis)

O Estado de Maranhão e, especialmente, suas comunidades do interior 

têm os maiores níveis de pobreza do país, sendo suas escolas algumas das 

instituições mais prejudicadas por este fato e as que obtém o nível mais 

baixo de sucesso escolar no Brasil. Neste sentido, o projeto de apoio à 

Escola Técnica Agrícola CFR luta contra esta desigualdade dentro do país. 

Ao inserir as comunidades de origem dos alunos nos processos de Per-

macultura, o Projeto também contribui para torná-las mais inclusivas 

e sustentáveis
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Setor/Atividade: Educação/Conscientização

Estado: São Paulo

Número de funcionários: -

Receita anual bruta em 2016: variável

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 120 mil

Nome do Projeto: Coleção Verde Amarelo

Categoria: PMEs

A obra Coleção Verde Amarelo tem por objetivo contribuir para a for-

mação de cidadãos que saibam agir com respeito, solidariedade, respon-

sabilidade, consciência ética e crítica e estejam comprometidos com o 

que acontece em sua cidade, seu Estado, seu País e no Mundo. Os temas 

da Coleção tratam de questões da atualidade, baseados no tripé social, 

ambiental e saúde e ela se propõe a trabalhar com valores e princípios 

individuais e coletivos ao tratar de questões cotidianas relevantes e indis-

pensáveis para uma convivência saudável e harmônica entre o homem e 

a natureza.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

O principal indicador qualitativo é a excelência e o comprometimento dos 

profissionais envolvidos no desenvolvimento do conteúdo dos projetos. 

O principal indicador quantitativo é a quantidade de apoios institucio-

nais que o projeto conquistou até o presente momento (http://www.aapsa. 

com.br/files/colecao-verde-e-amarelo/institucional/clientes-e-parceiros.pdf), in-

cluindo a recente aprovação para a certificação do Selo Verde do Instituto 

Internacional Chico Mendes.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-
cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) estabelecidos pela ONU

A iniciativa contribui para 4 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivos 4 (Educação de Qualidade), 5 (Igualdade de Gênero), 10 (Redu-

ção das Desigualdades) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis)

A educação deve ser promovida e incentivada por toda a sociedade por 

meio de ações e projetos educativos que propiciem o debate sobre as 

diversas questões que impactam o cotidiano. Por isso, é grande o papel 

da leitura na formação de cidadãos autônomos, participativos, capazes 

de compreender melhor o mundo e comprometidos com seu papel so-

cial de agentes transformadores de sua realidade. 

Por se fundamentar na reflexão e no exercício da cidadania por meio de ati-

tudes de solidariedade, tolerância e respeito, repudiando a violência, as in-

justiças e preconceitos, valorizando as diferenças e utilizando o diálogo para 

construir uma sociedade mais justa e democrática, as histórias da Coleção 

promovem a melhoria da educação, a diminuição das desigualdades e dos 

preconceitos e estimula o consumo responsável por parte dos estudantes.

http://www.aapsa. com.br/files/colecao-verde-e-amarelo/institucional/clientes-e-parceiros.pdf
http://www.aapsa. com.br/files/colecao-verde-e-amarelo/institucional/clientes-e-parceiros.pdf
https://www.editoraverdeamarelo.com/
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Setor/Atividade: Imigração – Emigração e Relocation

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 85

Receita anual bruta em 2016: variável

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 1,7 milhão

Nome do Projeto: PARR – Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados

Categoria: PMEs

Desde 2011, o Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados (PARR) 

tem como principal objetivo recolocar os refugiados no mercado de tra-

balho brasileiro, promovendo junto às empresas e à sociedade brasileira 

uma reflexão sobre o que é o refúgio e ressaltando que existem profis-

sionais extremamente qualificados, que precisam de uma oportunidade 

para recomeçar. Atualmente, jovens, homens e mulheres, com ou sem 

experiência e os executivos refugiados que também estão em busca de 

trabalho no Brasil são atingidos pelos programas PARR.

No ano de 2016, além de outros projetos, como Empoderando Refugiadas, 

foi promovido o Programa Jovem Aprendiz Refugiado, com cursos de for-

mação profissional para estes jovens que, muitas vezes, estão sozinhos no 

país e precisam de um rumo profissional. 

Outra grande parceria é o Projeto Caleidoscópio - Instituto Yiesia, Progra-

ma de Gestão Integrativa de Negócios, que conecta as melhores práticas 

de negócio e uma metodologia única a profissionais com sólida experiên-

cia de mercado com o objetivo de desmistificar a Governança Corporativa 

e propor um novo olhar sobre os desafios da Nova Economia. Este progra-

ma consiste em profissionais refugiados altamente qualificados. 

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

O banco de dados (cadastro profissional de refugiados) é o maior do Brasil 

no quesito de profissões. Até o momento, são 2.042 CV cadastrados, 2.512 

pessoas atendidas pelo PARR, mais de 250 contratações e mais de 500 

profissionais refugiados que foram contemplados com cursos profissio-

nalizantes, coaching, entrevistas e trabalho temporário.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores 

e ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e 

http://www.emdoc.com/
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processos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) estabelecidos pela ONU

A iniciativa contribui para 2 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivos 4 (Educação de Qualidade) e 10 (Redução das Desigualdades)

Os cursos proporcionados pelo Programa Jovem Aprendiz Refugiado apre-

sentam oportunidades de aprendizagem que contribuem para a educa-

ção desses jovens chegados ao Brasil e o PARR. Promovendo treinamentos 

para as empresas e seus colaboradores bem como a assistência profissio-

nal para as pessoas que estão recomeçando por meio de suas companhas 

e programas de recolocação profissional, o PARR consegue atingir a massa 

em geral. 

Além disso, temas como Refúgio, Sustentabilidade, Direitos Humanos são 

discutidos com a sociedade e ressaltam que não se está tratando de al-

guém que é refugiado, mas de um indivíduo que está refugiado por moti-

vos que fogem à sua vontade, esclarecendo que ninguém quer deixar seu 

país, sua família, amigos, trabalho e recomeçar em um lugar desconhe-

cido. Esta consciência contribui para a redução das desigualdades entre 

refugiados em brasileiros.
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Setor/Atividade: Consulting, Transformation, Technology and Operations

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 1.700

Receita anual bruta em 2016: R$ 227,7 milhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 1,7 milhão

Nome do Projeto: Prêmio Empreenda Saúde

Categoria: PMEs

O Prêmio Empreenda Saúde é uma iniciativa da Everis, por meio de sua Fun-

dação, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo e a inovação, de-

senvolver talentos e reconhecer negócios com grande potencial na área da 

saúde. Um dos papéis da iniciativa é conectar os empreendedores com repre-

sentantes renomados das áreas de ensino, pesquisa, inovação, saúde e exe-

cutivos dos mais diversos setores do mercado para contribuir com a transfor-

mação do conhecimento destes profissionais em processos que beneficiem 

a sociedade, ajudem a solucionar problemas e deem à população brasileira 

acesso às altas tecnologias e às tecnologias inovadoras ou resolutivas.

Em sua terceira edição, em 2017, a iniciativa avaliou projetos quanto ao 

seu potencial de contribuição para a melhoria das práticas, processos, 

tecnologias e métodos de gestão na área da saúde, nos seguintes temas: 

mecanismos de integração educacional em saúde; assistência integral à 

saúde; eficiência nos processos e produtos assistenciais. 

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto: 

Como indicador qualitativo, o Prêmio Empreenda Saúde busca fomentar 

o desenvolvimento do empreendedorismo e de novos talentos por meio 

de incentivos das boas práticas, além de estimular o espírito inventivo e 

de superação entre futuros empreendedores, nas mais variadas áreas da 

saúde, seja na área de cuidados, tecnologia ou desenvolvimento. Deste 

modo, é uma forma de estimular o surgimento de novos talentos que 

trarão grandes contribuições, não só ao país, como também ao mundo. 

A iniciativa, também permite identificar iniciativas que possam ajudar a 

melhorar a vida de pacientes e aprimorar os processos e procedimentos 

hoje adotados. A qualidade e o potencial dos projetos apresentados, nesta 

segunda edição, mostraram que promover o acesso desses trabalhos ao 

mercado tem grande potencial para beneficiar todos os envolvidos. 

Quantitativamente, ressalta-se o grande número de pessoas do setor de 

saúde, de grupos de empreendedores relacionados ao setor e da sociedade 

como um todo que são beneficiados pela oportunidade criada pelo Projeto.

https://www.everis.com/brazil/pt-br/home-br
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Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para novos 
mercados | Melhoria no relacionamento com públicos de interesse 
internos e externos à organização

O projeto contribui com os dois pontos mencionados porque um dos ob-

jetivos do Prêmio Empreenda Saúde é fomentar o ecossistema de inova-

ção e empreendedorismo do setor de saúde, além de ser um facilitador 

entre empreendedores, inventores, acadêmicos e startups com represen-

tantes das áreas de ensino, pesquisa, inovação, saúde e executivos dos 

mais diversos setores do mercado. 

O vencedor do Prêmio Empreenda Saúde recebeu a quantia de R$ 50 mil 

em certificados de barra de ouro e o acompanhamento de profissionais 

especializados da Everis, um serviço de consultoria e apoio ao empreen-

dedor do projeto ganhador. Com isso, o Prêmio faz com que o esforço per-

corrido durante o processo de inovação destes profissionais não termine 

exatamente nessa fase crítica de chegar ao mercado. 

O processo de mentoria de 3 meses da Everis para o projeto vencedor tem por 

objetivo transformar esse conhecimento em processos que, de fato, benefi-

ciem a sociedade e contribuam para solucionar problemas e dar acesso à po-

pulação brasileira às altas tecnologias, tecnologias inovadoras ou resolutivas.

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-
cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) estabelecidos pela ONU

A iniciativa contribui para um dos 17 objetivos (ODS), sendo ele: 

Objetivo 3 (Saúde e Bem-estar)

Ao fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo na área da saúde, o Prê-

mio Empreenda Saúde promove a melhoria da saúde da população brasileira.
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Setor/Atividade: Distribuição de Gás Natural

Estado: Rio de Janeiro

Número de funcionários: 600

Receita anual bruta em 2016: R$ 6,3 milhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 1,8 milhão

Nome do Projeto: Energia para Crescer

Categoria: Grandes Empresas

O projeto consiste na apresentação de uma peça teatral com bonecos, 

para crianças de 06 a 11 anos, com a temática do meio ambiente. Logo 

após a peça, é apresentada uma palestra sobre o uso seguro do gás natu-

ral, tudo de forma bem lúdica. As apresentações, que somam 40 minutos, 

acontecem em renomadas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

O Projeto capacitou 11.082 alunos e 1.995 educadores, em 2016.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e exter-
nos à organização | Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor 
final com o objetivo de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de 

seus produtos e/ou serviços | Campanhas educativas para funcionários, 
comunidade, consumidores

A peça fala da formação dos combustíveis fósseis e faz o público refletir 

sobre os confortos da vida moderna e a importância do consumo cons-

ciente. Também cita a presença do gás natural no cotidiano e a importân-

cia das fontes renováveis. O objetivo da palestra é despertar o interesse de 

alunos e docentes e repercutir junto às famílias, já que aborda o uso do 

gás natural de forma segura.

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-
cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) estabelecidos pela ONU

A iniciativa contribui para 2 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivos 4 (Educação de Qualidade) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis)

O projeto sensibiliza professores, alunos e familiares sobre o uso cons-

ciente dos recursos energéticos e o faz ampliando o repertório dos estu-

dantes o que leva a uma melhoria de sua aprendizagem.

https://www.gasnaturalfenosa.com.br/br/1285084449756/inicio.html
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Setor/Atividade: financeiro/seguros

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 5.927

Receita anual bruta em 2016: R$ 15,8 bilhões (prêmios emitidos)

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: Não divulgado

Nome do Projeto: Parceria Sebrae-SP

Categoria:  Grandes Empresas

O GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE procura atuar como 

indutor de boas práticas na cadeia de valor, investindo no aprimoramento 

de seus fornecedores e parceiros de negócio. Em linha com esse posicio-

namento, em 2016, firmou uma parceria com o Sebrae-SP, para oferecer 

cursos sobre processos sustentáveis e gestão de negócios e pessoas, com 

foco nas oficinas credenciadas que fazem o atendimento aos segurados 

de automóvel. 

O objetivo é apoiar esses micro e pequenos empreendedores no geren-

ciamento de sua operação, mostrando a importância de investir na me-

lhoria contínua e reforçando a sustentabilidade como estratégia funda-

mental para a perenidade do negócio. Totalmente gratuito, o programa 

envolve a realização de capacitações presenciais e à distância. Até julho 

de 2017, foram realizados sete cursos presenciais sobre “Planejamento 

Estratégico” e “Gestão de Pessoas e Equipe” em seis cidades do Estado 

de São Paulo, com a participação de aproximadamente 150 profissionais 

que atuam no mercado segurador. No segundo semestre do mesmo ano, 

foi lançada a plataforma de educação à distância (EaD), ampliando o al-

cance dessa parceria. A plataforma disponibilizou três cursos gratuitos, 

sendo dois cursos especificamente destinados ao segmento de oficinas: 

“Oficinas Sustentáveis”, “Qualidade no atendimento - Oficina de Repara-

ção Automotiva” e “Controle de Gastos na Prestação de Serviços”. Nesta 

segunda fase da parceria com o Sebrae-SP, até 2 mil parceiros de negócio 

do GRUPO SEGURADOR serão beneficiados.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

Os indicadores quantitativos e qualitativos do projeto são mensurados, 

respectivamente, a partir do número de participantes nos cursos ofereci-

http://www.bbmapfre.com.br/Default.aspx
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dos (presenciais e à distância) e a partir da assiduidade, compromisso e 

engajamento dos participantes sobre os cursos oferecidos.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos

Ao investir em conteúdos sobre planejamento estratégico, gestão de pes-

soas, gestão do negócio e oficina sustentável, o GRUPO reforça, junto a 

esses prestadores de serviços, a importância de investir na melhoria con-

tínua e na gestão de riscos e oportunidades ASG (ambiental, social e de 

governança), mitigando os riscos inerentes às suas operações. 

• Eficiência no uso de recursos naturais

Um dos focos do conteúdo oferecido no curso “Oficinas Sustentáveis” é fa-

zer com que os participantes aprendam a colocar em prática um sistema 

de gestão ambiental, conhecendo a classificação de resíduos e aplicando 

a eficiência na utilização de recursos naturais em processos, mitigando 

impactos no meio ambiente.  

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e ex-

ternos à organização

O GRUPO entende que proporcionar formação de qualidade é uma das 

maneiras mais eficientes de fidelizar fornecedores. Como resultado, todos 

são beneficiados. Primeiramente, as oficinas, que têm a oportunidade de 

investir na capacitação do negócio e aperfeiçoar seus processos conside-

rando o perfil dos consumidores e os novos riscos de mercado. Em segun-

do lugar, os clientes, que passam a ser atendidos por empresas mais aten-

tas ao cenário atual e às suas demandas e necessidades. E finalmente, o 

GRUPO, que mantém parceiros cada vez mais fidelizados e capacitados 

para oferecer um atendimento de melhor qualidade ao cliente, com me-

nos riscos e ganhos de longo prazo. 

•  Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qualidade e 
sustentabilidade

Com esse projeto, o objetivo do GRUPO é auxiliar essas oficinas no enten-

dimento dos novos desafios e oportunidades de mercado, integrando a 

sustentabilidade em seus respectivos negócios. A ideia é que esses cursos 

ajudem a disseminar melhores técnicas de negócio e operação, trazendo 

para dentro dessas empresas conhecimentos capazes de aprimorar os 

processos administrativos e a entrega de serviços cada vez mais susten-

táveis e com qualidade.

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumido-
res e ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores 
e processos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) estabelecidos pela ONU

A iniciativa contribui para 2 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivos 8 (Trabalho Digno e Crescimento Econômico) e 12 (Consumo e 

Produção Responsáveis)

Com a realização de capacitações presenciais e à distância, o programa 

envolve micro e pequenos empresários ajudando-os a estabelecer estra-

tégias de gestão consciente e responsável o que leva à sustentabilidade 

econômica e ao adequado destino dos resíduos das oficinas e à conse-

quente diminuição dos danos provocados por descartes inadequados.
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Setor/Atividade: Seguros, investimentos, pesquisa, assistência, capitalização, 
consórcios, saúde e previdência

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 5.428

Receita anual bruta em 2016: R$ 19,7 bilhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: Não divulgado

Nome do Projeto: Critérios Ambientais, Sociais e de Governança na Análise 
de Investimentos

Categoria: Grandes Empresas

No contexto da Resolução 4.327, de 2015, do Banco Central, a MAPFRE In-

vestimentos, assim como outras instituições financeiras do setor, tinha o 

desafio de gerenciar riscos socioambientais em seus investimentos. 

A metodologia da MAPFRE Investimentos para a concessão de crédito uti-

lizada até então consistia na composição de duas matrizes: uma qualita-

tiva e outra quantitativa. A soma destas duas matrizes formava um score 

de crédito para a aprovação de empréstimos às empresas que necessita-

vam captar dívida no mercado e juntamente com a descrição do emissor 

compunham a “Tese de Investimentos”.

Normalmente, uma análise de crédito é feita de maneira detalhada e quan-

to mais informações a equipe de analistas dispuser, melhor tende a ser a 

qualidade do material apresentado aos tomadores de decisão. Assim, o fator 

“tempo” é uma variável essencial, uma vez que as emissões de títulos priva-

dos têm prazos definidos para que os gestores apresentem suas propostas.

Desta maneira, o desafio de desenvolver uma abordagem incluindo não só 

os riscos socioambientais requeridos pelo regulador, mas também ampliar 

o escopo para uma abordagem Ambiental, Social e de Governança (ASG) 

era enorme, dada a baixa quantidade de material disponível no Brasil.

Para elaborar uma maneira de abordar as questões ASG, formou-se um 

grupo de trabalho entre a equipe de análise da MAPFRE Investimentos e 

a área de Sustentabilidade. Os critérios deveriam seguir os mesmos prin-

cípios das matrizes qualitativas e quantitativas: serem consistentes, rele-

vantes, passíveis de verificação e que prezassem pelo baixo tempo e custo 

de aquisição das informações.

Após seguidas pesquisas e reuniões de discussão, o grupo de trabalho 

chegou à conclusão de que o melhor formato seria a aplicação de um 

questionário que sintetizava os itens que a MAPFRE Investimentos jul-

gava relevantes para a abordagem Ambiental, Social e de Governança. 

Também foi definido que os itens deveriam ser respondidos pelo analista 

e não pela empresa, para evitar demora na obtenção da informação. 

https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/
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As perguntas que sintetizaram as preocupações foram:

•  A empresa utiliza instrumentos de Governança (conselhos, comitês, 

etc.) específicos para tratar as questões socioambientais?

•  A empresa e/ou suas subsidiárias possuem alguma certificação para 

seus programas e/ou processos de gestão? (Ex.: ISO 9001, ISO14001, 

ISO26000, OHSAS 18000, SA8000, AA1000, entre outras)

•  Os produtos ou serviços da empresa estão livres de riscos à saúde ou à 

segurança do consumidor?

•  Caso Aberta, a Empresa está listada no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial?

•  A empresa publica um relatório de Sustentabilidade anualmente?

•  Além do questionário principal, um questionário adicional poderia ser 

acionado caso alguma das perguntas não se aplicasse. As perguntas de-

finidas foram:

•  Caso Aberta, a empresa está listada no Novo Mercado (nível de maior 

governança da bolsa brasileira)?

•  O setor da empresa se caracteriza por ter ou por não ter Governos como 

principal stakeholder (acionista/cliente/fornecedor/licitante)?

•  A empresa possui sistema de gestão e monitoramento de riscos socio-

ambientais?

Definidas as questões, a equipe de Investimentos passou a incorporar as 

questões ASG na análise qualitativa, que ganhou maior peso no credit score 

das empresas analisadas. Outro ponto de consenso foi que a matriz seria “or-

gânica”, isto é, seria possível modificá-la para atualizá-la e incorporar novas 

questões que se mostrassem relevantes e seguissem os mesmos princípios.

A abordagem inovadora, desenvolvida internamente, permitiu melhorar 

os critérios de análise, beneficiar as empresas mais alinhadas à filosofia 

da MAPFRE Investimentos na questão ASG e auxiliar os tomadores de de-

cisão na concessão de créditos.

Além da análise de créditos, em uma etapa posterior, a matriz ASG pas-

sou a fazer parte da análise de investimento das ações adquiridas pela 

MAPFRE Investimentos. Dada a dificuldade da inclusão do output na pre-

cificação das ações, por ora, a matriz serve como suporte qualitativo na 

tomada de decisão.

Desde então, a repercussão tem sido muito positiva, tendo em vista os 

retornos de clientes, consultorias de investimento, distribuidores e aloca-

dores de recursos que venham a conhecer a abordagem para concessão 

de créditos da MAPFRE Investimentos. 

Os conceitos desenvolvidos se mostraram tão relevantes que atualmente, 

por uma questão societária, a MAPFRE Investimentos já não é mais regulada 

pelo Banco Central e continua utilizando os critérios ASG em suas análises.

A Matriz foi um fator decisivo na concessão de crédito e investimento 

nas empresas mais alinhadas com as diretrizes da MAPFRE Investimentos 

com relação às questões Ambientais, Sociais e de Governança, auxiliando 

a mitigação de riscos à saúde e à segurança dos consumidores e dirimin-

do os impactos ambientais e sociais negativos.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

Desde que foi concluída, em dezembro de 2015, a Matriz ASG ajudou na 

análise de 21 ativos e cerca de R$ 183 milhões em investimentos até o mês 

de agosto de 2017. 
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Os feedbacks positivos de clientes, consultorias de investimento, dis-

tribuidores e alocadores de recursos sobre a abordagem da Matriz ASG 

da MAPFRE Investimentos para concessão de créditos são seus indica-

dores qualitativos.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos

A Matriz foi um fator decisivo para a concessão de crédito e investimento 

às empresas mais alinhadas com as diretrizes da MAPFRE Investimentos 

nas questões ambientais, sociais e de governança, auxiliando na mitiga-

ção de riscos à saúde e à segurança dos consumidores e, portanto, anu-

lando os impactos ambientais e sociais negativos. 

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e ex-
ternos à organização

Além dos feedbacks positivos recebidos de diversos clientes que conhece-

ram a abordagem da Matriz ASG, recentemente foram captados recursos 

de um novo e importante cliente que fez questão de conhecer a metodo-

logia da Matriz ASG antes de contratar a MAPFRE Investimentos como 

sua gestora.

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumido-
res e ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores 
e processos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) estabelecidos pela ONU

A iniciativa contribui para 6 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivos 3 (Saúde e Bem-estar), 6 (Água Potável e Saneamento), 7 (Ener-

gia Limpa e Acessível), 12 (Consumo e Produção Responsáveis), 14 (Vida 

na Água) e 15 (Vida terrestre)

O Projeto contribui enormemente para a diminuição dos riscos à saúde 

e à segurança do consumidor, bem como dos riscos ambientais, uma vez 

que estimula todas as empresas, que busquem aprovação de crédito da 

MAPFRE, a investir em gestão e monitoramento de tais riscos.
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Setor/Atividade: Óleo e Gás

Estado: Rio de Janeiro

Número de funcionários: 154

Receita anual bruta em 2016: R$ 1.168,3 bilhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 831 mil 
(em investimentos socioambientais)

Nome do Projeto: Plano de Sustentabilidade Repsol Sinopec 2016

Categoria: Grandes empresas

O Plano de Sustentabilidade Repsol Sinopec 2016 é um processo de ges-

tão transversal da sustentabilidade que oferece respostas às principais 

expectativas das partes interessadas da Companhia. O Plano de Susten-

tabilidade resulta em documentos públicos anuais, com ações alinhadas 

a referenciais internacionais de sustentabilidade.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

Os indicadores quantitativos são as 22 ações comprometidas no Plano 

de Sustentabilidade e o seu grau de cumprimento (100%). Os indicadores 

qualitativos são a correspondência entre as ações propostas e os temas 

de interesse das partes interessadas, os referenciais ISO 26000 e Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e ex-

ternos à organização

A Repsol Sinopec faz parte do Grupo Repsol, uma empresa de energia que 

está presente em mais de 50 países e atua em toda a cadeia de valor do 

petróleo e gás. No Brasil, a Repsol Sinopec é uma companhia de petróleo 

e gás com atividades (não operadas) em Upstream nas Bacias de Espírito 

Santo, Campos e Santos. 

Mesmo sendo uma empresa não operadora, a Repsol Sinopec aplica em 

seu negócio no Brasil os mesmos referenciais e padrões de sustentabi-

lidade de sua holding, a Repsol, tanto no âmbito das operações em que 

participa, influenciando e acompanhando o trabalho das empresas às 

quais é associada, quanto no ambiente corporativo, cultivando uma cul-

tura de segurança e sustentabilidade. 

Sendo uma empresa global, a Repsol contribui para o desenvolvimento 

assegurando o fornecimento de uma energia que é imprescindível para 

que os direitos fundamentais das pessoas possam ser alcançados. Re-

conhece também o seu papel na solução do problema energético e das 

mudanças climáticas. Busca, para isso, atuar Beyond Compliance, não só 

cumprindo com todas as leis e regulamentações dos países onde atua, 

mas também seguindo padrões internacionais relevantes como as Dire-

trizes da OCDE para as empresas multinacionais, os Princípios Orientado-

res da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, a Norma Internacional 

ISO 26000 – Diretrizes em Responsabilidade Social e os Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável da ONU (ODS). 

O compromisso com esses padrões implica a incorporação das preocupa-

ções e expectativas das partes interessadas relacionadas em todos os pro-

http://www.repsolsinopec.com.br/
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cessos de tomada de decisão da empresa para, de maneira proativa, identi-

ficar, mitigar e, se for o caso, compensar possíveis impactos negativos, bem 

como potencializar os impactos positivos decorrentes de suas atividades.

As expectativas das partes interessadas são o ponto de partida para a ela-

boração e para a prática do Plano de Sustentabilidade, por isso a Repsol 

Sinopec incorpora essas expectativas em seus processos de tomada de 

decisão e em seu aperfeiçoamento contínuo.   

Essas expectativas foram identificadas através de um estudo conduzi-

do pela empresa Deloitte em 2014, onde foram realizadas 55 entrevistas 

com diversas partes interessadas incluindo: empregados, órgãos públi-

cos, ONGs ambientais e sociais, cadeia de valor e comunidade, além da 

análise do contexto político, econômico e dos meios de comunicação do 

país.  As 469 expectativas identificadas apontaram para três áreas priori-

tárias conforme a classificação da ISO 26000: Participação Ativa e Desen-

volvimento Comunitário; Meio Ambiente e Práticas Laborais. 

Em resposta a essas expectativas, ganharam espaço, na estratégia de sus-

tentabilidade da Companhia em 2016, o fortalecimento de uma cultura 

de segurança entre sócios, fornecedores e no ambiente corporativo, con-

tribuindo para a gestão de riscos; ações para melhoria das condições de 

trabalho e qualidade de vida dos empregados, contribuindo para a me-

lhoria do capital humano; investimentos em pesquisa, na conservação da 

biodiversidade marinha e no desenvolvimento das comunidades, contri-

buindo para maior credibilidade e relacionamento com os stakeholders e 

valorização da reputação da Companhia. 

A seguir, serão apresentadas as 22 ações programadas no Plano de Sus-

tentabilidade 2016 (descrição e texto de fechamento completo de cada 

ação podem ser visualizados em www.repsolsinopec.com ou www.repsol.

energy/es)

Ações de Governança da Organização

•  Difundir o trabalho que vem sendo desenvolvido para a elaboração de 

um Plano de Compliance para a Repsol Sinopec Brasil. 

•  Difundir internamente a regulamentação da Lei Anticorrupção 12.846 

/13 (Lei Empresa Limpa). 

•  Impulsionar o conhecimento interno das principais diretrizes sobre de-

senvolvimento sustentável. 

Ações de Direitos Humanos

• Zelar pela integridade física dos empregados. 

• Práticas Trabalhistas

http://www.repsolsinopec.com
http://www.repsol.energy/es
http://www.repsol.energy/es
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• Desenvolver o Plano de ação para melhora do clima laboral. 

• Favorecer a conciliação entre a vida profissional e pessoal.  

• Fortalecer a cultura organizacional. 

• Promover a integração de pessoas com capacidades diferentes. 

• Zelar pela saúde e bem-estar dos empregados. 

Ações de Segurança

•  Promover encontros com empresas contratadas para discutir sobre 

boas práticas de segurança nas operações. 

•  Realizar uma campanha de segurança com objetivo de Zero Acidentes 

no escritório e nas operações.  

•  Elaborar um plano de emergência para a operação Ship to Ship (trans-

ferência de óleo entre navios). 

•  Implementar indicador Safety Index nas operações de Ship to Ship de 

Comercialização. 

•  Reforçar as medidas de segurança nas atividades de desmobilização 

das operações. 

Ações de Meio ambiente

•  Desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) orientados 

a aumentar e melhorar a sustentabilidade e o impacto ambiental do 

mix energético. 

•  Elaborar um plano de gestão de resíduos sólidos procedentes da desmo-

bilização de equipamentos de comunicação e mobiliário do escritório.  

•  Implementar as etapas 2 e 3 do projeto de Proteção e Limpeza da Costa 

(PPLC) e do Projeto de Proteção a Fauna (PPF). 

Ações de Práticas Leais de Operação: Cadeia de Valor 

•  Promover e divulgar boas práticas da Companhia em ética e direitos 

humanos para a cadeia de valor. 

• Monitorar as operações de ativos não operados. 

Ações de Envolvimento e desenvolvimento comunitário

•  Apoiar programas de conservação e sustentabilidade de zonas costeiras 

e marinhas.  

•  Contribuir para o desenvolvimento das comunidades da área de influência.  

•  Apoiar ações em prol da melhoria da qualidade da água e do saneamen-

to básico. 

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-

cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-

vel (ODS) estabelecidos pela ONU

Com relação aos temas prioritários aos quais devem ser apresentadas res-

postas, Segurança e Meio Ambiente, Práticas Trabalhistas e Comunidades, 

72% das 22 ações propostas no Plano de Sustentabilidade 2016 concentra-

ram-se nesses temas.  Além das ações empreendidas no Plano de Susten-

tabilidade 2016 estarem organizadas conforme os temas de responsabili-

dade social definidos pela ISO 26000, elas também apoiam os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, referencial que foi considerado no 

processo de elaboração do Plano de Sustentabilidade 2016.  

De tal forma que a iniciativa contribui 6 para dos 17 objetivos (ODS), sen-

do eles:

Objetivos 6 (Água Potável e Saneamento) e 14 (Vida na Água)

As propostas relacionadas aos temas de Segurança e Meio Ambiente res-
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pondem ao contexto de atividades operacionais da Companhia e também 

dão continuidade ao fortalecimento de uma cultura de segurança, tanto 

em nível operacional quanto corporativo, pelas ações comprometidas na 

segurança das operações e planos de resposta à emergência (pois as ativi-

dades que a Repsol Sinopec participa são em alto mar) e pelo apoio a pro-

jetos de proteção e restauração de ecossistemas relacionados com a água. 

Como observado em junho de 2016, quando a Repsol Sinopec finalizou 

suas atividades na Sonda Ocean Rig Mylos que operava no BM-C-33 na 

Bacia de Campos. As ações programas no Plano de Sustentabilidade con-

tribuíram para garantir que todo o processo de desmobilização da sonda 

fosse realizado sem acidentes.  

Ainda no contexto de atividades operacionais, em dezembro de 2016, a 

Repsol Sinopec Brasil iniciou as operações de transferência de óleo entre 

navios (STS - Ship to Ship) em águas jurisdicionais brasileiras (AJB), ope-

radas pela empresa Fendercare Marine. Para uma melhor gestão de riscos, 

adicionalmente às medidas de segurança previstas pelo fornecedor, a Rep-

sol Sinopec elaborou um Plano de Resposta à Emergência próprio para essa 

atividade, contemplando respostas para diferentes situações em caso de 

acidente. A primeira operação foi a comercialização do óleo produzido pela 

FPSO Cidade de São Paulo, realizada com sucesso, sem qualquer acidente.  

Com relação à gestão de riscos e impactos ambientais, a Companhia se 

comprometeu com a realização de mais uma etapa do programa MAREM 

- Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no MAR, formado 

pelos projetos Plano de Proteção e Limpeza da Costa e Plano de Proteção 

à Fauna. O desenvolvimento desses projetos possibilitou criar uma base 

de dados georreferenciados inovadora de toda a costa brasileira como su-

porte ao planejamento e gestão de uma operação de resposta a acidentes 

com derramamento de óleo no mar. 

Já os investimentos em meio ambiente estão direcionados para preserva-

ção ambiental e biodiversidade marinha, pesquisa, educação e sensibili-

zação. Parte desses investimentos se traduz na parceria com a Fundação 

SOS Mata Atlântica, através do apoio ao programa Costa Atlântica e de 

ações de mobilização. O 8º edital lançado pela Fundação SOS Mata Atlân-

tica (2015) para conservação de unidades de conservação municipais, 

obteve 10 projetos em áreas costeiras e marinhas de sete Estados para 

serem desenvolvidos no período de 2016 a 2017. Ainda em parceria com a 

Fundação SOS Mata Atlântica, o programa Rede das Águas monitorou 183 

rios, córregos e lagos em 289 pontos de coleta, distribuídos em 12 Estados 

brasileiros. Com base nas análises das amostras de água coletadas, o estu-

do revelou que 36,3% dos pontos de coleta apresentavam qualidade ruim 

ou péssima. Apenas 13 pontos foram avaliados com qualidade de água 

boa (4,5%) e outros 59,2% estão em situação regular, o que significava um 

estado de alerta. A Repsol Sinopec se envolveu em mais essa causa, divul-

gando o estudo e a petição online entre seus empregados e partes interes-

sadas por e-mail e redes sociais e promoveu duas palestras sobre o tema 

com uma representante da Fundação SOS Mata Atlântica, sendo uma no 

auditório da Repsol Sinopec para todos os empregados e outra no Institu-

to Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP). Foram coletadas 100 

assinaturas físicas e as assinaturas online não foram monitoradas. 

Objetivo 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) 

Para apoiar a eficiência operacional das atividades do setor de petróleo e 

gás, a Repsol Sinopec iniciou dois projetos de pesquisa junto de universi-

dades para a detecção de vazamentos de óleo, auxiliando numa resposta 

à emergência mais rápida e a reinjeção do CO2 produzido no reservatório 

junto com água, como uma maneira de aumentar a produção e evitar a 

liberação deste gás para a atmosfera. 
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Objetivo 8 (Trabalho Digno e Crescimento Econômico) 

No ambiente corporativo, a Companhia estendeu também aos seus escritó-

rios a campanha Zero Acidentes, presente há muito tempo nas instalações 

operacionais. A partir do pressuposto de que todos os acidentes são evitá-

veis, foi implantado um sistema de cartões de Observação Preventiva de 

Segurança (OPS) onde os empregados registravam as condições e atos inse-

guros observados e o que fizeram para corrigi-los ou evitá-los, permitindo a 

adoção de medidas efetivas de prevenção de acidentes, além de um acom-

panhamento mais apurado do desempenho da Companhia em segurança.

Já as políticas e práticas relacionadas ao trabalho foram traduzidas no Pla-

no de Sustentabilidade com cinco ações. Entre essas iniciativas, o progra-

ma Plano de Ações engajou os empregados na busca por soluções que pro-

movessem a melhoria das condições de trabalho além de outras atividades 

que apoiaram o fortalecimento da cultura organizacional, como a partici-

pação dos empregados em seis eventos promovidos pela Companhia. Uma 

pesquisa interna com 53% dos empregados mostrou que 87% deles sentia 

orgulho ou muito orgulho de trabalhar na Repsol Sinopec Brasil. 

Objetivo 10 (Redução das Desigualdades)

Para a promoção da igualdade e conciliação foram empreendidas duas 

ações. A primeira delas foi o curso online “Ultrapassando Barreiras”, que 

faz parte de um projeto mundial de Integração de Pessoas com Deficiên-

cia do Grupo Repsol. A segunda delas refere-se à conciliação entre vida 

profissional e pessoal, valorizada com um controle mais rigoroso das ho-

ras extras e banco de horas. Essa campanha resultou em uma redução de 

98% do banco de horas e de 73% das horas extras. 

Na área de desenvolvimento comunitário, em 2016 a Repsol Sinopec rea-

lizou o 8º ciclo do projeto itinerante Plataforma Educativa. Voltado para a 

promoção da melhoria da qualidade de vida da comunidade pesqueira, uma 

das principais contribuições do projeto é o curso de pescador profissional 

que propicia a obtenção da Carteira de Pescador Profissional ao pescador.

Objetivos 12 (Consumo e Produção Responsáveis) 

Na temática ambiental, levando em consideração o referencial da Eco-

nomia Circular, a Repsol Sinopec buscou alternativas para a destinação 

adequada de itens de escritório e mobiliário resultantes da desmobiliza-

ção de parte do escritório, tendo como resultado um importante impacto 

social e nenhum descarte inapropriado.
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Setor/Atividade: Construção Civil/Fabricação de Louças Sanitária

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 2.300

Receita anual bruta em 2016: R$ 538 milhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 4 milhões

Nome do Projeto: Ecoroca

Categoria: Grandes empresas

A constante preocupação com a degradação ambiental e com o progres-

sivo esgotamento dos recursos naturais levou a Roca a uma extensa re-

flexão sobre seus processos produtivos e sobre o consumo e a origem das 

matérias primas utilizadas, bem como a reeducação ambiental voltada 

a hábitos sustentáveis tanto de seus colaboradores quanto da sociedade.

Como reflexo dessa análise, começou a ser elaborado em 2006 os primei-

ros passos do que viria a ser o projeto Ecoroca. Entre 2006 e 2009, foram 

realizadas diversas melhorias nos processos e produtos para que o Ecoro-

ca se tornasse uma realidade dentro de todas as unidades cerâmicas da 

Roca no Brasil. 

O Projeto foi então concebido tendo como premissa o gerenciamento sus-

tentável dos recursos naturais e energéticos utilizados no processo pro-

dutivo, baseado em 4 pilares de atuação: Ecoroca Água, Ecoroca Resíduos, 

Ecoroca Energia e Ecoroca Ambiental.

O Projeto Ecoroca passou a ser gerenciado pelo setor de Meio Ambiente 

(hoje Meio Ambiente & Sustentabilidade) e os dados passaram a ser cole-

tados de todas as unidades e compilados, compondo então os atuais indi-

cadores ambientais, sendo referência dos indicadores do PBQH – Setorial 

de Louças Sanitárias.

Ecoroca Água

Com foco na redução do consumo de água, a empresa investiu em de-

senvolvimento, inovação tecnológica e treinamentos. O desenvolvimen-

to dos processos de Tratamento de Efluentes, possibilitou a melhoria da 

qualidade do efluente tratado e o reuso de 100% desse efluente para fins 

industriais na empresa.

http://www.br.roca.com/
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Ecoroca Resíduos

Como uma extensão dos investimentos nas Estações de Tratamento de 

Efluentes, o tratamento do lodo gerado nas ETEs passou a ser desidratado 

em centrífugas desaguadoras e filtros prensa, gerando uma torta compos-

ta basicamente da matéria prima do processo. Essa torta retorna ao início 

do processo produtivo, integrando a composição das massas cerâmicas e 

de esmalte.

Além da incorporação do lodo da ETE no processo, a Roca também inves-

tiu energicamente para uma solução dos resíduos das peças cerâmicas 

que eram rejeitadas. Atualmente, toda peça cerâmica que não atenda aos 

requisitos de qualidade da ROCA é direcionada a um processo que permi-

te sua reutilização como matéria prima, bem como os outros resíduos do 

processo cerâmico.

Ecoroca Energia

A meta do projeto é a redução do consumo de energia e, consequentemen-

te, a redução das emissões atmosféricas (CO2). O projeto tem como base 

as melhorias dos processos (ajustes dos equipamentos, desenvolvimento 

de novas tecnologias, etc.) e aquisição/modificação de equipamentos de 

maior eficiência energética.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

O projeto tem como base indicadores quantitativos que representam:

•  O consumo de água nas unidades cerâmicas da Roca no Brasil para a 

fabricação de suas peças.

•  A quantidade de resíduos reciclados e reutilizados internamente nas 

unidades cerâmicas da Roca no Brasil, em ton/ano de resíduo gerado, e 

sua representatividade diante a todos os resíduos gerados e apontados 

no Projeto ECOROCA resíduos, no ano de 2016.

Ano Consumo de água em m3/ton

2009 3,10

2010 2,90

2011 2,13

2012 2,20

2013 1,99

2014 1,72

2015 1,78

2016 1,75
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• A redução de emissões atmosféricas – CO2.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos / Efi-

ciência no uso de recursos naturais

Processos produtivos que têm por base ciclos abertos com extração de 

matéria prima direto da natureza tendem a exaurir as fontes desses re-

cursos continuamente. Quando ocorre a reutilização e/ou reciclagem de 

resíduos há uma otimização desses recursos naturais, assim como econo-

mia de energia, diminuição da geração/emissão de poluentes para o meio 

ambiente e redução na disposição final de resíduos no meio ambiente 

(aterros industriais).

Com o projeto ECOROCA, foi garantida a reutilização de recursos dentro 

Unidades Cerâmicas ROCA no Brasil

Ton. de resíduo %

Reuso interno + reciclagem 32.010 85,59%

Rejeitos 5.390 14,41%

Total 37.400 100%

Emissões de Dióxido de Carbono (greenhouse effect)

Início do Projeto 0,72 Ton CO2/ton produto

Resultado 2016 0,57 Ton CO2/ton produto

Redução das emissões 21%

do próprio processo produtivo. Dessa forma, o que no passado era um 

rejeito sem finalidades, hoje ocupa importante espaço dentro do processo 

– seja no reuso da água, no processamento do lodo da ETE até sua reincor-

poração como matéria prima na composição cerâmica ou como produto 

final segregado, que também retorna ao processo produtivo. Nesse pro-

cesso, parte da matéria prima deixa de ser extraída da natureza, sendo 

substituída por resíduo gerado no processo. 

Houve também a minimização dos resíduos dispostos em aterros, que re-

presentavam uma das maiores preocupações do setor cerâmico devido ao 

grande volume gerado.

Outro fator importante foi a compensação econômica que agrega benefí-

cios sociais voltados ao desenvolvimento e implantação de novas tecnolo-

gias e também na fabricação de produtos mais sustentáveis.

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores 

e ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e 

processos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável (ODS) estabelecidos pela ONU

A iniciativa contribui para 4 dos 17 objetivos (ODS), sendo eles: 

Objetivos 6 (Água Potável e Saneamento), 9 (Indústria, Inovação e Infra-

estrutura), 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e 13 (Ação contra Mu-

dança Global do Clima)

Conforme apresentado detalhadamente acima, o Projeto ECOROCA, uti-

lizando-se de inovação em seus processos industriais e de processos de 

produção responsável, contribui significativamente para a diminuição de 

emissão de poluentes e descarte de resíduos na natureza o que representa 

uma ação contra as mudanças do clima.
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Setor/Atividade: Financeiro

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 47.254

Receita anual bruta em 2016: R$ 7,3 bilhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 4 milhões

Nome do Projeto: Fit To Grow (FTG)

Categoria: Grandes empresas

Implementado em março de 2016, o Fit to Grow (FTG) é o modelo de ges-

tão racional de gastos do Santander Brasil. Anteriormente, uma única 

área montava os planos de eficiência e definia os orçamentos de todas as 

outras do Banco. Agora, foi adotado um modelo matricial, levando o orça-

mento às pontas e incutindo em cada área a noção de responsabilidade 

pela gestão de gastos, entendida como uma alavanca para impulsionar a 

performance do Banco. Ao mapear suas 3.500 agências e postos de aten-

dimento, variáveis (como a metragem da agência, o número de funcioná-

rios, o fluxo de clientes e a região onde está localizada) que impactam o 

consumo de água, energia, papel, etc. foram identificadas. A partir daí, foi 

criado um modelo estatístico que permite estimar valores ideais de con-

sumo de cada fator, conforme o perfil da agência. Assim, com informação 

de qualidade e profundidade analítica, o FTG é uma ferramenta de aper-

feiçoamento contínuo para o uso cada vez mais eficiente e sustentável 

dos recursos naturais.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

O Santander é o único banco internacional do Brasil com mais de 47 mil 

funcionários que atendem todos os dias seus 34 milhões de clientes. Para 

atender a essa demanda, suas 3.500 agências e postos de atendimento 

consomem água, energia, papel. São recursos que se esgotam e que cus-

tam dinheiro. Mas, na medida em que se consolida internamente a menta-

lidade de que toda despesa deve estar sujeita a uma constante e rigorosa 

avaliação, foi possível promover um consumo mais racional desses recur-

sos, beneficiando o planeta e impulsionando a performance do Banco. 

No segundo semestre de 2016, após a adoção do Fit To Grow (FTG), o San-

tander eliminou, de sua base de custos, o equivalente a 75 milhões de 

reais em desperdícios de água, papel, materiais de escritório e de limpeza; 

no primeiro semestre de 2017, foram outros 25 milhões de reais em eco-

nomia nas despesas da mesma natureza. No consumo de energia, com a 

implantação do FTG, em 2016, a economia financeira foi de 29,7 milhões 

de reais. 

https://www.santander.com.br/br/
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Entre 2015 e 2016, o consumo caiu 12,5%, contra uma média de 5% a 7% 

de redução nos anos anteriores ao projeto. Em quilômetros rodados, a 

economia foi de 11 milhões de reais. As viagens aéreas foram reduzidas 

em 17%, deixando de despejar 1.200 toneladas de CO2 na atmosfera. A 

queda no consumo de água bateu na marca de 17% (antes, oscilava anu-

almente em torno de 10%). O consumo de papel caiu 19%, contra 9% a 

10% a menos em anos anteriores. Com impressões, foram economizados 

1,69 milhão de reais. Essa redução (alcançada em parte pelo desenvolvi-

mento interno de soluções digitais) evitou o consumo de 358 milhões de 

litros de água que seriam usados na fabricação do papel. Esses números 

expressam também uma transformação em curso na cultura interna do 

banco. Hoje, cada 1% economizado produz um impacto positivo de 178 

milhões de reais ao seu lucro líquido. Ao tangibilizar a perspectiva da ges-

tão de gastos como alavanca de performance, produziu-se uma mudança 

de mentalidade em que os ganhos ambientais são incorporados agora ao 

âmbito do negócio, transcendendo a esfera reputacional e traduzindo-se 

diretamente em resultado financeiro.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos | 

Eficiência no uso de recursos naturais | Mapeamento e qualificação de 

fornecedores com foco na qualidade e sustentabilidade | Campanhas 

educativas para funcionários, comunidade, consumidores

Estimular a eficiência no uso de recursos naturais é a própria essência 

do FTG. O modelo de gestão de gastos surgiu e existe exatamente para 

maximizar a eficiência no uso de recursos, com impactos positivos para 

o meio ambiente e o resultado financeiro do Banco. A mitigação de riscos 

também faz parte de seu escopo. Ao mapearmos o consumo de recur-

sos pelas agências, corrigiram-se desvios e identificaram-se (e replica-

ram-se) boas práticas, tornando o Banco muito mais resiliente para lidar 

com uma eventual falta de recursos (como a água, conforme ocorreu na 

recente crise hídrica). Foi possível também antecipar e evitar cenários 

negativos, com base no histórico. Ao promover uma mudança de menta-

lidade em que a gestão de gastos passa a ser vista como alavanca para 

o desempenho do banco, revelaram-se novas perspectivas de negócio (a 

partir da revisão de processos até então estabelecidos) e, foi criado uma 

nova relação com seus fornecedores, que precisam estar cada vez mais 

sujeitos às demandas de eficiência do FTG.
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Nome do Projeto: Universia Brasil

Categoria: Grandes empresas

A Universia é o braço do Grupo Santander para promover a educação, o 

emprego e o empreendedorismo. É, também, a maior rede iberoamerica-

na de cooperação acadêmica do planeta, presente em 23 países da Amé-

rica Latina e da Europa. Parte significativa dessa rede, a Universia Brasil 

reúne mais de 400 universidades (25% do total). Por meio do Portal Uni-

versia Empregos, em parceria com a comunidade Trabalhando.com, fo-

ram divulgadas vagas e captados currículos, atuando como ponto de in-

terseção entre estudantes e empresas, às quais foram oferecidos serviços 

de atração, seleção e treinamento de novos profissionais. Há também o 

Shopping Universia, um canal para venda, a preço de custo, de cursos on-

line de idiomas (inglês, chinês e espanhol). Em maio de 2016, foi lançada 

a Universia Enem, uma ferramenta digital gratuita de ensino adaptativo 

com foco no Exame Nacional do Ensino Médio. Assim, democratizou-se a 

disputa acirrada por vagas em universidades públicas.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

No Universia Brasil, a proposta é a de usar a tecnologia da informação 

para impactar, de maneira rápida, massiva, abrangente e eficiente, a edu-

cação e a empregabilidade no Brasil. A rede engloba mais de 6 milhões de 

estudantes e professores de 404 instituições de ensino superior do país, 

o que corresponde a 76% do coletivo universitário brasileiro, incluindo a 

totalidade das universidades públicas do país.

Diante de um quadro de desemprego crítico no Brasil, os números são 

expressivos e animadores: todos os anos, 250 mil alunos receberam ajuda 

para encontrar o seu primeiro emprego. O que equivale a 25% do total de 

1 milhão de contratações anuais promovidas em todos os 23 países ibero-

americanos em que a rede Universia está presente.

O portal Universia Emprego tem mais de 2,5 milhões de currículos cadas-

trados, disponíveis para a consulta por empresas em busca de estagiários 

e profissionais recém-formados. Em 2016, por meio do portal, foram gera-

das 626 mil vagas de 38 mil empresas anunciantes e 923 mil candidaturas.

Além disso, por meio da Universia Enem, um material pedagógico exclu-

sivo foi reunido, com 3 mil textos inéditos, 30 mil exercícios e quase 1.000 
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videoaulas. Desde o seu lançamento (em maio de 2016), a ferramenta 

já foi acessada por cerca de 150 mil pessoas, com mais 80 mil cadastra-

dos, ajudando a melhorar seus desempenhos no exame que dá acesso a 

universidades do país. Outra ferramenta da rede é o Shopping Universia, 

plataforma para cursos online de idiomas (inglês, espanhol e chinês), que 

já foi utilizada por 330 mil pessoas, entre estudantes do ensino médio, 

universitários e funcionários de empresas. Quase a totalidade (98%) delas 

teve acesso gratuito graças a doações da Universia ou do Banco Santan-

der. O conteúdo foi classificado como “muito bom” por 98% dos usuários.

O portal de internet (http://www.universia.com.br/) tem um tráfego mensal 

de 1 milhão e meio de usuários únicos. Destes, mais de 60% o acessam 

pela primeira vez. Desde 2017, o site inclui um canal de conteúdos ela-

borados (em média, 200 textos são publicados por mês) especificamente 

para estimular o empreendedorismo entre jovens.

Resultados aos quais os projetos contribuem:

•  Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos | 

Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e ex-

ternos à organização

O desemprego atinge 13,5 milhões de pessoas no Brasil. Esse número está 

associado ao momento da economia brasileira, mas também se relaciona 

a causas mais antigas e estruturais. Entre elas, a precariedade do sistema 

de educação, o alto grau de evasão no ensino superior e a baixa qualifica-

ção da mão de obra. Além disso, seis em cada dez negócios fecham antes 

de completar cinco anos. Uma das razões é a falta de conhecimentos. 

Empreendedores iniciantes naufragam por inexperiência e veem-se obri-

gados a retomar a busca por emprego, alimentando um círculo vicioso 

em que encontrar trabalho vai se tornando cada vez mais difícil. Mitigar 

os impactos negativos causados por essa combinação de fatores faz parte 

da missão da rede Universia. Conectando empresas, estudantes e uni-

versidades, ele criou um ambiente online para o compartilhamento de 

vagas, currículos, bolsas de estudo, oportunidades de cursos no exterior, 

livros para download e conteúdos em geral. 

Assim, a empregabilidade, a qualificação, a curiosidade acadêmica, o in-

teresse profissional e o despertar de uma visão empreendedora são pro-

movidos. Por meio de ferramentas digitais como o Universia Enem e o 

Shopping Universia, superaram-se barreiras sociais e geográficas para de-

mocratizar o acesso ao conhecimento, oferecendo conteúdo de qualidade 

gratuitamente ou a preço de custo – para usufruir das plataformas, muitas 

vezes basta ter acesso a internet. Vagas em universidades públicas são 

extremamente concorridas e os estudantes, prejudicados por uma edu-

cação de base mais precária, largam em desvantagem. Muitos conseguem 

apenas vagas em faculdades particulares e têm dificuldade em conciliar o 

estudo com o trabalho necessário para pagar as mensalidades, o que con-

tribui para o elevado grau de evasão no ensino superior. A Universia Enem 

ajuda a equilibrar essa disputa, oferecendo gratuitamente uma trilha de 

estudo com foco no Exame Nacional do Ensino Médio, principal acesso a 

universidades públicas. A defasagem no aprendizado de uma segunda lín-

gua (segundo estimativas, entre 1% e 5% dos brasileiros dominam o inglês) 

compromete enormemente as chances de crescimento profissional. O 

Shopping Universia ataca esse problema, impactando um número expres-

sivo de pessoas com conteúdo introdutório oferecido a preço baixo, a par-

tir de 130 reais (41 dólares na cotação de 26 de setembro de 2017). O portal 

traz ainda um canal específico com conteúdo voltados para estimular o 

empreendedorismo entre jovens, municiando-os com ideias e informações 

para ajudá-los a moldar e a alavancar seus futuros empreendimentos.

http://www.universia.com.br/
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Setor/Atividade: Consultoria em desenvolvimento sustentável

Estado: Rio de Janeiro

Número de funcionários: 3-5

Receita anual bruta em 2016: R$ 480 mil

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: Não Aplica (100%)

Nome do Projeto: Socialzink: Apoiando a cultura da Sustentabilidade na 
empresa no Brasil

Categoria: PMEs

A Socialzink é empresa de consultoria de desenvolvimento sustentável 

especializada em provocar e mobilizar mudanças positivas nas empresas 

e na sociedade. Para tal, otimiza os recursos corporativos existentes e pro-

move ações que desenvolvam sua gestão corporativa e o seu investimento 

social privado de forma mais ética (social, econômica e ambientalmente 

responsável), bem como articula e potencializa os ativos locais das comu-

nidades, assim contribuindo para um desenvolvimento local sustentável.

Desta forma, a SocialZink presta serviços em gestão de projetos a partir 

de investimento social privado (filantrópico e/ou via incentivos fiscais), 

gestão de projetos a partir de investimento de Subcrédito Social BNDES 

e/ou outros financiadores e desenvolvimento de iniciativas em prol do 

desempenho institucional para Responsabilidade Social Corporativa.

Com matriz espanhola, a Socialzink começou seu trabalho em Brasil em 2013 

apoiando a implementação de projetos sociais e sustentáveis para empresas 

do setor energético, sempre através de processos participativos e inclusivos. 

Já em 2016, até 14 projetos foram viabilizados com seu apoio em Brasil.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

•  Dois Projetos de SUBCRÉDITO SOCIAL BNDES implementados ou ati-
vos em 2016:

Projeto 1 - Gestão e acompanhamento da implementação de projeto de 

responsabilidade social “Fortalecimento da Cooperativa de Catadores (co-

letores de materiais recicláveis) COOCAMARJI e apoio ao plano de gestão 

de resíduos em Ji- Paraná, Rondônia, Brasil” para o consórcio Jaurú Trans-

missora Energia.

http://www.socialzink.com/br/socialzink-pt/
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Investimento Total:  R$ 1.418.246

Resultados/Impacto: 

•  Construção e equipamento do Centro de Reciclagem: espaço trabalho e 

triagem de 649,40 m2 e um espaço de serviços (vestiários e banheiros), 

administração e sede social de 200,48 m2, além de um pátio exterior de 

caráter social, educativo e expositivo.

•  Desenvolvimento de um Plano de Negócios de maneira participativa 

que deu viabilidade econômica e técnica à cooperativa de catadores. 

Além disso, pode-se ressaltar a importância das formações realizadas 

durante o projeto: cursos sobre cooperativas, administração econômi-

co-financeira e elaboração do Plano de Negócios.

•  Melhora da eficiência no sistema de coleta: a coleta seletiva foi aplicada 

num projeto piloto em até sete áreas diferentes de Ji-Paraná. Além dis-

so, foram colocados pontos de coleta seletiva (Ecopontos) em colégios, 

universidade, juizado, etc. 

•  “Projeto ECONSCIENTE – Lixo é Fonte de Riqueza” levou sensibilização, 

educação e comunicação às escolas, empresas e à comunidade em ge-

ral, valorizando a importância do cuidado com o meio ambiente, os há-

bitos de consumo responsável (reduzir, reutilizar e reciclar), ao mesmo 

tempo que deu visibilidade ao coletivo marginal de catadores. 

•  Aquisição de dois caminhões para a Cooperativa, assim como uma es-

tratégia de marketing, permitiu a melhora do sistema de comercializa-

ção dos materiais recicláveis e incrementou a renda dos cooperados.

Projeto 2 - Gestão e acompanhamento da implementação do projeto de 

responsabilidade social “Desenvolvimento social da região através da 

melhoria da formação técnica, produção agrícola e fortalecimento insti-

tucional da Escola Técnica Agrícola C.F.R. Padre Josino Tavares, em Bom 

Jesus das Selvas, Maranhão, Brasil” para o consórcio Integração Mara-

nhense Transmissora de Energia.

Investimento Total: R$ 880.026,00, sendo R$ 750.000,00 (Subcrédito BN-

DES) e R$ 130.026,00 (IMTE). 

Resultados/Impacto:

•  O Projeto beneficiou 413 pessoas: estudantes da escola, professores, 

pessoal auxiliar e os membros da associação da Casa Familiar Rural 

(CFR) e 175 Famílias (estudantes CFR).

•  20 dos 25 jovens da Escola CFR foram aprovados no vestibular para li-

cenciatura em educação do campo na UFMA.

•  Melhora das infraestruturas da CFR Padre Josino Tavares: revisão geral 

das instalações, ampliação das instalações: Sala de Informática e Bi-

blioteca, e fornecimento dos equipamentos necessários.

•  Autossuficiência hídrica: Abastecimento de água de qualidade e distri-

buição para uso próprio e irrigação; construção dum poço, equipamento 

eletromecânico e depósito de água; e distribuição da água para CFR e 

terreno.

•  Aumento da produção agrícola: Construção de Estufa (5 por 30m); pre-

paração do viveiro hexagonal (>250 m2 área de cultivo); irrigação por 

gotejamento de 1 ha de produção agrícola; e construção de Tanques de 

Água mediante uso de tecnologias acessíveis e replicáveis; construção 

Casa de Sementes.

•  Introdução da produção pecuária: Produção de aves (aviário); e constru-

ção e aquisição tecnologia para fábrica de ração.
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•  Fortalecimento institucional da Escola: Desenvolvimento de plano de 

viabilidade econômica e outras atividades de fortalecimento da Escola.

Dois Projetos de INCENTIVO FISCAL implementados em 2016: formula-

ção e gestão da implementação de projetos de mecenato cultural e des-

portivo para a empresa Celeo Redes:

Projeto 1 -  Biblioteca da Escola Técnica Agrícola C.F.R. Padre Josino Tava-

res (Bom Jesus das Selvas, Maranhão, Brasil). Contraparte: Centro Popular 

para a Cultura e o Desenvolvimento - CPCD.

Investimento Total: R$ 362.745,34

Resultados/Impacto: 

•  Melhora do acervo, da organização e do armazenamento da Biblioteca 

Manoel da Conceição Santos. 

•  Acesso à cultura entre as comunidades rurais dos municípios de Bom 

Jesus das Selvas, Buriticupú e Bom Jardim. 

•  Capacitação e formação de agentes culturais dentro da escola técnica 

rural da CFR Padre Josino Tavares e nas comunidades rurais de Bom 

Jesus das Selvas, Buriticupú e Bom Jardim. 

•  Ações de divulgação da biblioteca realizados e aumento do número de 

usuários na Casa Familiar Rural Padre Josino Tavares e nas comunida-

des rurais de Bom Jesus das Selvas, Buriticupú e Bom Jardim. 

Projeto 2 - Apoio aos núcleos de “Futebol de Rua pela Educação” Contra-

parte: Instituto Futebol de Rua (São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, Brasil).

Investimento Total: R$ 39.847.

Resultados/Impacto: 

•  O projeto beneficiou 900 crianças e adolescentes em situação de vul-

nerabilidade social (800 crianças, entre 7 e 12 anos, 100 adolescentes, 

entre 13 e 18 anos);

• Ajudou na formação educacional e social dos participantes; 

•  Diminuiu a evasão escolar de crianças e adolescentes através do víncu-

lo com a prática esportiva saudável; 

• Promoveu o conhecimento e a valorização do espaço e da comunidade; 

• Aumentou o aprendizado através das atividades educativas; 

• Estimulou o respeito às diferenças sócias e culturais; 

• Utilizou o diálogo para solução de conflitos; 

• Melhorou o nível de empregabilidade através da prática esportiva; 

•  Contribuiu para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos 

e deveres. 

Dez Projetos de Incentivo Fiscal identificados e apoiados em 2016, com 

um investimento total por valor de R$ 1.071.051,13.

Lei de Incentivo Fiscal à Cultura

•  Ampliação das atividades e ações da Biblioteca CFR Pe. Josino Tavares - 

CPCD – (Ano 2)

• Céu e terra, água e ar,  M.C.I. Gomes-produtora.

• Séries artísticas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, OSPA.

• Mostra audiovisual - XIII Fantaspoa - festival internacional de cinema 
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fantástico de Porto Alegre e mês de cinema espanhol, Invideo Produções 

Cinematográficas Ltda.

• ONG Doutorzinhos.

• Noite dos Museus, Porto Alegre 2017, Rompecabezas entretenimento.

• Projeto todos em construção -  Aldeias Infantis SOS Brasil, Porto Alegre.

Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte. 

• Futebol de Rua pela Educação, ano VI, Instituto Futebol de Rua.

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

•  Projeto IntegrAção, Associação comunitária de ação social, cultural e 

ambiental Catavento. 2017, Osório, RS.

Fundo do Idoso.

•  Casa Lar do cego idoso, cidadania no acolhimento institucional III, As-

sociação de cegos Louis Braille (ACELB).

Resultados aos quais os projetos contribuem:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos

Todos os projetos estão focados na mitigação de riscos e impactos sociais 

negativos com especial ênfases na integração do ser humano em equilí-

brio, respeito e harmonia com a natureza e o meio ambiente.

• Eficiência no uso de recursos naturais

•  Projeto Econscientes de sensibilização da cidadania para a coleta seleti-

va e a reciclagem em origem.

•  Introdução da Permacultura, sistema de planejamento para a criação 

de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e har-

monia com a natureza, no projeto de Apoio à Escola Técnica Agrícola P. 

Josino Tavares, em Bom Jesus das Selvas, Maranhão.

•  Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para novos 
mercados

•  Viabilidade e formalização da Cooperativa de Catadores de Material Re-

ciclável de Ji Paraná, Rondônia.

•  Estudo de viabilidade para a criação de uma cooperativa agropecuária 

no projeto de Apoio à Escola Técnica Agrícola P. Josino Tavares, em Bom 

Jesus das Selvas, Maranhão.

•  Melhora da produção agrícola e introdução da produção pecuária no 

projeto de Apoio à Escola Técnica Agrícola P. Josino Tavares, em Bom 

Jesus das Selvas, Maranhão.
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•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e ex-
ternos à organização 

Vinculando a marca da empresa a projetos de valor, esta participa do 

desenvolvimento sustentável da comunidade com a que interatua e tem 

a possibilidade de melhorar o relacionamento com a mesma, o poder pú-

blico, clientes e acionistas.

Os projetos melhoram o relacionamento da empresa doadora com as co-

munidades locais beneficiarias, as prefeituras involucradas e outras enti-

dades e instituições participantes do projeto.

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 
que tenham a sustentabilidade como premissa

O funcionário da empresa identifica os projetos implementados como 

próprios o que ajuda à retenção e fidelização dele à empresa. Em fases 

próximas serão aplicados programas de voluntariado corporativo asso-

ciados aos projetos em desenvolvimento.

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores 

•  Formação sobre cooperativismo e gestão econômica e administrativa para 

a cooperativa de catadores de material reciclável de Ji Paraná, Rondônia.

•  Plano de sensibilização e comunicação sobre reciclagem nas escolas e 

empresas de Ji Paraná, Rondônia.

•  Oficinas de gênero aplicadas em todos os projetos sociais.

•  Oficinas de cooperativismo agropecuário no projeto de Apoio à Escola 

Técnica Agrícola P. Josino Tavares, em Bom Jesus das Selvas, Maranhão.

•  A participação dos alunos no desenvolvimento dos componentes do 

projeto de Apoio à Escola Técnica Agrícola Padre Josino Tavares lhes per-

mite replicar o aprendido em suas comunidades de origem.

•  Implantação do Banco do Livro S.A. no projeto Biblioteca da Escola Téc-

nica Agrícola C.F.R. Padre Josino Tavares. 

•  Ações culturais itinerantes de leitura e cinema para as comunidades no 

projeto Biblioteca da Escola Técnica Agrícola C.F.R. Padre Josino Tavares. 

•  Formação de Agentes Culturais no projeto Biblioteca da Escola Técnica 

Agrícola C.F.R. Padre Josino Tavares.

•  Apoio escolar e educação em valores através do projeto de incentivo 

cultural Futebol de Rua.

•  Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e pro-
cessos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) estabelecidos pela ONU

A Socialzink Consultores tem incorporados e assumidos os Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável em todas e cada uma das ações que desenvolve. 

A Gestão Integral do “Ciclo do Projeto” garante a qualidade da iniciativa 

social da empresa: para isso é realizada toda consultoria técnica necessá-

ria, identificação de propostas de desenvolvimento, programações opera-

cionais e estratégicas com os clientes, atividades de formação, avaliação 

e seguimento de projetos.

Este trabalho é realizado a partir da ética e do compromisso, reinvestindo 

os benefícios em novas iniciativas sociais, comprometidos com o meio 

ambiente, e atuando com transparência e prestação de contas. Com um 

espírito participativo e inclusivo, com trabalho em equipe, implicando as 

próprias comunidades, fomentando o sentido de apropriação e adesão e 

promovendo a sustentabilidade de cada ação realizada e aproximando-se 

com qualidade profissional e valorização do pessoal, buscando a exce-

lência, trabalhando com as pessoas, criatividade e paixão, e aplicando 

princípios profissionais ao desenvolvimento dos povos.
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Setor/Atividade: Telecomunicações

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 2.300

Receita anual bruta em 2016: R$ 65 bilhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2016: R$ 21 milhões

Nome do Projeto: Vivo Eficiência Energética

Categoria: Grandes empresas

De novembro de 2016 a fevereiro de 2017, foi conduzido um projeto-pi-

loto de eficiência energética no Hotel Meliá (unidade Jardim Europa), em 

São Paulo, capital. 

Direcionado para médias e pequenas empresas, o Vivo Eficiência Energé-

tica, solução desenvolvida em parceria com a Schneider Eletric e Viridi 

Technologies, adota tecnologia IoT (Internet of Things) para automação 

e controle dos principais pontos de consumo de energia, o que garante 

previsibilidade em relação ao custo da energia consumida e melhor gestão 

dos gastos. Os principais objetivos do projeto são os de aumentar a efici-

ência no consumo de energia elétrica, contribuir para uma economia de 

baixo carbono, reduzir o consumo de energia elétrica, desenvolver serviços 

baseados na “Internet das Coisas” (IoT), por meio da tecnologia Machine to 

Machine (M2M), influenciar o crescimento do negócio dos clientes B2B (Bu-

siness to business) com maior eficiência, promover a redução de custos, a 

melhora da qualidade de vida e a ampliação dos produtos e serviços dis-

poníveis e incrementar a conectividade para oferta de soluções fim-a-fim.

Hoje o serviço está disponível nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e no Distrito Federal para clien-

tes do segmento B2B. O pacote inicial, dentre outros benefícios, atuará na 

medição em tempo real do consumo de energia e na setorização de con-

sumos: climatização e iluminação. O pacote avançado, além dos serviços 

do pacote inicial, atuará diretamente na automação sobre os principais 

pontos de consumo por meio da utilização de sensores e equipamentos 

nos ambientes, que auxiliarão nas tomadas de decisão após identificação 

do alto consumo de energia ou do uso inadequado.

Principais indicadores quantitativos e qualitativos do projeto:

• Economia nas contas de energia

• Quantidade reduzida de CO2 emitido 

http://www.telefonica.com.br/
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• Tarifa média de consumo 

• Consumo real de energia atingido com o projeto

Resultados aos quais os projetos contribuem:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos

O Brasil é o 10º maior consumidor de energia do mundo. Do total de energia 

consumida no país, 45% provém do consumo predial. O próprio setor de te-

lecomunicações e a Telefonica Brasil são grandes consumidores de energia. 

Em um cenário recente de alto consumo associado às crises potenciais de 

abastecimento hídrico, os diversos setores industriais e comerciais acaba-

ram buscando serviços e soluções que os ajudem na economia de energia e 

redução de seus custos operacionais. Neste contexto, a Telefonica Brasil de-

senvolveu o Vivo Eficiência Energética. Para se tornar uma empresa capaz de 

oferecer os serviços que os consumidores da era digital desejam, a Telefônica 

Brasil trabalha para consolidar seu legado como operadora de telecomunica-

ções, tornando-se uma companhia cada vez mais capaz de oferecer serviços 

avançados, diferenciados e baseados no cliente que vive neste novo ecossis-

tema digital. Em relação aos impactos ambientais, estudos setoriais demons-

tram que os serviços e produtos de Telecomunicações têm potencial para 

reduzir, até 2030, cerca de dez vezes as emissões geradas por suas operações. 

• Eficiência no uso de recursos naturais  

O consumo de eletricidade e o aumento de preço no Brasil está relacio-

nado à gestão dos recursos ambientais e pode-se constatar que o Brasil 

registrou um aumento no consumo (de 2005 a 2015, de 1,66 vezes e, de 

2010 a 2015, o aumento foi de 1,38 vezes), o aumento do consumo e as 

condições climáticas também levaram a um aumento do preço da eletri-

cidade, o preço foi multiplicado por um fator de 2,4 vezes (de 2014 a 2015, 

o preço da energia aumentou cerca de 50%) e que as empresas P&Ls são 

fortemente afetadas por este contexto e precisam enfrentar o aumento 

das despesas em energia através de medidas de eficiência energética. 

Além desta questão, há desafios ambientais que permeiam toda a socie-

dade e, por acreditar que os impactos positivos de seu negócio contri-

buem para uma economia de baixo carbono, a Vivo desenvolve serviços 

baseados na “Internet das Coisas” (IoT), por meio da tecnologia Machine 

to Machine (M2M).

•  Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para novos 

mercados 

A conexão de dispositivos e sensores de IoT pode trazer, para a empre-

sa e para seus clientes e parceiros, como outras empresas e indústrias, 

melhoras na eficiência e produtividade, novas formas de receita, redução 

de custos, melhora da qualidade de vida e a ampliação dos produtos e 

serviços disponíveis. São muitos os exemplos práticos de aplicação destas 

tecnologias pela Telefônica Brasil no país. A Telefônica elegeu a tecnologia 

de IoT como o centro de sua transformação digital, especialmente para o 

segmento corporativo. A estratégia de negócio em IoT da companhia, no 

Brasil, está focada no incremento da conectividade para oferta de soluções 

fim-a-fim que incluem dispositivos cada vez mais modernos, novas plata-

formas e inteligência a serviço das pessoas por meio do uso de Big Data.

A Internet das Coisas será a próxima grande revolução industrial e um 

tema chave na busca de soluções para questões ambientais e adapta-

ção às mudanças climáticas. De acordo com a consultoria Gartner, havia 

mais de 6 bilhões de “coisas” conectadas em 2016, 30% a mais que no ano 

anterior, e a estimativa é de que este número possa subir para 50 bilhões 

em 2020. Só o Brasil deve chegar a mais de 490 milhões de dispositivos 

conectado até o final de 2017. 
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Em 2015, a Telefônica Brasil lançou o Global SIM Telefônica no Brasil que 

permite que as empresas implementem, gerenciem e rentabilizem ser-

viços baseados em Internet das Coisas em qualquer lugar do mundo. Já 

em 2016, a Vivo impulsionou a plataforma Smart Center M2M, que pode 

ser rapidamente configurada para necessidades específicas dos clientes, 

atendendo a qualquer modelo de negócio de forma a viabilizar o controle 

em tempo real e a visualização dos dispositivos conectados, levando efi-

ciência e facilidade para o crescimento do negócio do cliente. 

Ações voltadas para implementação e/ou adequação de valores e proces-

sos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

estabelecidos pela ONU

O Vivo Eficiência Energética tem ainda relação direta e tangencial à Agen-

da 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da ONU, pois, conforme 

descrito acima, contribui com o seu progresso atendendo a ODS 7 (Ener-

gia Limpa e Acessível), nos objetivos 7.1, 7.3 e 7.a; a ODS 9 (Indústria, Ino-

vação e Infraestrutura), no objetivo 9.4; a ODS 12 (Consumo e Produção 

Sustentáveis), nos objetivos 12.6 e 12.a; e a ODS 17 (Parcerias e Meios de 

Implementação), no objetivo 17.7.
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