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A sustentabilidade refere-se à integração estratégica da gover-

nança ambiental, social e corporativa (ESG), resultando em be-

nefícios tangíveis para a empresa e sociedade. Esta publicação 

da Câmara Espanhola traz as ações sustentáveis mais relevan-

tes realizadas por companhias associadas e não-sócias, a fim 

de divulgar o tema e estimular as demais empresas a incorpo-

rarem a sustentabilidade como pilar fundamental e estratégico 

para o negócio. 

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

tabilidade da instituição, liderado pelo líder Francisco Carvalho, 

Superintendente de Inovação e Sustentabilidade na Neoener-

gia, e pelo colíder Bernardo Bernardo Graciolli, especialista em 

Sustentabilidade da MAPFRE, e composto por representantes da 

área nas empresas associadas à Câmara Espanhola. Suas princi-

pais atribuições são engajar públicos e dividir experiências que 

poderão ser replicadas nas empresas, promover a comunicação 

sustentável por meio das publicações, ampliar o diálogo com o 

setor público e construir uma agenda de desenvolvimento sus-

tentável em benefício da sociedade. 

Entre os projetos do Comitê para 2022 estão o desenvolvimen-

to de ações para cumprir os compromissos com o Pacto Global, 

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

sustentabilidade junto aos demais comitês, abordando o tema 

em eventos realizados por outros grupos. Por meio da Memória 

de Sustentabilidade, a Câmara e seu Comitê apresentam uma 

ferramenta de divulgação de boas práticas com o intuito de pro-

mover o 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 Sustentabilidade é realizado 

desde 2012, com o objetivo de reconhecer os melhores projetos 

inscritos no concurso. Nesta edição, contamos com o apoio de 

Cebds, FGVces, NINT (marca do Programa Finanças Sustentá-

veis da SITAWI) e Pacto Global, instituições renomadas na área 

de sustentabilidade, convidadas a compor o júri da premiação, 

que teve os seguintes vencedores: 

Categoria Inclusão & Diversidade 

ACCIONA, com o projeto Estação Sustentar

EMDOC, com o PARR (Programa de Apoio para Recolocação 

de Refugiados)

Categoria Inovação 

Arteris S.A., com a Inovação na manutenção da rodovia Fer-

não Dias utilizando pavimento reciclado – RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement)

Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), com o projeto A Regra 

é Clara

Categoria Sociedade & Meio Ambiente

Marfrig Global Foods, com o programa Marfrig Verde +

Introdução
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Pacto Global

O Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos Dez Princípios universais nas áreas de Di-

reitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios 

da sociedade. É a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil membros, entre empresas e organiza-

ções, distribuídos em 69 redes locais, que abrangem 160 países.

NINT (nova marca da SITAWI)

A NINT é uma OSCIP (organização social de interesse público) pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras para impacto social 

e na análise da performance socioambiental de empresas e instituições financeiras. 

CEBDS

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) é uma associação civil sem fins lucrativos que promove 

o desenvolvimento sustentável por meio da articulação junto aos governos e a sociedade civil, além de divulgar os conceitos e práticas 

mais atuais do tema.

GVCes

O Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVCes) tem como missão contribuir para a implementação do 

desenvolvimento sustentável, sendo um centro de referência no estudo das questões que envolvam sustentabilidade no contexto em-

presarial e de políticas públicas.

Comissão Julgadora
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Mensagem do Presidente

Marcos Madureira

Presidente da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil

A Câmara Espanhola reforça, por meio 

desta nova edição da Memória de Sus-

tentabilidade, o papel da instituição 

em reunir empresas, gerar oportuni-

dades de negócios, fomentar as rela-

ções comerciais e ressaltar a relevân-

cia da contribuição das companhias 

associadas para o desenvolvimento 

social do país onde se inserem. 

O fato de estarmos na oitava edição do Prêmio Câmara Espa-

nhola de Sustentabilidade demonstra a importância que damos 

para uma atuação empresarial comprometida com o desenvol-

vimento sustentável, bem como o nosso propósito de apoiar, re-

conhecer e divulgar o trabalho de nossas empresas em projetos 

com impacto positivo nos três pilares da sustentabilidade: so-

cial, econômico e ambiental. 

Neste sentido, vale a pena destacar os principais dados extraídos 

dos 17 projetos participantes da oitava edição do prêmio, cujos 

nas páginas seguintes, desenvolvidos em áreas como educação, 

proteção ambiental, erradicação da pobreza, empoderamento, 

saúde, inovação, reutilização de resíduos, etc. 

• 100% dos fornecedores pecuários diretos têm boas práticas de 

sustentabilidade na cadeia em suas cadeias produtivas;

• Mapeamento genético de coral invasor do bioma marinho bra-

sileiro, sem retorno financeiro, para fins de fomento de novas 

pesquisas científicas;

• Pesquisa e Desenvolvimento para utilização do CO2 como ma-

téria-prima para produção de hidrocarbonetos sintéticos;

• Implantação de sistema para detecção de vazamentos de óleo 

no mar em ambiente offshore e coleta de dados oceanográfi-

cos para alimentar os modelos de dispersão de óleo;

• Atendimento de mais de 700 crianças e adolescentes em aulas 

de instrumentos musicais, artes cênicas, expressão corporal e 

atividades psicossociais;

• Formação de mais 800 talentos em programa de Jovens Pro-

fissionais e inserção de 20 profissionais com mais de 50 anos 

para atuação em tecnologia da informação; 

• Conscientização de autocuidado para cuidadores, alcançando 

mais de 2 milhões de pessoas no YouTube, além de cursos e 

comunicação por e-mail;

• Mais de 7.900 horas de treinamento profissional para mulhe-

res na área de construção civil;

• Monitoramento de órgãos formuladores de políticas públicas 

na área da saúde;

• Ações para público interno e comunidade para mitigar efeitos 

da pandemia de covid-19;

• Utilização de mais de 3,8km de asfalto reciclado por método 

inovador e ambientalmente responsável;

• Cerca de 335 mil alunos e 19 mil professores de 711 escolas de 

160 municípios atingidos por Projeto Escola de conscientiza-

ção sobre trânsito seguro nas estradas;

• Realização de evento sobre o Marco Legal do Saneamento e 

viabilização de investimentos no setor de água e esgoto;

• Inclusão de refugiados no mercado de trabalho brasileiro, com 

mais de 2.400 profissionais e 400 empresas cadastradas;

• Desenvolvimento de projeto interno de inovação com mais de 

200 ideias cadastradas;

• Criação de método próprio para precificação de carbono e trei-

namento de colaboradores para sua aplicação;

• Desenvolvimento de projeto de integração de temas Ambien-

tais, Sociais e de Governança (ASG) para os fornecedores de 

seguros de automóvel. 

Além dos projetos das empresas associadas, a própria Câmara 

como instituição vem trabalhando na promoção de ações sus-

tentáveis. Somos signatários 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 promo-

ção de ações de desenvolvimento sustentável. 

Finalizo agradecendo a todas as pessoas e instituições envolvi-

das neste projeto, e parabenizando as empresas participantes e 

vencedoras pelo excelente trabalho desenvolvido nesta edição.

“ Somos signatários 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
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Mensagem do Diretor Executivo

Alejandro Gomez

Diretor executivo da Câmara Oficial Oficial Espanhola de Comércio 

no Brasil

A Memória de Sustentabilidade da 

Câmara Espanhola reúne os projetos 

desenvolvidos pelas empresas que 

participam do nosso tradicional Prê-

mio de Sustentabilidade, envolven-

do ações nas áreas social, ambiental, 

econômica, trabalhista, entre outras. 

Tanto a publicação quanto o concur-

so são realizados com o apoio do nos-

so Comitê de Sustentabilidade e promovem o trabalho executa-

do por essas empresas, com impacto positivo para a sociedade e 

para o desenvolvimento do Brasil. 

Para a realização da seleção, que tem por objetivo reconhecer e 

divulgar os projetos e ações realizadas pelas empresas partici-

pantes, contamos nas oito edições da premiação com um cor-

po de jurados formado por instituições renomadas na área de 

sustentabilidade. Firmamos parcerias estratégicas com entida-

des reconhecidas nacional e internacionalmente, as quais ava-

liaram os projetos inscritos com base nos seguintes critérios: 

relevância, que avaliou os benefícios comprovados com sua 

implantação; implementação, que analisou seus principais in-

dicadores; ODSs, que avalia a aplicação de um dos 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU; 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 reputacional para a companhia. Desde a edição de 

2016 incluímos a categoria PMEs (pequenas e médias empresas) 

como uma clara aposta da Câmara no apoio a esse setor. 

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

conceito de sustentabilidade vai além das questões ambientais. 

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 pe-

renidade do negócio. A cada ano, os projetos inscritos ganham 

força e trazem resultados cada vez mais expressivos, o que nos 

motivou a ampliar as categorias da premiação a fim de dar visi-

bilidade para o maior número de empresas. 

Este ano recebemos inscrições nas categorias Inclusão & Diver-

sidade, Inovação e Sociedade & Meio Ambiente, contando tanto 

com PMEs associadas e não associadas como grandes empresas 

que já fazem parte do corpo associativo da Câmara. 

Gostaria de agradecer e parabenizar a todas as empresas parti-

cipantes deste 8º Prêmio Câmara Espanhola de Sustentabilida-

de: Marfrig, Repsol Sinopec, Windsor Hotéis, Indra, Amigos Múl-

tiplos pela Esclerose (AME), ACCIONA,  Arteris S.A., Santander, 

Neoenergia, EMDOC Serviços Especializados. Além, claro, de to-

dos aqueles que direta ou indiretamente apoiaram e deram as 

condições para que os projetos aqui divulgados fossem realiza-

dos: presidentes, diretores, gestores, funcionários, voluntários e 

parceiros em geral. 

Convido a todos a participarem de nossas próximas edições com 

o habitual evento de premiação que ocorre anualmente.

“ 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
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Mensagem do Líder do Comitê  
de Sustentabilidade

Francisco Carvalho

Superintendente de Inovação e Sustentabilidade na Neoenergia

A compreensão da nossa vulnerabili-

dade ficou exposta pela pandemia do 

Covid-19 associada às questões climá-

ticas, sociais e geopolíticas. O período 

em que vivemos tem desafiado o pro-

gresso da implementação da Agenda 

2030 da ONU e do Acordo de Paris.

Recente relatório publicado pelo 

IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climática 

– reforçou a urgência climática, a perda da biodiversidade e os 

impactos negativos para os serviços ecossistêmicos.

Para contornar esse cenário, os agentes públicos e privados e 

a sociedade civil precisam, urgentemente, de uma ação verda-

deiramente transformadora e coletiva nesta próxima década 

para acelerar uma recuperação da economia mais sustentável 

e inclusiva. 

O engajamento de empresas em coalizões multissetoriais como 

a Câmara Espanhola tem um potencial de alavancar as ações 

de empresas que estão genuinamente comprometidas com a 

sustentabilidade e provocar as empresas a assumirem compro-

missos e metas mais ambiciosos com relação aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O reconhecimento de boas práticas corporativas de sustenta-

bilidade tem um papel social muito oportuno a fim de dar vi-

sibilidade para iniciativas voluntárias que tem transformado o 

ambiente onde vivemos e a vida de muitos indivíduos. A partir 

da disseminação de iniciativas empresariais por meio do Prêmio 

de Sustentabilidade da Câmara Espanhola estamos confiantes 

de que podemos incentivar as empresas que já estão engajadas 

a continuarem comprometidas em fazer a diferença e engajar 

outras que podem também fazer a sua parte no âmbito socio-

ambiental, inovação e diversidade.

Mais do que nunca, precisamos reconhecer as empresas que, 

além da preocupação com o desempenho financeiro, também 

estão atentas à sua performance ESG (ambiental, social e de 

governança, em inglês) entendendo que os aspectos ESG podem 

representar um risco para os negócios se não forem gerenciados. 

Dessa perspectiva, os 10 princípios do Pacto Global e os 17 Ob-

jetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU devem ser ob-

servados como uma rota potente para nortear as empresas na 

construção da sua estratégia de sustentabilidade integrada à 

estratégia de negócio da corporação.

Uma empresa atenta à agenda de sustentabilidade está atenta 

às oportunidades que uma sociedade inclusiva, saudável e mais 

igual pode agregar valor ao core business da empresa. 

Essa é uma agenda sem volta e revolucionária. E que demanda 

um trabalho em parceria e colaborativo para que a transfor-

mação seja real e genuína. As empresas associadas à Câma-

ra Espanhola reconhecem essa oportunidade e estão sendo 

reconhecidas pelo Prêmio de Sustentabilidade. Que sigamos 

reconhecendo e propagando muitos outros bons exemplos de 

uma situação em que todos ganham: as empresas, a socieda-

de e o planeta.

“ Uma empresa atenta à agenda de sustentabilidade 
está atenta às oportunidades que uma sociedade 
inclusiva, saudável e mais igual pode agregar 
valor ao core business da empresa
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Mensagem do colíder do Comitê  
de Sustentabilidade

Bernardo Graciolli

Especialista em Sustentabilidade na MAPFRE

A sustentabilidade é um dos prin-

cipais vetores para a inovação. Em 

2022, após dois anos desafiadores 

para o mundo, os aspectos ambien-

tais, sociais e de governança foram 

reforçados nas companhias como 

componentes essenciais para uma 

gestão madura e bem conectada 

com as necessidades de suas partes 

interessadas. A pandemia acentuou 

problemas estruturais da sociedade, aumentando a deman-

da por soluções de mercado que gerem impacto social. Além 

disso, o período de crise mundial jogou ainda mais luz sobre 

a necessidade de cooperação imediata para conter outros de-

safios estruturais para a humanidade, sendo o mais relevante 

deles a adaptação para os riscos associados às mudanças dos 

padrões climáticos.

Continuar renovando os meios de gerar valor para a socieda-

de é essencial para a perpetuidade das companhias. A forma 

como as empresas lidam com riscos e oportunidades emergen-

tes constituem um dos principais indicadores para avaliar sua 

performance em um contexto de intensa transformação políti-

ca, social, ambiental e tecnológica.

Em sua 8ª edição do Prêmio de Sustentabilidade 2022, a Câmara 

Oficial Espanhola de Comércio reforçou seu compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, premiando e recepcionando pro-

jetos nas categorias de Sociedade & Meio Ambiente; Inclusão 

& Diversidade; e em Inovação, todos eles bastante conectados 

com os desafios corporativos atuais.

Boa leitura!

“ Em 2022, após dois anos desafiadores para o 
mundo, os aspectos ambientais, sociais e de 
governança foram reforçados nas companhias 
como componentes essenciais para uma gestão 
madura e bem conectada com as necessidades de 
suas partes interessadas.



EMPRESAS  
E PROJETOS

E D I Ç Ã O  R I O  D E  J A N E I R O



10

Descrição do Projeto

Lançado em julho de 2020, o Programa tem como objetivo ga-

rantir que 100% da cadeia de produção da empresa seja susten-

tável, rastreada e livre de desmatamento até 2030. 

Criado em parceria com a instituição público-privada holandesa 

IDH (Iniciativa para o Comércio  Sustentável), prevê um inves-

timento de R$ 500 milhões ao longo de sua execução. O Marfrig 

Verde+ foi elaborado sob o princípio do estreitamento da cone-

xão da companhia com os  produtores. Ele aplica a abordagem 

produção – conservação – inclusão e está baseado em três  pi-

lares: desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores, 

assistência técnica e  tecnologias de monitoramento e rastre-

abilidade. Por meio do Marfrig Verde+, também foram estabe-

lecidas ações concretas divididas em três eixos: fornecedores 

diretos, fornecedores  indiretos e abordagem setorial. 

Impactos diretos do projeto 

•  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 inter-

nos e externos à  organização; 

•  Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qua-

lidade sustentabilidade.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

MARCOS DO PROGRAMA

•  Em 2022: Adaptação do sistema – que hoje é usado na Ama-

zônia – de geomonitoramento via  satélite para aplicação no 

bioma Cerrado. 

•  Até 2022: Adaptação de todos os sistemas para controle da 

cadeia e mitigação de riscos e  lançamento do Mapa de Mi-

tigação de Riscos de Fornecedores Indiretos, ferramenta que 

cruza  vários mapas de presença de vegetação nativa com ou-

tros de produção pecuária, o que  possibilita identificar áreas 

de maior ou menor risco de supressão de biodiversidade. 

•  Entre 2022 e 2025: Lançamento do Programa de Reintegração 

de Produtores Bloqueados,  tornando possível que eles vol-

tem a atender os critérios de sustentabilidade da companhia.  

Execução do Programa de Rede de Assistência Técnica, que 

abordará a intensificação e a  restauração por meio de melho-

ria da pastagem, melhoria genética e da nutrição animal. 

•  Até 2025: Atingir a total rastreabilidade da cadeia de forneci-

mento da Marfrig na Amazônia. 

•  Até 2030: Rastreabilidade total dos fornecedores alocados no 

Cerrado e demais biomas. 

Destaques

Em 2021, O Marfrig Verde+ completou o primeiro ano de execução 

de sua estratégia, com resultados expressivos em cada um dos três 

pilares que sustentam o Programa. Abaixo os  principais destaques, 

que estão também mais detalhados no item “Resultados”. 

•  100% das propriedades fornecedoras diretas são monitoradas 

via satélite. 

•  No compromisso público para ter a cadeia indireta 100% ras-

treada até 2025 na Amazônia e até 2030 no Cerrado, a Marfrig 

já atingiu 63% e 67% respectivamente. 

Nome da empresa:  

Marfrig Global Foods 

Área de atuação:  

Alimentícia (proteína animal) 

Porte:  

Grande Empresa

Nome do Projeto:  

Programa Marfrig Verde+ 

Categoria:  

Socioambiental 

https://www.marfrig.com.br/pt/home
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•  100% dos fornecedores diretos – cerca de 8 mil – participam 

do Programa Marfrig Club, que dissemina boas práticas de 

sustentabilidade na cadeia de produtores brasileiros. 

•  99,5% da cadeia de fornecedores indiretos aderentes aos cri-

térios das Boas Práticas de  Monitoramento preconizadas pelo 

GTFI (Grupo de Trabalho dos Fornecedores Indiretos),  basea-

do em teste piloto com o Visipec. 

•  33% dos produtores diretos aprimoraram práticas de sustentabi-

lidade, migrando para  classificações superiores no Marfrig Club. 

•  100% de aprovação na auditoria piloto do Protocolo Unificado 

de Monitoramento de  Fornecedores de Gado da Amazônia 

(“Boi na Linha”). 

•  US$ 30 milhões em investimentos na gestão da cadeia de for-

necedores localizados nos biomas Amazônia e no Cerrado. 

•  + de 1.000 animais já abatidos, oriundos do programa Bezerro 

Sustentável MT, com  rastreabilidade total desde o nascimento. 

•  Compromisso de investimento de 1,75 milhões de euros no 

programa até 2025 em apoio técnico  e ambiental aos peque-

nos produtores do Vale do Juruena (MT), no bioma Amazônia, 

via  Programa Bezerro Sustentável. 

•  Disponibilização da plataforma de rastreabilidade baseada em 

blockchain (Conecta) a mais de  3,8 mil fornecedores diretos. 

Resultados 

Pilar: Desenvolvimento de Mecanismos Financeiros Inovadores

US$ 30 milhões para investimentos na gestão da cadeia de for-

necedores localizados na  Amazônia e no Cerrado, com iniciati-

vas para engajá-los nos esforços de conservação das  florestas, 

intensificação do uso de pastagens, recuperação de áreas degra-

dadas e restauro de áreas desmatadas. A Marfrig estabeleceu 

uma série de compromissos relacionados a  avanços nessas prá-

ticas, até 2030, para acessar esses recursos obtidos com o fundo 

holandês Green Fund. 

Pilar: Estruturação de Assistência Técnica e Tecnificação 

Programa Bezerro Sustentável 

A Marfrig oficializou a participação, destinando recursos para 

ampliar o alcance do Programa. O objetivo é contribuir para do-

brar o número de participantes, que no encerramento de 2021, 

era de 142 pequenos produtores do Vale do Juruena (MT), região 

inserida no bioma Amazônia. Para  isso, a companhia investirá 
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€ 1,75 milhão até 2025, montante que será revertido em ações 

para  oferecer apoio técnico e ambiental aos pequenos produto-

res, incluindo orientação sobre  melhores práticas de produção, 

assistência técnica para melhoramento genético e do pasto,  su-

porte à adequação fundiária e ambiental, além de buscar pro-

mover acesso a linhas de  financiamento. Em paralelo à inserção 

da Marfrig no Programa, fruto de parceria com a organização 

internacional Iniciativa para o Comércio Sustentável (IDH), a 

companhia iniciou, em  2021, os primeiros abates de gados pro-

cedentes das fazendas que o integram. Foram adquiridos 1.071 

animais com rastreabilidade completa, desde a etapa da cria, 

em linha com os objetivos  do Programa Marfrig Verde+.

Projeto de Adequação Ambiental 

Projeto piloto para reincluir, na base de fornecedores da Marfrig, fa-

zendas que foram suspensas  por atuar fora dos critérios ambien-

tais que a empresa adota. Foi realizado, ao longo de 2021,  diagnós-

tico ambiental e projetos executivos para restauro de vegetação 

para 25 propriedades de diferentes portes, localizadas no Estado do 

Mato Grosso. Nessa etapa, as situações das áreas  afetadas foram 

mapeadas, quantificadas e qualificadas, de forma a buscar alter-

nativas para superar tais questões. Como desdobramento, será de-

senvolvido em 2022, junto com os  produtores que se dispuserem, 

um plano de ações corretivas, com foco em recomposição  florestal 

das áreas danificadas, capacitação e desenvolvimento sustentável. 

Marfrig Club 

O protocolo do programa Marfrig Club foi revisado e atualizado. 

O programa é voltado a engajar  os fornecedores na melhoria 

contínua de suas práticas produtivas, alinhados aos mais rele-

vantes  índices globais de sustentabilidade. A Marfrig ampliou 

o alcance, aprimorando as orientações relativas a temas como 

mudanças climáticas, quantificação de emissões de gases de 

efeito  estufa e riscos ambientais, como o de escassez hídrica, 

alterações feitas para alinhar a iniciativa  às diretrizes do Mar-

frig Verde+ e auxiliar ainda mais seus fornecedores no desenvol-

vimento de  modelos de produção sustentáveis. O Marfrig Club 

foi instituído em 2010, com o objetivo de  apoiar os pecuaristas 

brasileiros na jornada de sustentabilidade. Por meio dele, a em-

presa  fornece orientações de melhores práticas e apoio técnico, 

e estabelece uma rotina de avaliações periódicas das práticas 

produtivas, abrangendo bem-estar animal e conformidades so-

ciais e ambientais, feitas pelos próprios produtores e por seus 

técnicos. O desempenho aferido  classifica os fornecedores como 

iniciante, bronze, prata ou ouro, de acordo com a aderência aos  

princípios do Marfrig Club. Atualmente, 100% dos fornecedores 

diretos – cerca de 8 mil – participam do programa e estão inse-

ridos nessas categorias. E em 2021, 33% dos produtores aprimo-

raram suas práticas, migrando para classificações superiores. 

Relacionamento com pecuaristas 

A Marfrig lançou o Portal do Pecuarista, canal de comunicação 

exclusivo para os produtores  parceiros, em todo o Brasil. Por meio 

dele, os pecuaristas têm acesso a informações e conteúdos sobre 

venda de gado, abate, gerenciamento, sustentabilidade, bem-es-

tar animal e outros temas de interesse para a atividade pecuária. 

Em paralelo ao portal, a empresa passou a promover  webinars 

mensais, reunindo especialistas para abordar temas relacionados 

ao dia a dia do  produtor e seu negócio. Ao longo de 2021, diversos 

temas, de impactos importantes na produção  pecuária, foram 

abordados: “Desafios da pecuária”; “Produção através de seleção 

genética”;  “Importância da água no controle sanitário do reba-

nho”; “Melhoramento genético para  potencializar a produção do 

gado Nelore” e a “Importância a pesagem dos animais”. Foram 

contabilizados mais de 2,3 mil acessos a esse material. 

Modelos de produção baseados em tecnologias de baixo carbono 

na pecuária 

Tais modelos permitem à Marfrig oferecer, aos consumidores, 

produtos diferenciados. É o caso dos cortes comercializados 

sob a marca Viva!. Os animais são procedentes de fazendas que  

adotam técnicas de produção de Integração Lavoura Pecuária 

(ILP) e Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF), sistemas que 

permitem neutralizar as emissões de gás metano. 

Pilar: Mecanismos de monitoramento e rastreabilidade 

A Marfrig segue aprimorando suas rotinas de identificação da 

origem dos animais. Em 2021, a  empresa ajustou a metodologia 

e ampliou a abrangência do monitoramento: além de verificar 

a  procedência do gado pelo fornecimento direto, aperfeiçoou 

critérios e práticas para que os produtores passem informações 

sobre seus próprios fornecedores. Com isso, a empresa passou a 

ter maior clareza em relação aos fornecedores indiretos, que são 

o ponto crítico de sua cadeia  de valor. Pecuaristas que não com-

partilham com a Marfrig as informações que a empresa solicita 

são bloqueados de sua base de suprimento, condição mantida 

até que tais dados sejam  disponibilizados e estejam aderentes 
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aos compromissos da Marfrig.

Com isso, a Marfrig registrou alto índice de identificação dos indi-

retos em 2021, o que a aproxima  ainda mais de seus objetivos: ras-

trear 100% dos fornecedores diretos e indiretos na Amazônia  até 

2025, marca que a empresa espera alcançar no Cerrado, até 2030. 

•  100% das propriedades fornecedoras diretas são monitoradas. 

•  63,21% desses produtores diretos, com fazendas no Bioma Ama-

zônia, prestaram contas de  seus fornecedores. Com isso, a em-

presa passa a ter informações de seus fornecedores indiretos. 

•  67,21% dos produtores diretos localizados no Cerrado também 

enviaram informações sobre  suas respectivas cadeias de va-

lor, dando visibilidade aos fornecedores indiretos da Marfrig. 

Esses novos parâmetros para monitoramento guardam relação 

maior com os objetivos do Marfrig Verde+, centrado em apoiar 

os pecuaristas a avançarem na agenda da sustentabilidade e 

no combate ao desmatamento. Outras iniciativas se somam a 

essa ampliação do escopo de  monitoramento e rastreabilidade, 

reforçando o compromisso da Marfrig com a transparência com 

as informações e melhoria contínua dos processos: 

Mapa de Risco de Desmatamento 

O ano de 2021 foi o primeiro em que a companhia utilizou essa 

ferramenta, que havia sido  concluída no final de 2020. Com 

ela, a Marfrig aprimorou ainda mais as práticas de compra  

responsável. Passou a ter informações que resultam do “cru-

zamento” de dois tipos de mapas:  um, que indica a presença 

de vegetação nativa, e outro, com uma fotografia da produção 

pecuária. A partir disso, pode identificar áreas mais expos-

tas a riscos socioambientais nos biomas Amazônia e Cerrado. 

Ao diferenciar os fornecedores localizados em áreas críticas, 

a Marfrig pode solicitar a eles informações adicionais e fa-

zer avaliações mais apuradas. É um  processo, portanto, que 

garante que suas operações estejam em total conformidade 

com os compromissos que a empresa assumiu para fomen-

tar a pecuária sustentável. Essa prática está sendo estendida 

para os demais biomas que abrigam fazendas fornecedoras. A 

Marfrig já possui  os mapas para os biomas Pantanal e Pam-

pa, e em 2022 será elaborado o da Mata Atlântica. Com isso, 

passará a ter completa cobertura de todas as áreas de forne-

cimento de gado no Brasil. 

Plataforma de rastreabilidade baseada em blockchain (Conecta) 

Ferramenta que a empresa passou a adotar em 2021. Desenvol-

vida a partir da conjunção do monitoramento via satélite com 

tecnologia blockchain, ao longo do ano anterior, a Conecta ajuda  

os fornecedores da Marfrig a verificar a presença de desmata-

mento e outras não conformidades socioambientais na cadeia 

produtiva. A plataforma cruza informações sobre as fazendas e 

rebanhos, disponibilizadas pelos fornecedores por meio de um 

aplicativo, e dados públicos. Um diferencial é o fato de ela po-

der ser utilizada pelos fornecedores diretos da empresa, para 

que  monitorem suas respectivas cadeias de fornecimento, inte-

grando os esforços da Marfrig de combater irregularidades pra-

ticadas pelos indiretos. Além disso, os pecuaristas podem ter  

acesso a análises socioambientais de suas operações e de seus 

fornecedores. Em 2021, o Conecta foi disponibilizado aos mais 

de 3,8 mil produtores diretos que operam nos estados de  Mato 

Grosso e em Rondônia. 

Protocolo Unificado “Boi na Linha” 

100% de aprovação na auditoria piloto do Protocolo Unificado 

de Monitoramento de  Fornecedores de Gado da Amazônia (“Boi 

na Linha”). Essa iniciativa visa a verificar o cumprimento, por 

parte dos frigoríficos que operam na Amazônia Legal, das me-

didas acordadas nos termos de ajustamento de conduta (TACs) 

do Programa Carne Legal, criado em 2009 para que as empresas 

se comprometessem com práticas responsáveis de produção. 

Entre elas, está a aquisição de gado apenas de áreas livres de 

desmatamento, que não tenham conflito agrário, e nem estejam 

sobrepostas a terras indígenas e unidades de conservação, e de 

produtores que não utilizem trabalho escravo. O Protocolo Uni-

ficado é uma iniciativa do Ministério Público  Federal (MPF) e do 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), 

e a cada ano vem sendo mais utilizado por diferentes empresas, 

representando um avanço nas ações  setoriais, que também es-

tão contempladas no programa Marfrig Verde+.

VISIPEC 

A Marfrig obteve 99,5% da cadeia de fornecedores indiretos ade-

rentes aos seus critérios de  pecuária sustentável, principalmen-

te os relacionados à atuação em áreas livres de desmatamento, 

terras indígenas e unidades de conservação. Essa fotografia é 

resultado de um exercício inicial que a empresa realizou, em 

2021, para verificar dados de produtores com esse perfil, por 

meio do Visipec, ferramenta de monitoramento e rastreamento 

da cadeia pecuária. A  Marfrig dará continuidade a esse projeto 

em 2022, integrando-o cada vez mais aos outros  controles que 

já adota para as decisões de compra de gado. 
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PARCEIROS 

Além de ter sido concebido em parceria com a IDH, muitas das 

ações propostas estão acontecendo de forma interconectada, 

o que pressupõe trabalhos em rede, parcerias com associações 

representantes de pecuaristas, organizações da sociedade civil 

e academia, além de uma atuação conjunta com o Ministério 

Público. O engajamento dos diversos participantes da  cadeia de 

valor da pecuária é o que também agregará escala e velocidade 

às ações propostas  pelo Marfrig Verde+. 

OLHANDO PARA O FUTURO 

A jornada da Marfrig em sustentabilidade continua. Norteados 

principalmente pelos  compromissos assumidos no Programa 

Marfrig Verde+, metas claras foram estabelecidas para  serem 

cumpridas a curto e a médio prazos para fomentar a pecuária 

sustentável, que concilie  produção e baixo carbono. Até 2025, a 

cadeia de fornecimento procedente da Amazônia será susten-

tável e livre de desmatamento. O trabalho está sendo realizado 

a fim de alcançar o mesmo  resultado no Cerrado e demais bio-

mas até 2030. Avanços rápidos tem sido conseguido nessa  dire-

ção, reflexo das ações bem-sucedidas desenvolvidas em parceria 

com organizações da  sociedade civil e demais atores privados, 

em prol dos pecuaristas. 

O Programa Marfrig Verde+, portanto, conversa com aspectos 

econômicos, ambientais e sociais. E está avançando rapidamen-

te na identificação dos fornecedores indiretos, ponto crítico da  

cadeia, considerado estratégico no combate ao desmatamento 

dos biomas.

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU  

As ações, e respectivos ODS, estão listadas de acordo com os três 

eixos de nível de  engajamento do Marfrig Verde+: fornecedores 

diretos, fornecedores indiretos e abordagem setorial.
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Nome da empresa:  

Repsol Sinopec 

Área de atuação:  

Óleo e Gás 

Porte:  

Grande Empresa

Nome do Projeto:  

GESUN - Genoma do Coral Sol

Categoria:  

Socioambiental 

Descrição do Projeto 

A Repsol Sinopec, em parceria com a startup Bio Bureau e a 

instituição de pesquisa Senai CETIQT, efetuou o mapeamento 

genético do Coral Sol, uma espécie invasora na costa brasileira 

com disseminação também associada à  exploração de petróleo 

e gás em alto mar. 

O Coral Sol é originário do Triângulo dos Corais. Quando chegou 

em águas brasileiras,  rapidamente se alastrou e passou a subs-

tituir os corais nativos, diminuindo drasticamente a  biodiver-

sidade desses locais. Ainda não existem meios eficientes para a 

remoção desse coral  invasor. 

O objetivo do projeto foi entender o funcionamento do Coral Sol 

como espécie para  posteriormente obter mais detalhes de sua 

real função ecossistêmica. Assim, conhecer o  genoma do coral 

permitirá entender, biologicamente, suas fortalezas e fraquezas, 

possibilitando  o desenvolvimento de estratégias eficazes para a 

gestão desta espécie. 

O projeto GESUN realizou o mapeamento genético da espécie e 

disponibilizou os dados à comunidade científica, que poderão 

servir tanto à erradicação do mesmo no Brasil, quanto a sua  

conservação em seu habitat natural, aumentando a resiliência 

dos ambientes coralinos frente às mudanças climáticas. 

Impactos diretos do projeto indicado  

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

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse inter-

nos e externos à organização; 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Com a entrega do mapeamento genético do Coral Sol, a Repsol 

Sinopec Brasil contribuiu com o debate em torno do combate ao 

coral invasor de modo a fornecer informações importantes sobre  

a biologia da espécie que poderá subsidiar estratégias de contro-

le do coral, como por exemplo, o controle biológico, no qual é 

pesquisada uma espécie predadora para combater o Coral Sol; 

o  controle biotecnológico, em que uma modificação genética é 

introduzida de modo que a espécie  perca alguma de suas carac-

terísticas diferenciadoras ou mesmo a introdução de um vírus 

que a  elimine ou a torne estéril, por exemplo, a manutenção da 

espécie tal como ela está,  pelo entendimento de que a existência 

de, ao menos, uma espécie de coral é melhor do que  nenhuma, 

considerando um cenário em que os corais estão sendo negati-

vamente impactados  em razão do aumento da temperatura e/

https://www.repsolsinopec.com.br/
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ou pela acidificação do oceano. É importante ressaltar  que uma 

gestão adequada da espécie, seja no ambiente invasor ou nati-

vo, poderá contribuir a um aumento da resiliência desses am-

bientes coralinos, que ao se manterem vivos e saudáveis,  supor-

tam uma enorme biodiversidade. Ou seja, esses ambientes têm 

uma grande relevância socioambiental e econômica, fornecendo 

alimento e abrigo não somente à fauna e flora marinha,  como 

também recursos para comunidades que dependem da pesca e 

potenciais insumos à biotecnologia marinha. 

O projeto não intencionou gerar nenhuma patente ou produto 

com propriedade intelectual, já que o entendimento da Repsol 

Sinopec Brasil é que o mais importante nesse instante é mu-

nir os  especialistas, com o conhecimento básico mais relevante 

possível, de mapeamento genético da espécie.

Em termos acadêmicos, o projeto publicou artigos científicos em 

eventos e publicações de  renome. Além disso, ao final do projeto, 

realizou-se um workshop para divulgar os resultados à  comuni-

dade científica, nacional e internacional, e incentivar a abertura 

de novas pesquisas  usando os dados gerados no projeto ou mes-

mo a incorporação desses dados em pesquisas existentes. 

Finalmente, o projeto também fez a doação dos esqueletos dos 

corais utilizados no mapeamento genético para armazenamen-

to no acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro/RJ. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

O projeto está alinhado com o ODS14 (Vida na Água), especial-

mente no que diz respeito aos objetivos 14.3 (Minimizar e en-

frentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por 

meio  do reforço da cooperação científica em todos os níveis), em 

especial pelo fato que o mapeamento  genético não é útil somen-

te no contexto da Coral Sol como espécie invasora, mas também 

para  o entendimento do comportamento da espécie em sua 

área nativa (Triângulo dos Corais) e ao objetivo 14a (Aumentar o 

conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e  

transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e as 

orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Co-

missão Oceanográfica In-

tergovernamental, a fim 

de melhorar a  saúde dos 

oceanos e aumentar a 

contribuição da biodiver-

sidade marinha para o 

desenvolvimento dos pa-

íses em desenvolvimen-

to, em particular os pe-

quenos Estados insulares 

em desenvolvimento e os 

países de menor desen-

volvimento relativo), já 

que o produto principal  

do projeto foi a disponibi-

lização do conhecimento 

gerado para a comunida-

de científica de modo  a 

contribuir com estraté-

gias eficazes de gestão e 

aumento da resiliência dos ambientes  marinhos, em especial 

os recifes de coral. Além disso, o projeto é resultado de parcerias 

da Repsol Sinopec Brasil com uma startup e uma  instituição 

de pesquisa, contribuindo, dessa forma, ao ODS 17 (Parcerias e 

Meios de Implementação) – 17.7 (Promover o desenvolvimen-

to, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias 

ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, 

em  condições favoráveis, inclusive em condições concessionais 

e preferenciais, conforme mutuamente acordado).
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Nome da empresa:  

Repsol Sinopec 

Área de atuação:  

Óleo e Gás 

Porte:  

Grande Empresa

Nome do Projeto:  

CO2CHEM - Desenvolvimento de Alternativas 

Tecnológicas para Produção  de Hidrocarbonetos 

Verdes a partir de CO2 

Categoria:  

Inovação  

Descrição do Projeto 

A Repsol foi a primeira empresa do setor  a declarar seu com-

promisso com a neutralidade de emissões até 2050. Dentro deste 

panorama, o projeto CO2CHEM inaugura a linha de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Repsol Sinopec Brasil em Gestão de Carbo-

no, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade no 

caminho da transição energética. O foco principal do CO2CHEM 

é a utilização do CO2 como matéria-prima  para produção de hi-

drocarbonetos sintéticos. Acoplado com o uso de energia renová-

vel, o projeto  tem como objetivo desenvolver e validar processos 

para produção destes hidrocarbonetos de  modo que estes sejam 

mais eficientes, robustos, compactos e economicamente viáveis. 

https://www.repsolsinopec.com.br/
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O projeto CO2CHEM foca em duas rotas com maturidade tec-

nológica diferentes, acoplando a produção de hidrogênio via 

uma rota eletroquímica seguida do uso do CO2 para produção 

de  monóxido de carbono, produzindo então gás de síntese. Toda 

energia utilizada no processo será  de fontes renováveis, poden-

do gerar produtos como diesel, querosene e parafinas, sem a 

emissão de CO2. Desta forma, esse processo industrial é mais 

sustentável ao fechar o ciclo do carbono e diminuir a pegada de 

CO2 das nossas atividades. 

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 inter-

nos e externos à organização; 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Um dos grandes desafios no desenvolvimento de novos pro-

cessos químicos é o escalonamento da tecnologia da escala de  

bancada para a escala industrial. A fim de vencer este desafio, 

o projeto CO2CHEM contém  atividades desde a concepção do 

processo, passando pela engenharia da planta piloto para  então 

sua operação assistida para otimização de parâmetros. Todas 

as operações unitárias e  processos catalíticos são testados pri-

meiramente em bancada para melhor definição das  condições 

de operação, para então serem levados a planta piloto, que terá 

uma escala pré-industrial, tornando mais fácil o escalonamen-

to futuro para uma tecnologia a nível industrial. 

Além disso, cada um dos módulos desenvolvidos contará com 

seus modelos, os quais retratarão o processo assim como na 

escala piloto, tendo assim uma alta confiabilidade, permitindo 

criar  até mesmo um gêmeo digital funcional da planta e aco-

plá-lo com modelos econômicos. Por fim, o sistema poderá ser 

aprimorado com desenvolvimentos de processos futuros ou le-

vado para testes em ambientes de operação para validação dos 

processos desenvolvidos. 

O projeto CO2CHEM terá a primeira planta piloto de demonstra-

ção desse tipo de processo no  Brasil, a qual deverá ser comissio-

nada no terceiro trimestre de 2022. Há muita inovação quanto  

ao desenho dos equipamentos e na rota de produção em si, a 

fim de aumentar sua eficiência energética, maximização de pro-

dutos de interesse e do abatimento de CO2. 

A grande vantagem deste processo frente ao armazenamento 

direto de CO2 (CCS) é seu potencial de viabilidade econômica. 

Enquanto um processo de captura possui altos custos de  im-

plantação com o benefício do crédito de carbono, processos que 

utilizem CO2 como matéria-prima possuem benefícios combi-

nados com custos equivalentes ou menores, dependendo da  es-

cala. Além disto, há a contribuição para a mudança da matriz 

energética de uma fonte fóssil para um ciclo renovável, o qual 

contribuirá diretamente com a redução do acúmulo de gases do  

efeito estufa (GEE) na atmosfera. 

O CO2CHEM é o pioneiro de vários projetos da Repsol Sinopec 

Brasil que buscam gerar valor  abatendo emissões de GEE, con-

tribuindo com um meio ambiente saudável e uma sociedade  

cada vez mais sustentável. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

O projeto CO2CHEM está alinhado diretamente com os ODS 7 

(Energia limpa e acessível), 9  (Indústria, inovação e infraes-

trutura), 13 (Ação contra a mudança global do clima) e 17 (Par-

cerias  e meios de implementação). 

Usando energia renovável para produção de combustíveis a par-

tir do CO2 podemos criar combustíveis sintéticos que poderão 

substituir os de origem fóssil no futuro. Com isso, auxilia na  

mitigação aos efeitos das mudanças climáticas, transformando 

um GEE em hidrocarbonetos verdes (ODS 7, 11 e 13, em especial 
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relacionado à meta 7a “Até 2030, reforçar a cooperação  interna-

cional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de ener-

gia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e 

tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, 

e promover o investimento em infraestrutura de energia e em 

tecnologias de energia limpa”. 

Esse desenvolvimento não é trivial e é necessária pesquisa para 

que o processo seja o mais eficiente possível. Esta otimização 

é uma das atividades realizadas no projeto CO2CHEM, não  so-

mente a nível de bancada, mas com uma planta piloto para 

otimização energética do sistema (ODS 9, em especial relacio-

nado às metas 9.4 “Até 2030, modernizar a infraestrutura e rea-

bilitar  as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência 

aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias 

e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com 

todos os  países atuando de acordo com suas respectivas capa-

cidades” e 9.5 “Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as ca-

pacidades tecnológicas de setores industriais em todos os paí-

ses,  particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, 

até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancial-

mente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvi-

mento por  milhão de pessoas e os gastos públicos e privados 

em pesquisa e desenvolvimento”). 

Além disso, o projeto é fruto de uma parceria da Repsol Sinopec 

Brasil com diversas instituições, como a empresa Hytron, parte 

do grupo NEA, o Departamento de Engenharia Química da Esco-

la  Politécnica da USP, o SENAI CETIQT, através do Instituto SE-

NAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras, e o instituto alemão 

Fraunhofer, firmando uma importante colaboração para  trans-

ferência tecnológica da Alemanha para o Brasil. O projeto conta-

rá também com o apoio do  Research Center for Gas Innovation 

(RCGI), o centro de pesquisas financiado pela FAPESP e  baseado 

na USP, que foi parceiro da Repsol Sinopec Brasil desde o início 

da concepção de  ideias para o projeto e que vem se destacando 

no desenvolvimento de tecnologias para a mitigação de gases 

de efeito estufa (ODS 17, em especial relacionado às metas 17.6 

“Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regio-

nal e internacional e o acesso à ciência, tecnologia e inovação, 

e aumentar o compartilhamento de conhecimentos em termos  

mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor co-

ordenação entre os mecanismos existentes, particularmente no 

nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de  faci-

litação de tecnologia global” e 17.7 “Promover o desenvolvimen-

to, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias 

ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, 

em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais 

e  preferenciais, conforme mutuamente acordado”).
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Nome da empresa:  

Repsol Sinopec 

Área de atuação:  

Óleo e Gás 

Porte:  

Grande Empresa

Nome do Projeto:  

ARIEL - Sistema robótico autônomo para detecção 

de derramamento de óleo  no mar 

Categoria:  

Inovação  

Descrição do Projeto 

O ARIEL é um sistema autônomo para detecção de vazamentos 

de óleo no mar em ambiente offshore e coleta de dados oce-

anográficos  para alimentar os modelos de dispersão de óleo. 

Esse projeto consiste no desenvolvimento, fabricação e inte-

gração de dois sistemas autônomos: uma embarcação (USV) e 

um drone. 

O USV possui um sensor do tipo fluorímetro para “contra-prova” 

de falsos positivos que também podem ser identificados pela 

câmera térmica instalada no drone para confirmação de perigo. 

O sensor fluorímetro identifica óleo no mar mesmo em  baixas 

concentrações. Quando há detecção, as  bases de controle em 

terra e as plataformas próximas são avisadas instantaneamen-

te,  permitindo uma rápida atuação das equipes de contenção. 

Além disso, uma varredura rápida e contínua com o drone per-

mite percorrer uma área equivalente ao uso de satélites, mas 

por uma fração do custo. A mais evidente importância estraté-

gica do ARIEL é a maior confiabilidade nas  operações de E&P 

offshore para a indústria do petróleo. Além da função principal, 

existem aplicações secundárias, como a coleta de outros dados, 

a exemplo de parâmetros  meteorológicos, qualidade da água e 

monitoramento de fauna marinha. 

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 inter-

nos e externos à organização;

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto 

A importância estratégica do ARIEL está em proporcionar mais 

confiabilidade nas operações de E&P (Exploração & Produção) 

offshore (alto-mar) para a indústria do petróleo. A confiança 

cresce diretamente com um maior nível de eficácia de monito-

ramento, que é o objetivo maior do projeto. 

Além disso, em operações de alta complexidade, mesmo com 

um alto padrão de segurança nas operações, contingências de-

vem ser sempre consideradas, acompanhadas de medidas de  

prevenção e mitigação eficazes. Assim, as tecnologias que tor-

nam possíveis que operadores  trabalhem remotamente, inclu-

sive em terra, são essenciais para diminuir riscos. 

A transferência de operadores para ambientes mais seguros é 

possível porque há também um  maior nível de autonomia destes 

sistemas auxiliares. Ou seja, o sistema robótico substitui tarefas  

que um operador faria, permitindo que ele realize outras funções. 

Isto traz uma redução de erros  humanos, responsáveis por 75% a 

96% dos acidentes, trazendo segurança e confiabilidade. 

O sistema ARIEL permite um aumento significativo na precisão e 

agilidade em respostas às  anormalidades detectadas. Esta acu-

rácia é importante para que as operações de E&P sejam  condu-

zidas com estratégias que aumentam ainda mais a segurança. 

Em termos de impactos tecnológicos, destaca-se o pioneirismo 

brasileiro no uso de sistemas  autônomos de forma conjunta 

e integrada. Poucos grupos no mundo estão desenvolvendo so-

luções próximas ao que está sendo realizado no projeto ARIEL. 

Há também um grande avanço no desenvolvimento de sistemas 

robóticos, colocando o Brasil como uma das nações que investe e 

desenvolve este setor. No cenário do óleo e gás, é sabido que as 

https://www.repsolsinopec.com.br/


21

tecnologias desenvolvidas nacionalmente para E&P são mun-

dialmente reconhecidas como avançadas. 

Os campos de estudo aplicados no ARIEL envolvem o aprendiza-

do de máquina e inteligência artificial nos softwares de detec-

ção de óleo e de localização e pouso do drone. Estes tópicos são  

a fronteira do conhecimento atual. 

Outro impacto importante é a diminuição da dependência de 

uso de satélite devido à  implementação de um sistema autôno-

mo in loco. Haverá diminuição de custos e complexidade,  au-

mento da frequência de monitoramento, que passa a ser em 

tempo real. 

Em termos da embarcação autônoma, é importante salientar 

que o software de controle dos  USVs foi desenvolvido e extensi-

vamente testado, seguindo as melhores práticas usadas na  in-

dústria da robótica. 

Diversos impactos econômicos positivos serão gerados no pro-

jeto. Primeiramente, pode-se  destacar que o sistema ARIEL evi-

ta a necessidade de deslocar uma equipe de resposta, com  bar-

cos de apoio caso a detecção seja um falso positivo. A operação 

de recolhimento de óleo no  mar envolve diversas embarcações 

tripuladas, o que representa um alto custo. A possibilidade  de 

redução deste custo traz uma economia expressiva. Além disso, 

evita-se uma possível parada  de produção de um ativo no caso 

de falso positivo. 

Adicionalmente, quando há uma rápida detecção do óleo no 

mar, são evitados danos ambientais que geram custos siste-

máticos para as empresas, os governos e a sociedade (como os 

custos com limpeza e remoção do óleo, impacto negativo no 

turismo, segurança alimentar e multas ambientais). O aumen-

to de rapidez na detecção, trará maior agilidade nas operações 

e esforços de contenção. Assim, a extensão do dano pode ser 

contida mais diligentemente. 

O sistema é de aplicação escalável, permitindo que uma frota 

de múltiplas embarcações e drones possam operar em conjun-

to para aumentar o nível de varredura e monitoramento. Por se 

tratar  de um sistema relativamente replicável, a fabricação de 

várias unidades contará com um processo fabril mais inteligen-

te em termos de economia de escala. 

Além disso, o software utilizado em uma unidade é praticamen-

te o mesmo quando replicado, com alterações somente no nível 

de interação entre diferentes atores. Dessa forma, o custo de  

desenvolvimento de software é diluído quanto mais sistemas 

forem postos em operação. 

Como as embarcações autônomas não necessitam acomodar 

tripulação, elas podem ser significativamente menores e reali-

zar a mesma capacidade de trabalho que embarcações  tripu-

ladas. Construí-los requer consideravelmente menos recursos – 
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ambientais e financeiros - que embarcações convencionais com 

capacidade similar. 

Adicionalmente, essas embarcações consomem consideravel-

mente menos energia para operar.  Elas não necessitam de tro-

ca de tripulação, reduzindo número de trajetos e consumo de 

energia. Ou seja, a pegada de carbono de um sistema como o 

ARIEL é uma fração de um sistema similar tripulado. 

Outra vantagem do ponto de vista ambiental é que o ARIEL pode 

ser usado para coletar outros  dados relevantes. Pode-se imple-

mentar o uso de PAM (Passive Acoustic Monitoring) para  moni-

toramento de mamíferos marinhos, por exemplo. Ou ainda tor-

na possível o monitoramento  em tempo real dos ecossistemas 

offshore e costeiros, alertando aos primeiros sinais de anorma-

lidades. Os dados coletados serão usados para auxiliar o geren-

ciamento sustentável de recursos marinhos. 

Em termos sociais, o desenvolvi-

mento da tecnologia incluirá o 

Brasil na vanguarda dos sistemas 

robóticos, atraindo investimen-

tos e gerando novos empregos. 

Além disso, por não haver neces-

sidade de operadores exclusivos 

em campo, a tecnologia permite 

que operadores trabalhem próxi-

mos a suas famílias, o que pro-

move um grande ganho social. 

Existe também uma comprovada 

diminuição dos riscos à vida hu-

mana, melhorando as condições 

de trabalho e  segurança.

O sistema ARIEL foi testado em 

ambiente relevante e, atualmen-

te, está em fase de  aperfeiçoa-

mento e desenvolvimento de no-

vas funcionalidades para serem aplicadas no campo em 2023. 

Finalmente, ressalta-se que o ARIEL foi o projeto vencedor do 

Prêmio Agência  Nacional de Petróleo de Inovação Tecnológi-

ca 2020 na área temática “Redução de Impactos  Ambientais e 

Energias Renováveis”. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento  Sustentável da ONU 

O projeto está alinhado aos seguintes ODS: 

ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura. Relacionado em 

especial às metas 9.4 (Até 2030,  modernizar a infraestrutura e 

reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiên-

cia aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias 

e processos industriais limpos e  ambientalmente corretos; com 

todos os países atuando de acordo com suas respectivas  capaci-

dades) e 9.5 (Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capa-

cidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, 

particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 

2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente 

o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por 

milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa  e 

desenvolvimento), uma vez que o projeto desenvolveu uma tec-

nologia inovadora robotizada, autônoma e escalável de moni-

toramento de óleo no mar, de modo a modernizar essa função,  

tornando-a mais eficiente, segura e sustentável. 

ODS 14: Vida na Água. Relacionado em especial à meta 14.1 

(até 2025, prevenir e reduzir  significativamente a poluição ma-

rinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades 

terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrien-

tes), uma vez que o projeto auxilia  no combate à poluição por 

óleo no mar, beneficiando a saúde dos ecossistemas marinhos.
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Nome da empresa:  

Windsor Hotéis

Área de atuação:  

Serviços

Porte:  

Grande Empresa

Nome do Projeto:  

Windsor Hoteis investe no projeto social “Escola de 

Artes do Spanta” 

Categoria:  

Socioambiental   

Descrição do Projeto 

A fim de valorizar e promover a cultura  no Rio de Janeiro e re-

duzir as desigualdades sociais, a Rede Windsor de Hotéis, por 

meio da Lei  Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS/RJ), há 

quatro anos, apoia a Escola de Artes do Spanta, que beneficia 

crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade. 

O projeto é realizado na Associação de Moradores da Comuni-

dade Santa Marta e consiste em ofertar aulas de instrumentos 

musicais, artes cênicas, expressão corporal e atividades psicos-

sociais para crianças e adolescentes. Em 13 anos de atuação, a 

escola já atendeu mais de 700 pessoas, tendo o apoio de uma 

equipe especializada e multidisciplinar composta por  profissio-

nais graduados. 

Além do apoio, a atuação da Rede Windsor vai além, incluindo 

https://windsorhoteis.com/
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a realização de ações sociais nos hotéis do Rio de Janeiro que 

beneficiam a comunidade que o projeto está inserido, como as 

Campanhas do Agasalho e de Natal. Em 2020, para reduzir os 

impactos da pandemia, a empresa organizou três campanhas 

para arrecadação de alimentos, totalizando quase 1 tonelada de 

itens  doados à comunidade. 

Impactos diretos do projeto indicado 

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

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse inter-

nos e externos à organização; 

•  Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final com 

o objetivo de informá-lo sobre os diferenciais sustentáveis de 

seus produtos e/ou serviços; 

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de fun-

cionários que tenham a sustentabilidade como premissa; 

•  Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qua-

lidade e sustentabilidade; 

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, 

consumidores. 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Com a ação, os atendidos  passaram a ter uma nova perspectiva 

de futuro, traçando um caminho diferente do mundo do  crime 

e das drogas. 

Em 13 anos, o projeto já formou diversos ritmistas que, atu-

almente, participam da bateria da escola de samba Mocidade 

Unida do Santa Marta e outras do grupo especial, como a São 

Clemente. Muitos ainda atuam como monitores da oficina de 

percussão do bloco Spanta Neném, considerado um dos princi-

pais blocos de carnaval do Rio de Janeiro e criador da Escola de 

Artes do Spanta. 

Nas três campanhas para arrecadação de alimentos realizadas 

nos hotéis do Rio de Janeiro, a Rede Windsor realizou a doação 

de quase 1 tonelada de itens. Já a Campanha do Agasalho to-

talizou mais de 2 mil itens entre agasalhos, roupas de cama e 

banho. E a de Natal, realizada  em apenas cinco dias, conseguiu 

arrecadar 300 itens, entre brinquedos e material escolar. 

Durante o ano, a Rede Windsor mantém uma divulgação ativa 
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sobre o projeto na imprensa e em seus canais digitais, exploran-

do conteúdos com informações sobre a iniciativa, participação 

em  eventos e também as campanhas sociais.

O crescimento da demanda de alunos para a Escola de Artes do 

Spanta, assim como o aumento  na adesão do público interno 

e externo às campanhas sociais têm sido o nosso principal  ter-

mômetro para verificar a efetividade das ações. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento  Sustentável da ONU 

ODS 4 – Educação de qualidade – Como um dos quesitos obri-

gatórios para participar do projeto é  estar matriculado na es-

cola, a iniciativa cumpre o papel de garantir que todos os meni-

nos e meninas completem o ensino primário e secundário livre 

e equitativo. Apesar de muitos não  terem acesso a um ensino 

de qualidade, o projeto, além de ministrar aulas de instrumen-

tos musicais, também investe em atividades complementares, 

como formação da cidadania, rodas de conversa, intercâmbios 

socioculturais e coach de carreira. Para os próximos anos, a Es-

cola  de Artes do Spanta ainda tem planos de expandir suas 

atividades para a Creche Mundo Infantil,  também localizada 

no Santa Marta, permitindo assim que crianças menores de seis 

anos  também possam ter contato com a arte. Em paralelo a 

isso, a Rede Windsor em parceria com a  instituição está desen-

volvendo um novo programa, que terá como missão preparar 

os jovens  para o mercado de trabalho, estimulando o trabalho 

decente e empreendedorismo. 

ODS 5 – Igualdade de gênero – A Escola de Artes incentiva que 

todos os atendidos tenham a liberdade  de escolher a sua arte 

preferida, independentemente do gênero. Hoje já é uma realida-

de a  formação de várias meninas em instrumentos que eram 

mais explorados por homens, como naipe de percussão. Assim 

como o aumento da participação de meninos em aulas de dan-

ça. Além  disso, por meio das rodas de conversas, são discuti-

dos temas que conscientizam os jovens sobre a discriminação e 

as diversas formas de violência contra as mulheres e meninas, 

dando-lhes as ferramentas necessárias para reduzirem tais prá-

ticas nos ambientes com os quais se relacionem. 

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico – O apoio 

da Rede Windsor à Escola de Artes do  Spanta, por meio da Lei 

de Incentivo à Cultura (ISS/RJ), proporciona aos jovens acesso 

a uma  cultura que faz parte da realidade que eles conhecem, 

o Carnaval. Em 13 anos, o projeto já  formou diversos ritmistas 

que, atualmente, participam da bateria da escola de samba Mo-

cidade Unida do Santa Marta e outras do grupo especial, como a 

São Clemente. Muitos ainda atuam  como monitores da oficina 

de percussão do bloco Spanta Neném, garantindo um trabalho  

decente, longe do mundo das drogas e do crime. Algo que ain-

da ganhará mais força com o novo programa que está sendo 

desenhado pela Rede em parceria com a ONG para preparar os 

jovens  para o mercado de trabalho. 

ODS 10 – Redução das desigualdades – Como o projeto busca 

mostrar novos caminhos e  oportunidades às crianças e jovens, 

além de ministrar aulas de instrumentos musicais e artes  cê-

nicas, os atendidos possuem a oportunidade de frequentar te-

atros, museus e outros espaços culturais que sua atual situa-

ção econômica não permitiria. Mais do que frequentar, alguns 

jovens  têm a oportunidade de se apresentar. Como aconteceu 

no restaurante Alloro, localizado em um dos nossos hotéis 5 es-

trelas no Rio de Janeiro, em que um dos alunos e o professor se  

apresentaram tocando grandes sucessos de Pixinguinha duran-

te um almoço em homenagem à  equipe do filme “Pixinguinha, 

um homem carinhoso”. 

ODS 11 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes – Como o projeto 

acontece dentro da comunidade, os  atendidos têm a oportu-

nidade de vivenciarem uma nova realidade em seu dia a dia, 

deixando de  pensar que o crime e as drogas são as únicas al-

ternativas para a suas vidas. A cultura passa a ter um papel 

transformador na vida desses jovens que, por meio da arte, 

passam a acreditar em um futuro digno e mais promissor para 

eles e suas famílias.
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Nome da empresa:  

Indra 

Área de atuação:  

Tecnologia da Informação 

Porte:  

Grande Empresa

Nome do Projeto:  

Projeto de Inclusão Etária - Jovens Profissionais e 50+  

Categoria:  

Diversidade    

Descrição do Projeto 

Na Indra acreditamos que as novas  gerações e as gerações mais 

maduras podem ser protagonistas para impulsionar a mudança 

cultural, a transformação digital e o desenvolvimento de novas 

soluções e serviços. 

Por meio dos programas Jovens Profissionais e 50+, oferecemos a 

profissionais jovens e pessoas com  mais de 50 anos, com ou sem 

formação específica, a oportunidade de ingressar na carreira TI. 

Os programas contemplam planos específicos de treinamento, 

desenvolvimento, avaliação e progressão na carreira. Desde a 

sua chegada, integram-se em equipes de reconhecido prestígio, 

ao lado de profissionais experientes responsáveis por projetos 

https://www.indracompany.com/pt-br/
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inovadores. Estes profissionais  iniciam suas carreiras na com-

panhia trabalhando com soluções tecnológicas de ponta em  di-

versos setores e com real impacto na sociedade. 

Tudo isso em um ambiente de trabalho global, diversificado, fle-

xível e comprometido. Além de participar de projetos altamente 

inovadores, que contribuem para os Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável da ONU, a Indra promove inúmeras ações 

sociais e iniciativas de  voluntariado que permitem aos talentos 

ampliar seu impacto positivo na sociedade e no planeta. 

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 inter-

nos e externos à organização; 

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de fun-

cionários que tenham a sustentabilidade como premissa; 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto 

Iniciado em 2016, o programa Jovens Profissionais já formou 

mais de 800 talentos, dos quais mais de 500 foram incorporados  

à companhia ao fim do programa. Iniciado em 2021, o programa 

50+ desenvolveu em torno de 20 profissionais em diferentes tec-

nologias e projetos. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

ODS 4 - Educação de Qualidade 

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

ODS 10 - Redução das Desigualdades
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Nome da empresa:  

Amigos Múltiplos pela Esclerose - AME  

Área de atuação:  

Terceiro Setor/Associação de Pacientes

Porte:  

Pequena/Média Empresa 

Nome do Projeto:  

Acolher e Transformar  

Categoria:  

Diversidade    

Descrição do Projeto 

Pessoas com doenças crônicas invariavelmente precisam de cui-

dadores, seja aqueles que se tornam dependentes das ativida-

des diárias da vida diária, ou aqueles que mantêm alguma au-

tonomia, mas precisam de ajuda em alguns momentos de suas 

vidas. Ninguém nasce paciente e, portanto, também ninguém 

nasce cuidador. E, muitas vezes, aquele que se importa acaba 

esquecendo de cuidar de si mesmo ou deixa de se ver como um 

indivíduo para ser apenas aquele que se importa. 

Pensando no bem-estar daqueles que se preocupam e daqueles 

que são cuidados, em 2020, desenvolvemos a primeira edição 

do curso Acolher e Transformar, treinando mais de 20 cuidado-

res de pessoas com doenças mentais e neurológicas em seu au-

tocuidado. Em 2021, o curso Acolher e Transformar ganhou sua 

plataforma EAD, e foi composto de oito reuniões com o objeti-

vo de conduzir o aluno em uma viagem dentro de si, através de 

técnicas que o levarão ao autoconhecimento. Na plataforma, 

treinaremos 30 cuidadores até março de 2022. Além disso, rea-

lizamos o ciclo de palestras on-line Acolher e Transformar, du-

rante a Semana do Cuidador em novembro. As rondas de con-

versação foram uma série de quatro vidas realizadas pelo CDD 

durante duas 

semanas de 

programação 

em novembro 

de 2021. O ob-

jetivo era dar 

protagonismo 

aos cuidadores 

dos pacientes, ouvi-los, compreendê-los e buscar, através do 

conhecimento e experiência de especialistas, momentos agra-

dáveis e de aprendizado para tornar a jornada do cuidador mais 

leve e mais acolhedora. As vidas chegaram, até dezembro de 

2021, a 2.264 pessoas. 

Impactos diretos do projeto indicado

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse inter-

nos e externos à organização; 

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de fun-

cionários que tenham a  sustentabilidade como premissa; 

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, 

consumidores. 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

No ano de 2021 atingimos: 

+de 2 milhões pessoas alcançadas no Youtube; 

+de 30 alunos inscritos no curso Acolher e Transformar; 

+de 27 mil e-mails enviados; 

+de 140 mil pessoas alcançadas no Instagram. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento  Sustentável da ONU

O projeto contempla quatro Objetivos do Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS) sendo eles: 

3 - Saúde e Bem-estar Social; 10 - Redução das desigualdades; 

16 - Paz, Justiça e Instituições eficazes; 17 - Parcerias e meios 

de implementação.

https://amigosmultiplos.org.br/
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Nome da empresa:  

Acciona   

Área de atuação:  

Construção/Infraestrutura 

Porte:  

Grande Empresa  

Nome do Projeto:  

Estação Sustentar   

Categoria:  

Diversidade    

Descrição do Projeto 

Estação Sustentar é um programa da ACCIONA e Linha Uni, res-

ponsáveis pela Linha 6-Laranja de metrô de SP, que visa impac-

tar positivamente a sociedade por meio de, entre outros pilares, 

formação profissional e empoderamento de mulheres. 

Estes pilares buscam promover formação profissional a resi-

dentes de comunidades de São Paulo com IDH abaixo da média 

municipal, contribuindo com a empregabilidade; e aumentar a  

participação das mulheres na construção civil, já que, segundo 

dados do CBIC, em 2019, a média nacional era de 9,9%. 

No 2º semestre de 2021, quando o projeto foi iniciado, 67 pesso-

as foram impactadas pelo programa de formação profissional, 

somando 7904h em treinamentos. As primeiras turmas,  minis-

tradas em instituições como o Senai, foram de Padeiros, Sol-

https://www.acciona.com.br
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dadores ao Arco Elétrico, Construtores de Alvenaria, Sinaleiros 

Amarradores, Eletricistas Instaladores, Auxiliares Mecânicos de 

Manutenção e Operadores de Ponte Rolante. 

Poucos meses após o início do projeto, em dezembro de 2021, já 

havia 257 mulheres contratadas nas obras da Linha 6-Laranja, 

10,24% do efetivo, das quais 35 encontraram novas  profissões 

por meio da formação fornecida pelo projeto. 

Impactos diretos do projeto indicado 

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse inter-

nos e externos à organização; 

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de fun-

cionários que tenham a  sustentabilidade como premissa; 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto 

Quantitativos 

•  67 pessoas impactadas por treinamentos, totalizando 7.904h 

•  257 mulheres contratadas no EPC (10,24%) 

Qualitativos 

•  Ampliação do impacto no entorno da área de construção da 

Linha 6-Laranja, através empregabilidade da população por 

meio da qualificação profissional, visando a  empregabilidade 

no período de recuperação econômica pós-crise causada pela  

pandemia. 

•  Criação de fontes de receita alternativa para moradores de 

comunidades através da  formação profissional em parceria 

com o SENAI 

•  Criação de oportunidades a mulheres para posições na obra 

que são tradicionalmente associadas aos homens. 

•  Formação e contratação de mulheres para posições no Proje-

to da Linha 6-Laranja de metrô

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

ODS 5 - IGUALDADE DE GÊNERO 

Proporção de mulheres em posições gerenciais 

Implementação de ações para promoção da igualdade de gê-

nero e o empoderamento das mulheres em todos os níveis da 

organização 

ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para mulheres e 

homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, 

remuneração igual para trabalho de igual valor 

Criação de oportunidades de cursos certificados a fim de reduzir 

a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação 

ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

Empoderamento e promoção da inclusão social e econômica, 

independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, 

origem, religião ou condição econômica
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Descrição do Projeto 

A Regra é Clara é um projeto suprapatológico que visa fiscalizar 

e questionar atuais políticas públicas em saúde e propor novas 

incorporações nesse âmbito. 

Iniciamos esse projeto em 2020, com a ação Transparência é re-

gra, cobrando que as reuniões online da Conitec fossem transmi-

tidas ao vivo, e seguimos com o questionamento sobre o atraso na 

disponibilização de tecno-

logias que já passaram do 

período de 180 dias previs-

tos em lei e  que ainda não 

estão efetivamente sendo 

distribuídos à população. 

Impactos diretos do proje-

to indicado

• Melhoria no relaciona-

mento com públicos de 

interesse internos e exter-

nos à  organização; 

•  Mapeamento e qualifica-

ção de fornecedores com 

foco na qualidade e sus- tentabilidade; 

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, 

consumidores 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Através do A Regra é Clara já realizamos, além da confecção do 

Monitor dos 180 dias, que visa controlar o fluxo de tecnologias 

incorporadas a Conitec e sua disponibilidade para a população: 

Consultas Públicas: 5 

Projetos de Lei: 3 

Pedidos de Lei de Acesso à Informação protocolados: 3 

Processos judiciais e administrativos: 2 

Webinars: 2 

Ademais de todos esses da-

dos, com esse projeto visa-

mos melhorar o acesso à 

saúde no Brasil. 

A esses números se acres-

centam as métricas obtidas 

através das redes sociais em 

postagens e vídeos disponibi-

lizados no YouTube, Instagram 

e Facebook da AME e do proje-

to A Regra é Clara.

Descrição das ações voltadas 

para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento  Sustentável da ONU 

O projeto contempla quatro Objetivos do Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS): 

3 - Saúde e Bem-estar Social; 10 - Redução das desigualdades; 

16 - Paz, Justiça e Instituições  eficazes; 17 - Parcerias e meios 

de implementação.

Nome da empresa:  

Amigos Múltiplos pela Esclerose - AME  

Área de atuação:  

Terceiro Setor/Associação de Pacientes

Porte:  

Pequena/Média Empresa 

Nome do Projeto:  

A Regra é clara   

Categoria:  

Inovação     

https://amigosmultiplos.org.br/
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Descrição do Projeto 

Diante do cenário crítico da pandemia de covid-19, em 2020, 

atuar com responsabilidade por seus colaboradores e familiares 

e toda a comunidade foi estratégico para a Repsol Sinopec Brasil 

na busca por união, solidariedade e soluções conjuntas. 

Tendo como diretriz a política global de sustentabilidade do Gru-

po Repsol na gestão de riscos e oportunidades relacionados às ati-

vidades da empresa, e em pautas de atuação baseadas no respeito 

aos direitos humanos, saúde e segurança, a Repsol Sinopec Brasil 

criou o Juntos Conseguimos, um conjunto de ações integradas e 

multidisciplinares com ênfase na coletividade e inovação social, 

que abarcou novas ferramentas e dinâmicas para o trabalho remo-

to, comunicação e atividades de integração, orientações e ações de 

saúde, segurança e bem-estar, e ajuda humanitária. Dessa forma, 

o Juntos Conseguimos teve grande impacto tanto para o quadro 

de funcionários da empresa, quanto para a sociedade, de modo a 

mitigar os profundos  impactos gerados pela pandemia. 

Impactos diretos do projeto indicado 

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

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse inter-

nos e externos à organização; 

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de fun-

cionários que tenham a  sustentabilidade como premissa; 

• Campanhas educativas para funcionários, comunidade, 

consumidores. 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

O programa Juntos Conseguimos teve como objetivo criar solu-

ções conjuntas no enfrentamento  da pandemia do covid-19 en-

volvendo diferentes áreas da companhia e parceiros externos. 

Entre os principais desafios do programa destacam-se a prote-

ção da saúde e a segurança dos colaboradores, a promoção da 

cultura organizacional e a mitigação dos efeitos da pandemia 

na  sociedade. 

Na Repsol Sinopec Brasil foi formado, no início de março de 2020, 

um Comitê de Crise sob a  liderança do CEO, onde foram toma-

das medidas prioritárias para a proteção das pessoas, garan-

tindo seu isolamento social e as melhores condições para dar 

continuidade ao trabalho remotamente. O home office, que já 

vinha sendo gradativamente praticado, foi imediatamente im-

plementado para a maioria dos 112 empregados. 

Orientados pela política de sustentabilidade global do Grupo 

Repsol na gestão de riscos e oportunidades relacionados às ati-

vidades da empresa, em pautas de atuação baseadas no res-

peito aos direitos humanos, saúde e segurança, e apoiados pelo 

new ways of working - conjunto de ferramentas e ações dirigido 

Nome da empresa:  

Repsol Sinopec 

Área de atuação:  

Óleo e Gás 

Porte:  

Grande Empresa

Nome do Projeto:  

Juntos Conseguimos 

Categoria:  

Inovação  

https://www.repsolsinopec.com.br/
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a melhorar e aumentar a colaboração, a agilidade e a produti-

vidade - a Repsol Sinopec Brasil criou o programa Juntos Con-

seguimos, gerido em sinergia com o Comitê de Crise, as áreas 

de Comunicação, Pessoas e Organização, Saúde e  Segurança e 

Meio Ambiente, Segurança Corporativa e Tecnologia da Infor-

mação, de modo a oferecer respostas condizentes a um pro-

blema de muitas complexidades. O Comitê de Crise realizou 

80 reuniões desde março de 2020, avaliando periodicamente a 

situação da pandemia.

Naquele momento, a comunicação corporativa tornou-se ainda 

mais vital para fazer a conexão  das políticas e cultura da com-

panhia com as pessoas, constituindo-se como uma voz confi-

ável em um período de tantas incertezas e desinformação. A 

equipe se organizou rapidamente para  diversificar as ações de 

comunicação em diferentes canais, buscando garantir alcance 

e efetividade na comunicação com seus stakeholders internos 

e externos. 

A companhia passou a produzir boletins diários sobre a situa-

ção da pandemia, como o Covid-19  Report, protocolos de orien-

tação e informativos que foram compartilhados por e-mail e 

nas redes  sociais internas. 

Foram veiculados 48 Covid-19 Reports entre março e junho de 2020. 

Desde então, manter todos os colaboradores informados e emo-

cionalmente conectados tem sido uma prática sistêmica, ali-

mentada também pelas lideranças da empresa. A comunicação 

face a face, que vinha ganhando força internamente antes da 

pandemia, teve de ser rapidamente readequada. O Café com o 

CEO por exemplo, momento no qual eram promovidos encontros  

semanais com o presidente, estreitando a relação da liderança 

com os colaboradores, foi  mantido, sendo realizado de forma 

virtual. Esse espaço de diálogo tem sido singular para manter 

a positividade e a resiliência do teamwork. Foram realizadas 12 

sessões do Café com o CEO durante este período, com a partici-

pação de 90% dos empregados. 

Também buscou-se promover outros momentos de interação 

com o RSB Talks - um programa de webinars com a participação 

dos colaboradores e também de profissionais externos sobre te-

mas  do negócio, contexto e das demandas surgidas da dinâmi-

ca do home office. 

Foram promovidas 14 RSB Talks, com um público médio de 44 

pessoas por sessão, com audiência total de 616 participantes. 

Este é um número expressivo, considerando que abrange  40% 

dos 112 funcionários por sessão. Os principais temas abordados 

foram saúde mental, saúde física, diversidade e inclusão, meio 

ambiente e sustentabilidade, comunicação interpessoal,  novas 

formas de trabalho e atualizações sobre a companhia. 

Em total sinergia com a área de Pessoas e Organização, o pro-

grama de saúde foi ampliado, criando o MindYou que passou a 

incluir outras atividades em atenção ao bem-estar físico e men-

tal dos colaboradores, proporcionando momentos de interação e 

ajuda mútua para o atravessamento do momento de isolamen-

to social. O MindYou ofereceu aos colaboradores suporte psi-

cológico, assistência social, consultoria financeira e consultoria 

jurídica, prestando  atendimento a 18,5% dos colaboradores. 

Atentos à situação global e preocupados com o agravamento 

das condições sociais e sanitárias no Brasil, a Repsol Sinopec 

uniu forças trabalhando com uma rede de parceiros para pro-

mover  ações de saúde e segurança para todos. 

Uma das primeiras ações emergenciais foi apoiar junto ao Insti-

tuto Brasileiro de Petróleo e Gás  (IBP) a construção do Hospital 

de Campanha Lagoa-Barra pela rede hospitalar D´Or São Luiz,  

que atendeu entre os meses de abril e julho de 2020 mais de 700 

pacientes diagnosticados com covid-19 advindos de 101 unida-

des de saúde do Sistema Público de Saúde (SUS), de 32  municí-

pios do Estado do Rio de Janeiro. 

Adicionalmente, a Repsol Sinopec Brasil doou parte da capaci-

dade de processamento do supercomputador AIRIS para pes-

quisas do novo coronavírus e o resultado dessa aliança com o  

SENAI CIMATEC e outras instituições foi um sistema de infor-

mação open source com modelos  de inteligência artificial para 

previsão e classificação dos diagnósticos de covid-19. O projeto,  

criado entre abril e agosto de 2020, utilizava bases de dados pú-

blicas e privadas e tinha os  seguintes objetivos:

•  Suporte para o diagnóstico de Covid-19 por meio da identifi-

cação automática de anormalidades em radiografias de tórax 

e tomografias computadorizadas; 

•  Análise preditiva e simulação de cenários futuros de saúde 

(número de casos confirmados e mortes) e econômicos de 

curto prazo, considerando diferentes medidas para conter a 

pandemia de Covid-19. 

O trabalho foi resultado da pesquisa e desenvolvimento de 18 

modelos computacionais  diferentes com a aplicação de Ciência 

de Dados e Inteligência Artificial (IA). Para isso, foram  integra-

dos e processados dados de instituições públicas e privadas de 

mais de 130 países, 880 mil amostras e 50 mil exames, totalizan-

do cerca de 360 GB de dados clínicos e epidemiológicos. Dados 

econômicos fornecidos pelas Secretarias de Fazenda de 12 esta-
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dos brasileiros e dados de mobilidade urbana em nível nacional 

também foram utilizados. 

A acurácia da classificação do covid-19 pelos modelos de IA de-

senvolvidos pelo projeto foi de 94% para exames de raios-X e 

77% para exames de tomografia computadorizada. Um exemplo  

de IA e computação de alto desempenho a serviço da sociedade. 

No âmbito do projeto de voluntariado internacional realizado 

em parceria com a Fundação Repsol na Espanha e as ONGs bra-

sileiras Atados, Catadores do Bem, Criola e Centro de Atenção 

aos Refugiados de Botafogo, a Repsol Sinopec Brasil mobilizou 

57% da sua equipe em ações dirigidas para crianças carentes e 

catadores de lixo, tristemente afetados pela pobreza e pela pan-

demia do covid-19. Entre outras ações, foi possível doar mais de 

500 cestas básicas com alimentos e artigos de primeira necessi-

dade para essas pessoas. 

Por fim, em 2021, a Repsol Sinopec anunciou sua aliança com a 

Fundação Oswaldo Cruz  (Fiocruz), por meio do programa Uni-

dos Contra a Covid-19 (Unidos.fiocruz.br), para  internalização 

de tecnologia e produção da vacina Covid-19 Fiocruz para o Ins-

tituto BioManguinhos. 

A nova parceria reforça a importância da ação conjunta para 

superar os desafios no combate à  pandemia, principalmente no 

avanço da produção de vacinas. A Fiocruz é responsável por  ab-

sorver a tecnologia e produção local da vacina desenvolvida pela 

Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca, tendo 

como principais desafios a entrega de mais de 110 milhões de 

doses da vacina até o final do segundo semestre de 2021 com o 

ingrediente farmacêutico  ativo (IFA) totalmente nacional. 

Como resultado do apoio da Repsol Sinopec, em novembro de 

2021, a Fiocruz inaugurou o novo laboratório físico-químico 

LAFIQ (laboratório de controle de qualidade), construído para 

suprir o  aumento da demanda por análises de controle de 

qualidade, gerado pela incorporação da  produção da vacina de 

covid-19. Certificado com o grau de segurança NB2, o laborató-

rio elevará  a capacidade de controle de qualidade de BioMan-

guinhos em 50%. 

A construção, que conta com 1362m2 divididos em dois pavimen-

tos de laboratórios e um piso técnico, permitirá suprir integral-

mente as necessidades de liberação de vacinas e biofármacos, 

de acordo com as demandas estabelecidas junto ao Ministério 

da Saúde. 

Com essa ação, a companhia espera ampliar a oferta da vacina 

à população, melhorar as  condições de saúde pública e contri-

buir para o retorno gradual e seguro às atividades. 

Todas essas ações do Juntos Conseguimos tiveram um impacto 
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positivo na saúde e trabalho dos funcionários da empresa, de 

modo que apenas 17,4% das pessoas contraíram Covid-19 e  não 

houve nenhuma fatalidade. 

Segundo os resultados de uma pesquisa internacional do Gru-

po Repsol com relação à percepção  dos colaboradores sobre as 

medidas implementadas pela companhia em resposta à pande-

mia  do Covid-19 em 2020, destacam-se:

•  Para 95% dos colaboradores sentiam-se informados sobre 

como avançava a situação e as  medidas que a empresa esta-

va tomando, e orientações que deveriam seguir, sendo 8% a 

mais  que a nota global; 

•  Para 97% dos colaboradores a empresa se preocupa e está fa-

zendo o melhor para proteger a  saúde, sendo 14% a mais que 

a nota global; 

•  Para 88% das pessoas, a avaliação sobre trabalhar na compa-

nhia melhorou, sendo 15% a mais  que a nota global.

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

As ações do programa Juntos Conseguimos estão alinhadas a 

diversos ODS, como: 

•  ODS 2: Fome e agricultura sustentável. Durante o progra-

ma foram doadas mais de 500 cestas  básicas para adultos e 

crianças em situação de extrema vulnerabilidade, ainda mais 

afetados  por conta da pandemia, através da ação de volunta-

riado da companhia; 

•  ODS 3: Saúde e Bem-Estar. A pandemia do Covid-19 impac-

tou de forma negativa e profunda a saúde física e mental 

das pessoas. Muitas das ações do Juntos Conseguimos foram 

voltadas à manutenção e melhora da saúde e bem-estar dos 

funcionários da companhia. Além disso, todos os esforços da 

companhia para o combate à pandemia contribuíram para 

uma  democratização e maior acesso da população em geral 

aos serviços de saúde essenciais neste  momento, como hos-

pitais de campanha e vacinação; 

•  ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico. As ações 

do Juntos Conseguimos também  objetivaram que a transição 

do trabalho presencial para o home office se desse de forma  

inclusiva, eficiente, segura e colaborativa; 

•  ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura. As ações da 

empresa fomentaram tanto a inovação tecnológica, por meio 

do projeto de P&D sobre a tecnologia de inteligência artificial 

AIRIS, quanto a inovação social, de processos e novas formas 

de trabalho. 

•  ODS 17: Parcerias e Meios de Implementação. Para a realiza-

ção do programa, a companhia  firmou parcerias com diver-

sas instituições, como a Fundação Oswaldo Cruz e as ONGs 

Atados,  Catadores do Bem, Criola e Centro de Atenção aos 

Refugiados de Botafogo.



36

Descrição do Projeto 

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a BR-381 

entre Contagem e Guarulhos concluiu, em outubro de 2021, pro-

jeto de  manutenção de 3,8 km de faixa utilizando asfalto reci-

clado, sendo a maior parte em São Sebastião da Bela Vista (MG). 

A reciclagem de pavimentos asfálticos consiste na reutilização 

de materiais do próprio pavimento  para construção de uma nova 

estrutura, reutilizando os agregados e os ligantes remanescentes. 

A solução desenvolvida utiliza 76% de asfalto reciclado (RAP - 

Reclaimed Asphalt Pavement), obtido por meio da fresagem de 

pavimento, 23% de pó de pedra, 1% de cimento e emulsão asfál-

tica. Todo o processo de usinagem é feito por meio de uma usi-

na própria móvel, que pode ser deslocada ao longo dos trechos, 

trazendo ganhos significativos na eficiência operacional. 

Os benefícios são a redução na geração de resíduos, no consu-

mo de materiais novos, na  emissão de CO2, e aumento da segu-

rança, devido ao menor tempo de exposição dos colaboradores 

e usuários no trecho em obras, já que a recuperação com RAP 

pode ser realizada sete vezes mais rápido do que convencional. 

O asfalto reciclado ainda possui desempenho e vida útil iguais 
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ao de um pavimento reconstruído convencionalmente. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=yGq6itpLe60 

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 inter-

nos e externos à organização; 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto 

Redução de 6,8 mil ton. (38%) de geração de resíduos: a reconstru-

ção de 3,8 Km (15.263,49 m²)  de pavimento com RAP em compa-

ração à recuperação pelo método convencional, eliminou a  gera-

ção de resíduo de fresado (de 3 mil ton. para zero), e diminuiu a 

geração de resíduos de  solo de 8,5 mil ton. para 4,8 mil ton. 

Utilização de materiais reciclados: a reconstrução de 3,8 Km de 

pavimento utilizou cerca de 7 mil  toneladas de material fresado 

reciclado, permitindo a redução de consumo de materiais novos. 

Redução de consumo de materiais novos: a recuperação de 3,8 

Km (15.263,49 m²) de pavimento com RAP em comparação à re-

cuperação pelo método convencional, resultou na redução de  

utilização de material granular novo, de 14,2 mil ton. para 2,4 

mil ton. e na redução de consumo  de aglomerado asfáltico novo, 

de 7,6 mil ton. para 4,8 mil ton. 

Aumento da segurança/eficiência operacional: agilidade e ganho 

de segurança no trabalho de  manutenção, uma vez que trechos 

de até 50 metros de pistas podem ser recuperados em apenas  

um dia, o que, no método convencional, demoraria até 7 dias. 

Garantia de qualidade: o asfalto reciclado possui desempe-

nho e vida útil iguais ao de um pavimento reconstruído no 

método convencional.

Redução de emissão de CO2: como o projeto foi realizado em 

2021, a próxima etapa será o  cálculo desta redução, consideran-

do diversos fatores envolvidos no projeto. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

ODS 9 – Construir infra-estruturas resilientes, promover a in-

dustrialização inclusiva e sustentável  e fomentar a inovação 

Meta 9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, 

sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e 

transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o 

bem-estar  humano, com foco no acesso equitativo e a preços 

acessíveis para todos. 

Os investimentos da Arteris são direcionados para a eficiência 

e modernização da infraestrutura rodoviária, contribuindo para 

impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.  Ini-

ciativas de melhoria com foco permanente na eficiência opera-

cional têm como premissas a segurança das pessoas, a proteção 

do meio ambiente e a qualidade na prestação de serviços. As 

obras são planejadas a partir de soluções de gestão e engenha-

ria que contemplam, em todo o ciclo dos projetos, a avaliação de 

riscos e impactos econômicos, sociais e ambientais. Com  isso, a 

companhia espera não apenas cumprir com todos os requisitos 

dos contratos de  concessão, mas deixar um legado para a so-

ciedade com a entrega de estradas mais seguras e  inteligentes. 

ODS 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sus-

tentáveis 

Meta 12.2 - Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente 

dos recursos naturais 

Meta 12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de re-

síduos por meio da prevenção,  redução, reciclagem e reuso 

O uso eficiente de recursos naturais e a geração e destinação de 

resíduos são temáticas que integram o Sistema de Gestão Am-

biental da Arteris. O comprometimento da empresa com este  

tema, especialmente nas obras, manutenção e reconstrução das 

rodovias, é fundamental para a  gestão de impactos ambientais 

da companhia. Assim, a empresa monitora todo o processo de  

geração e destinação de resíduos por meio de auditorias inter-

nas e estuda, por meio do Centro de Desenvolvimento Tecnológi-

co, alternativas de inovação em seus processos de manutenção,  

buscando eficiência operacional, gestão de impactos ambientais 

e sociais e a redução de custos.

https://www.youtube.com/watch?v=yGq6itpLe60  
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Descrição do Projeto 

Os objetivos do Projeto Escola são: valorizar a vida; formar ci-

dadãos conscientes no trânsito; incentivar mudanças de hábi-

tos e atitudes de pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas 

e passageiros; e estimuladores de novos comportamentos para 

atuais motoristas. 

Com o fornecimento de recursos pedagógicos, capacitação dos 

educadores, reuniões  pedagógicas e visitas às escolas, a meto-

dologia do Projeto Escola possibilita aos professores incorporar 

o tema da segurança viária ao Projeto Pedagógico de suas esco-

las de forma abrangente, apontando possibilidades de inserir a 

temática do trânsito transversalmente nas diversas áreas curri-

culares de ensino. O Projeto Escola já envolveu mais de 335 mil 

alunos e 19 mil professores de 711 escolas de 160 municípios. 

Reconhecimentos ao longo de seus 20 anos  de atuação, sendo 

2 vezes premiado pelo DENATRAN, 2 vezes pelo Prêmio Volvo, 

além de ser  incluído no Catálogo de Boas Práticas da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU)/Unicef, em 2010. 

Impactos diretos do projeto indicado 

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

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse inter-

nos e externos à organização; 

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, 

consumidores. 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto 

Com a maturidade adquirida ao longo dos 20 anos de existên-

cia, o projeto ganhou ramificações, a exemplo de campanhas 

complementares de conscientização e sensibilização segmen-

tada para públicos: caminhoneiros, motoristas, motociclistas, 

ciclistas, passageiros, empresas e pedestres. 

Todas essas frentes de ação, somadas, tiveram grande contri-

buição para a redução de 51% nas fatalidades relacionadas aos 

acidentes de trânsito nas rodovias sob sua concessão, entre 2011 

e 2020, superando a meta de 50% estabelecida pela Década de 

Ação pela Segurança no  Trânsito, iniciativa da Organização das 

Nações Unidas (ONU) que a companhia subscreveu em 2010 e 

com a qual se comprometeu novamente para a próxima década. 

O Projeto Escola Arteris conta com uma equipe de profissionais 

responsável por sua elaboração e execução junto a escolas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educa-

ção  de Jovens e Adultos (EJA), creches e Associações de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAEs) dos municípios lindeiros às 
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rodovias administradas pelas sete concessionárias do grupo 

Arteris, em parceria estreita com as Secretarias Municipais de 

Educação e Diretorias de Ensino. 

Os recursos pedagógicos, incluindo materiais adaptados para 

pessoas com deficiência, contemplam livros didáticos, álbum 

seriado, jogos, fantoches, dedoches, videoclipes, videoclipe  em 

libras e com legenda e HQ em Braille, kits de transparências, 

CDs com imagens digitalizadas,  revistas de histórias em qua-

drinhos e blocos de atividades (com textos e atividades sobre 

raciocínio, meio ambiente, educação e segurança no trânsito), 

além do Código de Trânsito Brasileiro. As atividades são desen-

volvidas ao longo do ano de acordo com o Projeto Pedagógico  de 

cada escola.

O Projeto Escola prevê suporte metodológico aos educadores 

para que possam ministrar o  conteúdo nas unidades escolares. 

No início do ano letivo, coordenadores pedagógicos e  educado-

res das escolas acompanhadas participam de uma capacitação 

e, ao longo do ano, são  realizadas reuniões pedagógicas. Nestas 

reuniões, são promovidos interação e debate entre os  partici-

pantes, que, ao final, fazem avaliação por escrito das ações para 

qualificação do projeto. 

As atividades desenvolvidas com os alunos ainda incluem visi-

tas e apresentações nas escolas, feitas pelas analistas do proje-

to, e visitas às concessionárias. Em 2020 e 2021, em virtude do  

distanciamento social exigido pela pandemia da Covid-19, espe-

cialmente a partir de março, as atividades presenciais foram sus-

pensas quase que em sua totalidade, sendo realizadas de forma  

virtual, quando possível. Ações motivacionais complementam a 

grade do projeto, com concursos de desenhos, frases e cartões 

de Natal, com o principal objetivo de estimular reflexões sobre a 

necessidade de um trânsito mais humano e cidadão. As premia-

ções dos concursos – para os  alunos vencedores e suas escolas 

– acontecem ao fim do ano, junto com a premiação das  escolas 

que mais se destacaram considerando o projeto como um todo. 

As ações desenvolvidas durante o projeto extrapolam o ambien-

te escolar e este é, justamente, um dos diferenciais da iniciativa. 

Em campanhas promovidas ao longo do ano, motoristas, ciclis-

tas, motociclistas, passageiros e pedestres são abordados pelas 

concessionárias, quando são externados e explicitados os con-

ceitos trabalhados, com distribuição de folhetos, adesivos refle-

tivos e itens de segurança. 

Nestas ações, as concessionárias contam com a parceira de ou-

tras empresas e organizações,  das Polícias Rodoviárias Estadu-

ais, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), Agência Reguladora de Transportes do Esta-

do de São Paulo (Artesp), entre outros, além do envolvimento 

das Secretarias Municipais de Educação e Diretorias Regionais 

de Ensino, junto às quais são assinados Protocolos de Intenções. 

Ao longo do ano, as escolas registram as atividades realizadas na 
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plataforma do projeto, o que representa, para a empresa, uma 

importante ferramenta de acompanhamento da efetividade da  

iniciativa. Avaliações feitas pelos educadores nas reuniões pe-

dagógicas e a cada capacitação  também corroboram a consoli-

dação e a longevidade do Projeto Escola. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

ODS 3 – Meta 3.6 – Até 2030, reduzir pela metade as mortes e 

lesões por acidentes no trânsito 

Segurança para a Arteris é tema prioritário. Em 2011, a empre-

sa se comprometeu  voluntariamente com uma agenda pública 

que já reforçava a valorização da vida como uma das  premissas 

de sua atuação, a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 

2011-2020, cujo  grande objetivo é reduzir os óbitos em 50%. A 

iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) reúne go-

vernos, organizações privadas e não-governamentais em todo 

o mundo no compromisso de tomar medidas para prevenir aci-

dentes e evitar fatalidades no trânsito. À época, as estatísticas já 

ilustravam uma cruel realidade: 1,3 milhão de pessoas morriam 

a cada ano nas  estradas do mundo, fazendo desta a nona causa 

de morte global. A iniciativa está alinhada aos  Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável (ODS), que a Arteris endossa. Entre 

as metas do ODS 3, está a redução pela metade dos óbitos glo-

bais por acidentes em estradas até 2020. O  Projeto Escola está 

diretamente ligado a essa meta por ter como principal objetivo 

a valorização  da vida. 

ODS 4 - Meta 4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adqui-

ram conhecimentos e habilidades  necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio 

da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, pro-

moção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global 

e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cul-

tura para o desenvolvimento  sustentável.

Tendo a educação como o principal caminho para transforma-

ção social, a Arteris desenvolve o  programa educacional para 

colocar em prática seu compromisso com a valorização da vida:  

Projeto Escola Arteris, com o lema “Educar para Humanizar o 

Trânsito”. O programa, que parte  do princípio de que o jovem 

é o protagonista das transformações sociais, está alinhado aos  

quatro pilares da Educação para o Século 21 propostos pela 

Unesco: aprender a conhecer,  aprender a fazer, aprender a vi-

ver juntos e aprender a ser. Eles contemplam uma série de  ati-

vidades que envolvem educadores, estudantes, suas famílias e 

a comunidade escolar é desta  forma que Arteris contribui com 

ODS 4, na meta 4.7.
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Descrição do Projeto 

A falta de saneamento básico é um dos problemas mais graves 

do País: todos os dias, coloca em risco milhões de pessoas, dese-

quilibra o meio ambiente e prejudica a economia. O Santander 

acredita que construir um Brasil justo passa, obrigatoriamente, 

por essa questão. Por isso, elegeu o tema como prioridade de ne-

gócio e decidiu investir pesado. Em 2020, na esteira da aprovação 

do marco regulatório do setor, o  Banco anunciou a alocação de 

R$ 5 bilhões em funding na área. E ainda abriu a possibilidade  

de reduzir o custo para projetos com bom desempenho ESG. Isso 

significa que o Santander passou a colocar seu conhecimento 

em sustentabilidade, sua rede de relacionamento e capacidade 

financeira a favor do saneamento. Os recursos são voltados a 

projetos de abastecimento de água, tratamento de esgoto, dre-

nagem pluvial e gestão de resíduos. 

A iniciativa já aportou R$ 1,5 bilhão para dar vida a projetos que 

mudarão drasticamente a vida de pessoas em vulnerabilidade, 

além de proteger a natureza. 

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 inter-

nos e externos à organização; 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

Em julho de 2020, aconteceu a aprovação definitiva do Marco 

Legal do Saneamento. O texto final definiu novas regras para o 

setor, que abriram as portas para um grande fluxo de  investi-

mentos privados. 

Sabendo da relevância do tema, o Santander não só se organizou 

rapidamente para apoiar os agentes econômicos que tivessem 

projetos na área como buscou incentivar empresas e governos a 

agilizarem investimentos. 

Para isso, o Banco criou um grande evento online no qual reu-

niu as diferentes partes  interessadas no assunto e promoveu 

discussões capazes de tirar dúvidas e abrir mais  perspectivas 

de investimentos. 

A conferência Saneamento: o Desafio da Infraestrutura no Bra-

sil teve três dias de duração e reuniu nomes de peso, como o mi-

nistro do Desenvolvimento Regional Rogerio Marinho; a  Secre-

tária Especial do Programa de Parcerias e Investimentos, Martha 

Seillier; e o relator do  novo marco do saneamento na Câmara, 

Geninho Zuliani. Também participaram governadores de três 

estados e líderes de negócios do próprio Santander, de empresas 

de infraestrutura e de  venture capital. 

Entre os temas discutidos estavam a visão do governo para o futu-

ro do setor, cases de sucesso, sustentabilidade, os principais desa-

fios de financiamento e as lições de experiências internacionais. 

A iniciativa chamou grande atenção da sociedade para o tema. 

No total, foram 9 lives, com 24 speakers, que geraram 2,2 mi-

lhões de visualizações, 8,7 milhões de pessoas impactadas e 86 

matérias na imprensa. O evento está disponível neste link.

O Santander também foi a campo para viabilizar investimentos. 

Até setembro/21, já havia disponibilizado nada menos que R$ 

1,5 bilhão para campanhas e projetos no setor. 
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Os negócios firmados variam em tamanho e natureza. Vão des-

de uma oferta de crédito  direcionada para o financiamento de 

pequenas reformas de residências e banheiros, a fim de tornar o 

acesso à rede de esgoto uma realidade, até grandes intervenções. 

Em maio deste ano, por exemplo, o Governo do Estado de São 

Paulo captou US$ 100 milhões (cerca de R$ 530 milhões) para 

financiamento de projetos de saneamento básico e água potável 

por meio de parceria firmada pelo Banco Estadual Desenvolve 

SP com o IFC (Grupo Banco Mundial) e o Santander Brasil. Deste 

total, 75% serão destinados às obras do programa de  despolui-

ção do Novo Rio Pinheiros. O restante atenderá projetos susten-

táveis de micro e  pequenas empresas voltados à preservação de 

recursos hídricos e tratamento de resíduos sólidos. 

“A despoluição do Rio Pinheiros é uma questão civilizatória para 

a cidade mais rica do Brasil. Toca em questões fundamentais de 

saneamento básico de vários municípios que interagem com o 

rio e endereça a importância de São Paulo não mais dar as cos-

tas aos seus rios, mas ir ao encontro deles. Ou seja, passa por 

questões profundas de aproximação da sociedade das grandes 

capitais do país com os seus rios”, comentou o presidente do 

Banco, Sérgio Rial. 

Outro grande projeto viabilizado com a aju-

da do Santander foi a concessão dos serviços 

da Companhia de Água e Esgoto do Amapá 

(CAESA), que ocorreu em agosto/21. O gran-

de  vencedor foi o Consórcio Marco Zero, li-

derado pela Equatorial Energia, com uma 

oferta de R$ 930 milhões. O consórcio con-

tou com a assessoria financeira do time de 

Project Finance do Santander. 

Atualmente, apenas 7 em cada 100 ama-

paenses têm coleta de esgoto e 1 em cada 

3 tem água tratada. O projeto visa am-

pliar e melhorar a oferta de serviços de 

saneamento básico para cerca de 750 mil 

pessoas no Amapá, beneficiando todos 

os 16 municípios do estado pelo período 

de 35 anos. 

O consórcio deverá investir cerca de R$ 3 

bilhões, sendo 70% destinados à melho-

ra do sistema  de esgoto e 30% à melhora do 

fornecimento de água. Uma das metas é a redução dos índices  

de perda de água, que hoje supera os 70%. 

Para que existam melhorias já no curto prazo, nos cinco primei-

ros anos deverão ser aplicados cerca de R$ 1 bilhão, um valor 

10 vezes maior do que o total investido nos últimos 10 anos em 

saneamento no estado. 

Estes são alguns exemplos de como o investimento do Santan-

der em saneamento pode contribuir para a construção de um 

Brasil mais desenvolvido e justo. 

A cada projeto viabilizado, o Banco aju-

da a mudar DRASTICAMENTE a vida de 

pessoas em situação de vulnerabilidade, 

além de proteger o meio ambiente. O in-

vestimento de R$ 1,5 bilhão já realizado 

começa a fazer a diferença para muitos 

brasileiros. Mas a melhor notícia é esta: 

vem MUITO mais pela frente. 

Descrição das ações voltadas para imple-

mentação e/ou adequação de valores e 

processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento  

Sustentável da ONU

O Santander Brasil acredita que a forma 

mais poderosa de contribuir para a constru-

ção de um  mundo mais justo e sustentável 

é usar a sua plataforma de negócios como 

alavanca de geração de impacto.

Para colocar esse posicionamento em prática, 

o Banco define as suas áreas prioritárias de  atuação comercial 

levando em conta não apenas indicadores financeiros, mas tam-

bém temas  que sejam de alta relevância para o Brasil e estejam 

em conformidade com os Objetivos de  Desenvolvimento Susten-

“ A despoluição do Rio Pinheiros é uma questão 
civilizatória para a cidade mais rica do Brasil. 
Toca em questões fundamentais de saneamento 
básico de vários municípios que interagem com 
o rio e endereça a importância de São Paulo 
não mais dar as costas aos seus rios, mas ir 
ao encontro deles. Ou seja, passa por questões 
profundas de aproximação da sociedade das 
grandes capitais do país com os seus rios

 Sérgio Rial
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tável da ONU (ODS). 

Desde 2017, o posicionamento de sustentabilidade faz parte do 

Planejamento Estratégico da organização e ajuda a orientar o 

foco de negócios. A organização estrutura suas ações em torno de 

três pilares principais: uso estratégico dos recursos naturais; eco-

nomia resiliente e inclusiva;  e desenvolvimento de potenciais. 

Foi nesse contexto que surgiu a decisão de colocar luz (e recur-

sos) na aceleração do  saneamento básico. Além de ser um pon-

to crítico na agenda de desenvolvimento do País, o tema está 

diretamente associado ao pilar de uso estratégico dos recursos 

naturais e ao ODS 6: assegurar a disponibilidade e gestão da 

água e saneamento para todos. 

A conexão é intuitiva: a iniciativa ajuda a combater problemas 

como a falta de acesso ao esgoto na residência de nada menos 

que 100 milhões de brasileiros; o baixíssimo índice de tratamen-

to da água (apenas 46%); o enorme desperdício de água (a cada 

100 litros retirados da natureza, 40 litros se perdem por vaza-

mentos, fraudes e outras questões); e a falta de água potável 

para 35 milhões de brasileiros. Os dados são todos oficiais, do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

O papel do Banco na resolução dessas carências é essencial. 

Projetos de infraestrutura são complexos e desafiadores em vá-

rias dimensões. Um dos principais “nós” a serem desatados para 

destravar a agenda de desenvolvimento, no entanto, é o acesso 

ao capital e às soluções financeiras necessárias. Atuando em to-

das as etapas do processo, o Santander dá novas condições para 

que as empresas e governos realizem as obras necessárias. 

A instituição espanhola destina os recursos, por exemplo, para 

empréstimos-ponte (adiantamento de valores até a liberação 

de linhas de longo prazo), liability management (gestão de cai-

xa das empresas durante a execução dos projetos), financia-

mento a aquisições (no caso das privatizações) e até custeio de 

gastos operacionais. 

Os benefícios, contudo, não se esgotam no ODS 6. Indiretamen-

te, a iniciativa contribui com vários outros, como o número 3: 

assegurar a vida saudável e promover o bem-estar para todos. 

Um dos pontos de atenção deste Objetivo é justamente de do-

enças transmitidas pela água - o que afeta especialmente as 

multidões que não dispõem de água potável e precisam buscar 

formas alternativas de lidar com dejetos. A adequação do sane-

amento ataca frontalmente essas vulnerabilidades. 

A medida contribui também para o ODS 9, que versa sobre cons-

truir infraestruturas resilientes e promover a industrialização 

inclusiva e sustentável; e o 11, que trata de tornar as cidades 

mais  inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. 

Como se sabe, a água está no centro do desenvolvimento sus-

tentável, uma vez que passa pelas suas três dimensões - am-

biental, econômica e social. Resolver carências de saneamento,  

portanto, é uma forma de proteger e valorizar a vida e a natu-

reza. De certa forma, é um dos investimentos mais abrangentes 

e transversais em sustentabilidade e nos ODS que uma  organi-

zação pode fazer.
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Descrição do Projeto 

O PARR foi criado em 2011 pela EMDOC com o apoio institucio-

nal do ACNUR. A atuação se dá no âmbito da capital e da região 

metropolitana de São Paulo, tendo se expandido para o interior 

paulista em 2020. O principal  objetivo é auxiliar na integração 

de pessoas em situação de refúgio na sociedade brasileira por 

meio do acesso ao mercado formal de trabalho, geração de ren-

da e autossuficiência econômica,  além de promover o protago-

nismo do público-alvo. 

O programa atua na sensibilização do setor privado, realizada 

por meio de palestras, reuniões, workshops; no atendimento e 

cadastro de profissionais em um banco de dados; no cadastro 

de empresas que possuam oferta de vagas e/ou iniciativas de 

inclusão; na realização e apoio a  projetos de capacitação. 

O PARR apresenta um processo personalizado de seleção de can-

didatos, possibilitando  encaminhamentos para oportunidades 

com perfil similar e observando área de formação, experiências 

profissionais e capacidades psicossociais dos profissionais. Isso 

gera benefícios  tanto para a população de interesse como para 

as comunidades locais, uma vez que se entende  como um pro-

fissional bem recolocado pode estimular a cadeia produtiva. 

Impactos diretos do projeto indicado

•  Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para 

novos mercados; 

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse inter-

nos e externos à organização; 

•  Projetos e campanhas direcionadas ao consumidor final com 

o objetivo de informá-lo  sobre os diferenciais sustentáveis de 

seus produtos e/ou serviços; 

•  Iniciativas para atração, desenvolvimento e retenção de fun-

cionários que tenham a  sustentabilidade como premissa; 

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, 

consumidores. 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto 

No que tange o foco na promoção do crescimento econômico 

inclusivo e sustentável, o PARR busca incentivar profissionais 

das mais diversas faixas etárias, formações profissionais e  pro-

venientes dos mais distintos países e nacionalidades a se inseri-

rem e se integralizarem à  sociedade brasileira por meio, princi-

palmente, do trabalho formal, pleno e produtivo. Por outro  lado, 

o programa intenta estabelecer uma ponte entre instituições 

privadas e trabalhadores qualificados, além de explanar para 

tais organizações públicas e privadas os principais benefícios 

Nome da empresa:  

EMDOC Serviços Especializados   

Área de atuação:  

Consultoria em mobilidade global, documentação e relocation 

de expatriado 

Porte:  

Pequena/Média Empresa 

Nome do Projeto:  

PARR - Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados 

Categoria:  

Diversidade    

https://pt.emdoc.com/
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sociais, culturais e profissionais que a contratação desse públi-

co pode trazer para a cultura organizacional da empresa, para 

a promoção de estratégias internas e para a resolução de situa-

ções distintas. 

O PARR é uma boa-prática recorrente, que não possui prazo pré-

-estabelecido para ser  desenvolvido, portanto, o impacto direto 

contabiliza a atuação quantitativa em algumas frentes: cadas-

tros e atendimentos, empresas parceiras do projeto, encaminha-

mento para entrevistas, encaminhamento para projetos e con-

tratações. O alcance indireto do programa, no entanto, é bem 

maior, visto que cada pessoa impactada influencia também ou-

tras em seu entorno. 

O banco de dados é monitorado constantemente. A partir de 

mecanismos de busca internos,  conseguimos acessar resulta-

dos atualizados sobre as mais distintas informações laborais e 

acadêmicas dos profissionais cadastrados, possibilitando o le-

vantamento qualitativo de diversas  questões envolvendo dados 

dos trabalhadores, como nacionalidade, gênero, escolaridade e  

faixa etária, por exemplo. Relatórios anuais são disponibilizados 

para nossos parceiros e podem  ser acessados no site do PARR. 

Há uma pluralidade de áreas envolvidas na rotina diária do pro-

grama, desde rotinas técnico administrativas e logísticas, até de 

atendimento e de recrutamento e seleção. A estratégia  empre-

sarial, portanto, conta com uma equipe multidisciplinar, que 

possa lidar com as frentes  distintas que o programa deman-

da. Para explicitar alguns dos resultados do PARR, faz-se mister  

mostrar um compilado de números da iniciativa. Em números 

absolutos, o PARR conta hoje com  mais de 2.400 profissionais 

cadastrados em sua base de dados, já tendo realizado mais de 

400  contratações desde o início do projeto. Em relação ao nú-

mero de empresas parceiras, em torno de 400 empresas já pre-

encheram ao menos uma das etapas de cadastro e verificação. 

Ao longo do projeto, as ações são aperfeiçoadas de acordo com 

os resultados quantitativos e qualitativos. O envolvimento do 

público-alvo está associado diretamente ao cadastro, à  atuali-

zação de informações e à participação em projetos, entrevistas 

e processos seletivos. 

Resultados globais do projeto: 

2011-2020 

3.418 profissionais cadastrados 

72 nacionalidades atendidas, das quais as 10 mais recorrentes 

são: Venezuela (865 - ≈ 25%),  Angola (617 - ≈ 18%), República 

Democrática do Congo (595 - ≈ 17%), Nigéria (313 - ≈ 9%),  Síria 

(164 - ≈ 5%). Ou seja, mais de 70% do banco de dados do PARR 

está concentrado em 5 nacionalidades. 

1.396 pessoas impactadas diretamente pelo PARR por meio en-

caminhamento para entrevistas  de trabalho e projetos de capa-

citação profissional 

1.285 entrevistas realizadas 

440 contratações 

519 encaminhamentos para projetos de capacitação profissio-

nal. Entre estes, destacamos a  participação do PARR no projeto 

Empoderando Refugiadas. 

355 empresas com cadastro no PARR (Dados contabilizados a 

partir de 2017, com a  reformulação do cadastro em 2 etapas - 

formulário + assinatura do termo de compromisso. Antes  disso, 

o Programa contava com mais de 200 outras empresas que ha-

viam solicitado nossos  serviços). 

A maior parte das empresas cadastradas atua no setor de servi-

ços a outras empresas ou ao  consumidor final. Há também um 

número considerável de empresas do setor de produção fabril. 

Ano 2020 

270 novos profissionais cadastrados, dos quais 197 são de ori-

gem venezuelana 

276 entrevistas realizadas 

69 contratações 

Principais áreas de contratação: Administrativa, Atendimento, 

Operacional, Serviços Gerais e  Jovem Aprendiz. 

74 novas empresas cadastradas

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

O PARR possui, em seu cerne, três DH: o Direito ao Trabalho De-

cente, o Direito à Seguridade Social e a Proibição do Trabalho 

Escravo. Além disso, o Programa também atua indiretamente 

na promoção de outros dois DH que estão intrinsecamente atre-

lados a essa população: o Direito de Ir e Vir e o Direito a Não-

-Discriminação. Tanto a EMDOC, implementadora do Programa,  

quanto o PARR instituem como base de atuação os princípios 

para uma migração regular e  segura, seja lidando com deman-

das relativas à Mobilidade Global, no caso da EMDOC, como in-

cidindo e orientando o público de interesse do PARR – benefi-

ciários e empresas - acerca da documentação necessária para 

se ter acesso a oportunidades formais no mercado de trabalho 
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brasileiro. Quanto à não-discriminação, é imprescindível que os 

agentes do PARR possuam habilidades de empatia e escuta, com 

a finalidade de atender às demandas diárias. 

Já em relação aos ODS, podemos relacionar a busca pela Redução 

da Desigualdade (Objetivo 10), em concomitância com o ODS 8 

(Trabalho Decente e Crescimento Econômico). O Programa  atua 

para promover e garantir a igualdade de oportunidades, a redu-

ção das desigualdades no que tange outros tipos de barreiras e 

entraves internos - tais como a linguística e a burocracia  para 

se solicitar a equivalência e a revalidação dos estudos - e o pro-

tagonismo do público-alvo. 

Assim, incidimos na elaboração e na implementação de proje-

tos que envolvam a questão da empregabilidade, tais como: o 

empoderamento de mulheres em situação de refúgio, principal-

mente com o projeto Empoderando Refugiadas, iniciativa que 

conversa de forma indireta com o ODS 5 (Igualdade de Gênero) 

e a inserção de jovens e adolescentes no mercado de trabalho 

através de programas de estágio e Jovem Aprendiz.
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Descrição do Projeto 

Projeto estratégico, envolvendo todas as  áreas de negócio e áre-

as-meio do grupo, voltado à criação da plataforma de governan-

ça da inovação (Go In) que subsidia a gestão de projetos de ino-

vação na Neoenergia em todo o seu  ciclo de vida, englobando a 

concepção da ideia, o apoio à estruturação do protótipo, a cria-

ção do MVP (produto de viabilidade mínima), a implantação/

escala da solução e o monitoramento dos resultados através de 

dashboards e indicadores. Contempla também o controle de  fe-

edbacks, permitindo a comunicação direta entre o idealizador (e 

convidados a dar opiniões) e o aprovador de cada etapa na trilha 

de inovação. 

Impactos diretos do projeto indicado 

•  Geração de oportunidades de negócios e/ou expansão para 

novos mercados; 

•  Melhoria no relacionamento com públicos de interesse inter-

nos e externos à organização; Nome da empresa:  

Neoenergia      

Área de atuação:  

Energia  

Porte:  

Grande Empresa  

Nome do Projeto:  

Go In  

Categoria:  

Inovação     

https://www.neoenergia.com/pt-br
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•  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 fun-

cionários que tenham a  sustentabilidade como premissa; 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto: 

Além do engajamento dos colaboradores com o tema de inova-

ção sendo enraizado em todas as  áreas de negócio, temos até 

agora mais de 200 ideias cadastradas, em diversos estágios da  

trilha de inovação, com melhorias voltadas à experiência dos 

clientes, melhoria de processos e  com foco em sustentabilidade. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

O ambiente do GoIn proporciona o input de diversos projetos, in-

clusive os ligados à  sustentabilidade. Abaixo, citamos projetos 

que estão em fases de Prototipação e Ideação,  respectivamente: 

•  Fatura Verde: A adesão à fatura digital poderá ser revertida no 

plantio de árvores e facilitará o  acesso à conta de energia do 

cliente. Além da redução dos custos com o OPEX na entrega 

da  fatura convencional, trará mais segurança ao consumidor 

e contará com diversas vantagens: 

•  Preservar o meio ambiente e, ainda, contribuir para a susten-

tabilidade do planeta; 

•  Acessar sua  conta de qualquer lugar e em qualquer horário; 

•  Receber sua conta em até 5 dias antes do  vencimento; 

•  Evitar o acúmulo de papel em casa e o risco de perder a conta; 

•  Visualizar o histórico de consumo dos últimos 12 meses. 

A adesão à conta digital é uma das ações que reafirmam o 

compromisso da Neoenergia com os Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável (ODS). A iniciativa reforça, em especial, 

o ODS 12 – “Consumo e Produção Responsáveis” e o ODS 

15 – “Vida Terrestre”. 

•  ECOPOSTE: Projeto pioneiro no processo de reciclagem de 

materiais de concretos no setor  elétrico nacional e consiste 

na destinação adequada das Sucatas de Materiais de Concre-

to  proveniente da desativação de linhas, redes e substitui-

ção de postes danificados ou no fim da  vida útil, através de 

acordo contratual com fabricantes de postes para garantir a 

obrigatoriedade da recepção de sucatas de concreto avariado, 

com quantitativos e preço negociados, por parte  dos mesmos. 

Este Projeto permitirá uma redução dos impactos ambientais 

através da aplicação  das práticas da logística reversa e reci-

clagem na cadeia de suprimentos de materiais de  concreto, 

tornando-a ecologicamente correta, além de compatibilizar 

os interesses entre agentes  econômicos, sociais, empresariais 

e ambientais, promovendo o aumento da eficiência através  

do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados das suca-

tas de materiais de concreto nas cadeias produtivas. Reafirma 

o compromisso com a Agenda 2030, principalmente com os 

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 12 – 

Consumo e Produção Sustentáveis.
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Descrição do Projeto 

A Força-Tarefa de Divulgações Financeiras Relacionadas ao Cli-

ma (TCFD), recomenda que boa prática de governança climática 

e elaboração de preço interno de carbono, para apoiar a des-

carbonização de gases de efeito estufa corporativos. Segundo o 

Banco Mundial, apenas metade das 500 maiores empresas do 

mundo tem preço interno de carbono ou pretende adotá-lo nos 

próximos 2 anos. A Neoenergia saiu na  frente e calculou o seu. 

Fez de forma pioneira, com parceria estratégica com Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, para 

que capacidades fossem internalizadas junto aos colaborado-

res, dando autonomia e sustentabilidade a processos futuros de 

atualização. A adoção de ferramental do preço interno apoia o 

compromisso da Neoenergia em reduzir suas emissões para 50g 

de CO2 por KWh em 2030, rumo à neutralidade climática em 

2050. Com o projeto sabemos hoje quais ações são mais cus-

to-efetivas para este fim e as áreas de negócios estão aptas a 

mapear novos caminhos para reduzir as emissões de operação. 

O  preço interno também ajuda na tomada de decisão dos inves-

timentos a favor de projetos com  menores emissões. É a imple-

mentação do compromisso na prática. 

Impactos diretos do projeto indicado 

•  Mitigação de riscos e de impactos ambientais e sociais negativos 

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

A Neoenergia é uma companhia presente em todos os elos da 

cadeia e que possui 86,8% da sua capacidade de geração reno-

vável. O bom resultado representa desafio maior para sensibili-

zar o corpo técnico de que a companhia pode fazer ainda mais 

para descarbonizar o seu portfólio. O combate às  mudanças cli-

máticas deve priorizar o uso de métricas, metodologias e com-

promissos baseados  na ciência. Para descarbonizar é importan-

te conhecer como fazer e quanto custa, em busca de  medidas 

mais eficientes. O projeto contou com um ciclo de capacitações 

e sensibilizações para que: i) os colaboradores se apropriassem 

do compromisso corporativo de redução das emissões  rumo à 

neutralidade climática; ii) grupo selecionado de colaboradores 

de áreas de negócios e corporativas aprendessem metodologia 

de Custo de Abatimento Marginal, que apoia a  identificação de 

medidas com maior potencial de abatimento de tonelada de car-

bono ao menor custo. Geralmente as empresas contratam con-

sultorias para realizar trabalho de elaboração do preço interno 

de carbono, mas a Neoenergia priorizou capacitar os colaborado-

res para estarem aptos a fazer. É uma forma de co-responsabili-

zá-los pelo compromisso da Neoenergia com o ODS 11 e dotá-los 

de ferramentas para que possam buscar reduzir as emissões dos 

Nome da empresa:  

Neoenergia      

Área de atuação:  

Energia  

Porte:  

Grande Empresa  

Nome do Projeto:  

Precificação Interna de Carbono (PIC)  

Categoria:  

Socioambiental      

https://www.neoenergia.com/pt-br
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processos corporativos. Resultado do projeto foi elaboração de 

Curva de Custo Marginal de Abatimento,  com a identificação de 

iniciativas que contribuem para a redução das emissões: eletrifi-

cação da  frota, caminhão elétrico, uso de baterias para ampliar 

a geração solar na ilha de Noronha, redes  inteligentes, blinda-

gem da rede para redução de perdas não-técnicas de energia, 

eficiência energética. Foi a primeira vez que os colaboradores, 

segregados em suas áreas, puderam  enxergar as iniciativas de 

forma integrada. Os colaboradores seguem como agentes mul-

tiplicadores de olhar estratégico na busca de processos menos 

emissores na companhia. O preço interno de carbono é interna-

lizado no dia-a-dia das decisões de negócios, será revisitado pe-

riodicamente pelos colaboradores capacitados, buscando apon-

tar novas medidas que reduzam as emissões da Neoenergia.

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e  processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU  

•  Parceria realizada com o Centro de Estudos em Sustentabili-

dade da Fundação Getúlio Vargas (GVCes) para apropriação 

de metodologia de preço interno de carbono na Neoenergia. O 

objetivo é a Neoenergia ter autossuficiência no tema, de for-

ma que possa internalizá-lo em seus processos decisórios de 

forma autônoma, permanente e sistemática; 

•  Webinar de lançamento do projeto para todos os colaboradores 

da Neoenergia, sensibilizando-os para o compromisso de redu-

ção de emissões da empresa. O webinar tratou de temas como  

emergência climática, Base Científica das Mudanças Climáticas, 

rotas de descarbonização e compromisso do setor privado na 

luta contra as mudanças climáticas. Participaram 450 colabo-

radores. O conteúdo foi também disponibilizado em plataforma 

de treinamento online acessível para todos os colaboradores; 

•  Sensibilização do projeto junto a áreas estratégicas da compa-

nhia (Planejamento & Controle, Pesquisa & Desenvolvimento, 

Eficiência Energética, Serviços Gerais, Redes, Planejamento de  

Redes, Termopernambuco, Regulação, Inovação e Sustentabi-

lidade). Foram realizadas mobilizações com os Líderes-Supe-

rintendentes das áreas correlatas, que indicaram  colabora-

dores para serem capacitados e trabalharem no projeto ao 

longo de 10 meses; 

•  2 workshops de treinamento em metodologia de preço inter-

no de carbono (35 colaboradores); 

•  Reuniões sistemáticas, de forma individual, com cada área 

de negócio e corporativa envolvida  no projeto para levantar 

informações de ações e custos de iniciativas, sob sua respon-

sabilidade, que contribuam para a redução das emissões de 

GEE da Neoenergia até 2030. De forma cooperativa, os cola-

boradores, sob supervisão da Superintendência de Inovação 

e Sustentabilidade e GVCes, coordenadores do projeto, pes-

quisaram e estudaram os potenciais de abatimento de cada 

iniciativa. Os colaboradores foram instigados também a bus-

car inovações para a descarbonização corporativa, mapeando 

novas alternativas (35 colaboradores, em  sessões específicas, 

agrupados por área); 

•  Reunião de apresentação dos resultados do projeto, com Curva 

de Custo de Abatimento Marginal e preço interno de carbono 

resultantes de todas as iniciativas de redução de emissões iden-

tificadas com apoio das áreas (35 colaboradores e seus líderes); 

•  Apresentação dos resultados do projeto PIC em reunião de 

Diretoria da Neoenergia; 

•  Internalização do preço interno de carbono em decisões de 

investimento da Neoenergia;

 •  Atualização anual do preço interno de carbono da Neoener-

gia, não só para capturar inovações em curso na empresa que 

levem à redução das emissões, mas para a ferramenta do pre-

ço interno ser mobilizadora e provocadora da busca de solu-

ções para opções tecnológicas menos  intensivas em carbono; 

•  Construção de processo interno gerencial que integra impor-

tantes áreas de negócios e corporativas da Neoenergia em tor-

no de entregas objetivas de redução de emissões de GEE que  

honre o compromisso da Neoenergia com o ODS 11 e meta 

publicada em sua Política de Ação Climática (50g de CO2 por 

KWh em 2030 e neutra em carbono em 2050). 

•  A Neoenergia, por meio da Câmara Técnica de Energia e Mu-

dança do Clima do Conselho Empresarial Brasileiro para o De-

senvolvimento Sustentável (CEBDS) organizou roda de  con-

versa com apoio da Braskem, Schneider, Votorantim e Natura, 

sobre experiências de precificação interna de carbono, sensi-

bilizando mais empresas a se apropriarem desta ferramen-

ta. É uma forma de compartilhar lições aprendidas, inspirar 

maior engajamento do setor  empresarial brasileiro com am-

bição climática para redução das emissões e a apoiar a rota 

de  descarbonização da economia brasileira.
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Descrição do Projeto 

Com o objetivo de perseguir uma  estratégia voltada para a inte-

gração socioambiental e corporativa nas operações da MAPFRE,  

a Diretoria de Sustentabilidade, em parceria com a Diretoria 

de Provedores, desenvolveu um projeto de integração de temas 

Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) para os fornecedores 

de seguros de automóvel. 

Além de endereçar temas do Plano de Sustentabilidade 19-21 e 

a responsabilidade da MAPFRE sobre toda sua cadeia de servi-

ços, como gestão de resíduos e Economia Circular, aprimorando 

a gestão de riscos e o processo de homologação, o projeto tam-

bém possibilitou conhecer as boas práticas e os riscos socioam-

bientais das atividades de seus provedores, como o risco físico 

das instalações das oficinas e o risco de não conformidade legal 

Nome da empresa:  

MAPFRE       

Área de atuação:  

Seguros   

Porte:  

Grande Empresa  

Nome do Projeto:  

Integração ASG no seguro de automóvel   

Categoria:  

Socioambiental      

https://www.mapfre.com.br/
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das operações. O projeto envolveu: Pesquisa de práticas socio-

ambientais com as Oficinas Embaixadoras da marca, entendi-

das como fornecedores críticos; Engajamento e assessoramento 

remoto com as Oficinas sobre o tema; Live com mais de 1.000 

inspetores, oficinas, guinchos e outros fornecedores da cadeia 

de automóvel sobre integração ASG; e homologação de fornece-

dores com a inclusão de critérios ASG.

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 inter-

nos e externos à organização; 

•  Mapeamento e qualificação de fornecedores com foco na qua-

lidade e sustentabilidade; 

•  Campanhas educativas para funcionários, comunidade, 

consumidores.

Principais resultados quantitativos e qualitativos do projeto

A primeira fase do projeto envolveu uma pesquisa e engajamento 

mais próximo com 24 das 26 Oficinas Embaixadoras, aquelas que 

têm relacionamento preferencial com a MAPFRE, e incluiu  pes-

quisa e assessoramento. Na segunda etapa, mais de 1.000 oficinas, 

inspetores, guinchos e outros fornecedores da cadeia participa-

ram de uma live formativa sobre sustentabilidade. Por fim, mais 

de 800 fornecedores foram homologados em um sistema próprio 

de avaliação de  práticas ASG. Com o bom resultado do projeto, 

espera-se evolução no Net Promoter Score (NPS) desse público. 

Descrição das ações voltadas para implementação e/ou ade-

quação de valores e processos relacionando-as a um ou mais 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU  

Apesar de ter conexões com vários dos ODS, o projeto se rela-

ciona principalmente com os Objetivos 6 - Água potável e sa-

neamento; 7 - Energia limpa e acessível; 8 - Trabalho decente 

e crescimento econômico. 

No tema da água, o projeto foi importante ao avaliar e orien-

tar oficinas automotivas sobre a importância do cuidado com 

efluentes que possam estar contaminados. Em relação à Energia 

Limpa, o projeto conheceu e disseminou boas práticas de gestão 

energética, como por exemplo o uso de energia solar e telhas 

translúcidas em oficinas. E sobre Trabalho Decente, o processo  

de homologação de fornecedores passou a incluir critérios adi-

cionais de avaliação da qualidade do emprego gerado por seus 

provedores, agregando questões mais diligentes sobre seguran-

ça e formação de seus empregados. 
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Sócios Protetores


