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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 

por companhias associadas e não sócias, a fim de divulgar este impor-

tante trabalho e estimular as demais empresas a incorporarem cada vez 

mais a sustentabilidade como um pilar fundamental e estratégico para o 

negócio. O documento é desenvolvido com o apoio do Comitê de Susten-

tabilidade da instituição, presidido por Amalia Sangüeza Pardo, superin-

tendente de sustentabilidade do Banco Santander Brasil, e composto por 

representantes 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 sus-

tentável por meio das publicações da Câmara, ampliar o diálogo com o 

setor público e construir uma agenda de desenvolvimento sustentável em 

benefício da sociedade.

Entre os projetos do Comitê para 2019 estão o desenvolvimento de ações 

para cumprir os compromissos com o Pacto Global, do qual a Câmara Es-

panhola é signatária, e tratar do assunto sustentabilidade junto com os de-

mais comitês, abordando o tema em eventos realizados por outros grupos.

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 por  empresas de grande, 

médio e pequeno porte,  com impacto positivo para a sociedade e para o 

desenvolvimento do Brasil. O Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabili-

dade é realizado desde 2010, com o objetivo de reconhecer os melhores 

projetos inscritos no concurso.

Nesta edição, contamos com o apoio do Instituto Ethos e do Pacto Global, 

instituições renomadas na área de sustentabilidade, convidadas a com-

por o júri da premiação, que teve os seguintes vencedores:

Categoria PMEs 

Heart Care, com o projeto “Heart Care App”

Categoria Grandes Empresas

Neoenergia, com o projeto “Tecnologias Sustentáveis Fernando de Noronha”

INTRODUÇÃO



MENSAGENS
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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 sexta 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 22 
projetos participantes da sexta 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.

•  Mais de R$ 117 milhões investidos em mais de 730 municípios em todo o Brasil;

•  Mais de 13.500 crianças e jovens estudantes beneficiados diretamente;

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

•  280 mil pessoas conscientizadas sobre os perigos do trânsito;

•  Mais de 3.100 pessoas presentes em eventos de conteúdo sobre os projetos;

•  14.046 famílias beneficiadas;

•  2.425 colaboradores envolvidos diretamente nos projetos;

•  170 hectares de reposição florestal;

•  Coleta de mais de 14 mil itens para encaminhamento à reciclagem, en-
tre cápsulas de café, pilhas baterias, latas de alumínio e garrafas pet;

•  Mais de 2.430 refugiados cadastrados em banco de dados para recoloca-
ção no mercado de trabalho e 932 refugiados impactados diretamente 
com os cursos profissionalizantes;

•  Mais de 20 mil pessoas monitorando frequentemente seu quadro de saúde;

•  Mais de 111 toneladas de lixo eletrônico coletadas;

•  Redução da emissão de C02 em mais de 90 toneladas e economia de 
mais de 17 mil litros de óleo;

•  1.087 pescadores legalizados;

•  Mais de 50 professores capacitados;

•  Economia de 20,8 milhões de folhas de papel.

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 nesta edição.
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A Memória de Sustentabilidade da Câmara 

Espanhola reúne os projetos desenvolvidos 

pelas empresas que participam do tradi-

cional Prêmio de Sustentabilidade da ins-

tituição, envolvendo ações na áreas social, 

ambiental, econômica, trabalhista, entre 

outras. Tanto a publicação quanto o concur-

so são realizados com o apoio do Comitê de 

Sustentabilidade da instituição e promove 

o importante trabalho executado por essas 

empresas, com impacto positivo para a so-

ciedade e para o desenvolvimento do Brasil. 

Para a realização do concurso, que tem por objetivo reconhecer e divulgar 

os projetos e ações realizadas pelas empresas participantes, contamos 

nas seis edições da premiação com um corpo de jurados formado por 

instituições renomadas na área de sustentabilidade. Este ano, firmamos 

parcerias estratégicas com entidades reconhecidas nacional e interna-

cionalmente para compor nosso júri, as quais avaliaram os projetos ins-

critos com base nos seguintes critérios: relevância, que avaliou os bene-

fícios comprovados com sua implantação; implementação, que analisou 

seus principais indicadores, e de argumentação, que avaliou itens como 

objetividade, clareza e consistência na escrita do projeto. A premiação 

não tem dotação material, mas sim contribui para um ganho reputacio-

nal para a companhia. 

Mensagem do diretor executivo
Alejandro Gómez
Diretor executivo da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil

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. O objetivo do projeto como um todo é mostrar que atual-

mente o conceito de sustentabilidade vai muito além das questões am-

bientais. A sustentabilidade deve ser vista como uma peça fundamental 

que garante 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 

deste 6º Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabilidade: Accenture, Ac-

ciona, Arteris, Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose, Be Fruit, Celeo 

Redes Brasil, Chiarottino e Nicoletti Advogados, Columbia Trading, Em-

doc, Everis, Gas Natural Fenosa, Heart Care, Integracorp, Mapfre Seguros, 

Neoenergia, Repsol Sinopec Brasil, Santander Brasil, Socialzink e Telefô-

nica. Além, claro, de todos aqueles que direta ou indiretamente apoiaram 

e deram as condições para que os projetos aqui divulgados fossem reali-

zados: presidentes, diretores, gestores, funcionários, voluntários e parcei-

ros em geral. Convido a todos a participarem de nossas próximas edições 

com o habitual evento de premiação que ocorre 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 prosperidade da 

sociedade propicia um ambiente de negó-

cios mais favorável e consequentemente promovem o bem comum como 

premissa de gestão. Esta característica de gestão não é exclusividade 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 Espanhola de Comércio no Brasil promove 

o reconhecimento a este tipo de empresas. Ao longo dos anos, as edições 

do prêmio traduzem nos editais os avanços nos conceitos e modelos em 

direção do Desenvolvimento Sustentável. Nesta sexta edição, o Comitê 

de Sustentabilidade da Câmara manteve o reconhecimento às  empresas 

que demonstrem resultados que contribuam com o avanço das questões 

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

ambientais, sociais e de governança relevantes para a perenidade dos 

seus negócios e para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Outro cui-

dado nesta edição foi dar continuidade a promoção de um prêmio mais 

inclusivo para as PMEs Pequenas e Médias Empresas, permitindo a parti-

cipação de empresas associadas e não associadas. 

Ainda com foco nas PMEs, as premiadas terão isenção da cota de asso-

ciação da Câmara em 2019 para que usufruam das iniciativas que forta-

lecem os negócios; terão uma palestra in company oferecida pela Rede 

Brasil do Pacto Global; diagnóstico e mentoria de 12h oferecidos pelo Ins-

tituto Ethos, com direito a participação na Conferência Ethos 2019;  um 

pacote de consultoria básica oferecida pela Llorente y Cuenca; além de 

dois ingressos para o Jantar de Gala 2018 da Câmara Espanhola. As em-

presas espanholas reconhecidas nesta categoria ainda ganharão uma re-

portagem sobre seus projetos e suas experiências no Brasil nos meios de 

comunicação do ICEX, “Instituto Español de Comercio Exterior” do “Minis-

terio de Industria, Comercio y Turismo” do Governo Espanhol como forma 

de aumentar a visibilidade dos seus negócios 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 

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 459.000 

Receita anual bruta em 2017: US$ 39.000.000.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: Não informado

–

Nome do Projeto: Go2Job

Categoria: Grandes Empresas

A taxa de desemprego juvenil é três vezes maior que a entre adultos na 

América Latina. Para ajudar a minimizar esse problema, a Accenture se 

concentrou em uma das principais causas dessa dificuldade - falta de pre-

paração. Habilidades como postura, capacidade de comunicação e com-

portamento adequado podem ser decisivas em uma entrevista de em-

prego. Com a ajuda de ONGs parceiras, a empresa desenvolveu um game 

interativo com dicas para ajudar os jovens na busca de sua primeira expe-

riência profissional. Começando no Brasil, durante o ano fiscal de 2017, o 

Go2Job se expandiu para os outros países da América Latina no ano fiscal 

de 2018, apresentando o mesmo conteúdo traduzido para o espanhol. 

O conteúdo é genérico e universal e pode ser traduzido para todos os idiomas, 

com acesso por meio de dispositivos móveis e compatíveis com a maioria dos 

sistemas operacionais. É gratuito e está disponível para todos, porém, está 

pensado para jovens de baixa renda, com idade entre 18 e 24 anos. O game 

está em português ou espanhol e leva cerca de 60 minutos para completá-lo. 

A versão em português pode ser acessada usando:

http://www.brasilmaisti.com.br/index.php/pt-br/go2job ou este endereço:

http://www.go2jobgame.com/?lang=pt, que também possui a versão em espanhol.

https://www.accenture.com/br-pt/new-applied-now
http://www.brasilmaisti.com.br/index.php/pt-br/go2job
http://www.go2jobgame.com/?lang=pt
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Impactos diretos do projeto indicado:

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

ternos à organização.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

1598 pessoas concluíram o game no Brasil e demais países da América 

Latina em que a Accenture opera.

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

Objetivo 1 (Erradicação da Pobreza), Objetivo 4 (Educação de Qualidade),  

Objetivo 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e Objetivo 10 (Re-

dução das Desigualdades).  

Como é um game que busca apoiar o acesso de jovens vulneráveis no 

acesso ao primeiro emprego, ajuda a complementar as habilidades edu-

cacionais recebidas nas escolas públicas. Assim, busca um ciclo virtuoso 

de crescimento econômico para os beneficiados e a sociedade em geral.
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Setor/atividade: Construção e infraestruturas

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 1.183

Receita anual bruta em 2017: R$ 374.891.699,60

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: Não Informado

–

Nome do Projeto: Reintegra

Categoria: Grandes Empresas

Acciona Construcción S.A, a fim de promover a inclusão social de ex-pre-

sidiários, segue um programa de reintegração dessas pessoas ao mercado 

de trabalho. 

O programa é orientado para pré-egressos e egressos. Os pré-egressos são 

pessoas que estão no cumprimento de sua pena e que já se encontram no 

regime semiaberto e, devido ao bom comportamento, adquirem o direito 

de trabalhar durante o dia e retornar para o presídio após o expediente. Já 

os egressos, são pessoas que tiveram sua pena cumprida e/ou a ser cum-

prida em regime aberto e estão em situação de liberdade, podendo ser 

contratados pelo regime CLT. Em funcionamento desde 2014, o programa 

visa inclui-los no mercado de trabalho, oferecendo a eles uma oportuni-

dade de se reintegrarem na sociedade.

Em parceria com a Penitenciaria de Guarulhos, a Acciona visa um con-

junto de ações que tem como propósito melhorar a qualidade de vida 

dos pré-egressos, contribuindo com o acesso ao mercado de trabalho e 

retorno ao convívio social.

http://www.acciona.com.br/
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Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

mercados;

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

ternos à organização;

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Reintegração, rendimento profissional e impacto de desempenho.

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 

Objetivo 1 (Erradicação da Pobreza), Objetivo 8 (Trabalho Decente e Cres-

cimento Econômico) e Objetivo 10 (Redução das Desigualdades)
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Setor/atividade: Organização de Sociedade Civil

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 12

Receita anual bruta em 2017: R$ 850.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 500.000,00

–
Nome do Projeto: Fórum Atores da Saúde 2.0

Categoria: PMEs

As Organizações da Sociedade Civil (OSC´s) ocupam um importante espaço 

no atendimento das necessidades de saúde no Brasil e na defesa dos direitos 

do paciente. A profissionalização do modelo de atuação destas entidades é 

chave para garantir a melhora da qualidade de vida dos seus atendidos. 

“Atores da Saúde 2.0” são as entidades sem fins lucrativos e, preocupados 

com a melhora da qualidade de vida de seus assistidos, investem na pro-

fissionalização da gestão de suas entidades com foco no (a): 

- Desenvolvimento de políticas públicas assertivas. 

- Empoderamento de seus pacientes. 

- Conscientização da sociedade.

- Desenvolvimento e aproximação de entidades do mesmo segmento.

- Sustentabilidade Financeira – Captação de Recursos

O principal objetivo do FAS é capacitar representantes de OSC’s da área de 

saúde para que invistam na profissionalização da gestão de suas entida-

des preocupadas com a melhora da qualidade de vida de seus assistidos.

https://amigosmultiplos.org.br/
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Impactos diretos do projeto indicado:

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

ternos à organização;

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Estiveram presentes 168 pessoas, representando 88 empresas (organiza-

ções da sociedade civil, indústria farmacêutica e profissionais da saúde). 

Essas pessoas puderam absorver conteúdo relevante para a capacitação 

de associações em questões como: comunicação, políticas públicas, pes-

quisa científica, captação de recursos e awareners.

Ações voltadas para a implementação e/ou a adequação de valores e 
processos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) estabelecidos pela ONU

Objetivo 3 (Saúde e Bem-Estar)

O projeto é voltado para capacitação de Organizações de Sociedade Civil 

da Saúde para que elas possam atender e empoderar seus filiados.
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Setor/atividade: Infraestrutura/Concessão de rodovias

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 5.375

Receita anual bruta em 2017: R$ 4.700.000.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 2.003.070,00

–
Nome do Projeto: Programa de Segurança Arteris

Categoria: Grandes Empresas

A preservação da vida e a promoção da segurança viária são prioridades 

da Arteris e, para garantir a efetividade e excelência deste compromisso, 

o Grupo determina suas ações no Programa de Segurança Arteris, ou seja, 

um conjunto de iniciativas que visam à prevenção de acidentes por meio de 

obras como, por exemplo, a entrega da duplicação de pista da Serra do Ca-

fezal, na Arteris Régis Bittencourt (BR-116), em 2017; excelência operacional, 

por meio das 150 mil horas de treinamento aos mais de 14 mil colaboradores 

diretos e indiretos e pela conexão dos CCOs ao aplicativo Waze, permitindo 

que usuários e concessionárias criem alertas sobre as condições das rodo-

vias; projetos de educação e campanhas de segurança como: Projeto Escola 

Arteris, Programa Viva, Acorda Motorista, “Tô de Cinto, Tô Seguro” e Saúde na 

Boleia. E, também, através de diálogos sobre soluções para um trânsito mais 

seguro, realizados no Fórum Arteris que se tornou internacional em 2017.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

ternos à organização;

• Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final, com o obje-

tivo de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de seus produtos 

e/ou serviços;

http://www.arteris.com.br/Home/index.aspx
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• Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 

que concebem a sustentabilidade como premissa;

• Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qualidade 

e sustentabilidade;

• Campanhas educacionais para funcionários, comunidade, consumidores.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Alinhado ao Programa de Segurança Arteris, o Grupo aderiu à Década de 

Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020), que prevê a redução pela me-

tade dos acidentes com vítimas. Três concessionárias do Grupo superaram 

a meta antes do prazo, reduzindo em 60% seus índices de fatalidade. São 

elas: Arteris Fluminense, Arteris Régis Bittencourt e Arteris Planalto Sul. 

Outro resultado foi a criação do Grupo Estratégico de Redução de Aciden-

tes, que reúne colaboradores com atuação multidisciplinar para avaliar 

as condições dos trechos e perfil dos acidentes. Dessa forma, é possível in-

vestir em ações mais efetivas. Já as ações de conscientização impactaram 

280 mil pessoas. Além disso, a Arteris Autovias, Arteris Centrovias, Arteris 

Intervias e Arteris Litoral Sul estão entre as vinte melhores rodovias do 

Brasil, segundo a 21ª Pesquisa da CNT, que considera aspectos como pa-

vimentação, sinalização, traçado e infraestrutura de apoio, entre outros.

Ações voltadas para a implementação e/ou a adequação de valores e 

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

tável (ODS) estabelecidos pela ONU 

Objetivo 3 (Saúde e Bem-Estar)

A comunidade internacional aprovou a Agenda 2030 com 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. A Década de Ação pela Segu-

rança no Trânsito, inclusive, foi incorporada a esse plano. O objetivo #3, que 

visa “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades”, possui a seguinte meta no item 6: “Até 2020, reduzir pela 

metade as mortes e os ferimentos por acidentes em estradas”.

A atuação da Arteris é pautada no respeito à vida como valor fundamental. 

Desde sua criação, a promoção da segurança viária é abordada com ações 

nos seguintes segmentos: ações de engenharia (duplicações, ampliação de 

capacidade da via etc.), ações operacionais (equipamentos de controle de 

velocidade, mensagens em painéis em tempo real, veículos de operação 

para atendimento rápido) e ações de educação e campanhas de conscienti-

zação de usuários. Essas ações contribuem para a promoção de um trânsito 

mais humano e seguro, resultando em redução de acidentes e fatalidades.
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Nome do Projeto:  Todo mundo no caminho certo – Programa de 
Integridade Arteris

Categoria: Grandes Empresas

A Arteris consolidou ações de compliance em um único programa estru-

turado, que qualifica a gestão e a governança da companhia. A partir da 

constituição de uma nova diretoria jurídica, o Grupo vislumbrou, em 2017, 

a oportunidade de lançar um novo programa de compliance, batizado de 

Programa de Integridade Arteris (Todo mundo no caminho certo). A com-

panhia está empenhada no constante avanço de processos e ferramentas 

que garantam um ambiente de trabalho ético, transparente e em confor-

midade legal. O objetivo foi fortalecer a aderência da cultura de integrida-

de ao cotidiano da companhia. Uma ampla campanha foi realizada, com 

inserções planejadas dos temas na comunicação interna. Como resulta-

do, foi possível identificar que, entre janeiro e junho de 2017 (época de 

lançamento do programa), comparado ao mesmo período em 2018, houve 

um aumento de 71% nas denúncias realizadas pelo Canal Confidencial 

– resultado do aumento da confiança no canal e no próprio Programa. A 

comunicação conseguiu traduzir o trabalho da área de compliance para a 

linguagem e cultura da Arteris, o que fortaleceu o engajamento do Grupo 

– despertando o orgulho em fazer parte da companhia.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

mercados;

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

ternos à organização;

• Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final com o obje-

tivo de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de seus produtos 

e/ou serviços;

• Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 

que tenham a sustentabilidade como premissa;

• Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qualidade 

e sustentabilidade;

• Campanhas educacionais para funcionários, comunidade, consumidores.



18

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

O resultado foi o fortalecimento de políticas e procedimentos internos. 

Foram lançados novos documentos corporativos como a Norma de Com-

pliance, a Política Anticorrupção, etc. As campanhas internas orientaram 

para o uso correto do Canal Confidencial e informaram sobre o comple-

to sigilo no recebimento e tratamento das denúncias. A Arteris mantém 

práticas com foco na transparência e na ética nas relações e, em 2017, 

reforçou as diretrizes de relacionamento com poder concedente e órgãos 

reguladores, de forma a coibir vantagens indevidas e sistematizar proce-

dimentos para registro de todos os contatos com o poder público. O resul-

tado foi uma companhia mais consciente que entende e aplica os valores 

do Grupo. Fortaleceu a imagem da atuação do Grupo e gerou ainda mais 

transparência nas ações, associando a marca à preocupação com uma boa 

conduta, em um momento em que o tema anticorrupção e ética têm tan-

to destaque na sociedade. Entre janeiro e junho de 2017 (lançamento do 

Programa), comparado ao mesmo período em 2018, houve um aumento 

de 71% no número de denúncias realizadas pelo canal confidencial da em-

presa. Isso é resultado do aumento da confiança no canal e no Programa.

Ações voltadas para a implementação e/ou a adequação de valores e 

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

tável (ODS) estabelecidos pela ONU

Objetivo 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico ) e Objetivo 16 

(Paz, Justiça e Instituições Eficazes)

O desafio da nova campanha era disseminar as principais regras e con-

ceitos do Código de Conduta Ética Profissional levando, assim, as mensa-

gens corporativas sobre conduta de forma mais acessível a todos os ní-

veis educacionais, sociais e de áreas de trabalho distintas do Grupo, com 

linguagem fácil e objetiva. As mensagens falavam sobre assédio, política 

anticorrupção, proteção aos recursos, conflito de interesses e segurança 

da informação, apresentando que, na companhia não há tolerância para 

nenhum tipo de assédio, além de disseminar a mensagem de que o res-

peito e a transparência são a base para se construir uma empresa mais 

humana e justa para todos.
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Setor/atividade: Produção e exportação de frutas 

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 70

Receita anual bruta em 2017: R$ 3.500.000,00 milhões

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 50.000,00

–

Nome do Projeto: Plantando o Futuro

Categoria: PMEs 

O projeto começou a ser desenvolvido em 2017 por meio de uma parceria 

entre a Befruit e a Prefeitura de Santa Adélia. Escolhemos trabalhar com 

crianças entre 6 e 10 anos da rede pública de ensino. Todo o conteúdo do 

projeto teve como base os 17 ODS. Acreditamos que usar os ODS como 

base transcende as questões de ecologia, e envolve a reestruturação de 

todos os setores da sociedade. Os encontros acontecem em um sábado 

por mês na Fazenda, onde as crianças, sob orientação da bióloga Ana Pau-

la Giorgi, têm contato prático com o tema que já foi abordado com alguns 

objetivos, entre eles, Boa Saúde e Bem Estar, Agua Limpa e Saneamento, 

Produção responsável. O nosso grande objetivo é criar propagadores do 

que são os ODS e disseminar os cuidados que temos de ter com o meio 

ambiente e o ambiente em que vivemos.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

ternos à organização;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.
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Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

A nossa primeira vitória prática foi ter consigo a adesão da Prefeitura ao 

projeto, sendo a terceira cidade do Estado de São Paulo a assinar o decre-

to, implementando a agenda 2030 da ONU. Além disso, com educação, 

estamos fomentando 40 crianças e 8 professores multiplicadores da ideia.

Ações voltadas para a implementação e/ou a adequação de valores e 
processos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) estabelecidos pela ONU

Estamos trabalhando todos os 17 ODS. Já tratamos 6 tópicos com aulas 

práticas e teóricas e sempre deixamos uma meta para o evento seguinte. 

Desta forma, incentivamos os pais e irmãos a participarem e conhecerem 

o tema do mês.
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Setor/atividade: Distribuição de Gás Natural

Estado: Rio de Janeiro

Número de funcionários: 529

Receita anual bruta em 2017: R$ 7.012.754.340,67

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 422.285,00

–
Nome do Projeto: Energia do Sabor

Categoria: Grandes Empresas

Energia do Sabor é um projeto do Grupo Gas Natural Fenosa, em parceria 

com a Unilasalle, que teve início em 2012 e consiste na formação de jovens 

carentes, entre 17 e 25 anos, em cozinheiros internacionais. O curso de exten-

são tem duração de 01 ano e é ministrado na Universidade de Niterói, com 

aulas teóricas e práticas. De 2012 até hoje já formamos 100 jovens divididos 

em cinco turmas. A taxa de empregabilidade é de 98%, já que há uma enorme 

procura pelos restaurantes, padarias, bares e hotéis do Rio e Niterói por jo-

vens qualificados para trabalhar em cozinhas de todos os tamanhos/portes.

Impactos diretos do projeto indicado:

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

ternos à organização;

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

O principal indicador é que a taxa de empregabilidade é de 98% em todas 

as turmas já formadas. Ao todo, já foram 05 classes de 2012 a 2018. A pró-

xima turma terá início em novembro de 2018. Mais de 100 jovens, entre 

17 e 25 anos, já foram formados como Cozinheiros Internacionais.

https://www.gasnaturalfenosa.com.br/br/1285084449756/inicio.html
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Ações voltadas para a implementação e/ou a adequação de valores e 
processos a um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) estabelecidos pela ONU

Objetivo 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e Objetivo 10 (Re-

dução das Desigualdades) 

O projeto atende jovens carentes, com renda familiar comprovadamente 

menor do que 03 salários mínimos, do entorno da faculdade. Faz parte 

do programa de Responsabilidade Social Corporativa do grupo, que visa 

transformar a vida desses jovens, oferecendo formação de qualidade em 

um curso profissionalizante com alta demanda de mão de obra no setor 

de alimentos (restaurantes, padarias, pizzarias, cozinhas de hotéis, bares, 

cantinas de escola).
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Setor/atividade: Transmissão de energia no setor elétrico no Brasil

Estado: Rio de Janeiro

Número de funcionários: 230

Receita anual bruta em 2017: R$ 195.000.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 380.000,00

–
Nome do Projeto: Projeto Integra – Engajando as partes interessadas

Categoria: Grandes Empresas

Iniciou 2016 com Engajamento de Partes Interessadas de comunidades 

rurais influenciadas pelas LTs da CELEO: estreitar relacionamento, me-

lhorar comunicação, potencializar campanhas de educação ambiental, 

minimizar riscos de penalização de agências reguladoras e órgãos am-

bientais, promover a conservação ambiental, diminuir queimadas; capa-

citar equipes O&M minimizando conflitos, aumentar transparência da 

empresa; instrumentalizar empresa para compreender preocupações e 

interesses das partes interessadas, engajá-las e melhor interagir. O Proje-

to foi desenvolvido baseando-se na AA1000. Público alvo representantes 

propriedades rurais, órgãos públicos, líderes locais, organizações socieda-

de civil e colaboradores da CELEO. Atividades: conhecer as especificidades 

socioambientais das regiões; conhecer as propriedades rurais, mapear as 

queimadas e incêndios florestais. Com ciclo de 4 anos: 2016/19 prevê ma-

http://www.elecnor.com.br/br/
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terial educativo, cadastro social, mapa de suscetibilidade de incêndios/ 

queimadas, treinamento (O&M), relatórios e avaliação de impacto. Em 

2017 alcançou: capacitação de lideranças de equipes de O&M de media-

ção de conflito. Diagnóstico de suscetibilidade a incêndios florestais e so-

cioeconômicos via cadastro social com informações da propriedade, perfil 

entrevistados e sobre: queimadas, relacionamento com a empresa, meio 

ambiente (esgoto, resíduos queimadas), renda, escolaridade. Impressas 

4.000 calendários/ jogos.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

ternos à organização;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto 

A CELEO tem estabelecido um relacionamento concreto e melhor conhe-

cimento por meio do Cadastro Social, identificando e compreendendo a 

realidade dos moradores do entorno de suas LTs. Permite conhecer me-

lhor o perfil delas (finalidade: moradia, lazer, subsistência, comercial, nú-

mero de residentes, abastecimento de água, descarte de resíduos): esco-

laridade, renda familiar, participação em programas federais, impressão 

sobre poder público, meios de comunicação utilizados/ conhecimento em 

prática de queimadas, percepção da empresa para melhor interagir com 

elas. Nas visitas às propriedades, é possível dialogar tanto com grandes 

empresários latifúndios agrícolas ou pecuários quanto com o pequeno 

produtor familiar, que conta com a terra para a sua plantação de subsis-

tência. Como resultado técnico/operacional, CELEO tem um mapa da sus-

ceptibilidade de ocorrência a incêndios para ajudar no monitoramento ao 

longo de suas linhas de transmissão no país. De modo geral, as entrevis-

tas cumpriram com o objetivo: estreitar laços da CELEO com os proprie-

tários, residentes/ funcionários que convivem com as LTs. O projeto tem 

1377 propriedades cadastradas (entrevistas realizadas), abrangência de 

atuação em 5 Estados e 67 municípios, com um total de 14.046 moradores 

nas propriedades visitadas.

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

Objetivo 3 (Saúde e Bem-Estar)

O Projeto Integra promove um diálogo personalizado com moradores ao re-

dor das linhas de transmissão, sensibilizando-os sobre a prevenção contra 

as queimadas e seus efeitos, fornecendo orientação sobre o destino de re-

síduos, indicando como a CELEO lida com as baterias desmobilizadas via 

logística reversa (produto tóxico em seu conteúdo). Além disto, no início 

em 2016, o projeto informou a CELEO de que seria necessário a empresa 

realizar seu 1º inventário de Gases de Efeito Estufa, o que ficou estabelecido 

como compromisso em 2017 e houve a realização baseando-se no protocolo 

GHG, que foi auditado e publicado em 2018, ou seja, se a empresa faz a sen-

sibilização a terceiros, ela tem de demonstrar exemplo também realizando. 

Objetivo 12 (Consumo e Produção Responsáveis)

Além do exposto acima, a CELEO também realizou a padronização das es-

truturas para armazenamento de resíduos das suas subestações no país, 
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o que permite o armazenamento de recicláveis de forma a viabilizar a 

logística de transporte para cooperativas e/ou recicladoras. Houve, ain-

da, a padronização dos sistemas de tratamento de efluentes (fossas sép-

ticas/biodigestores), visando maior eficiência no tratamento do efluente 

doméstico gerados nas instalações. Vale ressaltar que a CRB não possui 

geração de efluente com características industriais.

Somando-se ao exposto, o Projeto indica situações análogas ao bem-estar 

em função de torres instaladas nas propriedades, bem como orienta e sen-

sibiliza os moradores de propriedades circunvizinhas na prevenção con-

tra a queimadas, descarte de resíduos. Além disso, com o cadastro social 

realizado, desenvolve um diálogo construtivo sobre indicações de serviços 

públicos a serem realizados pelos órgãos públicos, incluindo algumas ati-

vidades positivas de orientação baseadas nas informações coletadas.

Objetivo 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima)

O Projeto integra, além de proporcionar orientação aos moradores ao 

redor de suas linhas, também atua sensibilizando-os sobre a prevenção 

contra as queimadas e seus efeitos, orientação sobre destinação de resí-

duos e realiza, com indicativo do projeto (orientação endógena), o movi-

mento institucional da empresa em ações de - 1º inventário de Gases de 

Efeito Estufa; baterias desmobilizadas via logística reversa (produto tóxi-

co em seu conteúdo), padronização das estruturas para armazenamento 

de resíduos das suas subestações no país, padronização dos sistemas de 

tratamento de efluentes (fossas sépticas), campanhas internas aos seus 

colaboradores sobre reciclagem (eco pontos nas dependências da empre-

sa) e campanhas de sensibilização (impresso e em mídia na copa).

Objetivo 15 (Vida Terrestre)

O Projeto realiza a prevenção e sensibilização das não queimadas junto 

aos moradores do entorno de suas linhas de transmissão, bem como, a 

exemplo do que a Empresa já o faz em prol da Biodiversidade, a compen-

sação pela supressão de vegetação nativa, redução de processos erosivos, 

monitoramento da fauna e resgate de germoplasma. O projeto orienta, a 

partir da identificação de problemas como estes na abordagem em campo 

com moradores, entrevistas de cadastro social e aproveita a expertise da 

empresa para, posteriormente, atuar em orientação de propriedades que 

se encontram em situações deste tipo. 

Objetivo 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)

O Projeto é desenvolvido para engajamento das partes interessadas críti-

cas do projeto, ou seja, aqueles que irão conviver ad eternum com as linhas 

de transmissão em suas propriedades ou ao seu redor. O Cadastro Social 

prevê perguntas sobre percepção da empresa CELEO e do Serviço Público. 
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Além que questionar, também indica as formas de contato com a empre-

sa (telefones, canal transparência institucional).

O Integra dialoga de forma participativa e horizontalizada com os mo-

radores abordados, e de forma verticalizada com a empresa, no sentido 

de indicar estatísticas e situações de ordem qualitativa que podem pro-

mover ações pontuais, mediante a gravidade, quer sejam medidas indivi-

duais (preventivas ou corretivas), quer sejam somente pela empresa ou 

coletivas, incluindo poderes públicos como parceiros em iniciativas ou 

ainda com os próprios moradores.

–
Nome do Projeto: CELEO Redes Brasil e sua estratégia para sustentabilidade

Categoria: Grandes Empresas

Há 17 anos a CELEO atua no mercado brasileiro de transmissão de ener-

gia, com 12 concessões vem desde 2015 focada em esforços e compromis-

sos para melhoria da gestão e operações baseada nos preceitos da susten-

tabilidade. Em 2016 lançou seu 1º Relatório GRI-G4, instalou o grupo de 24 

lideranças – Pontos Focais da Sustentabilidade, realizou pesquisas refe-

renciais de sustentabilidade pertinentes a core business de transmissão de 

energia, definiu priorização temas materiais, levantamento de percepções 

com stakeholders. Em 2017, repetiu a agenda, agregando desafio de rela-

tório com asseguração limitada externa e, utilizando-se agora da nova 

metodologia GRI Standards, opção “essencial”, preparou-se para subme-

ter (2018) seus indicadores ao GRESB, além da adesão ao Pacto Global e 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS. Governança Corpo-

rativa: a CELEO preza por relações íntegras e transparentes com as par-

tes interessadas, buscando melhores práticas, Programa de Integridade 

Corporativa (PIC), orientando os colaboradores a atenderem exigências 

legais, compatibilidade com a Lei Anticorrupção, melhoria de parâmetros 

e padrões éticos de controle, transparência e eficiência com mecanismos 

e procedimentos internos de integridade, auditoria, aplicação do Código 

de Ética, Normas de Conduta e do seu Canal de Transparência. A gestão 

da companhia através do Sistema Integrado de Gestão (SIG) atua pela 

melhoria de processos, gestão de riscos/informação e conhecimento, por 

integridade nas relações com qualidade dos serviços, saúde e segurança 

nas operações, atendimento de requisitos ambientais e investimento so-

cial, bem como prevenir, reduzir e controlar os riscos inerentes as suas 

atividades. O seu Programa de Gerenciamento de Riscos PGR, baseando-se 

na ISSO 31000 e ISO 9001, tem ações de engajamento para transparência 

e prestação de contas aos seus interessados – Programa Integra (baseado 

AA1000, foco no relacionamento com moradores próximos das linhas) e 
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Canal de Transparência. Além disto, desde 2017 capacitou colaboradores 

para o processo de certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. A 

CELEO ainda mantém esforços econômico-financeiros para manter uma 

solvência financeira, que resultou em mais investimentos realizados, bem 

como operacionais, comprometendo-se com a eficiência operacional de 

suas instalações, assegurando altos índices de disponibilidade, excelência 

na capacidade operativa e monitoramento e análise automatizada das 

mesmas (Drones). Em 2017, a CELEO também realizou uma análise inter-

na envolvendo 38 dos principais fornecedores críticos por seus impactos 

(risco social e integridade).

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

mercados;

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

ternos à organização;

• Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final, com o obje-

tivo de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de seus produtos 

e/ou serviços;

• Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 

que tenham a sustentabilidade como premissa;

• Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qualidade e 

sustentabilidade;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

O Programa de Integridade Corporativa (PIC) Auditoria externa avaliou 

o Programa em 2017, com avaliação nível 3, de uma escala até 5. Houve 

ainda treinamento para 204 colaboradores e uma avaliação interna de 

maturidade. Não houve registros de corrupção nos canais de comunica-

ção ou diretamente ao conhecimento da gestão corporativa. Entretanto, 

foram registradas 32 ocorrências que contribuíram para a melhoria dos 

processos internos. A Gestão Ambiental coordenou o 1º inventário efeito 

gás estufa, incremento do reflorestamento, ampliação educação ambien-

tal, recuperação de áreas degradadas, 161 hectares de reposição florestal, 

intervenções em comunidades tradicionais e alternativas de mitigar o im-

pacto ambiental, com investimento de 3,9 milhões em 2017, não tendo 

nenhum incidente de impacto ambiental. A CELEO prima pelo desenvol-

vimento Social interno e externo (colaboradores-políticas de treinamento 

e capacitação, remuneração e avaliação de desempenho e na comuni-

dade – investimento via Incentivos Fiscais e Subcrédito ISE BNDES, in-

tervenção comunidades tradicionais). Em treinamentos foram investidos 

R$767.511,00 com 22.073 horas de qualificação e com apenas 3 reclama-

ções sociais – comunidades afetadas. Com a condução do Comitê do Sis-

tema Integrado de Gestão (SIG), a CELEO conquistou em 2018 as Certifi-

cações - ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, meta que foi desenvolvida 

ao longo de 2017. A CELEO ainda foi reconhecida pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) como Benchmarking no Ranking de Eficiência 

Operacional, posicionando-se em 1º lugar nos anos 2015 e 2016. Nota Téc-

nica nº 164/2017-SRM/ANEEL (datada: 04/10/2017). O Operador Nacional 

do Sistema (ONS) declarou, por meio da carta NOS 0372/100/2017 (data-

da: 22/02/2017), o “Bom Desempenho das Instalações de Transmissão” e 

que não há quaisquer registros que desabonem a qualidade de sua ope-

ração. O projeto Integra tem 1377 propriedades cadastradas (entrevistas 
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realizadas), abrangência de atuação em 5 Estados e 67 municípios, com 

um total de moradores nas propriedades visitadas de 14.046.

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

Objetivo 1 (Erradicação da Pobreza)

Objetivo 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) 

Objetivo 3 (Saúde e Bem-estar)

A energia elétrica é um bem essencial e indutor da qualidade de vida 

das populações e do desenvolvimento econômico dos países e do mundo 

como um todo.

Objetivo 7 (Energia Acessível e Limpa) 

O principal impacto dos empreendimentos é prover melhoria e confia-

bilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. Indiretamente beneficia 

de forma difusa toda a sociedade, aumentando o acesso a uma fonte de 

energia segura.

Objetivo 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) 

Os 12 empreendimentos da CELEO também geram centenas de empregos di-

retos e indiretos durante a construção e operação/manutenção, em que são 

fornecidas condições para um trabalho decente para todos os colaboradores.

Objetivo 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) 

Os investimentos e os seus empreendimentos ajudam a aumentar a ofer-

ta de energia de fonte renovável, bem como suas iniciativas na Gestão 

Ambiental e Investimentos em Projetos Sociais que contribuem para a 

sustentabilidade e o bem-estar da população no entorno dos empreendi-

mentos da CELEO.

Objetivo 12 (Consumo e Produção Responsáveis) 

O CELEO também realizou a Padronização das estruturas para armaze-

namento de resíduos das suas subestações no país, a Padronização dos 

sistemas de tratamento de efluentes (fossas sépticas).

Somando-se ao exposto, o Projeto indica situações análogas ao bem-estar 

em função de torres instaladas nas propriedades, bem como orienta e 

sensibiliza os moradores de propriedades circunvizinhas para a preven-

ção contra as queimadas, descarte de resíduos e, com o cadastro social 

realizado, desenvolve um diálogo construtivo sobre indicações de serviços 
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públicos para serem realizados pelos órgãos públicos, incluindo algumas 

atividades positivas de orientação baseadas nas informações coletadas.

Objetivo 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) 

Os projetos desenvolvidos pela empresa ajudam a aumentar a oferta de 

energia de fonte renovável. A CELEO lida com as baterias desmobilizadas 

via logística reversa (produto tóxico em seu conteúdo) e em 2017 padroni-

zou administração destas baterias. Além disto, no início em 2016, a CELEO 

iniciou trâmites para realizar seu 1º inventário de Gases de Efeito Estufa, 

o que ficou sinalizado como compromisso e houve a realização basean-

do-se no protocolo GHG, que foi auditado e publicado em 2018, campa-

nhas internas aos seus colaboradores sobre reciclagem (eco pontos nas 

dependências da empresa) e campanhas de sensibilização (impresso e em 

mídia na copa, sede da empresa).

Objetivo 15 (Vida Terrestre)

O Projeto Integra (engajamento com partes interessadas) realiza a preven-

ção e sensibilização por não queimadas junto aos moradores do entorno 

de suas linhas de transmissão, bem como, a exemplo do que a Empresa 

já faz em prol da Biodiversidade – compensação pela supressão de ve-

getação nativa, redução de processos erosivos, monitoramento de fauna 

e resgate de germoplasma; o projeto orienta a partir da identificação de 

problemas como estes na abordagem em campo com moradores – entre-

vistas cadastro social e aproveita-se da expertise da empresa para, poste-

riormente, atuar em orientação em propriedades que se identificaram em 

situações deste tipo. 

Objetivo 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) 

O Projeto Integra é desenvolvido para engajamento das “partes interessa-

das críticas”, ou seja, aquelas que irão conviver ad eternum com as linhas 

de transmissão em suas propriedades ou ao seu redor. O Cadastro Social 

prevê perguntas sobre percepção da empresa CELEO e do Serviço Público. 

Além de questionar, também indica as formas de contato com a empresa 

(telefones, canal de transparência institucional).

O Integra dialoga de forma participativa e horizontalizada com os mo-

radores abordados e de forma verticalizada com a empresa, no sentido 

de indicar estatísticas e situações de ordem qualitativa que podem pro-

mover ações pontuais, mediante a gravidade, quer sejam medidas indivi-

duais (preventivas ou corretivas), quer sejam, somente pela empresa ou 

coletivas, incluindo poderes públicos como parceiros em iniciativas ou 

ainda com os próprios moradores. Além disto, a CELEO mantém o canal 

de transparência que tem sido utilizado por colaboradores, não só para 

inconformidades, mas também para sugestões de melhorias.
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Setor/atividade: Full service 

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 95

Receita anual bruta em 2017: R$ 31.000.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 620.000,00

–
Nome do Projeto: CNA + ECO

Categoria: Grandes Empresas

O CNA + ECO é um programa que reforça a consciência ambiental dos 

profissionais e colaboradores do escritório e se destaca na cultura de 

Chiarottino e Nicoletti Advogados, possibilitando o desenvolvimento de 

nosso trabalho de modo mais sustentável.

O programa implantou importantes ações de sustentabilidade no escri-

tório como: incentivo a economia de energia, água e papel, redução de 

resíduos e sua correta destinação. 

O CNA + ECO identificou medidas ambientalmente corretas já existentes 

e incentivou condutas por parte dos seus colaboradores e clientes para 

a preservação do meio ambiente, reforçando atitudes sustentáveis para 

que todos se tornem agentes multiplicadores, dentro e fora do ambiente 

de trabalho.

Na ampliação do 5º andar de nosso escritório utilizamos a tecnologia em 

prol do meio ambiente por meio de algumas medidas, tais como: adoção 

de 100% de lâmpadas LED, com menor consumo de energia e de maior 

duração que uma lâmpada fluorescente ou incandescente; instalação de 

sensores de temperatura em todas as salas e em conjunto com equipa-

mentos de automação para o melhor desempenho do equipamento de 

ar-condicionado e a utilização de carpetes modulares confeccionados a 

partir de materiais recicláveis.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

• Eficiência no uso de recursos naturais;

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

ternos à organização;

• Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 

que tenham a sustentabilidade como premissa;

• Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qualidade e 

sustentabilidade;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.
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Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

- Descarte controlado de cápsulas de café Nespresso - Entrega voluntaria 

de 1.843 cápsulas na rede de lojas para retorno à cadeia produtiva – Pro-

grama de reciclagem da marca.

- Coleta de 155 pilhas e 19 baterias e encaminhamento para reciclagem – 

Sistema de Gestão de Resíduos implantado pelo Condomínio.

- Acompanhamento da correta destinação e gestão dos resíduos da cons-

trução civil referentes à obra do 5º andar- Auditoria dos fornecedores e 

descarte controlado dos resíduos.

- Coleta de 3.022 latinhas de refrigerante (de alumínio) e encaminhamen-

to para reciclagem - Sistema de Gestão de Resíduos implantado pelo Con-

domínio.

- Coleta de 10.962 garrafas de água (de pet) e encaminhamento para re-

ciclagem - Sistema de Gestão de Resíduos implantado pelo Condomínio.

-Desenvolvimento do projeto de confecção e distribuição das ECOBAGS 

do escritório para colaboradores – contribuindo para redução do uso de 

sacolas plásticas.

- Coleta dos lacres das latinhas para doação a programas de troca em 

beneficio de pessoas portadoras de necessidades especiais.

- Treinamentos de informação e sensibilização dos colaboradores.

- Também é realizada a reciclagem do papel utilizado que é picotado e 

encaminhado para o Programa de Reciclagem do Condomínio.
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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

Objetivo 12 (Consumo e Produção Responsáveis) 

Temos praticado ações de consumo sustentável como: avaliamos o com-

portamento de nossos fornecedores de serviços no cumprimento de ações 

sustentáveis; observamos as melhores práticas ambientais na obra de 

ampliação de nosso escritório, a concepção arquitetônica do projeto até a 

gestão dos resíduos e optamos por um modelo de gestão de facilities que 

atende às boas práticas ambientais.

As licenças ambientais, quando necessárias à prestação do serviço, são 

periodicamente (checadas), revistas e a dinâmica de compras observa os 

produtos que possam oferecer a melhor solução ambiental. Reduzimos 

drasticamente a compra de garrafas d’água e, consequentemente, a pro-

dução destes resíduos e optamos pela instalação de um filtro d’água. No 

mesmo sentido, os colaboradores receberam simpáticas canecas perso-

nalizadas e foram excluídas as compras de copos de plásticos e de isopor.
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Setor/atividade: Trading Company

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 54

Receita anual bruta em 2017: R$ 3.077.861.690,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 250.000,00

–
Nome do Projeto: Columbia Talks

Categoria: Grandes Empresas

O objetivo é desenvolver a filosofia de Customer Centric para todos os depar-

tamentos da empresa, mostrando a importância de investir na melhoria con-

tínua e reforçando a sustentabilidade como estratégia fundamental para a 

perenidade do negócio.

anteriormente tínhamos uma pessoa responsável pelo pós-venda, que reali-

zava visitas para melhorar o fluxo da comunicação e dos processos, pois ainda 

não estavam implementadas ferramentas para métricas desses feedbacks e o 

Cliente não tinha voz ativa.

O projeto foi o novo posicionamento da Columbia, pautado em manter o clien-

te como centro do negócio. Havia dentro da companhia uma visão panorâmica 

de mercado, a qual mostrava a necessidade de agregar valor aos clientes como 

prestador de serviço. A percepção é que os aspectos financeiros, tributários e 
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contábeis são muito trabalhados, mas a prestação de serviços, efetivamente, 

muitas vezes ficava em segundo plano. E esse foi o grande desafio. 

Reorganizamos o Departamento Comercial e criamos uma área de Inte-

ligência de Mercado responsável por: Gestão e aplicação da Pesquisa de 

Satisfação; Gestão e aplicação da Pesquisa Win-Loss; melhoria contínua 

da Jornada do Cliente; análise, melhoria e estandarização dos pontos de 

contato com os clientes; Divulgação das estratégicas para o Cliente Inter-

no e Externo; Pós-Vendas e manutenção do CRM.

O primeiro passo foi a criação do Columbia Talks, um canal de comuni-

cação orientado na voz do Cliente dentro da empresa. Com a função de 

desenvolver, estimular e fortalecer a comunicação entre Clientes e a Co-

lumbia Trading, com o intuito de fidelizá-los cada vez mais.

A partir disso, estudamos qual seria a melhor ferramenta para aplicação 

de uma Pesquisa de Satisfação nos nossos Clientes, que antes nunca ha-

via sido feita, a fim de medir sua satisfação, entender o posicionamento 

no mercado e melhorar a qualidade do nosso atendimento. A decisão foi 

aplicar a metodologia NPS (Net Promoter Score).

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

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

ternos à organização;

• Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final, com o obje-

tivo de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de seus produtos 

e/ou serviços;

• Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários 

que tenham a sustentabilidade como premissa.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

A Pesquisa abordou 100% das empresas, as quais pertencem à base de 

Clientes Ativos, sendo o Público Alvo clientes com perfil operacional (pois 

o contato é constante). 

Foi utilizada a ferramenta Survey Monkey para envio da Pesquisa e o meio 

de comunicação Columbia Talks. 

As perguntas foram realizadas de acordo com a metodologia NPS, a fim 

de entender os pontos de melhoria, sendo os indicadores qualitativos e 

quantitativos, representadas por 4 perguntas, sendo 2 de múltipla escolha 

e 2 descritivas. Sendo elas:

Qual a probabilidade de você recomendar a Columbia Trading para um 

amigo ou colega?; de 0 a 10;

Quais mudanças a Columbia Trading teria que fazer para melhorar sua 

classificação?;

Quais os pontos fortes da Columbia Trading?;

Avaliação de 0 a 10: Equipe Operacional responsável pelo atendimento da 

conta / Estrutura da empresa e suas áreas de apoio (Financeiro, Jurídico, 

Price, Comercial) / As ferramentas oferecidas por nosso sistema (relató-

rios, follow up, KPI) atendem às suas expectativas?

Foi atingida a participação de 93% das empresas na resposta da Pesquisa 

de Satisfação. 

Com base nos resultados, foi elaborado um plano de ação e foram identi-

ficados os pontos de melhorias.
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O resultado da Pesquisa de Satisfação mostrou a importância de inves-

tir na melhoria contínua dos processos e na implementação da Filosofia 

Customer Centric. 

Imediatamente, iniciamos um BID para buscar soluções de sistema na 

área de Comércio Exterior.

Procurando prover o melhor atendimento, bem como dar transparência 

à gestão, foi adquirida a ferramenta que melhor atendesse os clientes e a 

escolha foi a implantação de uma ferramenta 100% web.

A expectativa deste novo sistema é de geração e acompanhamento de métri-

cas de forma rápida, de modo a agilizar a tomada de decisão e garantir eficá-

cia nas operações dos clientes. Toda essa assertividade em processos de ges-

tão permitirá à empresa antecipar e adaptar-se às necessidades dos clientes.

Além dessa tomada de decisão, foi iniciado um trabalho interno de cons-

cientização sobre o novo posicionamento da empresa.

Foi instituído o discernimento da Filosofia Customer Centric com o nosso 

Cliente Interno (colaboradores), divulgando a pesquisa e o seu resultado, 

conseguinte, demonstrando a atuação da empresa anteriormente e como 

passou a atuar.

Também foi desenvolvida uma nova identidade visual, expressando a 

nova visão de conexão com as pessoas, clientes e mercado.

Ainda, foi iniciado o Storytelling internamente sobre os clientes, a fim de 

que o público interno criasse proximidade de conhecimento sobre o perfil 

dos cliente.

Complementando, foi adquirida a ferramenta CRM (Customer Rela-

tionship Management) para assessoria na: Jornada do Cliente, mapea-

mento das oportunidades, expansão do Cross-selling e Pesquisa Win-loss.

Os canais de comunicação também foram ampliados, além do Colum-

bia Talks, foi possível utilizar a ferramenta LinkedIn, Facebook, Skype 

Business, construção de um novo site com Chat-online e divulgação de 

comunicado para os clientes externos sobre legislações ou assuntos re-

levantes sobre comércio exterior. Para essa ampliação, foi desenvolvido 

um manual de comunicação para os clientes internos, a fim de manter o 

alinhamento e padronização da comunicação corporativa. 

É possível frisar, sem sombra de dúvidas, que houve melhora nos serviços 

da empresa, pois recentemente foi realizada outra pesquisa de satisfação, 

a qual apresentou índices melhores que os da primeira pesquisa. Adi-

cionalmente, no período de 1 ano, não perderam nenhum cliente, como 

consequência disso, foi apresentado o melhor resultado da história da 

companhia, com significativo crescimento de 38% frente ao ano anterior. 

Tudo isso no meio de uma crise severa econômica no país. 

Para resumir: melhorar a experiência do cliente certamente torna o ne-

gócio mais sustentável e, sem dúvida, projeta um excelente investimento.

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

Objetivo 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico)

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

Objetivo 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusi-

va e sustentável e fomentar a inovação.
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Objetivo 12 (Consumo e Produção Responsáveis)

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Objetivo 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sus-

tentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir institui-

ções eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Objetivo 17 (Parcerias e Meios de Implementação)

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 

o desenvolvimento sustentável.
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Setor/atividade: Consultoria Imigratória
Estado: São Paulo
Número de funcionários: 89
Receita anual bruta em 2017: R$ 3.500.000,00
Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 120.000,00

–
Nome do Projeto: PARR - Programa de Apoio Para a Recolocação dos Refugiados
Categoria: PMEs

O PARR tem como objetivo a sustentabilidade com empregabilidade dos 

profissionais que estão em situação de refúgio no Brasil, a fim de encon-

trarem trabalho e, consequentemente, ter sua dignidade devolvida.

O PARR é um programa que não tem incentivo fiscal, não recebe contri-

buições e é 100% custeado pela EMDOC.

O programa visa também a desmistificação do que é refugio, tanto para 

as empresas privadas quanto públicas, bem como para os cidadãos bra-

sileiros.

Atualmente o PARR está à frente da interiorização dos venezuelanos em 

São Paulo, buscando a recolocação dos mesmos.

Impactos diretos do projeto indicado:

Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para novos merca-

dos;

Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e exter-

nos à organização.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

O PARR hoje tem em seu banco de dados 2437 refugiados cadastrados, 

344 contratações efetuadas, 265 empresas parceiras, 282 projetos e 932 

refugiados impactados diretamente com os cursos profissionalizantes, 

coaching, aulas de português, entre outros.

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

Objetivo 1 (Erradicação da Pobreza), Objetivo (Trabalho Decente e Cresci-

mento Econômico) e Objetivo 10 (Redução das Desigualdades)

Em fevereiro de 2011, João Marques, fundador da EMDOC, participou da 1ª 

Oficina sobre Trabalho e Emprego para Solicitantes de Refúgio e Refugia-

dos (as), promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Ao 

http://www.emdoc.com/
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conhecer uma realidade pouco explorada pelo setor privado, ele percebeu 

a oportunidade de conceber um projeto de cunho social, sem fins lucra-

tivos, cujo objetivo final seria oferecer ao mercado de trabalho nacional 

uma mão de obra qualificada e pouco aproveitada. De acordo com João 

Marques Fonseca, presidente da EMDOC, grande parte dos refugiados e 

solicitantes de refúgio é mais qualificada do que os cargos para os quais 

costumam ser contratados para trabalhar no Brasil. Depois de diversas 

negociações, estabeleceu-se, em outubro, uma parceria entre a EMDOC, o 

ACNUR e o Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidioce-

sana de São Paulo para a criação e implementação do PARR, a partir de 

2012.

Pessoas em situação de refúgio, residentes majoritariamente na cidade 

de São Paulo. 

O objetivo central do programa é promover a integração de refugiados e 

solicitantes de refúgio na sociedade brasileira por meio da inclusão labo-

ral e da geração de renda, além da sensibilização dos setores público e 

privado acerca do conceito de refúgio, realizando campanhas, eventos e 

palestras sobre o tema. 

Criação de um banco de dados voltado exclusivamente para perfis profis-

sionais de pessoas em situação de refúgio; articulação de parcerias com 

empresas públicas e privadas, além de outras organizações em defesa dos 

direitos dos refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil; elaboração de 

perfis profissionais para facilitar o acesso a oportunidades relevantes de 

emprego; participação em eventos relacionados à migração e refúgio para 

divulgar o programa, utilizando-se da expertise da EMDOC e sua influên-

cia de mercado entre clientes e associados; apoiar empresas e instituições 

parceiras no desenvolvimento de iniciativas relacionadas à empregabi-

lidade e geração de renda, por meio da triagem e encaminhamento de 

refugiados e solicitantes de refúgio, identificados de acordo com os perfis 

mais adequados para cada projeto. 

Maior visibilidade sobre a causa e mobilização no setor privado; novas 

parcerias voltadas para o desenvolvimento profissional das pessoas em 

situação de refúgio; recolocação profissional efetiva.
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Setor/atividade: Consultoria de TI

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 2200

Receita anual bruta em 2017: U$ 79.000.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: U$ 500.000,00

–
Nome do Projeto: Programa Púlsar

Categoria: Grandes Empresas

Trata-se de uma iniciativa que visa conectar jovens adolescentes entre 15 

e 18 anos de uma escola pública de São Paulo com uma rede de mulheres 

influentes, para que elas possam descobrir e desenvolver seu potencial 

para alcançar suas aspirações profissionais, focadas em seus talentos.

A ideia é encorajar as adolescentes a prosseguirem em sua formação, por 

meio da educação formal, sem limitar seus objetivos a qualquer condição 

de gênero.

O grupo de mentoras do Programa Púlsar é formado por mulheres que 

exercem um sólido papel de liderança nos mais diversos âmbitos da so-

ciedade (educativo, empresarial, econômico, de inclusão social) e que con-

sideram fundamental reduzir as diferenças sociais de gênero que existem 

na sociedade.

Elas são motivadas a inspirar as meninas participantes compartilhando 

suas próprias vivências e experiências, para que essas garotas possam 

desenvolver seus potenciais e atingir suas aspirações profissionais.

O Brasil é o primeiro país na América Latina para o qual a Everis traz o 

programa, por meio de sua Fundação. 

A metodologia utilizada é baseada no modelo “learning by doing” (apren-

der fazendo), que busca apoiar as adolescentes e dar atenção aos seus 

talentos, encorajando-as a concluírem sua formação e educação formal e 

a serem protagonistas de seus próprios destinos.

https://www.everis.com/brazil/pt-br/home-br
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O piloto do programa foi implementado em 8 de março de 2017, com du-

ração até novembro daquele ano, e contou com encontros para prepara-

ção das mentoras para as sessões de mentoria pois, em cada sessão, se 

deveria cumprir um desafio com a mentorada.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

ternos à organização;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

No Púlsar, que teve duração de sete meses, 5 meninas de uma escola pú-

blica de São Paulo e 5 mentoras trabalharam e desenvolveram competên-

cias como habilidades pessoais e sociais, geração e seleção de ideias, au-

tonomia e iniciativa pessoal, comunicação, entre outras. Em cada sessão, 

um objetivo específico era destacado. 

A metodologia utilizada no programa foi baseada no modelo “learning 

by doing” (aprender fazendo), que buscou apoiar as adolescentes e dar 

atenção aos seus talentos, encorajando-as a concluírem sua formação 

e educação formal e a serem protagonistas de seus próprios destinos. A 

metodologia é orientada à promoção da curiosidade, exploração, desco-

brimento, interação e criação de contatos. 

Ao término da edição piloto do projeto, a organização se reuniu com a 

escola pública participante da iniciativa e obteve feedbacks positivos dos 

professores que acompanhavam as meninas que participavam do proje-

to. Elas disseram que o projeto contribuiu para seu empoderamento, com 

uma mudança de comportamento positiva. Atualmente, sabe-se que as 

meninas optaram por seguirem estudando em faculdades e algumas se-

guem trabalhando também.

No final, houve um encontro com todas as mentoras e mentoradas do 

programa, para uma rica troca de experiência, podendo-se comprovar a 

melhora na autoestima e a mudança na forma como estas meninas en-

xergavam o seu próprio potencial.

O impacto não se deu somente na vida destas meninas, mas estendeu-se aos 

seus familiares e amigos em uma espécie de corrente do bem, devido à trans-

formação e maior visão de mundo, maior empoderamento das adolescentes.

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

Objetivo 5 (Igualdade de Gênero)

Foram realizadas sessões de mentorias na sede da escola, nas quais cada 

mentoria fazia referência a um desafio que deveria ser cumprido. Nestas 

sessões, as mentoras trabalharam competências como habilidades pes-

soais e sociais, geração e seleção de ideias, autonomia e iniciativa pessoal, 

comunicação, entre outras, com o objetivo de estimular a promoção da 

curiosidade, exploração, descobrimento, interação e criação de contatos 

destas meninas, tendo como foco principal o talento delas.

Também aconteceu um encontro final com todas as mentoras e mentora-

das do programa para uma rica troca de experiências, com palestras so-

bre inovação, mercado de trabalho e possibilidades de carreiras x faculda-
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des existentes (públicas e privadas, sistemas de bolsas etc.), podendo-se 

comprovar a melhora na autoestima e a mudança na forma como estas 

meninas enxergavam o seu próprio potencial.

Na ocasião, a empresa everis preparou um tour por todas as áreas da 

companhia, a fim de que elas tivessem contato com as possibilidades de 

profissões existentes em uma empresa multinacional de TI, desde as es-

truturas de base, como contabilidade, RH, jurídico, marketing e as mais 

diversas áreas da tecnologia.
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Setor/atividade: Tecnologia em saúde

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 11

Receita anual bruta em 2017: R$ 1.500.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 700.000,00

–

Nome do Projeto: Heart Care App

Categoria: PMEs

O Aplicativo registra dados sobre a saúde e atividades dos usuários que 

são tratados por meio da computação cognitiva, sendo capaz de com-

preender e orientar as pessoas individualmente, propondo uma melhoria 

da qualidade de vida pela sua saúde, de forma prática e personalizada.

O Heart Care, por meio da captura de dados estrategicamente pensados 

para entregar uma real utilidade aos usuários e integrando estas infor-

mações com o sistema de inteligência artificial, é capaz de entender e 

tratar big data transformando as informações em inteligência relevante 

para as pessoas e mercados. 

Baseado exclusivamente em sistemas de softwares e integração com di-

versos gadgets existentes no mercado, Heart Care tem a capacidade de 

crescimento escalável e de forma exponencial, sem comprometer a pre-

cisão de suas ferramentas e utilidade das informações que entrega para 

os seus usuários. 

Dentre as funcionalidades temos o monitoramento cardíaco, agenda de 

medicação, exames, instruções de emergência, primeiros socorros, hospi-

tais e farmácias próximas, conexão com contatos de emergência e con-

teúdo preventivo.

Desta forma, as pessoas e os médicos conseguem ter acesso rápido e fácil 

ao histórico de saúde, sendo cada vez mais capazes de tomar decisões 

melhores e de forma mais segura. 

Pretendemos, como efeito colateral, também contribuir com a redução 

dos custos com cuidados de saúde, a fim de fomentar uma melhor quali-

dade de vida e prevenção ou mitigação de problemas. 

Tem a finalidade de possibilitar às famílias uma melhor orientação de 

seus recursos financeiros, reduzindo os custos necessários com cuidados 

com tratamentos e aquisição de medicamentos em função dessa atuação 

preventiva. 

Devido à abordagem B2B do modelo de negócios de Heart Care, focado na 

indústria da saúde, para as empresas de tecnologia e com grande volume 

de funcionários se destina o big data, trabalhado com inteligência e reser-

vado ao foco de cada cliente corporativo, além de servir como uma ferra-
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menta de monitoramento de saúde e comunicação entre o departamento 

de Recursos Humanos de cada cliente com sua rede de colaboradores. 

Dessa forma, apresenta maior visibilidade e praticidade para entender a rea-

lidade da saúde dos profissionais e gerenciar seus compromissos médicos. 

 

Impactos diretos do projeto indicado:

Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para novos merca-

dos;

Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final com o objetivo 

de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de seus produtos e/ou 

serviços;

Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de funcionários que 

tenham a sustentabilidade como premissa;

Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto: 

Em 6 meses de operação já apresentam 20 mil usuários;

Estão presente em todos os estados brasileiros e em mais de 117 países;

Já registraram 11 milhões de medições;

Com 750 tipos de medicamentos utilizados pelos usuários;

25% dos usuários apresentam problemas cardíacos, diabetes ou hiperten-

são;

Registro de uma medição por segundo no aplicativo;

Com crescimento de 91% ao mês.

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

Objetivo 3 (Saúde e Bem-Estar) e Objetivo 9 (Indústria, Inovação e Infraes-

trutura) 

Atuação diretamente nas ODS 3 e 9 como uma ferramenta de tecnolo-

gia para desenvolvimento humano. Promoção da saúde e prevenção de 

doenças evitáveis. O objetivo da empresa com o projeto é gerar um grande 

impacto na saúde através do empoderamento da população sobre suas 

informações de saúde. Além disso, geramos informações segmentadas 

sobre saúde populacional.
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Setor/atividade: Seguros

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 5.300

Receita anual bruta em 2017: R$ 2.400.000.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 2.180.000,00

–
Nome do Projeto: Cadeia de valor sustentável - Gestão de resíduos

Categoria: Grandes Empresas

Para garantir a preservação ambiental na realização de suas atividades e 
da cadeia de valor, a MAPFRE Brasil pauta sua atuação em relação à ges-
tão de resíduos em três pilares:

1. GESTÃO INTERNA

Para conquistar a recertificação pela ISO 14001, a companhia investiu no 
fortalecimento da gestão interna, na melhoria contínua de processos e no 
estabelecimento de novas metas e indicadores ambientais, com destaque 
para o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

2. LOGÍSTICA REVERSA

A companhia garante a correta destinação de eletroeletrônicos sinistra-
dos dos produtos com garantia estendida/troca certa. Em 2017, foram 
promovidos dois encontros com o fornecedor contratado para coleta e 

destinação destes resíduos, com foco nas oportunidades de melhorias en-

contradas na auditoria in loco.

3. FORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

A empresa reforçou os treinamentos para colaboradores e prestadores 

de serviços, com capacitações sobre ISO 14001 e homologação ambiental 

de fornecedores; lançamento de três cursos gratuitos em parceria com o 

SEBRAE; e desenvolvimento de dois manuais para a orientação da cadeia 

de valor, sobre gestão de resíduos e homologação ambiental.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

• Eficiência no uso de recursos naturais;

https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/
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• Melhoria no relacionamento com públicos de interesse internos e ex-

ternos à organização;

• Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qualidade e 

sustentabilidade;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Destaca-se como principal resultado, dentro do pilar Gestão Interna, a 

conquista da certificação na nova versão da norma, a ISO14001: 2015 o 

que comprova que o Sistema de Gestão Ambiental da MAPFRE evoluiu e 

apresenta uma visão mais ampla a respeito do impacto de suas ativida-

des e no que fazer para minimizá-los, principalmente em sua gestão de 

resíduos, sendo esta a área foco do sistema. 

Tratando do pilar Logística reversa, ao longo do ano de 2017, mais de 

31 toneladas de eletroeletrônicos foram enviadas à reciclagem. Desde o 

início do projeto, em 2015, mais de 86 toneladas já foram destinadas de 

forma ambientalmente correta, sendo aproximadamente 30% sucatas de 

ferro, 30% de plástico, entre outros materiais. Além disso, depois da audi-

toria e dos encontros com o fornecedor contratado, houve redução de 29% 

no número de não conformidades com relação ao ano anterior.

No pilar Formação e conscientização, houve participação de mais de 200 

pessoas, entre colaboradores e parceiros de negócios na Academia de Sus-

tentabilidade. Com adesão de 80% dos prestadores de serviço da sede em 

treinamentos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), a participação de 

mais de 2 mil colaboradores no e-learning de Gestão Ambiental. 

Os cursos do SEBRAE encerram o ano com 119 inscrições. 

O manual de orientação sobre gestão de resíduos foi distribuído para 
aproximadamente 40 prestadores de serviços dos ramos rural e habita-
cional, além de ficar disponível na intranet para todos os colaboradores.

Além disso, dezesseis colaboradores das Unidades de Negócio e da área de 
Suprimentos participaram de uma capacitação sobre o Manual de orien-
tação sobre homologação ambiental, que passará a integrar a norma de 
homologação da Empresa.

Assim, é possível observar que os resultados do projeto Cadeia de valor 
sustentável estão principalmente relacionados a uma mudança de cultura, 
tanto dos colaboradores quanto dos parceiros de negócio envolvidos, com a 
melhoria de processos internos e a disseminação de conhecimento sobre as 
melhores práticas, para que as áreas tenham autonomia para evoluir na in-
tegração das questões ambientais, sociais e de governança da companhia.

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

Objetivo 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)

Por meio da disseminação de informações sobre a legislação ambiental e 
melhores práticas e com a homologação ambiental de fornecedores.

Objetivo 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)

Por meio da disseminação de informações relativas à gestão de resíduos 
sólidos para nossa cadeia de valor, e gestão de resíduos na sede certifica-
da, com base em nosso Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS).

Objetivo 12 (Consumo e Produção Responsáveis)

Por meio do Sistema de Gestão Ambiental certificado pela ISO14001, e 
homologação ambiental de fornecedores.
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Setor/atividade: Energia
Estado: Rio de Janeiro
Número de funcionários: 10.073
Receita anual bruta em 2017: R$ 29.700.000.000,00
Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 1.597.831,00

–
Nome do Projeto: Projeto Tecnologias Sustentáveis Fernando de Noronha
Categoria: Grandes Empresas

O Projeto Tecnologias Sustentáveis Fernando de Noronha consiste em um 

conjunto de iniciativas voltadas à sustentabilidade energética da Ilha de 

Fernando de Noronha: Infraestrutura Smart Grid que beneficiará 90% dos 

consumidores, instalação de usinas solares que evitarão a queima de 9% de 

combustível fóssil e a criação de um sistema de armazenamento de ener-

gia que permitirá a redução na utilização de 1 dos 3 geradores operacionais, 

dessa forma, mitigando os custos ambientais associados às emissões. 

O Projeto possibilitará a otimização dos recursos energéticos com o au-

mento do aproveitamento do potencial solar, proporcionando estabiliza-

ção e equilíbrio entre as diversas fontes de geração, melhoria na qualida-

de do serviço, monitoramento e agilidade no combate às perdas, aumento 

da segurança e gerenciamento da taxa de conversão, melhorando o con-

sumo específico com consequente redução do impacto ambiental.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

• Eficiência no uso de recursos naturais;

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

mercados;

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

ternos à organização.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Sob a ótica ambiental, o projeto objetivou implantar as tecnologias com 

emissão zero de gases de efeito estufa, apresentado os seguintes resulta-

dos: Para as instalações previstas de Telecomunicação, houve um aumen-

to no impacto ambiental em relação ao sistema implantado na ordem de 

38%, compensado com a redução dos 16% do sistema de medição inteli-

gente. Juntas, as infraestruturas tiveram 2% de variação da previsão. Em 

relação à microgeração solar, os resultados em campo foram melhores do 

que os previstos em até 37%, considerando instalações comerciais e resi-

dências, bem como a capacidade e potência das placas solares e incidên-

cia solar no período. Efetivamente, as instalações tiveram uma redução 

média mensal de 1.252 litros de óleo gasto e geração de gases de efeito 
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estufa reduzida em 4.145 kg de CO2eq. Para a minigeração, a economia 

advinda do funcionamento pleno das duas usinas solar é de cerca de 400 

mil litros de biodiesel, evitando a emissão superior a 200 toneladas de 

CO² pela queima do diesel. Já o uso do veículo elétrico na Ilha possibili-

tou a redução de 1.768 kg de CO2eq nos 14 meses da prova piloto, o que 

representa a redução média mensal de 126 kg/CO2eq lançados na atmos-

fera. No caso do Ecoposto, se todo o potencial da fotovoltaica instalada 

(5,14kWp) fosse utilizado, seria suficiente para até sete veículos elétricos, 

e se obteria uma redução de 884,03 kg/CO2eq. Para a iluminação pública 

houve um significativo ganho ambiental pela substituição das lâmpadas 

de vapor de sódio pelas de tecnologias LED e Indução. Na substituição de 

44 lâmpadas por LED, observou-se uma economia de 140 litros de óleo e 

redução de 465 kg mês de CO2eq. Já a substituição de 11 lâmpadas de va-

por de sódio por tecnologia de indução, a economia foi de 36 litros de óleo 

e redução de 119 kg mês de CO2eq.

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

Objetivo 7 (Energia Acessível e Limpa), Objetivo 9 (Indústria, Inovação e 

Infraestrutura), Objetivo 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), Obje-

tivo 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e Objetivo 17 (Parcerias 

e Meios de Implementação)

O Projeto Tecnologias Sustentáveis Fernando de Noronha engloba cinco 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em seu 

escopo de atividades. Dessa maneira, o ODS 7 – Energia Acessível e Limpa 

e o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura trabalham juntos para 

desenvolver atividades de sustentabilidade energética na ilha de Fernan-

do de Noronha, com o objetivo de reduzir o consumo de combustíveis 

fósseis na ilha, além de mitigar os impactos ambientais associados ao 

transporte, armazenamento e consumo desse combustível.

Este projeto também engloba os ODS 11 – Cidades e Comunidades Sus-

tentáveis, ODS 13 – Combate às Alterações Climáticas e ODS 17 – Parce-

rias em Prol das Metas, de maneira indireta, visto que reúne uma série 

de iniciativas que contribuem para o aumento da eficiência energética e 

sustentabilidade da ilha. Possibilitando um melhor aproveitamento dos 

recursos energéticos limpos otimizando a geração solar, que evita a quei-

ma de 9% dos combustíveis fósseis usados na geração de eletricidade. 

Além do que, o sistema de armazenamento permitirá o desligamento de 

um dos geradores a diesel por até 3 horas diárias, causando um menor 

impacto ambiental.
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Setor/atividade: Petróleo e Gás
Estado: Rio de Janeiro
Número de funcionários: 143
Receita anual bruta em 2017: R$ 2.926.000.000,00
Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 2.510.205,00

–
Nome do Projeto: Plataforma Educativa Repsol Sinopec
Categoria: Grandes Empresas

A Plataforma Educativa é um projeto itinerante de educação para o de-
senvolvimento das comunidades pesqueiras e se insere em um conjunto 
de ações de Responsabilidade Social da Repsol Sinopec, uma companhia 
de petróleo e gás com atividades nas Bacias de Campos e Santos. Por meio 
desse projeto, a Repsol Sinopec atua como mediadora e indutora de be-
nefícios socioeconômicos sustentáveis para as comunidades locais, agre-
gando os interesses de diferentes partes envolvidas. 

Esse ano o projeto comemora 10 anos de estrada. São mais de 25 mil km 
percorridos, 26 cidades visitadas no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 
Paulo, 1.087 pescadores legalizados e 468 mulheres capacitadas, totali-
zando mais de 21 mil pessoas atendidas. 

Além disso, a programação do Plataforma Educativa está alinhada com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

• Eficiência no uso de recursos naturais;

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

ternos à organização;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade e consumidores.

http://www.repsolsinopec.com.br/
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Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

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 de 

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

gás com atividades em Upstream (conjunto de atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos) nas Bacias de Campos 

(RJ) e Santos (SP), com 143 empregados. A carteira de ativos da companhia 

inclui três campos produtivos, Albacora Leste, Sapinhoá e Lapa. 

As atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil 

são realizadas por meio de concessões do governo brasileiro. Para atuar 

nas áreas concedidas (através de leilões), as empresas do setor associam-

-se formando um consórcio, onde apenas uma empresa é a operadora. É 

de responsabilidade da empresa operadora a gestão da operação, sendo 

as empresas sócias, responsáveis pelo acompanhamento e participação 

no processo. Atualmente, a Repsol Sinopec atua como sócia em todos os 

seus ativos, ao lado de empresas como a Petrobras, Shell, Total e Equinor. 

Além de participar das atividades de exploração e produção de petróleo 

e gás, a Repsol Sinopec realiza atividades de comercialização de petróleo 

por meio da Ship to Ship (transferência entre navios), operada pela em-

presa Fendercare, no litoral de São Paulo. 

A Repsol Sinopec aplica em seu negócio no Brasil os mesmos referenciais e 

padrões de sustentabilidade 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 relacionamento com a comunida-

de, mantendo um diálogo participativo e fomentando seu desenvolvimento. 

Portanto, para a Repsol Sinopec, o investimento social voluntário é uma 

das ferramentas para maximizar os impactos positivos nas comunidades 

em que a companhia está presente, sendo o projeto Plataforma Educativa 

uma dessas ferramentas. 

Desde 2009, ano de criação do Plataforma Educativa, a Repsol Sinopec 

tem estado próxima às comunidades pesqueiras para conhecer melhor as 

suas necessidades e expectativas e contribuir com o seu desenvolvimen-

to, além do legalmente exigido. 

Nesses 10 anos de experiência no relacionamento com as comunidades 

pesqueiras, a empresa compreende a necessidade de fortalecer cada vez 

mais a relação de confiança com a comunidade, sendo mais transparente 

sobre as suas atividades e contribuindo para que os pescadores sejam 

cada vez mais profissionais. A profissionalização dos pescadores, que em 

sua maioria atua sem a habilitação exigida pela Marinha, é uma maneira 

efetiva para a promoção da cidadania. Ao atuar de forma legal, o pesca-

dor passa a ter direito aos benefícios sociais do trabalhador, mas também 

deveres, que consistem basicamente na realização da atividade de forma 

segura e responsável, considerando os demais atores que desenvolvem 

suas atividades no mar. 

Assim, os objetivos do projeto consistem em estreitar o relacionamento 

e manter o diálogo transparente com as comunidades, oferecer qualifi-

cação profissional e compartilhar informação sobre saúde, segurança e 

meio ambiente. Como impactos do projeto, espera-se melhorar a relação 

com as partes interessadas locais, contribuir com a melhora da qualidade 

de vida das comunidades pesqueiras e fomentar a cultura de segurança 

e meio ambiente. 

A partir dessas diretrizes, a programação das atividades ao longo dos 10 

anos do projeto foi desenhada em cursos, oficinas e palestras, sendo o 

curso de Formação de Aquaviários Nível 1 (POP), realizado em parceria 

com a Marinha do Brasil, o mais procurado e o principal deles. 
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O curso POP aborda as atividades da pesca, mas a maior parte das dis-

ciplinas está voltada para a realização dessas atividades em segurança, 

como: condução e operação de embarcação de pesca, segurança em ope-

rações de embarcação de pesca, prevenção e combate a incêndio e pri-

meiros socorros. 

A questão da segurança também é complementada com uma palestra 

sobre a Segurança no Entorno das Plataformas, proferida pela equipe de 

Segurança e Meio Ambiente da Repsol Sinopec. Essa palestra é necessária 

para conscientizar os pescadores dos riscos de aproximação da área de 

exclusão no entorno das plataformas, um limite de 500m definido por 

lei para salvaguardar as embarcações e a vida das pessoas. Com a dimi-

nuição histórica dos estoques pesqueiros, devido à sobrepesca, pesca ex-

cessiva e poluição, os pescadores tem se afastado cada vez mais da costa 

para pescar e acreditam que na área do entorno das plataformas há uma 

maior concentração de peixes. Porém, essa é uma percepção que ainda 

carece de estudos. 

As aulas e oficinas de educação ambiental, palestras e ações de saúde 

segurança complementam a programação de atividades, sempre com o 

apoio de diversos parceiros. 

Para se ter uma ideia mais clara sobre a programação oferecida pelo pro-

jeto Plataforma Educativa serão detalhadas a seguir principais atividades 

realizadas em 2017 e 2018 nas cidades costeiras do litoral Centro Sul do 

estado de São Paulo. Essa área foi priorizada voluntariamente nesse pe-

ríodo, em virtude do início das operações Ship to Ship de comercialização, 

contratadas pela Repsol Sinopec a partir de 2016. 

Cidades visitadas em 2017: Cananéia, Iguape, Itanhaém, Peruíbe e Guarujá. 

Total de atendimentos: 4.484. 

Cidades visitadas em 2018: Bertioga, Peruíbe, Iguape, Cananéia e São Vicente. 

Total de atendimentos: 3.998.

Qualificação profissional:

Formação de Aquaviários Nível 1 (Pescador Profissional – POP): O curso 

possibilita que os pescadores obtenham a carteira de habilitação para a 

condução de barcos de pesca e exercício legalizado da profissão, atenden-

do às normas de segurança e com acesso aos benefícios sociais. Ministra-

do pela Marinha do Brasil. Público alvo: pescadores artesanais. Vagas: 30. 

Duração: 112h – 13 dias. Pescadores formados em 2017 e 2018: 225. 

Processamento de Pescados/ Boas práticas: O curso oferece noções de hi-

giene para o processamento adequado do pescado, seguindo as normas da 

vigilância sanitária, além da transformação do pescado em produtos como: 

hambúrguer, bolinhos, kibes, salsicha. Há também orientações sobre em-

preendedorismo e cooperativismo para a venda dos produtos e geração de 
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renda, com palestra complementar. Ministrado pelo Instituto de Pesca de 

São Paulo e Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, com 

participação do SEBRAE. Público alvo: comunidade em geral/ mulheres. 

Vagas: 30. Duração: 12h às 16h. Mulheres capacitadas em 2018: 30.

Educação Ambiental:

Recursos Pesqueiros e Tubarões: Palestra sobre o consumo responsável 

dos recursos pesqueiros, abordando as espécies liberadas para o consumo 

e aquelas já em risco de extinção. Também são abordados os mitos e ver-

dades sobre os tubarões e os riscos de sua pesca predatória para a saúde 

dos oceanos. Ministrada pelo Aquário Marinho do Rio de Janeiro – Aqua-

Rio. Público alvo: pescadores artesanais e comunidade em geral. Vagas: 

30. Duração: 1h. Pessoas atendidas em 2018: 152.

Tarô Ambiental e Entenda o Lixo: Aulas de educação ambiental através 

de projetos didáticos em forma de jogo e exposição. Com o Tarô Ambien-

tal, ao tirar uma carta, inicia-se uma conversa a partir de um tema rela-

cionado ao meio ambiente. Já no EnTenda o Lixo, a partir da exposição 

de diferentes resíduos encontrados na praia e no mar, são discutidas as 

possíveis origens do lixo nos mares e ações necessárias para evitar e miti-

gar o problema. Ministrado pela Equipe do Instituto Costa Brasilis/ IOUSP. 

Público alvo: Alunos do ensino médio, professores e pescadores. Vagas: 40. 

Duração: 2h. Pessoas atendidas em 2017 e 2018: 6.196. 

Agroecologia: Difusão de práticas milenares e modernas que colaboram 

para o melhor aproveitamento dos recursos naturais e que representam 

inúmeras oportunidades para uma vida melhor e em harmonia com a 

natureza. Oficina de Compostagem Orgânica, Fossa séptica, Meliponicul-

tura, Plantas Alimentícias Não Concencionais (PANCs), Produtos Naturais, 

Hortas em Pequenos Espaços. Ministrado pela Raiz Socioambiental e Re-

conecta. Público alvo: comunidade em geral. Vagas: 30. Duração: 3h cada 

oficina. Pessoas atendidas em 2017: 509.

Segurança:

Segurança no entorno das Plataformas: A palestra aborda sobre a restri-

ção à navegação na área de exclusão de 500m no entorno das plataformas 

em atendimento à NORMAM-08/DPC, estabelecida pela Marinha do Bra-

sil. Ofertada como programação do curso de Pescador Profissional, atra-

vés de uma abordagem educativa, com apresentação dos principais riscos 

à vida humana e das instalações. Ministrada por profissional da área de 

SMA da Repsol. Público alvo: pescadores artesanais. Vagas: 30. Duração: 

1h. Pessoas atendidas em 2017 e 2018: 225. 

Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar - MAREM: 

Palestra sobre o mapa ambiental georreferenciado da costa brasileira, de-

senvolvido pela indústria de óleo e gás para suporte às operações de res-

posta à emergência no mar. Resultando dois projetos: Plano de Proteção 

e Limpeza da Costa e Plano de Proteção à Fauna. http://www.marem-br.

com.br/webapp/index.html. Ministrado por profissional da empresa Witt 

O´Briens. Público alvo: profissionais da área de turismo, governo, gestores 

de unidades de conservação. Vagas: 30. Duração: 1h. Pessoas atendidas 

em 2017: 46. 

Operacionalização das atividades:

Para a realização destes objetivos e alcance dos impactos esperados, as 

atividades do Plataforma Educativa são realizadas em um caminhão baú 

que se transforma em uma sala de aula com capacidade de atendimento 

para 30 alunos. Equipada com 30 carteiras, recursos multimídia e ar con-

dicionado, o Plataforma Educativa fica em média 30 dias em cada cidade e 

possui uma parceria institucional para a gestão local com o Instituto Cos-

ta Brasilis e Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP). 
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As parcerias são fundamentais para que o projeto aconteça. Governo e 

instituições governamentais como as prefeituras, Marinha do Brasil, Ins-

tituto de Pesca e Unidades de Conservação também são envolvidas. Assim 

como organizações e empresas da sociedade civil como as colônias de 

pesca e a Witt O´Briens. 

Resultados gerais – 10 anos:

Em 2018 o Plataforma Educativa completa 10 anos de estrada. São mais 

de 25 mil km percorridos, 26 cidades visitadas no Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e São Paulo, 1.087 pescadores legalizados, 468 mulheres capaci-

tadas, 9.000 alunos participaram de atividades de educação ambiental, 

totalizando mais de 21 mil pessoas atendidas.

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 Repsol Sinopec acredita que a participação das empresas é imprescindí-

vel para o alcance da agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. Além 

das atividades econômicas que realiza, gerando empregos e riquezas para 

o país e fornecendo energia, que é essencial para que os direitos fun-

damentais das pessoas seja alcançado, os investimentos sociais configu-

ram-se como mais uma oportunidade de gerar impactos positivos para a 

sociedade. O projeto Plataforma Educativa, por meio de suas atividades, 

está alinhado a pelo menos cinco deles. 

Objetivo 1 (Erradicação da Pobreza)

Ao oferecer cursos de qualificação profissional o Plataforma Educativa 

contribui para que as comunidades mais vulneráveis, como as de pesca, 

sejam mais resilientes, com mais oportunidades de emprego e geração de 

renda em sua própria atividade. Com a carteira de pescador profissional, 

os pescadores tem acesso a benefícios sociais e podem ser empregados 

por empresas de pesca. Já com o curso de Processamento de Pescado, as 

mulheres ganham uma opção a mais na geração de renda, podendo co-

mercializar produtos feitos a partir do pescado. 

Objetivo 4 (Educação de Qualidade)

As oportunidades de aprendizagem oferecidas no Plataforma Educativa 

habilitam o pescador e as pescadoras para o exercício legal da profissão 

e ainda difundem técnicas e conhecimentos em saúde, segurança e meio 

ambiente, necessárias para promover o desenvolvimento sustentável de 

toda a comunidade. A educação é a base para o fortalecimento da cida-

dania e prosperidade. 

Objetivo 12 (Consumo e Produção Responsáveis)

Algumas comunidades de pesca localizam-se em regiões afastadas ou 

suas casas não estão ligadas à rede de esgoto. Assim, todo o resíduo acaba 

indo para o mar, impactando negativamente o produto de sua subsistên-

cia. A produção de alimentos por meio de hortas comunitárias/ orgânicas 

ou da melipolinização promovem novos hábitos de produção e consumo 

local. O compartilhamento de melhores práticas de saneamento, gestão 

de resíduos e consumo de recursos naturais, contribuem para minimiza-

ção de impactos sobre a biodiversidade e a saúde humana. 

Objetivo 14 (Vida na Água)

Os estoques pesqueiros vêm diminuindo gradativamente devido à sobre-

pesca e pesca excessiva, além de fatores relacionados à poluição e lixo 

nos mares causados pela má gestão de resíduos por governos, empresas e 

indivíduos. Aumentar o conhecimento das comunidades, incluindo crian-

ças e adultos, sobre a importância da saúde dos mares e sua biodiversi-
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dade, influenciando positivamente na adoção de novos comportamentos, 

visando a redução do problema do lixo nos mares e a pesca ilegal. 

Objetivo 17 (Parcerias e Meios de Implementação)

As atividades do projeto Plataforma Educativa acontecem graças ao en-

volvimento e comprometimento de uma rede de parceiros. Governos e 

instituições governamentais, organizações e empresas da sociedade civil.
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Setor/atividade: Setor financeiro

Estado: São Paulo

Número de funcionários: xxxx

Receita anual bruta em 2017: R$ 90.522.862.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 83.845.626,00

–
Nome do Projeto: Santander Brasil – A valoração do vento e do sol

Categoria: Grandes Empresas

O Santander Brasil trabalha pelo desenvolvimento do mercado de ener-

gias renováveis no país desde 2005, quando apoiou, de forma pioneira, a 

instalação dos primeiros complexos de geração de energia eólica por meio 

de assessoria financeira e estruturação de projetos de matriz renovável. 

O banco direciona recursos financeiros e apoio técnico para acelerar a 

diversificação da matriz energética brasileira e combater os efeitos das 

mudanças climáticas.

Essa estratégia se traduz em um portfólio completo de soluções, desde 

assessoria a grandes projetos até o financiamento direto ao consumidor.

Em 13 anos, o Santander Brasil assessorou cerca de 40% dos projetos de ge-

ração de energia eólica já instalados ou em instalação no país. No segmento 

de energia solar, participou dos primeiros leilões, totalizando R$ 5 bilhões 

em investimentos, apoia projetos de microgeração fotovoltaica e respondeu 

por dois terços do potencial dessa fonte energética instalado em 2017.

Em 2021, o banco vai utilizar mais de 50% da energia proveniente de fon-

tes limpas. Esse compromisso vem de uma convicção: a expansão e o 

acesso à energia renovável representam um caminho relevante e sem vol-

ta para a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico e combater as 

mudanças climáticas
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Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

• Eficiência no uso de recursos naturais;

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

mercados;

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

ternos à organização;

• Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final com o obje-

tivo de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de seus produtos 

e/ou serviços;

• Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qualidade e 

sustentabilidade;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Os negócios de impacto socioambiental constituem um segmento expres-

sivo de atuação para o Santander Brasil, em especial as operações des-

tinadas a enfrentar as mudanças climáticas. O banco trata a demanda 

por uma sociedade de baixo carbono como um tema material no plane-

jamento estratégico e assegura seu cumprimento nas políticas internas e 

compromissos assumidos no âmbito global e setorial. 

De acordo com dados divulgados pela ONU, a energia é o principal fator 

contribuinte para as mudanças climáticas, respondendo por cerca de 60% 

das emissões globais totais de gases do efeito estufa.

Desde 2005, o Santander Brasil direciona recursos financeiros e apoio téc-

nico para acelerar a diversificação da matriz energética brasileira pela 

adoção de fontes de energia renovável. Considerada a solução de maior 

impacto sobre o controle de emissões de carbono, a expansão da pro-

dução e do consumo de energia limpa, na visão do banco, abre imensas 

oportunidades de geração de riqueza para o Brasil. 

Graças à abundância de vento e sol em boa parte do território, o Brasil 

tem condições privilegiadas para diversificar e ampliar a geração de ener-

gia a partir de fontes limpas e renováveis. Antecipando tendências, o San-

tander Brasil desenvolveu um portfólio de negócios ancorado na visão de 

que o vento e o sol representam sólidos ativos do país, com possibilidades 

exponenciais de atrair investimentos, fomentar a prosperidade de pes-

soas, empresas e governos e de contribuir para a mitigação das emissões 

de gases de efeito estufa. A oferta de produtos de fomento à energia reno-

vável se concentra em três frentes: energia eólica, energia fotovoltaica e 

emissão de títulos verdes (green bonds) para apoiar projetos de empresas 

brasileiras que investem em energia limpa. Internamente, o banco tam-

bém busca incorporar a eficiência energética.

No último ano, cerca de 10% da energia consumida veio de fornecedores 

de energia verde.

A constância dos ventos

Em 2017, a produção de energia eólica atingiu a marca de 10% na matriz 

elétrica nacional, o que elevou o Brasil ao sétimo lugar no ranking das 

nações com maior geração desse tipo de fonte. A energia do vento já abas-

tece 18 milhões de residências no país e estudos do setor indicam que, até 

2026, tem condições de representar 25% da matriz. Os 490 parques eólicos 

em atividade oferecem 12,3 GW de capacidade instalada. Outros 5,8 GW 

estão em construção ou estão contratados e serão produzidos por 230 

novos parques até 2020.
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Beneficiado pela constância e força dos ventos no país, o potencial com-

petitivo da indústria eólica brasileira pode ser avaliado na comparação 

com os produtores no exterior. Dados de 2016 demonstram que, enquan-

to a relação entre a capacidade instalada nas usinas eólicas no país e a 

efetiva geração de energia era de 40,7%, a média mundial correspondeu 

a apenas 23,8%.

O Santander Brasil vem desempenhando um papel fundamental de in-

dutor no desenvolvimento desse mercado no país, iniciado em uma fase 

ainda incipiente de construção dos complexos eólicos. Nos últimos 13 

anos, assessorou cerca de 40% dos projetos de geração de energia eólica 

já instalados (ou em instalação nos próximos dois anos). Somam 300 em-

preendimentos com potência instalada de 7,7 GW, correspondente a um 

volume de investimentos superior a R$ 35 bilhões. Por meio de sua Divi-

são de Project Finance, o banco presta assessoria financeira e atua como 

estruturador, financiador e garantidor dos projetos.

Um território solar

Hoje, a energia solar corresponde a apenas 0,7% da matriz elétrica brasi-

leira, por isso, sua expansão é imperativa. Os novos investimentos são di-

rigidos tanto para a geração centralizada, feita em grandes usinas, quanto 

na geração distribuída, produzida pelos próprios consumidores.

Medidas em andamento indicam que haverá um salto no número de ins-

talações fotovoltaicas, saindo de 57 mil, em 2018, para 276 mil até 2021. 

O estímulo à difusão do seu uso faz parte do portfólio de negócios do 

Santander Brasil, que respondeu por dois terços do potencial instalado 

em 2017.

O banco atua de forma pioneira no mercado de energia solar. Participou 

dos primeiros leilões realizados no país, totalizando R$ 5 bilhões em in-

vestimentos, e desbravou o segmento de microgeração fotovoltaica para 

residências e pequenas empresas, com 1.400 contratos firmados em 2017.

Em agosto de 2018, o banco anunciou uma nova oferta de crédito para a 

compra de equipamentos para geração elétrica solar, o CDC Solar, com o ob-

jetivo de impulsionar a expansão do mercado de energia renovável no País.

As taxas para o financiamento dos chamados sistemas fotovoltaicos par-

tem de 0,99% ao mês, bem abaixo dos juros praticados atualmente, a par-

tir de 1,69% ao mês.

Assim, consolidou o apoio à ampliação do mercado, estabelecendo como 

meta o desembolso de R$ 1,8 bilhão em créditos para a geração de ener-

gia solar até 2021 – um crescimento de 11% para 16% na participação do 

banco no total de unidades geradoras instaladas no Brasil para os próxi-

mos três anos. Com esta iniciativa, o Santander Brasil simplifica o acesso 

ao financiamento, oferecido de forma direta nas agências do banco para 

pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais.
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Títulos verdes

De 2015 a 2017, o Santander Brasil emitiu R$ 3,67 bilhões de títulos de 

dívida na modalidade green bonds para empresas brasileiras.

Consumo próprio

Além da linha de negócios, o banco assumiu o compromisso de, em 2021, 

utilizar mais de 50% da energia proveniente de fontes limpas.

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

Objetivo 1 (Erradicação da Pobreza), Objetivo 7 (Energia Acessível e Lim-

pa), Objetivo 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), Objetivo 11 (Cidades 

e Comunidades Sustentáveis) e Objetivo 13 (Ação Contra a Mudança Glo-

bal do Clima)

Em setembro de 2015, o Santander Brasil incorporou os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) à sua estratégia de sustentabilidade. 

As iniciativas do banco para fomentar as energias renováveis atendem 

diretamente a dois dos objetivos: (7) Energia limpa e acessível e (13) Ação 

contra a mudança global do clima.

Indiretamente, os objetivos de “assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à energia para todos” e “tomar medidas ur-

gentes para combater a mudança climática e seus impactos”, na visão 

da Santander Brasil, têm enorme valor para a (1) “erradicação da pobre-

za”, (9) distribuir os benefícios da “indústria, inovação e infraestrutura” e 

manter (11) “cidades e comunidades sustentáveis”.

Tomando como referência a energia eólica, a fonte energética limpa em 

que o país está mais avançado, e os projetos apoiados pelo Santander Bra-

sil, que representam 34% do mercado, há uma conexão relevante entre os 

ODS e o cenário em que banco desenvolve seus negócios, como demons-

tram os dados a seguir:

Cerca de 80% dos mais de 500 parques eólicos instalados no país estão 

no interior dos estados da Região Nordeste, em áreas tradicionalmente 

marcadas pela seca e terras pouco produtivas;

Cada megawatt instalado cria 15 postos de trabalho no entorno;

Até janeiro de 2018, o setor acumulava 180 mil empregos diretos;

As torres eólicas, em geral, são instaladas em pequenas propriedades, 

cujos donos são remunerados pelo arrendamento, criando uma fonte 

complementar de renda;

Com os parques eólicos chegam benfeitorias financiadas pelas geradoras, 

como creches e hospitais;

Apenas com a capacidade instalada atualmente, o Brasil deixou de lançar 

cerca de 20 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera em 2017.

O Santander Brasil entende que se encontra em uma posição estratégica 

para desempenhar o papel de agente de transformação no enfrentamen-

to das mudanças climáticas. Em atividade no mercado local desde 1982, 

é um dos três maiores bancos privados do país e está presente em todas 

as regiões. Suas operações abrangem uma ampla estrutura, composta de 

3.490 agências e PABs (Postos de Atendimento Bancário), além de escritó-

rios regionais. O Santander Brasil atua como banco comercial completo 

para as atividades do varejo, com atendimento a pessoa física e a pe-

quenas e médias empresas, e como banco de atacado, dirigido à grandes 

empresas e operações no mercado de capitais.
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Valiosa para toda a sociedade, a energia limpa e moderna ganha especial 

importância em regiões onde o acesso pode oferecer profundas melhorias 

para a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico e a sustenta-

bilidade ambiental. O interesse pelo assunto tem aumentado exponen-

cialmente. No último dia 2 de outubro, o banco reuniu mais de 300 espe-

cialistas, parceiros e clientes para discutir sobre o mercado de energias 

renováveis e perspectivas de financiamento e crescimento no evento 

“Energias Renováveis: Mercado e Tendências”.

Os esforços nos últimos 13 anos apresentados nesse material vêm forta-

lecendo o Santander Brasil como o banco das energias renováveis. Motivo 

de orgulho para seus 48 mil funcionários, o compromisso de influenciar 

e incentivar boas práticas como essa faz parte do propósito de apoiar as 

pessoas e os negócios a prosperar.

Fontes - Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), InfoVento,

ABEEólica, janeiro/2018

Nome do Projeto: Prospera Santander Microcrédito 16 anos – Confiança 
gera negócios e Prosperidade
Categoria: Grandes Empresas

Desde 2002, o Santander Brasil investe no acesso ao Microcrédito Produti-

vo Orientado, permitindo que microempreendedores obtenham financia-

mento para alavancar seus negócios mesmo sem um histórico de crédito. 

Líder no segmento entre os bancos privados, com 9,5% das operações, o 

Santander Brasil alcançou em 2017 a marca acumulada de R$ 5 bilhões 

de crédito concedidos para 480 mil empreendedores em mais de 700 mu-

nicípios, dos quais quase metade apresenta baixo Índice de Desenvolvi-

mento Humano (IDH).

Remodelada em 2017, a operação multiplicou seus resultados em um ano.

Ganhou agilidade, dobrou o número de beneficiários e ampliou o volume 

de crédito concedido, bem como o alcance geográfico. Também deu aces-

so ao portfólio do Santander Brasil a preços abaixo do mercado, abrindo 

aos microempreendedores as vantagens da bancarização. Com uma rede 

estruturada com 350 Agentes de Crédito conhecedores da realidade local, 

o sistema preserva uma taxa de adimplência de quase 95%. Cerca de 70% 

dos clientes são mulheres. Uma pesquisa interna revela que a cada 2,8 

operações de microcrédito, a manutenção de um emprego é garantida; e 

cada R$ 1 financiado agrega R$ 0,50 ao PIB local.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos; Gera-

ção de oportunidades de negócios e/ou expansão para novos mercados;

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

ternos à organização.



59

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

O Santander Brasil investe em Microcrédito Produtivo Orientado desde 
2002, inspirado pelo Grameen Bank (fundado em 1983, em Bangladesh, 
por Muhammud Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006). Por 
meio do Prospera Santander Microcrédito, o banco apoiou seu modelo de 
atuação em dois aspectos que considera inseparáveis para fortalecer o 
empreendedorismo: o acesso a crédito e a serviços bancários que bene-
ficiem o negócio; e a oferta de capacitação para melhorar as chances de 
quem empreende. O modelo procura ter ressonância efetiva para quem 
vive em um ambiente de duras condições, agravadas pela crise econômi-
ca que se abateu sobre o país nos últimos anos.

O Brasil tem cerca de 50 milhões de pessoas vivendo na linha de pobreza, 
quase metade na Região Nordeste. Dos 90,6 milhões considerados como 
população economicamente ativa (PEA), cerca de 50% obtêm renda no 
trabalho informal. Entre esses brasileiros, o contingente que trabalha por 
conta própria – o empreendedor informal – chega a 23 milhões. Eles pode-
riam ser de fato um motor para ajudar a impulsionar a prosperidade do 
país se não estivessem frequentemente impedidos de obter crédito e de 

ter acesso a serviços financeiros e conhecimento de negócios.

Além do desequilíbrio social, a desigualdade de gênero se acentuou com 

a crise econômica. Embora tenham maior expectativa de vida e mais es-

colaridade, as mulheres perdem em renda per capita, que permanecem 

66,2% inferior à dos homens.

Para entender qual seria o melhor modelo para suprir as demandas des-

se enorme grupo de pessoas, o Prospera Santander Microcrédito realizou 

uma pesquisa com 4 mil clientes. A partir dos resultados, desenvolveu 

um modelo inédito ancorado no conceito de microfinanças, dando um 

passo além da concessão de crédito. Os mecanismos desenhados para 

simplificar o acesso, como a digitalização dos processos, possibilitaram 

a inserção completa do empreendedor no sistema bancário e a oferta de 

produtos específicos para o seu perfil.

Ao assumir o compromisso de melhorar o fluxo dos recursos financeiros 

no país, o Santander Brasil definiu como objetivos:

Contribuir para tornar o Brasil cada vez menos desigual;

Incentivar a geração de trabalho e renda entre microempreendedores po-

pulares;

Ampliar e simplificar o acesso ao microcrédito produtivo e orientado;

Fortalecer a educação financeira e as competências dos microempreen-

dedores para ter um negócio próspero;

Ter presença efetiva e constante nas comunidades para conhecer de per-

to os clientes;

Criar uma ponte consistente entre as pequenas cidades do interior do 

país e o sistema bancário.

Os clientes do Prospera Santander Microcrédito são pessoas com uma ati-

vidade produtiva, formal ou informal – na maioria mulheres e/ou mora-
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dores de municípios com menos de 5 mil habitantes, sendo 80% no inte-

rior do Nordeste. Muitos vivem em locais sem agência bancária, como no 

Agreste Nordestino e nas cidades ribeirinhas do Norte. Utilizam as linhas 

de crédito para capital de giro, financiamentos de máquinas, equipamen-

tos e reforma do estabelecimento. Os contratos têm valor médio de R$ 

2.600 e são assegurados pelo mecanismo de aval solidário em grupo.

Os critérios de seleção, o treinamento intensivo e a forma de trabalho 

da equipe de Agentes Prospera contribuem para a manutenção da baixa 

inadimplência de 5%. Como membros da comunidade, a relação estreita 

entre o agente e o cliente está assentada na confiança mútua, a mesma 

força que sustenta o aval solidário.

A contabilização dos resultados em 16 anos demonstra o quanto o Pros-

pera Santander Microcrédito avançou em direção aos seus objetivos. Em 

2002, contava com apenas 13 agentes; em 2017, chegaram a 350. No início, 

atuavam apenas na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. Em 16 anos, 

a operação se expandiu para 700 municípios de 13 estados, a maioria com 

baixa inclusão financeira.

Em um ano, o Prospera Santander Microcrédito atingiu a marca de 220 

mil clientes atendidos e ampliou o volume/ano de concessão em quase R$ 

800 milhões. Entre as diversas ações realizadas para simplificar o acesso 

ao microcrédito produtivo e orientado, destacam-se:

O processo de liberação do crédito, favorecido pelos investimentos em 

tecnologia, que foi reduzido de 15 dias para poucas horas;

Estruturação de ações de melhoria na conquista/gestão dos clientes (rela-

tórios, trade marketing, incentivos, etc.);

Instalação de miniagências com capacidade para cobrir mais de 600 mu-

nicípios (90% no Nordeste), que não necessariamente tinham acesso a 

serviços bancários antes e que 54% deles tem baixo IDH;

Criação de um pacote de serviços bancários com conta corrente, conta 

poupança e maquininha e acesso à internet a custos abaixo do mercado.

O Prospera Santander Microcrédito não trabalha sozinho. Conta com uma 

rede de relações para amplificar seus resultados, da qual fazem parte as 

prefeituras e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas).

As parcerias contribuem para potencializar a importância que o Prospera 

Santander Microcrédito conquistou nas localidades com baixa oferta de 

fonte de renda, desenvolvendo oportunidades de fortalecimento do em-

preendedorismo e abrindo espaços de negócios para os clientes.

Em cogestão com a ONG Aliança Empreendedora e a consultoria Accentu-

re, o Prospera Santander Microcrédito mantém o programa Parceiros em 

Ação, para capacitação de microempreendedores. Em 2017, 1.066 clientes 

fortaleceram seu conhecimento para empreender.

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

Objetivo 1 (Erradicação da Pobreza), Objetivo 4 (Educação de Qualidade), 

Objetivo 5 (Igualdade de Gênero), Objetivo 8 (Trabalho Decente e Cresci-

mento Econômico e Objetivo 10 (Redução das Desigualdades)

Prospera Santander Microcrédito faz negócios com pessoas na base da pirâ-

mide, parcela da população no centro das preocupações dos ODS da ONU.

O apoio aos micronegócios gera um círculo virtuoso para a redução de 

desigualdades, qualidade de vida, fortalecimento de direitos e avanços na 

inclusão financeira e digital. 



61

Cerca de 50 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha de pobreza em 

2017, quase metade na Região Nordeste. Ao todo, 14 milhões de pessoas 

estavam desempregadas no país. As operações do Prospera Santander Mi-

crocrédito se situam em cidades isoladas no interior do Nordeste e Nor-

te, que requerem urgentes melhorias. As mulheres constituem a maioria 

(cerca de 70%) da base de clientes.

As atividades formais ou informais dos clientes Prospera Santander Mi-

crocrédito no comércio, indústria ou serviços beneficiam os moradores ao 

propiciar a geração de emprego e a maior circulação de dinheiro – 70% da 

renda gerada pelos empreendimentos apoiados pelo microcrédito circu-

lam dentro das próprias comunidades.

Em média, 2,8 operações de microcrédito revertem em uma vaga de em-

prego; e cada R$ 1 financiado contribui com R$ 0,50 de riqueza (PIB) nas 

cidades analisadas. Tomando-se a operação em São Luís/MA como exem-

plo do alcance desse sistema de crédito, as 6,8 mil operações anuais do 

Prospera Santander Microcrédito na capital maranhense contribuem para 

manter 5,2 mil empregos e injetam R$ 44 milhões no PIB local.

Os benefícios se revertem em resultados de mais longo alcance. O pro-

grama proporciona oportunidades de formação continuada para o em-

preendedor. As atribuições dos Agentes Prospera, por exemplo, preveem 

orientar os clientes a obter o melhor de seus negócios. E, por meio do pro-

grama Parceiros em Ação, os empreendedores, os interessados recebem 

capacitação intensiva em gestão de negócios, ministrados durante cinco 

dias, com workshops sobre educação financeira, marketing, contabilidade 

básica e atuação na internet, entre outros temas. O programa já certificou 

cerca de 4 mil clientes.

A melhora da renda da família ajuda a proteger as crianças, que podem 

se dedicar à vida escolar. De acordo com pesquisa realizada pelo banco, 

além do reinvestimento na expansão do negócio, boa parte dos clientes 

empreendedores investe os ganhos na educação dos filhos.

Ao proporcionar alternativas de financiamento a taxas abaixo do mer-

cado, o Prospera Santander Microcrédito contribui para diminuir a de-

pendência de agiotagem. A presença do Agente Prospera em vários mo-

mentos do ciclo de crédito funciona como um garantidor para a lisura do 

relacionamento com os clientes. São condições que fazem mais dinheiro 

circular e geram mais empregos e negócios saudáveis – cumprindo assim 

com o objetivo do banco Santander Brasil de ajudar pessoas e empresas 

a prosperar.

O alinhamento do Prospera aos ODS levou a ONU a, recentemente, convi-

dar o Prospera Santander para apresentar histórias e resultados da maior 

operação de microcrédito no Brasil. A iniciativa foi compartilhada duran-

te a 73ª Assembleia Geral das Nações, no evento SDGs in Brazil – The 

Role of the Private Sector, organizado pela Rede Brasil do Pacto Global, para 

destacar os êxitos do setor privado brasileiro na implementação dos Ob-

jetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – palestra de Tiago Abate, 

diretor do Prospera Santander Microcrédito no link https://www.youtube.

com/watch?v=d3zTHnsbEAw

Esse importante reconhecimento fortalece o compromisso do banco em 

atuar como agente de transformação de milhares de microempreendedo-

res no país.

https://www.youtube.com/watch?v=d3zTHnsbEAw
https://www.youtube.com/watch?v=d3zTHnsbEAw
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Setor/atividade: Consultoria em gerenciamento de projetos e iniciativas 
responsáveis e de sustentabilidade

Estado: Rio de Janeiro

Número de funcionários: 1

Receita anual bruta em 2017: R$ 126.904,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: Não Informado

–

Nome do Projeto: Socialzink – atuando em prol de empresas mais 
responsáveis e focadas na sustentabilidade

Categoria: PMEs

A Socialzink atua profissional e comercialmente como objetivo de Facilitar 

processos de gestão para o desenvolvimento social, econômico e ambiental 

através do gerenciamento de projetos e iniciativas de sustentabilidade, de 

forma participativa,  inovadora e almejando a efetividade em seus serviços 

prestados. Nesta perspectiva, a Socialzink presta serviços de consultoria a 

empresas espanholas no Brasil com projetos de Subcrédito ISEBNDES via 

Incentivos Fiscais e iniciativas responsáveis, que promovem a cultura de 

sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável no entorno de suas em-

presas clientes potencializando os ativos atuais sejam corporativos, comu-

nitários e ambientais, bem como influenciando também para uma gestão 

corporativa pautada na atuação ética de comportamentos e práticas mais 

responsáveis, transparente e inclusivas frente a todos seus stakeholders. 

Nossa atuação institucional baseia-se em bandeiras, diretrizes institucio-

nais, Normas e Certificações tais como o Pacto Global das Nações Unidas, 

Objetivos Desenvolvimento Sustentável Relatório GRIG4 Indicadores Ethos 

para Negócios Sustentáveis e Responsáveis Lei Anticorrupção. 

(Governo Brasileiro) DSC10000 Diretrizes para o Sistema de Compliance 

ISO26000 ISO9001 ISO14001 e OHSAS18001 AS8000 Norma Responsabi-

lidade Social ABNTBNTNBR16001 Responsabilidade Social Protocolo OIT 

http://www.socialzink.com/br/socialzink-pt/
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Políticas de Igualdade de Gênero, Metodologias de Planejamento META-

PLAN, CANVAS, ZOPP, PMBOK. Atualmente com 5 clientes é responsável 

por projetos nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Bahia e Rio de Janeiro, representando 6,7 milhões beneficiando 

cerca de 82 mil pessoas.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

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

ternos à organização;

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, consumidores.

• 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Projeto Subcrédito ISEBNDES com Empresa Cantareira (CELEO REDES E 

COPEL) R$ 2.123.550,00 Planejamento coletivo e participativo envolvendo 

poder público, sociedade civil e a empresa com Projeto/s nos Estados de 

São Paulo e Minas Gerais. Os Projetos que foram os contemplados para 

serem desenvolvidos em 2018-2019:

a) “Viver Bem em Caetetuba, no Município de Atibaia/SP, reforma Estação 

de Trem, para sede CRAS – Centro de Referência da Assistência do Municí-

pio e uma OSC Curumim, reforma Praça Pública como extensão de ativi-

dades, beneficiando Mulheres, Idosos, Crianças e Adolescentes e Famílias 

em situação de vulnerabilidade e risco social dos Bairros - Caetetuba (Vila 

São José, Santa Clara, Alvinópolis II, Pq. São Pedro, Usina), aproximada-

mente 20.000 pessoas. 

Impacto: Resgate da memória do bairro; Fortalecimento de vínculos fami-

liares e comunitários; Mais opção de lazer esporte para moradores, Am-

pliação do trabalho e melhores condições de trabalho, profissionais da as-

sistência social, mais opções de atendimento e serviços à população, união 

de processos culturais, sociais e esportivos num único local, Resgate de 

cidadania demoradores, Articulação entre as políticas públicas envolvidas. 

b) “Vamos Salvar o Planeta”, no Município Monte Santo de Minas/MG, 

fortalecer Cooperativa de Catadores, construir Usina de Triagem e Com-

postagem UTC, desenvolver Educação Ambiental na cidade e apoiar 30 

famílias de agricultores no município de Monte Santo de Minas/MG, com 

população de 21.234 habitantes o projeto irá beneficiar a cidade como um 
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todo – zona urbana e rural (três comunidades: Lagoa, Cunhas e Pitanguei-

ra), bem como o distrito de Milagres, com cerca de 3 mil habitantes.

Impacto: Aumento da capacidade de renda financeira dos catadores; Au-

mento da capacidade de renda das famílias que residem nas zonas rurais; 

Melhoria da saúde dos catadores; Minimização de impactos ambientais 

(ar, água e solo); Melhoria da limpeza e higiene da cidade; Geração de 

emprego e renda p/ ACOMARE; Geração de renda p/ agricultura familiar; 

Redução na geração de resíduos produzidos; Redução na proliferação de 

vetores causadores de doenças; Prevenção de enchentes.

Projeto Subcrédito ISE BNDES com Empresa Isolux/Taubaté R$ 845.000,00

Planejamento coletivo e participativo em 2017/18 envolvendo poder pú-

blico, sociedade civil e a empresa com Projeto/s nos Estados de São Paulo 

e Minas Gerais. O Projeto a ser submetido ao BNDES será desenvolvido em 

2019, “Desenvolvendo o Parque das Palmeiras”, será desenvolvido no Mu-

nicípio de Nova Iguaçu/RJ – Bairro Parque das Palmeiras, local onde está 

situada a Subestação LTTE. A população direta a ser beneficiada será de 

7 mil habitantes. Planejamento participativo e coletivo envolvendo poder 

público, sociedade civil e a empresa.

Impacto: Mais opções de lazer e esporte no Bairro; Fortalecimento do Ca-

pital Social local; Melhor Proteção a Crianças e Adolescentes do Bairro; 

Aumento da capacidade de geração de renda a moradores (catadores ou 

não); Maior conscientização sobre impactos ambientais no Bairro; Melho-

ria da limpeza e higiene do bairro; 

Projeto Subcrédito ISEBNDES com CymiMasa (Subsidiaria do grupo espa-

nhol ACS) e FIP Brasil Energia (Brookfield), R$ R$ 1.927.500,00 

Empresa Odoyá Linhas de Transmissão, Estado da Bahia. Os projetos se-

rão desenvolvidos em Juazeiro e Sapeaçu localizadas nos estados da BA. 

Planejamento participativo e coletivo envolvendo poder público, socieda-

de civil e a empresa.

Ideias Pré-Aprovadas Subcrédito ODOYA: reforma Hospital Geral e de Ma-

ternidade (foco unidade de parto normal) - Sapeaçu/BA reformas de Es-

colas em Juazeiro/BA.

Impacto: diminuição de mortalidade infantil, melhoria para um atendi-

mento humanizado, geração de renda, melhor qualidade de vida dos mo-

radores da zona rural.

Beneficiários Diretos e Indiretos: 18 mil pessoas

Projeto Subcrédito ISEBNDES com CymiMasa (Subsidiaria do grupo espa-

nhol ACS) e FIP Brasil Energia (Brookfield), R$ 1.482.500,00 

Empresa Esperanza de Transmissão de Energia, Estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará. Os projetos serão desenvolvidos em Açu/RN e Tabuleiro do 

Norte/CE. Planejamento participativo e coletivo envolvendo poder públi-

co, sociedade civil e a empresa.

Ideias Pré-Aprovadas Subcrédito Esperanza: Projeto revitalização Assoc. 

Moradores Assentamento Rural, Projeto revitalização Assoc. Quilombo-

las, Projeto revitalização Assoc. de Moradores Indígenas, Reforma Centro 

Clínico do Município.

Impacto: incremento de serviços sociais, assistenciais e de saúde, melho-

ria para um atendimento humanizado, geração de renda, melhor qualida-

de de vida moradores zona rural.

Beneficiários Diretos e Indiretos: 30 mil pessoas

Projetos Via Incentivos Fiscais

Planejamento e Gestão 2017 - 2018 Projetos via incentivos fiscais Lei Rou-
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anet (Cultura) e Lei do Esporte para a empresa CELEO Redes Brasil, de seu 

exercício fiscal 2017:

Projeto “Bagagem Cultural – Itaboraí/RJ tem como missão a valorização do 

patrimônio local, a ampliação cultural e a formação de um público leitor 

entre alunos de escolas municipais da região de Itaboraí- RJ. R$ 404.438,40 

(2017 e 2018). As oficinas de mediação de leitura, arte e cerâmica em 8 

escolas. Ação Voluntária com Colaboradores Celeo Redes 2017.

12 apresentações de contação de histórias. 

20 Baús Literários doados para 16 escolas e 4 parceiros locais. 

960 a 1200 alunos beneficiados diretamente na entrega das malas.

Cerca de 640 alunos participantes nas oficinas.

47 professores formados na metodologia. 

Expectativa de 1000 pessoas no Evento de Culminância. 

550 pessoas beneficiadas pelas atividades educativas extras. 

Instituto Reação: Criado pelo medalhista olímpico Flávio Canto, seu téc-

nico Geraldo Bernardes e amigos em 2003, é uma organização não gover-

namental que promove o desenvolvimento humano e a inclusão social 

por meio do esporte e da educação, fomentando o judô desde a iniciação 

esportiva até o alto rendimento. Captação de R$ 71.225,75.

Mais de 1500 crianças e jovens são beneficiados em 10 unidades no Rio de 

Janeiro e em Cuiabá

ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR: 661 Atendimentos com Preparador 

Físico /mês, 200 Atendimentos com Fisioterapeuta /mês 23 Atendidos 

com Nutricionista /mês 63 Atendimentos do Serviço Social/mês 71 Aten-

didos com Coaching Esportivo /mês.

Ação Voluntária com Colaboradores Celeo Redes 2017 – Ação pela Educação.

Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba/PR através do Fundo do CMD-

CA de Curitiba. Captação de R$ 50.000,00. Apoio para aproximadamente 

20.000 crianças e adolescentes internados no Hospital, fornecendo mate-

riais e insumos hospitalares, por ano.

Lar São Vicente, em São João da Boa Vista/SP, através do Fundo do Idoso, 

do Conselho Municipal ao Idoso. Captação de R$ 70.443,88. Reforma do 

Refeitório, Dispensa beneficiando 80 Idosos. 

Planejamento e Gestão 2017-2018 Projetos via incentivos fiscais Lei Rou-

anet (Cultura) e Lei do Esporte para a empresa Cobra, de seu exercício 

fiscal 2017:

Instituto Reação: Criado pelo medalhista olímpico Flávio Canto, seu téc-

nico Geraldo Bernardes e amigos em 2003, é uma organização não gover-

namental que promove o desenvolvimento humano e a inclusão social 

por meio do esporte e da educação, fomentando o judô desde a iniciação 

Cobra 2017 – Ação pela Educação.

Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba/PR através do Fundo do CMDCA 

de Curitiba. Captação de R$ 25.000,00

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

Objetivo 1 (Erradicação da Pobreza)

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Objetivo 10 (Redução da Desigualdades)
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Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Projetos que contemplam geração de renda catadores na cooperativa no 

projeto em Monte Santo de Minas/MG e em Nova Iguaçu/RJ.

Projeto de Reforma Estação de Trem, para sede do CRAS Caetetuba e OSC 

Curumim, em Atibaia/SP.

Objetivo 3 (Saúde e Bem-Estar)

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em to-

das as idades.

Projeto de Reforma do Hospital Maternidade e Geral de Sapeaçu/BA.

Objetivo 4 (Educação de Qualidade)

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Projeto de Reforma de Escolas em Juazeiro/BA

Projeto “Bagagem Cultural – Itaboraí/RJ.

Objetivo 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resi-

lientes e sustentáveis.

Projeto Açu/RN com possibilidades de investimento assentamento rural, 

comunidade quilombola e indígena.

Projeto de Reforma Estação de Trem, para sede do CRAS Caetetuba e OSC 

Curumim, em Atibaia/SP.

Projeto Construção UTC em Monte Santo de Minas – MG
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Setor/atividade: C Telecomunicações

Estado: São Paulo

Número de funcionários: 36.622

Receita anual bruta em 2017: R$ 43.200.000.000,00

Investimento total em ações de sustentabilidade em 2017: R$ 10.000.000,00

–

Nome do Projeto: Paper Less

Categoria: Grandes Empresas

Desde 2014, a Telefônica Brasil desenvolve o projeto Paper Less, com o objetivo 

de gerar eficiência no consumo e descarte de papel para diminuir os impactos 

ambientais negativos de sua operação, aumentar os impactos ambientais po-

sitivos e alinhar sua prática ao meio core do negócio, ou seja, o digital. 

A proposta do Paper Less é reduzir a impressão de documentos em 70% 

entre 2014 e 2021 — de 4,4 milhões de folhas impressas ao mês para 1,3 

milhão – e diminuir o volume de documentos armazenados de 550 mil 

para 50 mil. O projeto envolve todas as operações da Companhia, desde 

os processos administrativos até as lojas e vendas B2C e B2B e inclui tam-

bém operações terceirizadas e alguns fornecedores.

Ao mesmo tempo em que propõe um volume menor de impressão e ar-

mazenamento de papel, o Projeto também traz uma contrapartida iné-

dita no setor das telecomunicações: o apoio à conservação da natureza, 

realizando o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica em uma área de 

reflorestamento no interior de São Paulo. Esse plantio é produto de uma 

parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, que também será respon-

sável pela manutenção e monitoramento da área reflorestada.

Impactos diretos do projeto indicado:

• Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos;

• Eficiência no uso de recursos naturais;

http://www.telefonica.com.br/
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• Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para novos 

mercados;

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

ternos à organização.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

O Projeto Papel Less é dividido em três frentes de atuação. 

Digitalização dos contratos

Primeira frente a ser desenvolvida em 2014, propôs a digitalização dos 

contratos com clientes B2C, a partir da substituição dos documentos em 

papel nas lojas por versões digitais em tablets e smartphones. Por meio 

da ferramenta, o cliente pode digitalizar seus documentos e criar uma 

assinatura biométrica para aceite no contrato. Ao final do processo, uma 

cópia do contrato digital fica armazenada em um repositório da Telefôni-

ca e o cliente recebe uma cópia do documento em seu e-mail.

Em 2017, os contratos digitais também passaram a ser empregados para 

o B2B (clientes corporativos) e, em 2018, na assinatura de documento ad-

ministrativos, nas contratações de RH e em contratos com fornecedores. 

Apenas no primeiro semestre de 2018, a Companhia realizou a assinatura 

de 5,2 milhões de contratos digitais, resultando na economia de 20,8 mi-

lhões de folhas de papel. 

Na frente de digitalização de contratos, a parceria com a SOS Mata Atlân-

tica prevê o plantio de uma árvore nativa para cada 23 mil folhas de papel 

economizadas por meio dos contratos digitais. Assim, além de evitar ex-

tração de madeira para produção de papel, os contratos digitais também 

contribuem com o reflorestamento. 

No primeiro semestre de 2018, a Companhia adiantou o plantio das mu-

das referentes aos contratos que estão previstos para serem digitalizados 

até o final do projeto, resultando no plantio de 24 mil árvores, distribuídas 

em uma área de 9,6 hectares, o equivalente a dez campos de futebol. 

Digitalização de documentos antigos

A segunda frente do Projeto busca digitalizar documentos antigos, oriun-

dos de diversas áreas da Companha, reduzindo seus arquivos em papel 

das atuais 550 mil caixas de documentos para 50 mil até 2022. 

A partir de novembro de 2018, os documentos serão analisados interna-

mente, catalogados e digitalizados. Caso a área de origem autorize seu 

descarte, serão transformados em papel picado e vendidos para recicla-

gem, garantindo sua destinação correta. O valor arrecadado com a venda 

será revertido para o plantio das mudas com a SOS Mata Atlântica. 

Gestão especializada da impressão 

A terceira frente do Projeto Paper Less terá início em dezembro de 2018, 

com o objetivo de mudar a gestão da impressão de documentos em papel 

pela Companhia. Esse avanço será possível graças a um novo contrato 

de outsourcing da impressão, que prevê uma gestão terceirizada e espe-

cializada dos equipamentos e suprimentos de impressão, gerando mais 

eficiência e redução de custos e volume de impressões.

Como contrapartida do contrato com o novo fornecedor para a impressão, 

a Telefônica propõe o plantio de 5 mil árvores nativas por ano. Até o final 

do contrato de cinco anos serão 25 mil mudas plantadas. 

- Impactos do projeto na Companhia

O Projeto Paper Less trouxe uma série de ganhos para os processos da 

Companhia, gerando valor para seus stakeholders internos e externos. Ao 
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digitalizar os documentos, a Companhia conseguiu reduzir seus custos 

entre R$ 3 milhões a R$ 4 milhões por ano, pois o valor gasto com a com-

pra, armazenamento e impressão de papel supera o valor gasto inicial-

mente com sua digitalização. 

Nas lojas da Vivo, a adoção dos contratos digitais acelerou o processo de 

leitura, assinatura e armazenamento do documento, aumentando a pro-

dutividade nas lojas, diminuindo as filas e aumentando a satisfação dos 

clientes. 

Ao mesmo tempo, o Projeto reforça a reputação e valor da marca, com a 

digitalização dos contratos como referência no setor e no mercado como 

um todo. Desde o início do projeto, nove grandes empresas procuraram 

a Telefônica para entender o processo e estão em via de implantação em 

suas operações. Ao mesmo tempo, a parceria com a Fundação SOS Marta 

Atlântica para o plantio de árvores nativas reforça o posicionamento da 

marca como apoiadora da conservação da natureza.

Duas tecnologias desenvolvidas como parte do Projeto foram adotadas 

como serviços oferecidos no B2B. O processo para capturar a assinatura 

biométrica, utilizada para assinar os documentos digitais, já é comercia-

lizado para grandes clientes corporativos. A digitalização de documentos 

com pré-autenticação em cartório, registro em blockchain e com contra-

partida de plantio de árvores nativas será comercializada a partir de 2018.

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

O projeto Paper Less contribui principalmente com três ODS: 

Objetivo 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)

O Projeto Paper Less foi viabilizado graças aos investimentos da Telefôni-

ca Brasil em Inovação Sustentável – um dos sete temas do Plano de Negó-

cios Responsáveis – e traz inovações importantes que podem ser replica-

das em nossos clientes corporativos: 

1 – Inteligência artificial na impressão: a frente de outsourcing da impres-

são pressupõe o uso de inteligência artificial para monitorar o consumo 

de papel, o abastecimento do toner e a resolução de problemas durante 

a impressão. A tecnologia simplifica o trabalho do vendedor, que pode se 

focar no atendimento aos clientes. 

2 – Big Data: todos os documentos digitalizados são salvos, registrados na 

nuvem e ficam disponíveis para serem acessados pelos colaboradores da 

Telefônica a qualquer momento. Para buscar e utilizar esses documentos, 

a Companhia emprega algoritmos de big data que facilitam a análise de 

grande volume de dados nos arquivos digitais. 

3 - Coleta de assinatura biométricas com validade legal: importante de-

senvolvimento tecnológico fruto do projeto, capaz de registrar, reconhe-

cer e validar a assinatura digital do cliente, trazendo mais segurança e 

evitando a fraude. 

4 - Segurança digital: para garantir a validade legal dos documentos di-

gitalizados, estes materiais serão enviados para pré-autenticação digital 

em cartório e serão submetidos a um registro em blockchain, um proto-

colo de segurança digital que protege contra adulterações ao longo do 

tempo e fornece segurança às informações. 

Objetivo 12 (Consumo e Produção Responsáveis)

Atualmente, a Telefônica possui um volume médio de impressões de 4,4 

milhões de folhas ao mês, o equivalente a cerca de 20,6 toneladas de pa-

pel (considerando o peso de 4,69 g de uma folha A4 com gramatura 75). 
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Com o projeto Paper Less, esse volume deve ser reduzido em cerca de 70% 

para 1,3 milhão de páginas ou 6,1 toneladas. 

Ao final do projeto, a Companhia deverá reduzir seu consumo anual de 

papel em 174 toneladas, evitando anualmente*:

- Extração de 568 árvores, o equivalente a 3.776 toneladas de madeira;

- Consumo de 4.245 GJ, o equivalente a 399 refrigeradores por ano;

- Emissão de 107,3 toneladas de CO2e, o equivalente às emissões de 22 

veículos por ano;

- Consumo de 1,1 milhão de litros de água, o equivalente a 203 máquinas 

de lavar por ano; 

- Descarte de 7,0 toneladas de resíduos, o equivalente ao descarte diário 

de 244 pessoas.

* Dados da Paper Calculator da Environmental Paper Network, rede global 

de ONGs em prol da redução do consumo de papel.

Objetivo 15 (Vida Terrestre)

Além de evitar os impactos ambientais negativos da produção do papel 

que deixará de ser consumido, o projeto também gera valor para o meio 

ambiente a partir da parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica.

No primeiro semestre de 2018, a Companhia adiantou o plantio das mu-

das referentes aos contratos a serem digitalizados até o final do projeto, 

resultando no plantio 24 mil árvores. Ainda serão plantadas as mudas 

referentes às frentes de digitalização dos arquivos e de outsourcing da 

impressão. 

A área reflorestada, que pertence à AES TIETÊ, está localizada às margens 

da Barragem de Promissão, em São Paulo, e tem uma importância estra-

tégica para a conservação da Mata Atlântica e de sua biodiversidade pela 

sua relevância para a preservação dos mananciais, bacias hidrográficas, 

geração de energia e abastecimento para fins múltiplos. 

O reflorestamento da Mata Atlântica é importante, pois se trata de um 

bioma essencial para a manutenção da biodiversidade da fauna e flora 

brasileiras, presente em grande parte do litoral do país, mas que foi de-

vastado nas últimas décadas. Devido ao desmatamento, somente 12,4% 

da sua área original foi preservada.

O plantio das mudas também contribui com a compensação das emis-

sões de CO2 das atividades da Companhia. O total de mudas plantadas 

até agora compensaram a emissão de quatro mil toneladas de CO2, cor-

respondendo a 2,9% das emissões geradas pela Companhia no semestre.
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