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1 APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta as diretrizes da Agenda de Estratégias e Práticas em 

Sustentabilidade CONFIANÇA AMBIENTAL | AGENDA ESG 2030, tendo como pilares os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ESG, humanização e inovação.  

A sigla ESG advém do termo em inglês Environmental, Social and Governance – ou, 

em português, ASG, referindo-se a Ambiental, Social e Governança. Quando uma empresa 

concorda com a implantação de critérios de ESG, significa que ela insere ações, posturas e 

a cultura de sustentabilidade, mas, também, existe uma preocupação com uma gestão mais 

horizontal e humanizada e uma conduta mais ética e transparente em relação aos acionistas 

e à sociedade.  

As ações de ESG podem ser aplicadas em diversas áreas da companhia, como por 

exemplo: preocupação com o uso de recursos naturais, redução das emissões de gases de 

efeito estufa, gestão de resíduos e efluentes; relações de trabalho mais humanizadas, 

inclusão e diversidade entre os colaboradores, políticas de proteção de dados de clientes; 

política de diversidade na composição do conselho de administração, estrutura dos comitês 

de auditoria e fiscal, ética e transparência em relatórios e comunicação com a sociedade, 

etc. 

Quando uma empresa adota os critérios de ESG, ela conquista visibilidade no mercado 

e junto aos investidores, que podem fazer uma avaliação mais completa da companhia, 

desde seu processo produtivo, até sua conduta e relacionamento com os consumidores, 

comunidade, etc. As empresas que implantam ações de ESG trabalham de forma mais ampla 

e abrangente, quando se trata dos pilares da sustentabilidade (ambiental, social e econômico 

+ governança) e podem ter uma performance financeira mais satisfatória que as 

concorrentes, que não possuem estas mesmas práticas. Uma empresa que investe em ESG 

é uma marca consciente e será vista como uma melhor opção, entre aquelas que não 

possuem práticas de sustentabilidade em seus processos.  

A escolha por ser uma empresa sustentável e consciente é voluntária e deve ser parte 

da estratégia do negócio e da visão empreendedora do gestor. Contudo, ainda que não seja 

obrigatório, as empresas estão cada vez mais, divulgando informações relevantes sobre 

políticas que mostram os aspectos ESG, seja por acreditarem na sustentabilidade com uma 

estratégia organizacional eficiente para ampliar mercado e perpetuar a marca da empresa, 
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seja para atrair mais investimentos e aumentar fluxo de caixa ou ampliar capacidade de 

produção. 

Por este motivo, existem empresas que utilizam os pilares da ESG apenas para fazer 

campanhas de marketing de forma pontual, no que se denomina de Greenwashing. Trata-se 

de propaganda ou campanha que veicula a empresa como sustentável, mas na verdade este 

discurso esvaziado não pactua com práticas sustentáveis que deveriam ser aplicadas pela 

companhia. 

Investir em ESG não se trata de uma tendência passageira. A adoção de práticas em 

ESG é uma nova realidade, sobretudo no mundo pós-pandemia, seja por demanda do 

mercado, com consumidores mais exigentes e vigilantes, seja pela necessidade de 

adequação aos critérios dos investidores financeiros. Por isso, as empresas precisam ser 

conscientes, pensando na sociedade de forma ampliada, e não apenas em seus acionistas.  

Diante do exposto, este Relatório Técnico apresenta, de forma prática e objetiva, as 

principais ações que devem ser adotadas para implantação da Agenda de Estratégias em 

Sustentabilidade e Práticas em Sustentabilidade | AGENDA ESG 2030 - da Empresa 

CONFIANÇA AMBIENTAL. Incialmente, são apresentados os pilares conceituais, no intuito 

de nortear a formação da cultura organizacional em prol da sustentabilidade, bem como 

direcionar todas as ações da empresa, de forma estratégica, à implantação de práticas que 

visam a preservação da biodiversidade, a redução das emissões ambientais, a humanização 

dos processos e a implantação da mentalidade da inovação. 

No diagnóstico da Empresa são apresentadas as ações já realizadas, assim como as 

expectativas e demandas futuras, para que as atividades estejam direcionadas ao propósito 

de existir da companhia. Destaca-se que este é um ponto fundamental no processo de 

implantação da Agenda de Estratégias em Sustentabilidade e Práticas em Sustentabilidade, 

uma vez que as empresas que encontram e comunicam seu propósito, elas entendem que 

os temas de sustentabilidade (ambiental, social, econômica), associado à governança e à 

inovação, são mais que uma posição estratégia: torna-se uma filosofia para criar produtos 

e serviços de forma peculiar, diferenciando sua a marca das demais, movido por uma “causa 

maior” e moldado por sentimento nobre, uma entrega de valor à sociedade e ao planeta. 

Para colocar em prática o propósito da Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL - “fazer 

o que é correto, com fidelidade ao meio ambiente, pensando no impacto do amanhã e 

construindo uma sociedade com cidadania, confiança, ética e qualidade no que faz” -foi 
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elaborado um plano de ação em para implantação de estratégias e práticas em 

sustentabilidade, os quais foram desdobrados em programas de ESG, tendo as dimensões 

Ambiental – Social – Governança as seguintes prioridades de ação: eficiência energética e 

de uso de água, gestão de resíduos, consciência e educação ambiental, mudanças climáticas, 

preservação da biodiversidade; inclusão, diversidade e igualdade de gênero; segurança, 

saúde e bem-estar dos colaboradores, relações de trabalho colaborativas e crescimento 

econômico, gestão humanizada, proteção da comunidade local e responsabilidade social; 

solidez dos controles e processos, transparência e responsabilidade, prevenção à corrupção, 

ética e relações intergovernamentais,  reputação da empresa – empresa com propósito, 

fortalecimento da governança corporativa, existência de um canal de denúncias e criação de 

parcerias. 

A elaboração dos programas e projetos desta Agenda de Estratégias e Práticas em 

Sustentabilidade apresentam como base as diretrizes disponibilizadas pela Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a qual disponibiliza 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas que visam a sua implantação. Adequando 

à realizada da Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL, esses objetivos estratégicos foram 

formatados em metas específicas, que se tornarão ações a serem implantadas nos processos 

das companhia. 

Ao final deste relatório, são apresentadas as diretrizes de estratégia corporativa, 

seguindo as tendências de mercado, para que a Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL possa 

alcançar um direcionamento de mercado que seja atrativo aos investidores externos e que 

crie a fidelização de seus stakeholders. Com isso, além das ações sustentáveis que vem 

desenvolvendo, a companhia poderá potencializar suas ações em sustentabilidade, 

humanização e inovação, gerando resultados financeiros e impactos positivos na sociedade 

e no planeta. 
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2 SOBRE A EMPRESA 

2.1 Histórico 

A CONFIANÇA AMBIENTAL é uma empresa especializada na gestão, coleta, 

transportes, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de saúde, que foi fundada em 

2011, prestando serviços de resíduos sólidos, resíduos sólidos de saúde em PGRS e PGRSS 

em Prefeituras, estabelecimentos Comerciais, Industriais, Condomínio, Flats, Hotéis etc. 

Localizada em Brasília, na Av. Central Bloco 945, nº 01, Núcleo Bandeirante, DF – 

Cep:71.710-015, a empresa tem como missão a melhoria continua nos processos de gestão, 

coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de saúde, manipulando-

os de forma segura, e oferecendo soluções, recursos tecnológicos e logísticos para melhor 

desempenho no processo. 

É objetivo da Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL analisar as necessidades do 

cliente, estudar as melhores alternativas e propor as soluções adequadas, desenvolvendo 

um plano de ação apropriado dentro do menor prazo e com o menor custo possível , com 

vistas ao atendimento das necessidades dos clientes. Pautada nos valores de confiança, 

qualidade, agilidade, valorização e respeito nas ações e relacionamentos, a empresa busca 

ampliar o mercado de atuação, apoiada por um corpo técnico experiente e capaz de oferecer 

soluções de acordo com a demanda necessária para cada cliente. 

2.2 Organograma da empresa 

 

Figura 1 - Organograma Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL 

Fonte: Relatório do Manual de Sistema Ambiental da Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL - 2021 
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2.3 Objetivos da Empresa 

Localizada em Brasília, na Av. Central Bloco 945, nº 01, Núcleo Bandeirante, DF – 

Cep:71.710-015, a Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL em suas coleta, armazenamento 

temporário e transporte de resíduos de serviços de saúde para o local de destinação final, 

sabendo da importância do homem e do meio ambiente em seu negócio e acreditando nos 

princípios para o meio ambiente, se compromete a: 

 Assegurar a melhoria contínua do desempenho de seu sistema de gestão ambiental; 

 Manter um canal de atendimento responsável e aberto com todos os seus clientes e partes 

interessadas; 

 Interagir com a promoção da ética, da cidadania, da transparência e do desenvolvimento 

sustentável de suas relações; 

 Atender todas as leis aplicáveis, instrumentos internacionais e outros requisitos subscritos 

ao seu negócio; 

 Aplicar práticas que visem à prevenção da poluição nos seus processos e serviços; 

 Utilizar os recursos naturais de forma ambientalmente correta, realizando mitigações 

quando necessário e adaptando-se a mudanças.    

2.4 Geração de Valor da Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL 

 Missão:  Gerenciar, coletar, transportar, tratar e dispor de forma ambientalmente 

correta os resíduos sólidos de saúde, oferecendo soluções confiáveis e de qualidade 

aos nossos clientes, respeitando nossos colaboradores e buscando agregar valor à 

sociedade e ao planeta. 

 Visão: Ser uma empresa reconhecida pela ética e pela excelência na gestão, coleta, 

transportes, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de saúde, 

comprometida com a sustentabilidade e respeito nas relações com todos as partes 

interessadas. 

 Valores e Crenças: A boa gestão e a qualidade de nossos serviços e processos são 

pautadas pela aplicação cotidiana dos seguintes valores:  

o Centrada no Cliente: Estamos capacitados para oferecer soluções confiáveis e de 

qualidade, que agregue valor para os nossos clientes. 
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o Envolvimento dos funcionários: Acreditamos que as pessoas fazem as coisas 

acontecerem. Estamos comprometidos com o desenvolvimento de nossos 

funcionários e tratá-los de forma justa, equitativa e com respeito. 

o Integridade: Valorizamos a integridade, bem como as pessoas e instituições que 

fazem a coisa certa. 

o Inovação: Reconhecemos que a inovação é a chave para encontrar a melhor 

solução para as necessidades dos nossos clientes, que estão em constante 

mudança.  

o Comunidade: Fortalecemos o bem-estar das comunidades que se relacionam com 

a nossa atividade, através de contribuições sociais e ambientais. 

o Sustentabilidade: Nos esforçamos para contribuir com a preservação do meio-

ambiente em tudo que fazemos. 

 Valores: Lealdade, Profissionalismo, Comprometimento, Transparência, Integridade, 

Respeito, Segurança, Cidadania, Ética; 

 Definição do Propósito da Organização: 

A Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL segue o propósito de fazer o que é correto, 

com fidelidade ao meio ambiente, pensando no impacto do amanhã e construindo uma 

sociedade com cidadania, confiança, ética e qualidade no que faz. 
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3 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA 

3.1 Levantamento dos Aspectos e dos Impactos  

De acordo com a Matriz de Aspectos e Impactos ambientais da Empresa CONFIANÇA 

AMBIENTAL (2021), definida a partir do Sistema de Gestão Ambiental, foram levantados os 

seguintes inconformidades: 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Consumo de Água, Energia e Consumo de Produtos Químicos Esgotamento de Recurso Natural 

Geração de Efluentes Contaminação da Água e Solo 

Geração de Embalagem de Produto Químico Contaminação da Água e Solo 

Risco de Incêndio Contaminação do Ar, Solo e Água 

Geração de Rejeito Contaminação da Água e Solo 

Geração de Resíduos Recicláveis Contaminação da Água, Solo 

Consumo de Gás Refrigerante Esgotamento de Recurso Natural 

Vazamento de Gás Refrigerante Contaminação do Ar 

Vazamento de Óleo Contaminação da Água, solo 

Consumo de Produtos Químicos Esgotamento de Recurso Natural 

Vazamento / Derramamento de Produto Químico Contaminação da Água e Solo 

Emissão de Fumaça Preta Contaminação do Ar 

Consumo de Combustível Esgotamento de Recurso Natural 

Consumo de Papel Esgotamento de Recurso Natural 

Emissão de CO Contaminação do Ar 

Emissão de Fumaça Preta Contaminação do Ar 

Risco de Acidente de Trânsito Contaminação da Água e Solo 

Geração de Resíduo de EPI Contaminação da Água e Solo 

Geração de Resíduo de Baterias Contaminação da Água e Solo 

Vazamento / Derramamento de Produto Químico Contaminação da Água e Solo 

Geração de Resíduos Contaminados Contaminação da Água e Solo 

Consumo de Papel Esgotamento de Recurso Natural 

Consumo de Toner Esgotamento de Recurso Natural 

Consumo de Energia Esgotamento de Recurso Natural 
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3.2 Nível de Maturidade da Empresa em ESG  

Atualmente, a Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL realiza algumas ações 

socioambientais, de forma isolada e desarticulada, as quais serão readequadas e 

enquadradas na Matriz de Materialidade de Práticas de Sustentabilidade - ESG. Ainda, a 

empresa tem como política interna a conduta ética e transparente diante dos clientes, 

colaboradores, fornecedores e sociedade, e busca eliminar quaisquer ações que sejam 

nocivas à sociedade e ao meio ambiente. 

3.3 Definição das Prioridades da Agenda de Estratégia em Sustentabilidade 

Com base no levantamento de demandas junto à alta diretoria e pesquisa nos documentos 

e relatórios produzidos pela Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL, selecionaram-se as seguintes 

prioridades que devem compor a Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade 

CONFIANÇA AMBIENTAL | AGENDA ESG 2030: 

3.3.1 Dimensão Ambiental 

 Eficiência energética - energia limpa e renovável e redução do consumo de energia;  

 Eficiência e otimização do uso da água; 

 Gestão de resíduos, consciência e educação ambiental; 

 Mudanças climáticas e neutralização do carbono; 

 Preservação da biodiversidade e ecossistemas terrestres e prevenção ao desmatamento. 

3.3.2 Dimensão Social 

 Inclusão, diversidade e Igualdade de Gênero; 

 Segurança, Saúde e Bem-estar, desenvolvimento intelectual dos colaboradores; 

 Engajamento dos funcionários e Relações de trabalho Colaborativas; 

 Trabalho e Crescimento Econômico; 

 Gestão Humanizada e Liderança Consciente; 

 Proteção da Comunidade local e Responsabilidade Social. 

3.3.3 Dimensão de Governança 

 Solidez dos controles e processos, Transparência e Responsabilidade; 
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 Prevenção à Corrupção, Ética e Relações Intergovernamentais; 

 Privacidade e Proteção de Dados e Práticas contábeis; 

 Reputação da Empresa – Empresa com Propósito; 

 Fortalecimento, Criação de Marca com Impacto Credibilidade - (Multi)Stakeholders; 

 Estruturação e/ou fortalecimento da governança corporativa; 

 Existência de um canal de denúncias; 

 Criação de Parcerias. 

3.4 Definição dos Objetivos e Metas Estratégicas da Agenda de Sustentabilidade 

Com base na definição dos Objetivos Estratégicos da Agenda de Estratégias e Práticas 

em Sustentabilidade CONFIANÇA AMBIENTAL | AGENDA ESG 2030, partiu-se para a 

definição das metas estratégicas e sua mensuração, com o objetivo iniciar o processo 

de materialização das ações necessárias à sua implantação. Os resultados obtidos nesta 

parte deste estudo técnico são apresentados a seguir: 

3.4.1.1 Dimensão Ambiental 

Nº Objetivo Estratégico Meta Estratégica Mensuração da Meta 

1 Elevar o nível de 

consciência ambiental 
entre os colaboradores 

da empresa através da 
realização de 

campanhas internas 

para otimização e 
redução do uso da 

energia; 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano 

relacionados à otimização e redução de 
energias, garantindo a participação 

mínima de 85% dos colaboradores; 
 

  Número de eventos no ano - Unidade de 

medida (UM) = unidade; frequência de 
medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do 
evento / total de colaboradores da 

empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Análise de proficiência dos 

colaboradores sobre o tema, garantindo 
que 85% dos colaboradores atinjam 

pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Total de colaboradores com nota entre 7 

e 10 no ensaio de proficiência / total de 
colaboradores da empresa X 100 (UM = %; 

FM = semestral); 

 Redução de 3% consumo na conta de 

luz da empresa, quando comparada à 
média histórica do ano 2021 e 2022; 

 Valor gasto em energia elétrica no mês 

do ano vigente / valor gasto em energia 
elétrica no mês do ano base * 100 (UM = 

%; FM = Mensal); 

2 Melhorar a eficiência 

energética da empresa, 
através da substituição 

de lâmpadas comuns 

por lâmpadas LED; 

 Substituição de 100% das lâmpadas 

comuns por lâmpadas LED até 2022; 

 Total de lâmpadas LED instaladas / total 

de lâmpadas da empresa X 100 (UM = %; 
FM = trimestral); 

3 Melhorar o conforto 
ambiental, no intuito de 

deixar os espaços mais 
claros e arejados e 

reduzir o consumo de ar 

condicionado e luz 
elétrica; 

 

 Pinturas de 90% das paredes e portas 
escuras, por cores claras, até 2023; 

 
 

 Total de paredes e portas pitadas / total 
de paredes e portas previamente 

identificadas como escuras na empresa X 
100 (UM = %; FM = trimestral); 

 Instalação de 25% das paredes verdes 
até 2023; 

 Total de paredes verdes instaladas / total 
de paredes propostas no diagnóstico X 100 

(UM = %; FM = trimestral) 

 Desenvolver estudo para avaliação e 

adaptação de Layout dos ambientes 
internos para otimização da iluminação 

natural até 2023; 

 Estudo técnico e adequações propostas 

realizadas (UM = unidade; FM = anual); 
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4 Implantar painéis 
solares no telhado da 

sede, para produção de 

energia e redução da 
conta de luz; 

 Elaboração de Estudo técnico para 
instalação de painéis solares até 2024; 

 Estudo técnico (UM = unidade; FM = 
anual); 

 Instalação de 100% painéis solares 

previsto em estudo, até 2024; 

 Total de painéis solares instalados (UM = 

unidade; FM = anual); 

5 Elevar o nível de 

consciência ambiental 

entre os colaboradores 
da empresa através da 

realização de 
campanhas internas 

para otimização e 

redução do uso da 
água; 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano 

relacionados a otimização e redução de 

uso da água, garantindo a participação 
mínima de 85% dos colaboradores; 

 

  Número de eventos no ano - Unidade de 

medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 
 Colaboradores que participaram do 

evento / total de colaboradores da 
empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Análise de proficiência dos 
colaboradores sobre o tema, garantindo 

que 85% dos colaboradores atinjam 
pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Total de colaboradores com nota entre 7 
e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; 
FM = semestral); 

6 Reduzir o uso da água 

nas dependências da 

empresa; 
 

 Redução de 5% consumo na conta de 

água na empresa, quando comparada à 

média histórica do ano 2021 e 2022; 

 Valor gasto em agua no mês do ano 

vigente / valor gasto em agua no mês do 

ano base * 100 (UM = %; FM = Mensal); 

7 Melhorar os processos 

operacionais para 

reduzir o consumo da 
água na empresa; 

 Realizar a Diluição, conforme 

recomendação do fabricante, otimizando 

seu uso em 65% até 2023; 
 FISPQ - em 65% até 2023; 

 Treinamento e Conscientização, 
atingindo a meta de 65% até 2023; 

  

8 
 

Implantar sistemas de 
reuso da água e coleta 

de água da chuva, para 
otimização no uso do 

recurso natural; 

 Até 2024, elaboração de estudo 
técnico para implantação de sistema de 

reuso da água na empresa; 

 Estudo técnico (UM = unidade; FM = 
anual); 

 Até 2024, instalar 85% sistema de 

reuso de água, conforme previsto em 
estudo; 

 Total de torneiras automáticas instalados 

(UM = unidade; FM = anual); 

9 

 

 

Instalar torneiras de 

desligamento 

automático na 
empresa;  

 Até 2023, elaborar protocolo para 

substituição de torneiras comuns para 

torneiras com desligamento automático; 

 Total de torneiras automáticas instalados 

(UM = unidade; FM = anual); 

 Até 2022, instalar de 80% torneiras 
com desligamento automático, conforme 

previsto em estudo; 

  

 Realização de 02 avaliações 

periódicas/ano nas instalações para 
corrigir eventuais vazamentos; 

 Número de avaliações periódicas no ano 

- Unidade de medida (UM) = unidade; 
frequência de medição (FM) = mensal; 

10 

 

 

Instalar descargas 

automáticas; 

 Até 2023, elaborar protocolo para 

implantação de descarga automática na 

empresa; 

 Protocolo para instalação (UM = 

unidade; FM = anual); 

 Realizar 02 avaliações periódicas/ano 
nas instalações para corrigir eventuais 

vazamentos no sistema; 

 Número de avaliações periódicas no ano 
- Unidade de medida (UM) = unidade; 

frequência de medição (FM) = mensal; 

11 Implantar de Sistema 

de Gestão Ambiental – 
ISO 14.000; 

 Até 2021, elaborar de Estudo técnico 

para implantação de SGA na Empresa; 

 Estudo técnico e adequações propostas 

realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

12 Elevar o nível de 

consciência ambiental 

entre os colaboradores 
da empresa através da 

realização de 
campanhas internas 

redução, reutilização e 

reciclagem dos resíduos 
sólidos; 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano 

relacionados a otimização e redução de 

resíduos sólidos garantindo a 
participação mínima de 85% dos 

colaboradores; 
 

  Número de eventos no ano - Unidade de 

medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 
 Colaboradores que participaram do 

evento / total de colaboradores da 
empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Análise de proficiência dos 

colaboradores sobre o tema, garantindo 

que 85% dos colaboradores atinjam 
pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Total de colaboradores com nota entre 7 

e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; 
FM = semestral); 

 Criação de indicador de redução na 

geração de resíduos na empresa, para 

 Quantidade de resíduos reciclados no 

mês do ano vigente / quantidade de 
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acompanhamento da média histórica do 
ano 2021 e 2022; 

resíduos no mês do ano base * 100 (UM = 
%; FM = Mensal); 

13 Fomentar o 

gerenciamento de 

Resíduos Sólidos na 
empresa -  geração, 

transporte e destinação 

dos resíduos, 
promovendo a 

rastreabilidade da 
cadeia de fornecedores 

e viabilizando ações de 

Economia Circular; 

 Até 2021, elaborar PGRSS da 

Empresa; 

 PGRSS elaborado e implantado e com 

100% das metas atendidas em até 2022; 

 Até 2022, elaborar de protocolos para 

otimizar os processos para reduzir o uso 
dos resíduos sólidos; 

 Estudo técnico e adequações propostas 

realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

 Até 2023 reutilizar e reciclar 65% dos 
resíduos gerados na empresa para 

reduzir uso de papel, tintas e toners, 
plásticos e demais insumos usados na 

empresa; 

Quantidade de resíduos reciclados no mês 
do ano vigente / quantidade de resíduos no 

mês do ano base * 100 (UM = %; FM = 
Mensal); 

 Até 2023, instalar uma horta orgânica 

para reaproveitamento de dos resíduos 
orgânicos da empresa, através da 

compostagem; 

 Estudo técnico / Protocolo e adequações 

propostas realizadas (UM = unidade; FM = 
anual); 

14 

 

Elevar o nível de 

consciência ambiental 
entre os colaboradores 

da empresa através da 

realização de 
campanhas internas 

sobre economia de 
baixo carbono e 

redução dos gases do 

efeito estufa (GEE); 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano 

relacionados a otimização e redução de 
uso da água, garantindo a participação 

mínima de 85% dos colaboradores; 

 

  Número de eventos no ano - Unidade de 

medida (UM) = unidade; frequência de 
medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do 

evento / total de colaboradores da 
empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Análise de proficiência dos 

colaboradores sobre o tema, garantindo 
que 85% dos colaboradores atinjam 

pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Total de colaboradores com nota entre 7 

e 10 no ensaio de proficiência / total de 
colaboradores da empresa X 100 (UM = %; 

FM = semestral); 

15 Realizar a neutralização 

dos GEE na empresa; 

 Elaboração de Estudo técnico para 

implantação de neutralização das 
emissões dos GEE na empresa; 

 Estudo técnico e adequações propostas 

realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

 Até 80% até 2024, realizar as 
compensações de neutralização das 

emissões dos GEE na empresa com a 
implantação da metodologia GHG 

Protocol; 

 Total de compensações realizadas 
segundo estudo técnico (UM = unidade; FM 

= anual); 

16 Realizar ações que 

contribuam com a 
redução das emissões 

dos GEE; 

 Avaliação de Opacidade até 202x;   

 Manutenção Preventiva em xx% até 

202x 
 Renovação da Frota em xx% até 202x 

 Manutenção Corretiva: xx /ano; 

 Manutenção Preventiva: xx /ano; 

  

 Até 2022, otimizar em 50% as viagens 
a trabalho dos executivos para a redução 

das emissões; 

 Total de reuniões realizadas / total de 
reuniões online X 100 (UM = %; FM = 

trimestral) 

 Até 20xx, Elaborar de Estudo técnico 
para o sistema de armazenamento dos 

resíduos da empresa; 

 Estudo técnico e adequações propostas 
realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

 Até 202x, estabelecer sistema de 
armazenamento dos resíduos para 

otimização das viagens e redução dos 

GEE; 

  

17 Controle e 
monitoramento dos 

elementos 

socioambientais dos 
aterros sanitários da 

empresa 

 Elaboração de estudos especializados 
para controle e monitoramento dos da 

avi-fauna quando da implantação de 

aterros sanitários da empresa; 

 Estudo técnico e adequações propostas 
realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

 Elaboração estudos especializados 
para evitar desmatamento de áreas com 

cobertura vegetal quando da 

implantação de aterros sanitários da 
empresa; 

 Estudo técnico e adequações propostas 
realizadas (UM = unidade; FM = anual); 
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 Evitar a contaminação do solo e da 
água decorrentes dos processos 

operacionais da empresa; 

 Evitar Vazamento / Derramamento de 
Produto Químico: * FISPQ - 45% até 202x 

 Organização - 50% até 2023 

 Treinamento e Conscientização - 75% 
até 2023 

 Manutenção Corretiva - 25% até 2024 
 Manutenção Preventiva - 25% até 2025 

 
 

3.4.1.2 Dimensão Social 

Nº Objetivo Estratégico Meta Estratégica Mensuração da Meta 

18 Elevar o nível de 

consciência social 

entre os colaboradores 
da empresa através da 

realização de 

campanhas internas 
sobre gênero, 

diversidade, inclusão, 
pessoas com 50+, 

cidadania, direitos 

humanos, 
empreendedorismo. 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano 

relacionados aos temas de gênero, 

inclusão, cidadania, direitos humanos, 
empreendedorismo, garantindo a 

participação mínima de 50% dos 

colaboradores; 
 

  Número de eventos no ano - Unidade de 

medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 
 Colaboradores que participaram do 

evento / total de colaboradores da empresa 

X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Análise de proficiência dos 

colaboradores sobre o tema, garantindo 
que 50% dos colaboradores atinjam 

pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Total de colaboradores com nota entre 7 

e 10 no ensaio de proficiência / total de 
colaboradores da empresa X 100 (UM = %; 

FM = semestral); 

19 Tratar com dignidade 

raças e etnias, 

mulheres, jovens e 
meninas, público 

LGBTqi+, pessoas com 
limitação de 

locomoção e com 

deficiência, 
promovendo a 

equidade de gênero, a 
diversidade e a 

inclusão; 

 Criação de Planos de Cargos para 

oportunizar o este público, atingindo a 

meta de 10% de pessoas contratadas até 
2023; 

 Número de colaboradores público alvo / 

número de colaboradores na empresa* 

100 (UM = %; FM = Mensal); 

 Criar na empresa um canal de apoio, 

empoderamento, inclusão, diversidade e 
denúncia contra violência, racismo e 

homofobia, atingindo a meta de 50% até 

2022; 

 Número de canal instalado/ano; (UM = 

unidade; FM = anual); 
 Denúncias verificadas no canal / total de 

ocorrências registradas na empresa X 100 

(UM = %; FM = mensal); 

20 Criar acessibilidade e 

espaços para que a 
empresa possa receber 

e adaptar-se à 

diversidade; 

 Até 2024, elaborar Estudo técnico para 

implantação acessibilidade no espaço físico 
da empresa; 

 Estudo técnico e adequações propostas 

realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

 Até 2024, adequar 50% do espaço físico 

da empresa para recebimento de pessoas 

com limitação de locomoção; 

 Total de espaços físicos adaptados (UM 

= unidade; FM = anual); 

21 

 

Valorizar a saúde e 
qualidade de vida aos 

colaboradores; 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano 
relacionados a saúde da mulher, do 

homem, saúde mental, uso do álcool e 

drogas lícitas e ilícitas, melhor nutrição e 
práticas físicas, e de bem estar pessoal, 

garantindo a participação mínima de 85% 

dos colaboradores; 
 

  Número de eventos no ano - Unidade de 
medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do 
evento / total de colaboradores da empresa 

X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Análise de proficiência dos 

colaboradores sobre o tema, garantindo 
que 85% dos colaboradores atinjam 

pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Total de colaboradores com nota entre 7 

e 10 no ensaio de proficiência / total de 
colaboradores da empresa X 100 (UM = %; 

FM = semestral); 

 Até 2023, estabelecer 03 parcerias com 

empresas para descontos nas compras de 
produtos e serviços (academias, 

farmácias, agências de viagens, etc.) que 

visem o equilíbrio físico e mental dos 
colaboradores e mais qualidade de vida; 

 Número de parcerias firmadas no ano - 

Unidade de medida (UM) = unidade; 
frequência de medição (FM) = semestral; 
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 Reservar um espaço físico na empresa 
para descanso e que promova o bem-estar 

atingindo a meta de 100% até 2023; 

 Total de espaços físicos reservados ao 
descanso dos colaboradores (UM = 

unidade; FM = anual); 

  

 Até 2024, Oportunizar 10% vagas para 
jovens aprendizes para inclusão e 

interação com a comunidade de inserção 

da empresa; 

 Número de colaboradores jovens 
aprendizes / número de colaboradores na 

empresa* 100 (UM = %; FM = semestral); 

22 Reduzir incidentes de 
segurança do trabalho 

dentro da empresa 

com implementação de 
princípios de saúde e 

segurança 
consistentes em toda a 

organização; 

 Até 2023, realizar 01 evento/ano 
relacionados redução de riscos de 

acidentes de trânsito, garantindo a 

participação mínima de 85% dos 
colaboradores; 

 

  Número de eventos no ano - Unidade de 
medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do 
evento / total de colaboradores da empresa 

X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Controle da velocidade do veículo em 
100% até 2022; 

 Número de veículos inspecionados 
dentro dos parâmetros de controle de 

velocidade / número de veículos da 

empresa* 100 (UM = %; FM = Mensal); 

 Manutenções Preventivas em 100% até 
2022; 

 Número de avaliações periódicas no ano 
- Unidade de medida (UM) = unidade; 

frequência de medição (FM) = mensal; 

 Kits de Emergência em 100% até 2022; 

 

 Número de Kits de emergência instalados 

/ número de veículos da empresa* 100 (UM 
= %; FM = Mensal); 

 MOPP em 100% até 2022;  ? 

 PAE Transporte Produtos Perigosos em 
100% até 2022; 

 ? 

23 Fomentar a 
comunicação e criar 

oportunidade para 
manifestação e 

expressão de opinião 

dos colaboradores, 
criando uma liderança 

horizontal e 

colaborativa 

 Até 2024, implantar 25% de sistema de 
comunicação para fomento de novas ideias 

que promovam os melhoramentos dos 
serviços e processos da empresa;  

 Número de sistema instalado/ano; (UM 
= unidade; FM = anual); 

 Ideias veiculadas no canal / total de 
ocorrências registradas na empresa X 100 

(UM = %; FM = mensal); 

 Até 2023, alocar um espaço para melhor 

interação entre os colaboradores, para 
cultura do diálogo e da inovação na 

empresa; 

 Total de espaços físicos reservados ao 

descanso dos colaboradores (UM = 
unidade; FM = anual); 

24 Fomentar educação 

continuada aos 
colaboradores; 

Até 2024, implantar 25% de sistema de 

educação aos colaboradores da empresa; 

 Número de sistema instalado/ano; (UM 

= unidade; FM = anual); 

25 

 

Realizar campanhas 

filantrópicas 

(educação, saúde, 
proteção social, 

alimentação, educação 

ambienta, etc.), para 
auxiliar a comunidade 

de inserção da 
empresa; 

 Até 2022, criar um protocolo para 

organização das atividades filantrópicas 

realizadas pela empresa, com vistas à 
otimização e contabilização das ações 

efetuadas 

 Número de eventos e campanhas 

filantrópicas realizadas/ano; (UM = 

unidade; FM = anual); 

 Até 2022, participar de 03 evento(s), 

sobre educação, cidadania e proteção 
social, juntamente com organizações e 

entidades não governamentais; 

 Número de eventos e campanhas 

filantrópicas realizadas/ano; (UM = 
unidade; FM = anual); 

 Até 2023, realizar 01 ações/ano de 

empreendedorismo e empoderamento das 
mulheres e jovens que trabalham na coleta 

e reciclagem de resíduos sólidos – “Asas 
aos invisíveis”; 

 Número de ações realizadas/ano; (UM = 

unidade; FM = anual); 

 Até 2023, realizar 01 ações/ano de 
educação ambiental para proteção da 

biodiversidade, redução do 
desflorestamento e otimização do uso dos 

recursos naturais; 

 Número de ações realizadas/ano; (UM = 
unidade; FM = anual); 

 Até 2023, realizar 01 ações/ano de 

inovação com resíduos fomentando a 
reciclagem e a inovação; 

 Número de ações realizadas/ano; (UM = 

unidade; FM = anual); 



 

AGENDA ESG | 2030 
Nº 01-ESG  

Relatório – v2 

Agenda de Estratégias e 
Práticas em Sustentabilidade 

Revisão:          01 

Data:  07/12/2021 

Folha:         17/86 

 

17 

 

3.4.1.3 Dimensão da Governança 

Nº Objetivo Estratégico Meta Estratégica Indicador Estratégico 

27 
 

Elevar o nível de consciência social 

entre os colaboradores da 
empresa através da realização de 

campanhas internas sobre 

governança, compliance, LGPD e 
comunicação com os 

multistakeholders, cultura 
consciente; 

 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano 

relacionados aos temas de governança, 
compliance, LGPD e comunicação com 

os multistakeholders, garantindo a 

participação mínima de 50% dos 
colaboradores; 

 

  Número de eventos no ano - Unidade 

de medida (UM) = unidade; frequência 
de medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do 

evento / total de colaboradores da 
empresa X 100 (UM = %; FM = 

semestral); 

 Análise de proficiência dos 

colaboradores sobre o tema, 
garantindo que 85% dos colaboradores 

atinjam pontuação entre 7 e 10 nas 
avaliações; 

 Total de colaboradores com nota 

entre 7 e 10 no ensaio de proficiência / 
total de colaboradores da empresa X 

100 (UM = %; FM = semestral); 

28 Elaborar a Política de Governança 
na Empresa para realizar negócios 

segundo os padrões éticos 
padrões éticos elevados  

 Até 2022, elaborar e implantar 100% 
da Política de Governança da Empresa; 

 Política de Governança elaborada; 
(UM = unidade; FM = anual); 

 Até 2022, Estabelecer critérios para 

seleção de concorrência pública, 

segundo a política de Governança da 
Empresa; 

 Número critérios estabelecidos/ano; 

(UM = unidade; FM = anual); 

 Até 2022, elaborar e implantar 100% 

Manual Anticorrupção para boas 
práticas na empresa; 

 Número manual elaborado/ano; (UM 

= unidade; FM = anual); 
 Registros anticorrupção da empresa / 

total de registros da empresa X 100 

(UM = %; FM = mensal); 

 Até 2021, estabelecer padrões e 
implantar 100% das ações para 

atendimento da Lei Geral de Proteção 

de Dados – LGPD; 

  

29 Estabelecer a cultura da Empresa 
Consciente para comunicação com 

os Multistakeholders 

 Até 2021, definir o propósito da 
empresa; 

 Propósito definido; (UM = unidade; 
FM = anual); 

Até 2022 aplicar 50% princípios e 
ferramentas de empresas conscientes; 

 Ações de gestão consciente / total de 
ações de gestão da empresa X 100 (UM 

= %; FM = mensal); 

 Até 2022, fomentar a educação 

continuada da alta direção da empresa, 
com participação de 01 curso de 

capacitação de líderes e diretores da 

empresa; 

 Líderes e Diretores que participaram 

de cursos de capacitação/ total de 
líderes e diretores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral); 

 Até 2022, criar e implantar 75% do 
canal de comunicação com os 

multistakeholders, ético e transparente, 

e que facilite o feedback e solução dos 
problemas; 

 Número canal instalado/ano; (UM = 
unidade; FM = anual); 

 Registros veiculados através do canal 

/ total de registros da empresa X 100 
(UM = %; FM = mensal); 

30 Definir, estruturar, implantar, 

controlar e monitorar a política de 
estratégia em sustentabilidade na 

empresa; 

 Até 2021, implantar 100% de 

protocolo de estratégias em 
sustentabilidade, com base na Agenda 

ESG 2030; 

 Número de implantações de 

protocolos de ESG / total de protocolos 
implantados na empresa X 100 (UM = 

%; FM = semestral); 

26 Priorizar compra de 
bens materiais e 

insumos do comercio 

local, para fomentar o 
desenvolvimento da 

comunidade; 

 Até 2023, realizar um levantamento de 
fornecedores locais para atendimento das 

demandas de compras de insumos da 

empresa; 

 Número de fornecedores locais / número 
total de fornecedores da empresa* 100 (UM 

= %; FM = Mensal); 

 Até 2024, estabelecer um protocolo para 
negociação, como atendimento 25% de 

compras de insumos da empresa no 

comércio local; 

 Total de protocolo estabelecido e 
implantado (UM = unidade; FM = anual); 

 Número de compras com fornecedores 

locais / número total de compras na 
empresa* 100 (UM = %; FM = Mensal); 
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 Até 2023, realizar 03 reuniões anuais 
para discussão e fomento de 

estratégias em sustentabilidade na 

empresa; 

 Número de reuniões estratégicas com 
tema de ESG na empresa (UM = 

unidade; FM = semestral); 

31 Buscar parcerias com instituições 
de ensino e pesquisa, para 

fomento das ações de educação e 

inovação da empresa, para 
fomento das ações e campanhas 

de alimentação, saúde e educação 
e/ou com outras empresas, para 

que possam realizar de forma 

colaborativa ações de 
sustentabilidade ambiental e 

social 

 Até 2022, selecionar 04 parceiros que 
estejam em alinhamento com as 

estratégias da Agenda ESG 2030 

empresa 

 Número de parceiros selecionados 
para implantar estratégias de ESG na 

empresa (UM = unidade; FM = 

semestral); 
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4 ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE (PROGRAMAS DE 

ESG) 

A Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade CONFIANÇA 

AMBIENTAL | AGENDA ESG 2030 é composta por um Plano de Ação que segue os pilares 

conceituais e as diretrizes da Agenda 2030-ONU. Desta forma, as ações deste Plano de Ação 

foram divididos em três programas, os quais obedeceram as dimensões definidas no âmbito 

do ESG: Programa da Dimensão Ambiental, Programa da Dimensão Social e Programa da 

Dimensão de Governança. 

Contudo, os Programas de ESG – Ambiental, Social e Governança foram subdivididos 

em grupos de projetos, e seus respectivos subprojetos, no intuito de melhorar o 

gerenciamento das atividades, no processo de implantação da Agenda de Estratégias e 

Práticas em Sustentabilidade. Os resultados deste trabalho são apresentados a seguir. 

4.1 Programas da Dimensão Ambiental 

4.1.1 Projeto de Eficiência Energética - Energia Limpa e Renovável e Redução do 

Consumo de Energia 

4.1.1.1 Objetivo Geral 

O Projeto de Eficiência Energética terá o objetivo de implantar ações estratégicas que 

visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos estratégicos da Agenda 

de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 

4.1.1.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Sustentabilidade, com a seguinte sugestão de composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 
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4.1.1.3 Atendimento do ODS 7 

 Aumentar a participação da empresa no consumo de energia limpa e renovável; 

 Melhorar a eficiência energética nas instalações da empresa; 

 Reduzir o consumo de energia nos processos da empresa. 

 

4.1.1.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação do Projeto de Eficiência 

Energética 

4.1.1.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Treinamento e Capacitação 

I. Objetivo Estratégico 

 Elevar o nível de consciência ambiental entre os colaboradores da empresa através da 

realização de campanhas internas para otimização e redução do uso da energia. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano relacionados à otimização e redução de energias, 

garantindo a participação mínima de 85% dos colaboradores; 

 Análise de proficiência dos colaboradores sobre o tema, garantindo que 85% dos 

colaboradores atinjam pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Redução de 3% consumo na conta de luz da empresa, quando comparada à média 

histórica do ano 2021-2022; 

III. Ação de Implementação 

A –Treinamentos e Conscientização: 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização sobre a redução da energia nas dependências da 

empresa; 

o Os cursos deverão ser acompanhados de material didático, para melhor fixação 

do tema trabalhado; 

o Conteúdo programático do curso poderá ser elaborado em conjunto com outros 

cursos de conscientização ambiental, contendo como conteúdo mínimo:  

 Eficiência energética e energias limpas e renováveis: 

 Recursos hídricos e otimização do uso da água: 

 Gestão dos resíduos sólidos: 

 Biodiversidade, ecossistemas aquáticos e terrestres: 
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 Mudanças climáticas e aquecimento global; 

 Temas de sustentabilidade e meio ambiente, relacionados ao 

interesse da capacitação dos colaboradores; 

o A escolha do(s) Palestrante(s)/Instrutor(es)/Instrutor(es) deverá(ão) 

corresponder à sua capacidade técnica e intelectual, no âmbito do tema de cada 

treinamento; 

o A escolha para o local para realização do curso deverá abrigar o público-alvo 

definido, bem como atender ao estabelecido pelos critérios de segurança; 

o Poderão ser utilizados equipamentos de mídias e apresentação de slides, slides, 

dentre outros recursos, a critério do organizador do evento;  

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 Registro 

de Treinamento; 

o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para avaliação do 

treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 

o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da empresa; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Poderá ser criado um Grupo em Aplicativo de Comunicação sobre Sustentabilidade 

(WhatsAPP), com o objetivo de disponibilizar informações complementares e relevantes 

sobre o Projeto de Eficiência Energética. Para tanto, faz-se necessário: 

o Eleger um responsável para criação e administração do grupo; 

o Levantar dos contatos dos colaboradores, para inclusão no aplicativo de 

comunicação em sustentabilidade; 

o Seguir o roteiro do plano de comunicação, para divulgação dos temas 

pertinentes ao grupo; 

o Fomentar de inclusão de novas informações a respeito do tema. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 
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Atividades Mês / Ano (sugestão) Responsável 

Treinamento e Capacitação 1 05 junho Dia mundial meio ambiente Comitê Sustentabilidade 

Treinamento e Capacitação 2 21 setembro dia da árvore Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do evento / total de colaboradores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral); 

 Total de colaboradores com nota entre 7 e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Valor gasto em energia elétrica no mês do ano vigente / valor gasto em energia 

elétrica no mês do ano base * 100 (UM = %; FM = Mensal). 

 

4.1.1.4.2 Subprojeto (Ação 2) – Substituição de Lâmpadas Comuns por Lâmpadas LEDs 

I. Objetivo Estratégico 

 Melhorar a eficiência energética da empresa, através da substituição de lâmpadas comuns 

por lâmpadas LED. 

II. Meta Estratégica 

 Substituição de 100% das lâmpadas comuns por lâmpadas LED até 2022. 

III. Ação de Implementação 

A – Melhoramento da Eficiência Energética:  

o Realização de inventário do número de lâmpadas na empresa que são 

necessárias à substituição por lâmpadas LEDs; 

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Avaliação da necessidade de contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviço; 

o Descarte apropriado do lâmpadas substituídas e demais materiais necessários 

à execução do processo; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 
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IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre Responsável 

Elaboração do Estudo Técnico 2022/1 Comitê Sustentabilidade 

Implantação do Projeto 2022/1 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Total de lâmpadas LED instaladas / total de lâmpadas comuns da empresa X 100 (UM 

= %; FM = trimestral). 

4.1.1.4.3 Subprojeto (Ação 3) – Melhoramento do Conforto Ambiental 

I. Objetivo Estratégico 

 Melhorar o conforto ambiental, no intuito de deixar os espaços mais claros e arejados e 

reduzir o consumo de ar condicionado e luz elétrica. 

II. Meta Estratégica 

 Pinturas de 90% das paredes e portas escuras, por cores claras, até 2023; 

 Instalação de 25 das paredes verdes até 2023; 

 Desenvolver estudo para avaliação e adaptação de Layout dos ambientes internos para 

otimização da iluminação natural até 2023. 

III. Ação de Implementação 

A – Pintura de paredes e portas escuras:  

o Realização de inventário do número de paredes e portas necessárias à pinturas 

com cores frias, para aumentar claridade e reduzir o uso de iluminação artificial 

na empresa; 

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço; 

o Descarte apropriado dos demais materiais necessários à execução desta 

atividade; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Adaptação de Layout dos Ambientes:  
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o Mapeamento das estações de trabalho que necessitam de realocação, para 

melhor aproveitamento da luz natural; 

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Avaliação da necessidade de contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviço; 

o Descarte apropriado dos demais materiais necessários à execução desta 

atividade; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

C – Implantação de Paredes Verdes:  

o Inventário do número de paredes que recebem nível elevado de insolação, para 

implantar paredes verdes, no intuito de reduzir a incidência solar e aumentar a 

humidade do local; 

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço; 

o Descarte apropriado dos demais materiais necessários à execução desta 

atividade; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela de Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Pintura de paredes e portas escuras 2023/1 Comitê Sustentabilidade 

2-Adaptação de Layout dos Ambientes 2023/1 Comitê Sustentabilidade 

3-Implantação de Paredes Verdes 2023/1 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Total de paredes e portas pitadas / total de paredes e portas previamente identificadas 

como escuras na empresa X 100 (UM = %; FM = trimestral); 

 Total de paredes verdes instaladas / total de paredes propostas no diagnóstico X 100 

(UM = %; FM = trimestral) 
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 Estudo técnico e adequações propostas realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

4.1.1.4.4 Subprojeto (Ação 4) – Implantação de Painéis Solares 

I. Objetivo Estratégico 

 Implantar painéis solares no telhado da sede, para produção de energia e redução da 

conta de luz. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2024, elaboração de Estudo técnico para instalação de painéis solares; 

 Instalação de 100% painéis solares previsto em estudo, até 2024. 

III. Ação de Implementação 

A - Implantação de painéis solares:  

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo técnico;  

o Execução do projeto técnico; 

o Descarte apropriado dos materiais necessários à execução desta atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela de Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

Elaboração do Estudo Técnico 2024/1 Comitê Sustentabilidade 

Implantação do Projeto 2024/2 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Estudo técnico (UM = unidade; FM = anual); 

 Total de painéis solares instalados (UM = unidade; FM = anual); 
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4.1.2 Projeto de Eficiência e Otimização do Uso de Água 

4.1.2.1 Objetivo Geral 

O Projeto de Eficiência e Otimização do Uso de Água terá o objetivo de implantar 

ações estratégicas que visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos 

estratégicos da Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 

4.1.2.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Sustentabilidade, com sugestão para a seguinte composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa; 

4.1.2.3 Atendimento do ODS 6 

 Reduzir o consumo de água nas operações da empresa, aumentando a eficiência do uso 

da água em todos os setores; 

 Contribuir ao melhoramento da qualidade de água, tratando as águas residuais e 

aumentando a reutilização da mesma, para evitar a poluição de rios e mananciais; 

 Reduzir o uso da água nas dependências da empresa, aumentando a eficiência no uso da 

água ao longo do tempo. 

4.1.2.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação do Projeto de Eficiência e 

Otimização do Uso da Água 

4.1.2.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Treinamento e Capacitação 

I. Objetivo Estratégico 

 Elevar o nível de consciência ambiental entre os colaboradores da empresa através da 

realização de campanhas internas para otimização e redução do uso da água; 

II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano relacionados a otimização e redução de uso da água, 

garantindo a participação mínima de 85% dos colaboradores; 

 Análise de proficiência dos colaboradores sobre o tema, garantindo que 85% dos 

colaboradores atinjam pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 
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 Redução de 5% consumo na conta de água na empresa, quando comparada à média 

histórica do ano 2021, 2022. 

III. Ação de Implementação 

A – Treinamentos e Conscientização: 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização sobre a redução e otimização do uso de água nas 

dependências da empresa; 

o Os cursos deverão ser acompanhados de material didático, para melhor fixação 

do tema trabalhado; 

o Conteúdo programático do curso poderá ser elaborado em conjunto com outros 

cursos de conscientização ambiental, contendo como conteúdo mínimo:  

 Eficiência energética e energias limpas e renováveis: 

 Recursos hídricos e otimização do uso da água: 

 Gestão dos resíduos sólidos: 

 Biodiversidade, ecossistemas aquáticos e terrestres: 

 Mudanças climáticas e aquecimento global; 

 Temas de sustentabilidade e meio ambiente, relacionados ao 

interesse da capacitação dos colaboradores; 

o A escolha do(s) Palestrante(s)/Instrutor(es) deverá(ão) corresponder à sua 

capacidade técnica e intelectual, no âmbito do tema de cada treinamento; 

o A escolha para o local para realização do curso deverá abrigar o público-alvo 

definido, bem como atender ao estabelecido pelos critérios de segurança; 

o Poderão ser utilizados equipamentos de mídias e apresentação de slides, slides, 

dentre outros recursos, a critério do organizador do evento;  

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 Registro 

de Treinamento; 

o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para avaliação do 

treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 

o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da empresa; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 
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B – Poderá ser criado um Grupo em Aplicativo de Comunicação sobre Sustentabilidade 

(WhatsAPP), com o objetivo de disponibilizar informações complementares e relevantes 

sobre o Projeto de Eficiência e Otimização do Uso da Água. Para tanto, faz-se necessário: 

o Eleger um responsável para criação e administração do grupo; 

o Levantar dos contatos dos colaboradores, para inclusão no aplicativo de 

comunicação em sustentabilidade; 

o Seguir o roteiro do plano de comunicação, para divulgação dos temas 

pertinentes ao grupo; 

o Fomentar de inclusão de novas informações a respeito do tema. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

Treinamento e Capacitação 1  22 de Março – Dia Mundial da Água Comitê Sustentabilidade 

Treinamento e Capacitação 2 2023/2 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do evento / total de colaboradores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral); 

 Total de colaboradores com nota entre 7 e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Valor gasto em água no mês do ano vigente / valor gasto em água no mês do ano 

base * 100 (UM = %; FM = Mensal). 

4.1.2.4.2 Subprojeto (Ação 2) – Sistema de Reuso da Água 

I. Objetivo Estratégico 

 Implantar sistemas de reuso da água e coleta de água da chuva, para otimização no uso 

do recurso natural. 
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II. Meta Estratégica 

 Até 2024, elaboração de estudo técnico para implantação de sistema de reuso da água 

na empresa; 

 Até 2024, instalar 85% sistema de reuso de água, conforme previsto em estudo. 

III. Ação de Implementação 

A – Implantar Sistema de Coleta e Reuso de Água da Água da Chuva:  

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo técnico;  

o Execução do projeto técnico; 

o Descarte apropriado dos materiais necessários à execução desta atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

Elaboração do Estudo Técnico 2024/1 Comitê Sustentabilidade 

Implantação do Projeto 2024/2 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Estudo técnico (UM = unidade; FM = anual); 

4.1.2.4.3 Subprojeto (Ação 3) – Instalação de torneiras com desligamento automático 

I. Objetivo Estratégico 

 Instalar torneiras de desligamento automático na empresa; 

II. Meta Estratégica 

 Até 2023, elaborar protocolo para substituição de torneiras comuns para torneiras com 

desligamento automático; 

 Até 2022, instalar de 80% torneiras com desligamento automático, conforme previsto em 

estudo; 

 Realização de 02 avaliações periódicas/ano nas instalações para corrigir eventuais 

vazamentos. 
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III. Ação de Implementação 

A – Instalar torneiras de desligamento automático:  

o Mapeamento das torneiras que necessitam de readequação; 

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço; 

o Descarte apropriado dos materiais necessários à execução desta atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG; 

B – Realizar avaliações periódicas nas instalações para corrigir eventuais vazamentos:  

o Inventário das torneiras que necessitam de manutenção; 

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Selecionar profissional especializado para a prestação de serviço; 

o Descarte apropriado dos materiais necessários à execução desta atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1–Mapeamento e Instalação das torneiras 2022/1 Comitê Sustentabilidade 

2-Relização de Manutenção periódica 2022/2 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Total de torneiras automáticas instalados (UM = unidade; FM = anual); 

 Número de avaliações periódicas no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; 

frequência de medição (FM) = mensal. 

4.1.2.4.4 Subprojeto (Ação 4) – Instalação de Descargas Automáticas 

I. Objetivo Estratégico 

 Instalar descargas automáticas nas dependências da empresa. 
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II. Meta Estratégica 

 Até 2023, elaborar protocolo para implantação de descarga automática na empresa; 

 Realizar 02 avaliações periódicas nas instalações para corrigir eventuais vazamentos no 

sistema; 

I. Ação de Implementação 

A – Instalar Descargas automáticas:  

o Mapeamento das descargas que necessitam de readequação; 

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço; 

o Descarte apropriado dos materiais necessários à execução desta atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG; 

B – Realizar avaliações periódicas nas instalações para corrigir eventuais vazamentos:  

o Inventário das descargas que necessitam de manutenção; 

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Selecionar profissional especializado para a prestação de serviço; 

o Descarte apropriado dos materiais necessários à execução desta atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

II. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividade Ano/Semestre  Responsável 

1–Mapeamento e Instalação das torneiras 2023/1 Comitê Sustentabilidade 

2-Relização de Manutenção periódica 2023/2 Comitê Sustentabilidade 

III. Mensuração da Meta 

 Total de descargas automáticas instalados (UM = unidade; FM = anual); 

 Número de avaliações periódicas no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; 

frequência de medição (FM) = mensal. 



 

AGENDA ESG | 2030 
Nº 01-ESG  

Relatório – v2 

Agenda de Estratégias e 
Práticas em Sustentabilidade 

Revisão:          01 

Data:  07/12/2021 

Folha:         32/86 

 

32 

4.1.3 Projeto de Gestão de Resíduos, Consciência e Educação Ambiental 

4.1.3.1 Objetivo Geral 

O Projeto de Gestão de Resíduos terá o objetivo de implantar ações estratégicas que 

visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos estratégicos da Agenda 

de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 

4.1.3.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Sustentabilidade, com sugestão para a seguinte composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 

4.1.3.3 Atendimento do ODS 12 

 Realizar processos sustentáveis e manejo correto dos produtos químicos e todos os 

resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com as normativas; 

 Reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus 

impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

 Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reuso; 

 Promover informações relevantes e de conscientização ao desenvolvimento sustentável e 

estilos de vida em harmonia com a natureza; 

 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e 

prioridades nacionais. 

4.1.3.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação do Projeto de Gestão de 

Resíduos 

4.1.3.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Treinamento e Capacitação 

I. Objetivo Estratégico 

 Elevar o nível de consciência ambiental entre os colaboradores da empresa através da 

realização de campanhas internas para Gestão dos Resíduos Sólidos, Consciência e 

Educação Ambiental. 
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II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano relacionados a otimização e redução de uso da água, 

garantindo a participação mínima de 85% dos colaboradores; 

 Análise de proficiência dos colaboradores sobre o tema, garantindo que 85% dos 

colaboradores atinjam pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

III. Ação de Implementação 

A – Treinamentos e Conscientização: 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização sobre a gestão de resíduos sólidos; 

o Os cursos deverão ser acompanhados de material didático, para melhor fixação 

do tema trabalhado; 

o Conteúdo programático do curso poderá ser elaborado em conjunto com outros 

cursos de conscientização ambiental, contendo como conteúdo mínimo:  

 Eficiência energética e energias limpas e renováveis: 

 Recursos hídricos e otimização do uso da água: 

 Gestão dos resíduos sólidos: 

 Biodiversidade, ecossistemas aquáticos e terrestres: 

 Mudanças climáticas e aquecimento global; 

 Temas de sustentabilidade e meio ambiente, relacionados ao 

interesse da capacitação dos colaboradores; 

o A escolha do(s) Palestrante(s)/Instrutor(es) deverá(ão) corresponder à sua 

capacidade técnica e intelectual, no âmbito do tema de cada treinamento; 

o A escolha para o local para realização do curso deverá abrigar o público-alvo 

definido, bem como atender ao estabelecido pelos critérios de segurança; 

o Poderão ser utilizados equipamentos de mídias e apresentação de slides, slides, 

dentre outros recursos, a critério do organizador do evento;  

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 Registro 

de Treinamento; 

o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para avaliação do 

treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 

o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da empresa; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 
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o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Poderá ser criado um Grupo em Aplicativo de Comunicação sobre Sustentabilidade 

(WhatsAPP), com o objetivo de disponibilizar informações complementares e relevantes 

sobre o Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos, Consciência e Educação Ambiental. Para 

tanto, faz-se necessário: 

o Eleger um responsável para criação e administração do grupo; 

o Levantar dos contatos dos colaboradores, para inclusão no aplicativo de 

comunicação em sustentabilidade; 

o Seguir o roteiro do plano de comunicação, para divulgação dos temas 

pertinentes ao grupo; 

o Fomentar de inclusão de novas informações a respeito do tema. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

Treinamento e Capacitação 2023/1 Comitê Sustentabilidade 

Treinamento e Capacitação 2023/2 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do evento / total de colaboradores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral); 

 Total de colaboradores com nota entre 7 e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Criação de indicador de redução na geração de resíduos na empresa, para 

acompanhamento da média histórica do ano 2021, 2022. 

4.1.3.4.2 Subprojeto (Ação 2) – Sistema de Gestão Ambiental 

I. Objetivo Estratégico 

 Implantar de Sistema de Gestão Ambiental. 
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II. Meta Estratégica 

 Até 2021, elaborar de Estudo técnico para implantação de SGA na Empresa. 

III. Ação de Implementação 

A – Implantar Sistema de Gestão Ambiental:  

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo técnico;  

o Execução do projeto técnico; 

o Elaboração de monitoramento e controle das conformidades para auditorias; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividade Mês / Ano  Responsável 

1- Implantação de SGA Dezembro/2021 Comitê Sustentabilidade 

2-Auditoria SGA Dezembro/2021 Empresa Auditora 

V. Mensuração da Meta 

 Estudo técnico e adequações propostas realizadas (UM = unidade; FM = anual). 

 

4.1.3.4.3 Subprojeto (Ação 3) – Elaboração e Implantação de PGRS 

I. Objetivo Estratégico 

 Fomentar o gerenciamento de Resíduos Sólidos na empresa -  geração, transporte e 

destinação dos resíduos, promovendo a rastreabilidade da cadeia de fornecedores e 

viabilizando ações de Economia Circular. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2021, elaborar PGRS da Empresa; 

 Até 2022, elaborar de Estudo técnico para otimizar os processos para reduzir o uso 

dos resíduos sólidos; 

 Até 2023, reutilizar e reciclar de 65% dos resíduos gerados na empresa para reduzir 

uso de papel, tintas e toners, plásticos e demais insumos usados na empresa; 
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 Até 2023, instalar uma horta orgânica para reaproveitamento de dos resíduos 

orgânicos da empresa, através da compostagem. 

III. Ação de Implementação 

A – Adotar a reutilização e reciclagem dos resíduos gerados na empresa: 

o Mapeamento dos materiais que podem ser reciclados e/ou reaproveitados; 

o Mapeamento dos novos processos os materiais podem ser incluídos; 

o Redesenho dos processos para inclusão da atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

B – Otimizar os processos para redução dos resíduos sólidos: 

o Mapeamento dos processos para redução dos resíduos sólidos; 

o Redesenho do processo para adequação desta conformidade, se for o caso; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

C – Fomentar a gestão do fluxo de geração, transporte e destinação dos resíduos, 

promovendo a rastreabilidade da cadeia de fornecedores e viabilizando ações de Economia 

Circular: 

o Mapeamento do processos da geração, transporte e destinação dos resíduos 

sólidos; 

o Redesenho do processo para adequação desta conformidade, se for o caso; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG; 

D – Cultivar compostagem e horta orgânica: 

o Levantar a quantidade de material orgânico produzido; 

o Dimensionar a composteira para recebimento do resíduo; 

o Contratar empresa especializada para a prestação de serviço; 

o Descarte apropriado dos demais materiais necessários à execução desta 

atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 
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IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividade Ano/Semestre  Responsável 

1-Elaborar PGRS da Empresa 2021/2 Comitê Sustentabilidade 

2-Estudo Técnico/Protocolo para otimizar os 

processos 

2022/1  

3-Fomentar a gestão do fluxo de geração 2023/2  

4- Cultivar compostagem e horta orgânica 2023/1  

V. Mensuração da Meta 

 PGRS elaborado e implantado e com xx% das metas atendidas em até 202x 

 Estudo técnico e adequações propostas realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

 Quantidade de resíduos reciclados no mês do ano vigente / quantidade de resíduos 

no mês do ano base * 100 (UM = %; FM = Mensal); 

 Estudo técnico e adequações propostas realizadas (UM = unidade; FM = anual). 

4.1.4 Projeto de Mudanças Climáticas e Neutralização do Carbono 

4.1.4.1 Objetivo Geral 

O Projeto de Mudanças Climáticas e Neutralização do Carbono terá o objetivo de 

implantar ações estratégicas que visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos 

objetivos estratégicos da Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade.  

4.1.4.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Sustentabilidade, com sugestão para a seguinte composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 
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4.1.4.3 Atendimento do ODS 13 

 Integrar e implantar medidas que visem a neutralização das emissões e contribuam com 

a redução da mudança climática; 

 Aumentar a conscientização sobre mitigação e redução de impacto no mudança do clima 

e integrar a educação para o desenvolvimento sustentável. 

4.1.4.4 Ações Estratégicas (subprojetos) - Implantação do Projeto de Gestão de Resíduos 

4.1.4.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Treinamento e Capacitação 

I. Objetivo Estratégico 

 Elevar o nível de consciência ambiental entre os colaboradores da empresa através da 

realização de campanhas internas sobre as Mudanças Climáticas e Neutralização do 

Carbono. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano relacionados às mudanças climáticas e neutralização 

do carbono, garantindo a participação mínima de 85% dos colaboradores; 

 Análise de proficiência dos colaboradores sobre o tema, garantindo que 85% dos 

colaboradores atinjam pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

III. Ação de Implementação 

A – Treinamentos e Conscientização: 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização sobre a gestão de resíduos sólidos; 

o Os cursos deverão ser acompanhados de material didático, para melhor fixação 

do tema trabalhado; 

o Conteúdo programático do curso poderá ser elaborado em conjunto com outros 

cursos de conscientização ambiental, contendo como conteúdo mínimo:  

 Eficiência energética e energias limpas e renováveis: 

 Recursos hídricos e otimização do uso da água: 

 Gestão dos resíduos sólidos: 

 Biodiversidade, ecossistemas aquáticos e terrestres: 

 Mudanças climáticas e aquecimento global; 

 Temas de sustentabilidade e meio ambiente, relacionados ao 

interesse da capacitação dos colaboradores; 
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o A escolha do(s) Palestrante(s)/Instrutor(es) deverá(ão) corresponder à sua 

capacidade técnica e intelectual, no âmbito do tema de cada treinamento; 

o A escolha para o local para realização do curso deverá abrigar o público-alvo 

definido, bem como atender ao estabelecido pelos critérios de segurança; 

o Poderão ser utilizados equipamentos de mídias e apresentação de slides, slides, 

dentre outros recursos, a critério do organizador do evento;  

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 Registro 

de Treinamento; 

o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para avaliação do 

treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 

o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da empresa; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Poderá ser criado um Grupo em Aplicativo de Comunicação sobre Sustentabilidade 

(WhatsAPP), com o objetivo de disponibilizar informações complementares e relevantes 

sobre o Projeto de Mudanças Climáticas e Neutralização do Carbono. Para tanto, faz-se 

necessário: 

o Eleger um responsável para criação e administração do grupo; 

o Levantar dos contatos dos colaboradores, para inclusão no aplicativo de 

comunicação em sustentabilidade; 

o Seguir o roteiro do plano de comunicação, para divulgação dos temas 

pertinentes ao grupo; 

o Fomentar de inclusão de novas informações a respeito do tema. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

Treinamento e Capacitação 2023/1 Comitê Sustentabilidade 

Treinamento e Capacitação 2023/2 Comitê Sustentabilidade 
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V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do evento / total de colaboradores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral); 

 Total de colaboradores com nota entre 7 e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

4.1.4.4.2 Subprojeto (Ação 2) – Neutralização dos Gases de Efeito Estufa da Empresa 

I. Objetivo Estratégico 

 Realizar a neutralização dos GEE na empresa. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2024, realizar 80% das compensações de neutralização das emissões dos GEE na 

empresa com a implantação da metodologia GHG Protocol; 

III. Ação de Implementação 

A – Realizar a neutralização do carbono na empresa por meio da compensação 

ambiental: 

o Mapeamento dos processos da empresa para dimensionamento da 

neutralização de carbono; 

o Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço; 

o Execução das atividades de compensação da pegada do carbono; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividade Ano/Semestre  Responsável 

1-Elaboração de Estudo 2024/1 Comitê Sustentabilidade 

2-Implantação das diretrizes estudo 2024/2 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Estudo técnico e adequações propostas realizadas (UM = unidade; FM = anual); 
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 Total de compensações realizadas segundo estudo técnico (UM = unidade; FM = 

anual); 

4.1.4.4.3 Subprojeto (Ação 3) – Implantação de Ações que Reduzam as Emissões 

I. Objetivo Estratégico 

 Realizar ações que contribuam com a redução das emissões dos GEE. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2022, otimizar em 50% as viagens a trabalho dos executivos para a redução das 

emissões; 

 Elaborar de Estudo técnico para o sistema de armazenamento dos resíduos da 

empresa;  

 Até 202x, estabelecer sistema de armazenamento dos resíduos para otimização das 

viagens e redução dos GEE. 

 Manutenção Preventiva em xx% até 202x 

 Renovação da Frota em xx% até 202x 

 Manutenção Corretiva: xx /ano; 

 Manutenção Preventiva: xx /ano;  

 Avaliação de Opacidade até 202x; 

III. Ação de Implementação 

A – Elaborar de Estudo técnico para redução das emissões dos GEE: 

o Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço; 

o Mapeamento os projetos da empresa que contribuam com a redução das 

emissões dos GEE, como eficiência energética, gestão dos resíduos sólidos, 

implantação dos painéis solares, etc. 

o Execução das atividades de compensação da pegada do carbono; 

o Avaliação de Opacidade; 

o Renovação da Frota; 

o Manutenção Corretiva; 

o Manutenção Preventiva;  

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 
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B – Otimizar as viagens de trabalho dos executivos e dos caminhões até o local de 

descarga, com vistas à redução das emissões: 

o Otimizar a realização de reuniões virtuais entre os executivos e colaboradores 

da empresa; 

o Estabelecer sistema de armazenamento dos resíduos para otimização das 

viagens de transporte de resíduos; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividade Ano/Semestre  Responsável 

1-Realizar projetos que reduzam Emissões 2024/1 Comitê Sustentabilidade 

2-Otimizar viagens – reuniões executivos e 

de transporte de resíduos 

2022/2 Comitê Sustentabilidade 

V. Mensuração da Meta 

 Total de reuniões realizadas / total de reuniões online X 100 (UM = %; FM = 

trimestral) 

 Avaliação de Opacidade xx; 

 Manutenção Preventiva em xx 

 Renovação da Frota em xx 

 Manutenção Corretiva: xx 

 Manutenção Preventiva: xx 

4.1.5 Projeto de Preservação da Biodiversidade, Ecossistemas Terrestres e 

Prevenção ao Desmatamento 

4.1.5.1 Objetivos Geral 

O Projeto de Preservação da Biodiversidade terá o objetivo de implantar ações 

estratégicas que visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos 

estratégicos da Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 
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4.1.5.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Sustentabilidade, com sugestão para a seguinte composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 

4.1.5.3 Atendimento do ODS 15 

 Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de 

água doce interiores; 

 Buscar reduzir a degradação de habitat naturais, a perda de biodiversidade e evitar a 

extinção de espécies ameaçadas. 

4.1.5.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação do Projeto de Gestão de 

Resíduos 

4.1.5.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Controle e Monitoramento dos Elementos Socioambientais 

I.  Objetivo Estratégico 

 Controle e monitoramento dos elementos socioambientais dos aterros sanitários da 

empresa. 

II. Metas Estratégicas 

 Elaboração de estudos especializados para controle e monitoramento dos da avi-fauna 

quando da implantação de aterros sanitários da empresa; 

 Elaboração estudos especializados para evitar desmatamento de áreas com cobertura 

vegetal quando da implantação de aterros sanitários da empresa; 

 Evitar a contaminação do solo e da água decorrentes dos processos operacionais da 

empresa; 

III. Ações para Implantação das Metas Estratégicas 

A implantação do Projeto de Biodiversidade, Ecossistemas Terrestres e Prevenção ao 

Desmatamento deverá contar com as seguintes ações estratégicas: 

A – Evitar desmatamento de áreas nativas para implantação de aterros sanitários, de 

propriedade da empresa, e a contaminação do solo: 
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B – Realizar estudos especializados para controle e monitoramento da avi-fauna nos 

aterros sanitários da empresa; 

C – Realizar campanhas de reflorestamentos com mudas nativas, para compensação 

das áreas utilizadas pelos aterros da empresa de propriedade da empresa: 

o Evitar Vazamento / Derramamento de Produto Químico: FISPQ; 

o Realização de manutenção corretiva e preventiva nos veículos; 

o Atendimento dos quesitos do processo de licenciamento ambiental e 

manutenção dos condicionantes das Licenças Ambientais, estabelecido por órgãos 

reguladores e fiscalizadores; 

o Contratar empresa especializada para a prestação de serviço; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividade Mês / Ano  Responsável 

1-Elaboração de Estudos Especializados Sob demanda Empresa especializada 

2-Monitoramento - contaminação água e solo Sob demanda Empresa especializada 

V. Mensuração da Meta 

 Estudo técnico e adequações propostas realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

4.2 Programas da Dimensão Social 

4.2.1 Projeto de Inclusão, Diversidade e Igualdade de Gênero 

4.2.1.1 Objetivo Geral 

O Projeto de Inclusão, Diversidade e Igualdade de Gênero terá o objetivo de implantar 

ações estratégicas que visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos 

estratégicos da Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 
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4.2.1.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Inclusão, Diversidade e Igualdade de Gênero, com a seguinte sugestão de 

composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 

4.2.1.3 Atendimento dos ODS 3 e 5 

 Buscar reduzir as doenças através da disseminação da informação junto aos 

colaboradores; 

 Buscar prevenir o uso de substâncias tóxicas, incluindo drogas entorpecentes e uso nocivo 

do álcool, junto aos colaboradores; 

 Promover a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores; 

 Reduzir mortes e ferimentos globais por acidentes em estradas; 

 Reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e 

poluição do ar e água do solo. 

 Buscar eliminar discriminação contra todas as mulheres e meninas no ambiente da 

empresa, com a promoção, o reforço e monitoramento da igualdade e a não-discriminação 

com base no gênero; 

 Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres no ambiente da empresa; 

 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para 

a liderança na empresa; 

 Promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. 

4.2.1.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação do Projeto de Inclusão, 

Diversidade e Igualdade de Gênero 

4.2.1.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Treinamento e Capacitação 

I. Objetivo Estratégico 

 Elevar o nível de consciência social entre os colaboradores da empresa através da 

realização de campanhas internas sobre gênero, diversidade, inclusão, pessoas com 50+, 

cidadania, direitos humanos, empreendedorismo. 
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II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano relacionados à otimização e redução de energias, 

garantindo a participação mínima de 50% dos colaboradores; 

 Análise de proficiência dos colaboradores sobre o tema, garantindo que 85% dos 

colaboradores atinjam pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

III. Ação de Implementação 

A –Treinamentos e Conscientização: 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização sobre Inclusão, Diversidade e Igualdade de Gênero 

nas dependências da empresa; 

o Os cursos deverão ser acompanhados de material didático, para melhor fixação 

do tema trabalhado; 

o Conteúdo programático do curso poderá ser elaborado em conjunto com outros 

cursos de conscientização ambiental, contendo como conteúdo mínimo:  

 Gênero, diversidade, pessoas com 50+ e público LGBTQI+; 

 Cidadania, direitos humanos, dignidade raças e etnias; 

 Empreendedorismo e empoderamento, mulheres, jovens e 

meninas; 

 Inclusão, pessoas com limitação de locomoção e com deficiência 

 Temas de inclusão, diversidade e igualdade de gênero, 

relacionados ao interesse da capacitação dos colaboradores; 

o A escolha do(s) Palestrante(s)/Instrutor(es) deverá(ão) corresponder à sua 

capacidade técnica e intelectual, no âmbito do tema de cada treinamento; 

o A escolha para o local para realização do curso deverá abrigar o público-alvo 

definido, bem como atender ao estabelecido pelos critérios de segurança; 

o Poderão ser utilizados equipamentos de mídias e apresentação de slides, slides, 

dentre outros recursos, a critério do organizador do evento;  

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 Registro 

de Treinamento; 

o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para avaliação do 

treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 

o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da empresa; 
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o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Poderá ser criado um Grupo em Aplicativo de Comunicação (WhatsAPP), com o 

objetivo de disponibilizar informações complementares e relevantes sobre o Projeto sobre 

Diversidade, Inclusão e Igualdade de Gênero. Para tanto, faz-se necessário: 

o Eleger um responsável para criação e administração do grupo; 

o Levantar dos contatos dos colaboradores, para inclusão no aplicativo de 

comunicação; 

o Seguir o roteiro do plano de comunicação, para divulgação dos temas 

pertinentes ao grupo; 

o Fomentar de inclusão de novas informações a respeito do tema. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

Treinamento e Capacitação 1 2024/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

Treinamento e Capacitação 2 2024/2 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do evento / total de colaboradores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral); 

 Total de colaboradores com nota entre 7 e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; FM = semestral). 
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4.2.1.4.2 Subprojeto (Ação 2) – Dignidade de Gênero, Raça e Etnia 

I. Objetivo Estratégico 

 Tratar com dignidade raças e etnias, mulheres, jovens e meninas, público LGBTQI+, 

pessoas com limitação de locomoção e com deficiência, promovendo a equidade de 

gênero, a diversidade e a inclusão. 

II. Meta Estratégica 

 Criação de Planos de Cargos para oportunizar o este público, atingindo a meta de 10% de 

pessoas contratadas até 2023; 

 Criar na empresa um canal de apoio, empoderamento, inclusão, diversidade e denúncia 

contra violência, racismo e homofobia. 

III. Ação de Implementação 

A – Criar Planos de Cargos e Funções: 

o Realizar o descritivo de cargos e funções na empresa; 

o Elaborar descritivo de plano de carreira; 

o Comunicar vagas; 

o Selecionar colaboradores para capacitação e ocupação de cargo e função; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Elaborar política de diversidade, inclusão e igualdade de gênero na empresa: 

o Selecionar diretrizes; 

o Elaborar descritivo da política; 

o Divulgar a Política de Diversidade, inclusão e igualdade de gênero; 

o Políticas de incentivos para as mulheres ocuparem cargos nas lideranças; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

C – Realizar campanhas e implantar as políticas sobre oportunidades de gênero, 

diversidade, inclusão, pessoas com 50+ e mulheres na liderança: 

o Selecionar diretrizes; 

o Estabelecer protocolos e descritivo de política; 

o Divulgar a Política de Diversidade, inclusão e igualdade de gênero; 
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o Promover palestras e debates e fomentar grupos de compartilhamento de 

notícias e informações; 

o Elaborar cartazes informativos sobre o tema para divulgação nos espaços 

comuns da empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

D – Respeitar os direitos humanos, oferecer salários equitativos e implementar 

práticas de contração não discriminatórias e totalmente inclusivas; 

o Estabelecimento de protocolos na empresa para oportunizar a igualdade de 

gênero, diversidade e inclusão com pessoas 50+, mulheres cis e transgênero, 

direitos humanos e equiparação salarial; 

o Fomento de processos seletivos de contratação que sejam mais inclusivos, para 

oportunizar a igualdade de gênero, diversidade, inclusão com pessoas 50+ e 

mulheres na liderança; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

E – Criar canais de apoio e denúncia contra violência doméstica no ambiente da 

empresa: 

o Levantamento dos contatos das colaboradoras, para disponibilizar um canal de 

comunicação contra violência doméstica; 

o Capacitar todos os colaboradores sobre a necessidade e os meios de denúncia, 

de violência contra mulheres e meninas; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

F - Oportunizar vagas para jovens aprendizes: 

o Estabelecimento de protocolos na empresa para oportunizar vagas a jovens 

aprendizes; 

o Fomento de processos seletivos de contratação deste público; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 
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IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Criar Planos de Cargos e Funções 2023/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

2-Elaborar política de diversidade 2022/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

3-Realizar campanhas e políticas 

de gênero e empoderamento 

2023/2 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

4- Direitos humanos 2024/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

5-Criar canais de apoio e denúncia 2022/2 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

6-Protocolo vagas jovens 

aprendizes 

2022/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de colaboradores público alvo / número de colaboradores na empresa* 100 

(UM = %; FM = Mensal); 

 Número de canal instalado/ano; (UM = unidade; FM = anual); 

 Denúncias verificadas no canal / total de ocorrências registradas na empresa X 100 

(UM = %; FM = mensal); 

 Número de colaboradores jovens aprendizes / número de colaboradores na empresa* 

100 (UM = %; FM = semestral). 

4.2.1.4.3 Subprojeto (Ação 3) – Acessibilidade do Espaço Físico da Empresa 

I. Objetivo Estratégico 

 Criar acessibilidade do espaço físico internos da empresa e/os adaptar espaços para que 

a empresa possa receber e adaptar-se à diversidade. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2024, elaborar Estudo técnico para implantação acessibilidade no ambiente físico da 

empresa; 

 Até 2024, adequar o espaço físico da empresa para recebimento de pessoas com limitação 

de locomoção. 
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III. Ação de Implementação 

A – Criar acessibilidade e espaços para receber e adaptar-se à diversidade: 

o Criação e implantação de políticas de diversidade e inclusão para recebimento, 

adaptação e permanência da diversidade no ambiente de trabalho; 

o Relatório de registro da atividade, para compor Relatório Final de ESG; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

B – Implantar e/ou melhor equipamentos de acessibilidade na empresa:  

o Realização de orçamentos de prestação deste serviço; 

o Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo técnico;  

o Execução do projeto técnico; 

o Descarte apropriado dos materiais necessários à execução desta atividade; 

o Elaborar relatório de registro da atividade, para composição Relatório Final de 

ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1- Elaboração de Estudo técnico 2024/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

2- Adequar o espaço físico 2024/2 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Estudo técnico e adequações propostas realizadas (UM = unidade; FM = anual); 

 Total de espaços físicos adaptados (UM = unidade; FM = anual). 

4.2.1.4.4 Subprojeto (Ação 4) – Valorização da saúde e qualidade de vida dos colaboradores 

I. Objetivo Estratégico 

 Valorizar a saúde e qualidade de vida aos colaboradores. 
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II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano relacionados a saúde da mulher, do homem, saúde 

mental, uso do álcool e drogas lícitas e ilícitas, melhor nutrição e práticas físicas, e de 

bem estar pessoal, garantindo a participação mínima de 85% dos colaboradores; 

 Análise de proficiência dos colaboradores sobre o tema, garantindo que 85% dos 

colaboradores atinjam pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Até 2023, estabelecer 03 parcerias com empresas para descontos nas compras de 

produtos e serviços (academias, farmácias, agências de viagens, etc.) que visem o 

equilíbrio físico e mental dos colaboradores e mais qualidade de vida; 

 Até 2023, reservar um espaço físico na empresa para descanso e que promova o bem-

estar; 

 Até 2024, Oportunizar 10% vagas para jovens aprendizes para inclusão e interação com 

a comunidade de inserção da empresa; 

III. Ação de Implementação 

A –Treinamentos e Conscientização: 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização sobre a valorização da saúde e a qualidade de vida do 

colaborador nas dependências da empresa; 

o Os cursos poderão ser acompanhados de material didático, para melhor fixação 

do tema trabalhado; 

o Conteúdo programático: a saúde da mulher, do homem, saúde mental, uso do 

álcool e drogas lícitas e ilícitas, melhor nutrição e práticas físicas, e de bem estar 

pessoal 

o A escolha do(s) Palestrante(s)/Instrutor(es) deverá(ão) corresponder à sua 

capacidade técnica e intelectual, no âmbito do tema de cada treinamento; 

o A escolha para o local para realização do curso deverá abrigar o público-alvo 

definido, bem como atender ao estabelecido pelos critérios de segurança; 

o Poderão ser utilizados equipamentos de mídias e apresentação de slides, slides, 

dentre outros recursos, a critério do organizador do evento;  

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 Registro 

de Treinamento; 

o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para avaliação do 

treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 
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o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da empresa; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Poderá ser criado um Grupo em Aplicativo de Comunicação (WhatsAPP), com o 

objetivo de disponibilizar informações complementares e relevantes sobre a valorização da 

saúde e a qualidade de vida do colaborador. Para tanto, faz-se necessário: 

o Eleger um responsável para criação e administração do grupo; 

o Levantar dos contatos dos colaboradores, para inclusão no aplicativo de 

comunicação em sustentabilidade; 

o Seguir o roteiro do plano de comunicação, para divulgação dos temas 

pertinentes ao grupo; 

o Fomentar de inclusão de novas informações a respeito do tema. 

C – Estabelecer parcerias com academias, farmácias, agências de viagens, que visam 

garantir equilíbrio físico e mental dos colaboradores e mais qualidade de vida: 

o Definição dos serviços e produtos a serem firmados parcerias com fornecedores 

locais; 

o Levantamento de estabelecimentos próximos ao local de trabalho que possam 

firmar parceria para otimização do bem-estar dos colaboradores; 

o Seleção das empresas parceiras para atendimento das demandas levantadas; 

o Firmar Termo de Parceria / acordo corporativo; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

D – Reservar um espaço físico na empresa para descanso e que promova o bem-

estar: 

o Selecionar um espaço físico na empresa (sala, hall, varanda, etc.) para 

descanso dos colaboradores; 

o Incrementar com poltronas, redes ou cadeiras confortáveis; 

o Colocar um quadro com as regras de utilização do espaço; 
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o Reservar um quadro para inclusão de informações a respeito das ações e/ou 

campanhas da empresa; 

o Reservar um espaço para chás ou cafés, para que os colaboradores possam 

utilizar o espaço, para um pequeno lanche; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Treinamentos e Conscientização 1 2023/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

2-Treinamentos e Conscientização 2 2023/2 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

3-Criação grupos de comunicação 2024/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

4-Estabelecimento de parcerias 2023/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

5-Reservar espaço de descanso 2023/2 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do evento / total de colaboradores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral); 

 Total de colaboradores com nota entre 7 e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Número de parcerias firmadas no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; 

frequência de medição (FM) = semestral; Total de espaços físicos reservados ao descanso 

dos colaboradores (UM = unidade; FM = anual); 

 Total de espaços físicos reservados ao descanso dos colaboradores (UM = unidade; 

FM = anual). 
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4.2.2  Projeto de Segurança do Trabalhador 

4.2.2.1 Objetivo Geral 

O Projeto de Segurança do Trabalhador terá o objetivo de implantar ações 

estratégicas que visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos 

estratégicos da Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 

4.2.2.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Inclusão, Diversidade e Igualdade de Gênero, com sugestão para a seguinte 

composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 

4.2.2.3 Atendimento do ODS 8 e 10 

 Fomentar níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação; 

 Empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental; 

 Alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, 

inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho 

de igual valor; 

 Promover a inclusão de jovens no mercado de trabalho; 

 Fomentar educação continuada aos colaboradores, oportunizando mulheres e jovens. 

 Promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, 

sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra, no ambiente 

da empresa; 

 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado; 

 Adotar políticas salarial e de proteção social, buscando promover uma maior igualdade 

entre os colaboradores, indiferente do gênero, raça etnia origem, religião, condição 

econômica ou outra, no ambiente da empresa. 
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4.2.2.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação do Projeto de Inclusão, 

Diversidade e Igualdade de Gênero 

4.2.2.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Treinamento e Capacitação 

I. Objetivo Estratégico 

 Elevar o nível de consciência social entre os colaboradores da empresa através da 

realização de campanhas internas sobre incidentes de segurança do trabalho dentro da 

empresa com implementação de princípios de saúde e segurança consistentes em toda a 

organização. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar 01 evento/ano relacionados à otimização e redução de energias, 

garantindo a participação mínima de 85% dos colaboradores; 

 Análise de proficiência dos colaboradores sobre o tema, garantindo que 85% dos 

colaboradores atinjam pontuação entre 7 e 10 nas avaliações; 

 Controle da velocidade do veículo em 100% até 2022; 

 Manutenções Preventivas em 100% até 2022; 

 Kits de Emergência em 100% até 2022; 

 MOPP em 100% até 2022; 

 PAE Transporte Produtos Perigosos em 100% até 2022; 

III. Ação de Implementação 

A –Treinamentos e Conscientização: 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização sobre incidentes de segurança do trabalho dentro da 

empresa com implementação de princípios de saúde e segurança consistentes em 

toda a organização; 

o Os cursos deverão ser acompanhados de material didático, para melhor fixação 

do tema trabalhado; 

o Conteúdo programático do curso poderá ser elaborado em conjunto com outros 

cursos de conscientização ambiental, contendo como conteúdo mínimo:  

 Gênero, diversidade, pessoas com 50+ e público LGBTQI+; 

 Cidadania, direitos humanos, dignidade raças e etnias; 

 Empreendedorismo e empoderamento, mulheres, jovens e 

meninas; 
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 Incidentes de segurança do trabalho dentro da empresa com 

implementação de princípios de saúde e segurança consistentes em 

toda a organização; 

 Inclusão, pessoas com limitação de locomoção e com deficiência 

 Temas de inclusão, diversidade e igualdade de gênero, 

relacionados ao interesse da capacitação dos colaboradores; 

o A escolha do(s) Palestrante(s)/Instrutor(es) deverá(ão) corresponder à sua 

capacidade técnica e intelectual, no âmbito do tema de cada treinamento; 

o A escolha para o local para realização do curso deverá abrigar o público-alvo 

definido, bem como atender ao estabelecido pelos critérios de segurança; 

o Poderão ser utilizados equipamentos de mídias e apresentação de slides, slides, 

dentre outros recursos, a critério do organizador do evento;  

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 Registro 

de Treinamento; 

o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para avaliação do 

treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 

o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da empresa; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Poderá ser criado um Grupo em Aplicativo de Comunicação (WhatsAPP), com o 

objetivo de disponibilizar informações complementares e relevantes sobre o Projeto sobre 

segurança do trabalhador. Para tanto, faz-se necessário: 

o Eleger um responsável para criação e administração do grupo; 

o Levantar dos contatos dos colaboradores, para inclusão no aplicativo de 

comunicação; 

o Seguir o roteiro do plano de comunicação, para divulgação dos temas 

pertinentes ao grupo; 

o Fomentar de inclusão de novas informações a respeito do tema. 
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IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Treinamentos e Conscientização 1 2023/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

2-Treinamentos e Conscientização 2 2023/2 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 

 Colaboradores que participaram do evento / total de colaboradores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral). 

4.2.2.4.2 Subprojeto (Ação 2) – Inspeção Veicular 

I. Objetivo Estratégico 

 Reduzir incidentes de segurança do trabalho dentro da empresa com implementação de 

princípios de saúde e segurança consistentes em toda a organização. 

II. Meta Estratégica 

 Controle da velocidade do veículo em 100% até 2022; 

 Manutenções Preventivas em 100% até 2022; 

 Kits de Emergência em100% até 2022; 

 PAE Transporte Produtos Perigosos em 100% até 2022. 

III. Ação de Implementação 

A – Reduzir incidentes de segurança dentro da empresa com implementação de 

princípios de saúde e segurança consistentes em toda a organização: 

o Estabelecimento de protocolos de segurança na empresa; 

o Realização de treinamentos para aplicação destes protocolos; 

o Estabelecimento de acordo corporativo; 

o A escolha do Palestrante deverá corresponder à sua capacidade técnica 

e intelectual, no âmbito do tema do treinamento; 

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 

Registro de Treinamento; 
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o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para 

avaliação do treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 

o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da 

empresa; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério 

da empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Relatório de registro da atividade, para compor Relatório Final de ESG; 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

Controle da velocidade do veículo 2022/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

Manutenções Preventivas 2022/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

Kits de Emergência 2022/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

MOPP 2022/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

PAE Transporte Produtos Perigosos 2022/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de veículos inspecionados dentro dos parâmetros de controle de velocidade 

/ número de veículos da empresa* 100 (UM = %; FM = Mensal); 

 Número de avaliações periódicas no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; 

frequência de medição (FM) = mensal; 

 Número de Kits de emergência instalados / número de veículos da empresa* 100 (UM 

= %; FM = Mensal). 

4.2.2.4.3 Subprojeto (Ação 3) – Canal de Comunicação e Expressão do Colaborador 

I. Objetivo Estratégico 

 Fomentar a comunicação e criar oportunidade para manifestação e expressão de opinião 

dos colaboradores, criando uma liderança horizontal e colaborativa 

II. Meta Estratégica 

 Até 2024, implantar 25% de sistema de comunicação para fomento de novas ideias que 

promovam os melhoramentos dos serviços e processos da empresa; 
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 Até 2023, alocar um espaço para melhor interação entre os colaboradores, para cultura 

do diálogo e da inovação na empresa. 

III. Ação de Implementação 

A – Criar um canal de diálogo e novas ideias para implantação de criatividade, 

inovação, diversidade e inclusão: 

o Estabelecer um canal na empresa (e-mail, mensagens virtuais, memorandos, 

etc.) para envio de propostas de melhoramento dos processos da empresa; 

o Capacitar todos os colaboradores sobre a necessidade participação desses 

canais de troca de experiência e melhoramento de processos da empresa; 

o As contribuições dos colaboradores devem ser registradas para respectivos 

feedbacks; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 

B – Alocar um espaço para melhor interação entre os colaboradores: 

o No local reservado para descanso e bem-estar do colaborador, destinar um 

espaço para interação entre os colaboradores, com informações sobre as boas 

relações de trabalho; 

o Colocar um quadro com as regras de utilização do espaço; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Criar canal de comunicação 2024/1 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

2-Alocar espaço para interação dos 

colaboradores 

2024/2 Comitê Inclusão, Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de sistema instalado/ano; (UM = unidade; FM = anual); 
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 Ideias veiculadas no canal / total de ocorrências registradas na empresa X 100 (UM 

= %; FM = mensal); 

 Total de espaços físicos reservados ao descanso dos colaboradores (UM = unidade; 

FM = anual). 

4.2.2.4.4 Subprojeto (Ação 4) – Educação Continuada 

I. Objetivo Estratégico 

 Fomentar educação continuada aos colaboradores. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2024, implantar 25% de sistema de educação aos colaboradores da empresa. 

III. Ação de Implementação 

A – Fomentar educação continuada aos colaboradores, oportunizando mulheres e 

jovens: 

o Estabelecimento de incentivos para capacitação e desenvolvimento intelectual 

dos colaboradores, através de cursos, palestras e oficinas; 

o Conscientização de todos os colaboradores sobre a necessidade participação 

dessa formação continuada, tanto para o melhoramento profissional como para 

os resultados dos processos da empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Sistema Educação Colaboradores 2024/1 Comitê Inclusão, Diversidade e 

Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de sistema instalado/ano; (UM = unidade; FM = anual). 
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4.2.3 Projeto de Responsabilidade Social 

4.2.3.1 Objetivo Geral 

O Projeto de Responsabilidade Social terá o objetivo de implantar ações estratégicas 

que visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos estratégicos da 

Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 

4.2.3.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Responsabilidade Social, com sugestão para a seguinte composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 

4.2.3.3 Atendimento dos ODSs 1, 2, 4, 6 e 8 

 Articular meios para acabar com a pobreza e a fome na comunidade de inserção da 

empresa; 

 Fomentar a inclusão de jovens e adultos para emprego, trabalho decente e 

empreendedorismo; 

 Articular meios para reduzir as disparidades de gênero na comunidade de inserção da 

empresa; 

 Cuidar e proteger os ecossistemas, os mananciais e as áreas protegidas na comunidade 

de inserção da empresa; 

 Articular meio para a geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 

inovação na comunidade de inserção da empresa; 

 Contribuir para a erradicação do trabalho forçado e desumano (escravidão moderna e do 

tráfico de pessoas e as formas de trabalho infantil). 
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4.2.3.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação do Projeto Responsabilidade 

Social 

4.2.3.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Campanhas Filantrópicas - Alimentação, Educação e Cidadania 

I. Objetivo Estratégico 

 Realizar campanhas filantrópicas (educação, saúde, proteção social, alimentação, 

educação ambienta, etc.), para auxiliar a comunidade de inserção da empresa. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2022, criar um protocolo para organização das atividades filantrópicas realizadas pela 

empresa, com vistas à otimização e contabilização das ações efetuadas 

 Até 2022, participar de 03 evento(s), sobre educação, cidadania e proteção social, 

juntamente com organizações e entidades não governamentais; 

 Até 2023, realizar 01 ação/ano de empreendedorismo e empoderamento das mulheres e 

jovens que trabalham na coleta e reciclagem de resíduos sólidos – “Asas aos invisíveis”; 

 Até 2023, realizar 01 ações/ano de educação ambiental para proteção da biodiversidade, 

redução do desflorestamento e otimização do uso dos recursos naturais; 

 Até 2023, Realizar ação de inovação com resíduos fomentando a reciclagem e a inovação; 

III. Ação de Implementação 

A – Criação de protocolo para organização das atividades fi lantrópicas: 

o Seleção de entidades filantrópicas e entidades não-governamentais; 

o Validação pela alta direção; 

o Definição das entidades parceiras locais; 

o Cadastramento das entidades e levantamento de demandas; 

o Validação pela alta direção; 

o Firmar Termo de Parceria / acordo corporativo; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Participação em evento(s), sobre educação, cidadania e proteção social: 

o Seleção de entidades filantrópicas e entidades não-governamentais; 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização socioambiental; 
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o Conteúdo programático: educação, saúde, proteção social, cidadania, educação 

ambiental empreendedorismo, e gênero; 

o A escolha do Palestrante deverá corresponder à sua capacidade técnica e 

intelectual, no âmbito do tema do treinamento; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

Empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B.1 – Projeto de Cidadania para Celebrar o bicentenário da Independência: 

• Objetivo: Incentivar o civismo/patriotismo, promover o orgulho de ser brasileiro, 

valorizar a história e a cultura nacional, projetar uma visão de futuro, criar um senso 

de unidade, harmonizar história e tradição com a visão de futuro e contribuir para 

melhorar a imagem do Brasil no contexto internacional; 

• Data / Escopo:  

13/05/2022 – Abolição da Escravatura (134 anos/Criação da Imprensa Régia) 

20/05/2022 – Dia Nacional da Consciência Negra; 

• Parceria: Sagres – Brasil 200 

C – Participação em campanhas filantrópicas e beneficentes para arrecadação e 

distribuição de alimentos na comunidade: 

o Definição das entidades parceiras locais; 

o Cadastramento das entidades e levantamento de demandas; 

o Validação pela alta direção; 

o Firmar Termo de Parceria / acordo corporativo; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

D – Realização e ações de empreendedorismo e empoderamento das mulheres e 

jovens que trabalham na coleta e reciclagem de resíduos sólidos – “Asas aos invisíveis”: 

o Seleção de entidades filantrópicas e entidades não-governamentais; 

o Cadastramento das entidades e levantamento de demandas; 

o Articulação de parceria para viabilização do projeto; 
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o Monitoramento e controle da implantação do projeto na comunidade; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

E – Realizar projetos de educação ambiental para proteção da biodiversidade, redução 

do desflorestamento e otimização do uso dos recursos naturais: 

o Seleção de entidades filantrópicas e entidades não-governamentais; 

o Cadastramento das entidades e levantamento de demandas; 

o Articulação de parceria para viabilização do projeto; 

o Execução do projeto na comunidade; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

F – Realização de ação de inovação com resíduos fomentando a reciclagem e a 

inovação; 

o Seleção de entidades filantrópicas e entidades não-governamentais; 

o Cadastramento das entidades e levantamento de demandas; 

o Articulação de parceria para viabilização do projeto; 

o Execução do projeto na comunidade; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Protocolo das atividades filantrópicas 2022/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

2-Participação em eventos filantrópicos 2022/1-2 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

3-Ações de empreendedorismo e 

empoderamento 

2023/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

4-Parcerias para campanhas filantrópicas 2023/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

5-Realização de ações de educação ambiental 2023/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

6-Realização de ação de inovação com 

resíduos 

2023/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 
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V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos e campanhas filantrópicas realizadas/ano; (UM = unidade; FM = 

anual); 

 Número de eventos e campanhas filantrópicas realizadas/ano; (UM = unidade; FM = 

anual); 

 Número de ações realizadas/ano; (UM = unidade; FM = anual); 

 Número de parcerias realizadas/ano; (UM = unidade; FM = anual); 

 Número de ações realizadas/ano; (UM = unidade; FM = anual); 

 Número de ações realizadas/ano; (UM = unidade; FM = anual); 

4.2.3.4.2 Subprojeto (Ação 2) – Compra de Bens materiais e insumos no comércio local 

I. Objetivo Estratégico 

 Priorizar compra de bens materiais e insumos do comercio local, para fomentar o 

desenvolvimento da comunidade. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar um levantamento de fornecedores locais para atendimento das 

demandas de compras de insumos da empresa; 

 Até 2024, estabelecer um protocolo para negociação, como atendimento xx% de compras 

de insumos da empresa no comércio local; 

III. Ação de Implementação 

A – Levantamento dos Fornecedores Locais: 

o Levantamento das demandas da empresa para consumo no comércio local; 

o Capacitação do setor de compras para estímulo de compras na comunidade; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Protocolo para negociação dos fornecedores locais: 

o Seleção das demandas da empresa; 

o Seleção e definição de parcerias para atendimento das demandas da empresa; 

o Validação pela alta direção; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 
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VI. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Levantamento dos Fornecedores 2023/2 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

2-Protocolo de Negociação 2024/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

VII. Mensuração da Meta 

 Número de fornecedores locais / número total de fornecedores da empresa* 100 (UM 

= %; FM = Mensal); 

 Total de protocolo estabelecido e implantado (UM = unidade; FM = anual); 

 Número de compras com fornecedores locais / número total de compras na empresa* 

100 (UM = %; FM = Mensal); 

4.3 Programas da Dimensão da Governança 

4.3.1 Projeto de Implantação, Controle e Processo, Transparência e 

Responsabilidade, Prevenção à Corrupção, Ética e Relações 

Intergovernamentais e Canal de denúncias 

4.3.1.1 Objetivo Geral 

O Projeto Controle e Processo, Transparência e Responsabilidade, Prevenção à Corrupção, 

Ética e Relações Intergovernamentais e Canal de denúncias terá o objetivo de implantar ações 

estratégicas que visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos 

estratégicos da Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 

4.3.1.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Governança, com a seguinte sugestão de composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 



 

AGENDA ESG | 2030 
Nº 01-ESG  

Relatório – v2 

Agenda de Estratégias e 
Práticas em Sustentabilidade 

Revisão:          01 

Data:  07/12/2021 

Folha:         68/86 

 

68 

4.3.1.3 Atendimento do ODS 16 

 Inibir e eliminar a sonegação fiscal, a corrupção e o suborno em todas as suas formas nas 

relações comerciais da empresa; 

 Ampliar a transparência, a accountability e a efetividade da empresa; 

 Definir política de compliance e anticorrupção para a empresa. 

4.3.1.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação do Controle e Processo, 

Transparência e Responsabilidade, Prevenção à Corrupção, Ética e Relações 

Intergovernamentais e Canal de denúncias. 

4.3.1.4.1 Subprojeto (Ação 1) – Treinamento e Capacitação 

I. Objetivo Estratégico 

 Elevar o nível de consciência social entre os colaboradores da empresa através da 

realização de campanhas internas sobre governança, padrões éticos, cultura consciente 

para comunicação com os Multistakeholders, LGPD compliance e anticorrupção, etc. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2023, realizar 02 eventos/ano relacionados à otimização e redução de energias, 

garantindo a participação mínima de 85% dos colaboradores; 

 Análise de proficiência dos colaboradores sobre o tema, garantindo que 85% dos 

colaboradores atinjam pontuação entre 7 e 10 nas avaliações. 

III. Ação de Implementação 

A –Treinamentos e Conscientização: 

o Deverão ser realizados 02 treinamentos, ao longo do ano, no intuito de 

fomentar a conscientização sobre Governança nas dependências da empresa; 

o Os cursos deverão ser acompanhados de material didático, para melhor fixação 

do tema trabalhado; 

o Conteúdo programático do curso poderá ser elaborado em conjunto com outros 

cursos de conscientização ambiental, contendo como conteúdo mínimo: 

Governança, padrões éticos, cultura consciente para comunicação com os 

Multistakeholders, LGPD compliance e anticorrupção, etc.; 

o A escolha do(s) Palestrante(s)/Instrutor(es) deverá(ão) corresponder à sua 

capacidade técnica e intelectual, no âmbito do tema de cada treinamento; 
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o A escolha para o local para realização do curso deverá abrigar o público-alvo 

definido, bem como atender ao estabelecido pelos critérios de segurança; 

o Poderão ser utilizados equipamentos de mídias e apresentação de slides, slides, 

dentre outros recursos, a critério do organizador do evento;  

o Os Treinamentos Internos são registrados através da FORM SGA - 7.2 Registro 

de Treinamento; 

o Deverá ocorrer a aplicação de questionário, em até 90 dias, para avaliação do 

treinamento fornecido, com índice de eficácia entre 7 a 10; 

o Este treinamento terá como público-alvo todos os colaboradores da empresa; 

o Os participantes poderão receber certificado de participação, a critério da 

empresa CONFIANÇA AMBIENTAL; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Poderá ser criado um Grupo em Aplicativo de Comunicação (WhatsAPP), com o 

objetivo de disponibilizar informações complementares e relevantes sobre o Projeto sobre 

Governança. Para tanto, faz-se necessário: 

o Eleger um responsável para criação e administração do grupo; 

o Levantar dos contatos dos colaboradores, para inclusão no aplicativo de 

comunicação; 

o Seguir o roteiro do plano de comunicação, para divulgação dos temas 

pertinentes ao grupo; 

o Fomentar de inclusão de novas informações a respeito do tema. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Treinamento e Capacitação 1 2023/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

2-Treinamento e Capacitação 2 2022/2 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

medição (FM) = semestral; 
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 Colaboradores que participaram do evento / total de colaboradores da empresa X 100 

(UM = %; FM = semestral);4 

 Total de colaboradores com nota entre 7 e 10 no ensaio de proficiência / total de 

colaboradores da empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

4.3.1.4.2 Subprojeto (Ação 2) de Política de Governança da Empresa 

I. Objetivo Estratégico 

 Elaborar a Política de Governança na Empresa para realizar negócios segundo os padrões 

éticos padrões éticos elevados. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2022, elaborar e implantar a Política de Governança da Empresa; 

 Até 2022, estabelecer critérios e protocolos para seleção de concorrência pública, segundo 

a política de Governança da Empresa; 

 Até 2022, elaborar e implantar 100% Manual Anticorrupção para boas práticas na 

empresa; 

 Até 2021, estabelecer protocolos e implantar ações para atendimento da Lei Geral de 

Proteção de Dados – LGPD; 

III. Ação de Implementação 

A – Definir a Política de Governança da Empresa: 

o Elaboração do documento de Política de compliance e anticorrupção da 

empresa; 

o Validação pela alta direção; 

o Divulgação da Política e do Manual de Governança para toda a empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Elaborar e implantar critérios e protocolos para seleção de concorrência pública: 

o Elaboração do documento de Política de compliance e anticorrupção da 

empresa; 

o Validação pela alta direção; 

o Divulgação da Política e do Manual de Governança para toda a empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 
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C – Elaborar e implantar Manual Anticorrupção para boas práticas na empresa: 

o Elaboração do documento de Política de compliance e anticorrupção da 

empresa; 

o Validação pela alta direção; 

o Divulgação da Política e do Manual de Governança para toda a empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

D – Estabelecer critérios e protocolo e implantar ações para atendimento da LGPD: 

o Elaboração do documento de Política e Manual de Governança para a empresa; 

o Validação pela alta direção; 

o Divulgação da Política e do Manual de Governança para toda a empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 

E – Seguir padrões éticos elevados, realizando atividades comerciais em conformidade 

com exigências legais e regulatórias aplicáveis; 

o Elaboração do documento de Política e Padrões Éticos e de Governança; 

o Validação pela alta direção; 

o Divulgação da Política e Padrões Éticos e de Governança para toda a empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 

 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Política de Governança da Empresa 
2022/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

2-Protocolos de seleção de concorrência pública 
2022/1 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

3-Manual Anticorrupção  
2022/2 Comitê Inc., Divers. e Gênero 

4-Protocolo de Lei Geral de Proteção de Dados 2022/2 Comitê Inc., Divers. e Gênero 
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V. Mensuração da Meta 

 Número de eventos no ano - Unidade de medida (UM) = unidade; frequência de 

Medição (FM) = semestral; 

 Política de Governança elaborada; (UM = unidade; FM = anual); 

 Número critérios estabelecidos/ano; (UM = unidade; FM = anual); 

 Número manual elaborado/ano; (UM = unidade; FM = anual); 

 Registros anticorrupção da empresa / total de registros da empresa X 100 (UM = %; 

FM = mensal). 

4.3.2 Projeto de Estratégia em Sustentabilidade na Empresa 

4.3.2.1 Objetivo Geral 

O Projeto de Estratégia em Sustentabilidade terá o objetivo de implantar ações 

estratégicas que visem o alcance das metas definidas ao atendimento dos objetivos 

estratégicos da Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade. 

4.3.2.2 Estabelecimento de Comitê de Gestão 

o Deverá ser criado um comitê de Gestão do Programa de ESG - Grupo de 

Governança, com a seguinte sugestão de composição: 

 Diretoria Operacional; 

 Administrativo/Recursos Humanos; 

 Operação Gerenciamento; 

 Outros participantes, sob o critério da empresa. 

4.3.2.3 Atendimento do ODS 17 

 Aumentar a coerência e fomentar práticas para o desenvolvimento sustentável; 

 Estabelecer parcerias multissetorias para o desenvolvimento sustentável, que mobilizem 

e compartilhem conhecimento, experiência, tecnologia e recursos financeiros para apoiar 

a realização de ações e projetos de desenvolvimento sustentável da empresa; 

 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade 

civil para apoiar a realização de ações e projetos de desenvolvimento sustentável da 

empresa. 
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4.3.2.4 Ações Estratégicas (subprojetos) para Implantação da Estratégia de 

Sustentabilidade na Empresa. 

4.3.2.4.1 Subprojeto (Ação 1) Implantação da Cultura Consciente da Empresa 

I. Objetivo Estratégico 

 Estabelecer a cultura da Empresa Consciente para comunicação com os Multistakeholders; 

II. Meta Estratégica 

 Até 2021, definir o propósito da empresa; 

 Até 2022 aplicar 50% princípios e ferramentas de empresas conscientes; 

 Até 2022, fomentar a educação continuada da alta direção da empresa, com participação 

de 01 curso de capacitação de líderes e diretores da empresa; 

 Até 2022, criar um canal de comunicação com os multistakeholders, ético e transparente, 

e que facilite o feedback e solução dos problemas. 

III. Ação de Implementação 

A – Definir e Comunicar o Propósito da Empresa: 

o Elaboração dos valores da empresa; 

o Validação pela alta direção; 

o Divulgação para toda a empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

B – Aplicar princípios e ferramentas de empresas conscientes;  

o Realização de workshop, por consultoria especializada, para definição do 

Propósito da Empresa; 

o Validação pela alta direção; 

o Divulgação da Propósito da Empresa para toda a empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

C – Fomentar a educação continuada da alta direção e demais colaboradores; 

o Estabelecimento de metas e incentivos para capacitação e desenvolvimento 

intelectual da alta direção e colaboradores, através de cursos, palestras e 

oficinas; 



 

AGENDA ESG | 2030 
Nº 01-ESG  

Relatório – v2 

Agenda de Estratégias e 
Práticas em Sustentabilidade 

Revisão:          01 

Data:  07/12/2021 

Folha:         74/86 

 

74 

o Conscientização de todos sobre a necessidade participação dessa formação 

continuada, tanto para o melhoramento profissional como para os resultados dos 

processos da empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG; 

D – Estruturar comunicação junto aos stakeholders; 

o Elaboração de protocolo de atendimento das demandas dos stakeholders;  

o Implantação de um canal de comunicação com os stakeholders; 

o Validação pela alta direção; 

o Divulgação do Protocolo de Comunicação com os Stakeholders para toda a 

empresa; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1- Definir e Comunicar o Propósito  
2021/1 Comitê Inc., Diversidade e Gênero 

2- Princípios de empresas conscientes 
2022/1 

Comitê Inc., Diversidade e Gênero 

3- Educação continuada da alta direção  
2022/2 

Comitê Inc., Diversidade e Gênero 

4-Estruturar comunicação dos stakeholders 
2022/2 

Comitê Inc., Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Propósito definido; (UM = unidade; FM = anual); 

 Ações de gestão consciente / total de ações de gestão da empresa X 100 (UM = %; 

FM = mensal); 

 Líderes e Diretores que participaram de cursos de capacitação/ total de líderes e 

diretores da empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Número canal instalado/ano; (UM = unidade; FM = anual); 

 Registros veiculados através do canal / total de registros da empresa X 100 (UM = 

%; FM = mensal). 
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4.3.2.4.2 Subprojeto (Ação 2) – Definir, Implantar e Monitorar a Política de Sustentabilidade 

I. Objetivo Estratégico 

 Definir, estruturar, implantar, controlar e monitorar a política de estratégia em 

sustentabilidade na empresa. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2021, implantar 100% de protocolo de estratégias em sustentabilidade, com base na 

Agenda ESG 2030; 

 Até 2023, realizar 03 reunião(ões) anuais para discussão e fomento de estratégias em 

sustentabilidade na empresa. 

III. Ação de Implementação 

A – Definição, estruturação, implantação, controle e monitoramento da política de 

estratégia em sustentabilidade na empresa; 

o Elaboração anual de Planejamento Estratégico da Empresa; 

o Revisão anual dos Objetivos e Metas Estratégias em Sustentabilidade; 

o Validação pela alta direção; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1- Definir e Comunicar Estratégia em 

Sustentabilidade da Empresa  

2021/1 Comitê Inc., Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de implantações de protocolos de ESG / total de protocolos implantados na 

empresa X 100 (UM = %; FM = semestral); 

 Número de reuniões estratégicas com tema de ESG na empresa (UM = unidade; FM = 

semestral). 
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4.3.2.4.3 Subprojeto (Ação 3) – Parcerias estratégias da Agenda ESG 2030 

I. Objetivo Estratégico 

 Buscar parcerias com instituições de ensino e pesquisa, para fomento das ações de 

educação e inovação da empresa, para fomento das ações e campanhas de alimentação, 

saúde e educação e/ou com outras empresas, para que possam realizar de forma 

colaborativa ações de sustentabilidade ambiental e social. 

II. Meta Estratégica 

 Até 2022, selecionar 04 parceiros que estejam em alinhamento com as estratégias da 

Agenda ESG 2030 empresa. 

III. Ação de Implementação 

A – Buscar parcerias para fomento das ações de educação e inovação da empresa:  

o Seleção e definição de parcerias para atendimento dos objetivos e metas 

estratégicas da Agenda ESG 2030; 

o Revisão anual da parceria firmada, conforme estratégia adotada pela empresa; 

o Validação pela alta direção; 

o Deverá ser elaborado um relatório de registro da atividade, para compor 

Relatório Final de ESG. 

IV. Cronograma e Responsável pela Execução 

O prazo para a execução desta Ação deverá ser organizado e gerenciado pelo 

responsável designado pelo Comitê Gestor do Programa ESG e deverá ocorrer dentro do 

cronograma estipulado, conforme descrito a seguir: 

Atividades Ano/Semestre  Responsável 

1-Selecionar 04 parceiros estratégicos à 

Agenda ESG 2030  

2021/1 Comitê Inc., Diversidade e Gênero 

V. Mensuração da Meta 

 Número de parceiros selecionados para implantar estratégias de ESG na empresa (UM = 

unidade; FM = semestral). 
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5 COMUNICAÇÃO AO MERCADO  

5.1 Novas estratégias de Marketing 

A empresas precisam trabalhar pelo propósito e comunicar esta entrega de valor ao 

mundo, de forma transparente e genuína. Por isso, a velha ideia de fazer as pessoas 

comprarem mais, coisas que talvez não precisem, está perdendo espaço para o Novo 

Marketing. 

 Produto – Propósito: comunicar o “porque” existimos e vendemos, pois 

marcas sem propósito; 

 Praça – Presença: Com a evolução (exponencial) das tecnologias, as marcas 

precisam estar presentes constantemente; é preciso estar à disposição dos 

clientes; 

 Preço – Percepção de Valor: gerar valor compartilhado – qual o valor que a 

marca agrega à vida das pessoas? O preço é resultado, pois entregar valor é o 

produto; 

 Promoção – Pessoas – Amor: as marcas precisam promover pessoas e não 

produtos – tudo é feito “pelo” ser humano e “para” o ser humano;  

O Novo marketing proporciona mais experiências e conexões reais com os 

stakeholders, promovendo reflexões, inspirando mudanças e despertando emoções 

positivas. Por isso, quando uma empresa trabalha por um propósito maior, isso acontece 

naturalmente, ou seja, a venda acontece de dentro para fora. 

5.2 Plano de Comunicação da Agenda ESG 2030 

5.2.1 Diretrizes de Conteúdo do Plano de Comunicação: Cursos, Treinamento, 

Capacitação, Elaboração de Cartilhas, e-Books, Manuais e Gamificação 

A Agenda de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade da Empresa 

Confiança Ambiental – Agenda ESG | 2030 deverá ser comunicada através de Cursos, 

Treinamentos e Capacitação, internos e/ou externos ao ambiente da Empresa, bem como 

deverá contar com material de apoio como cartilhas, e-Books, manuais e/ou plataformas de 

ensino – intranet, gamificação, etc., os quais servirão para reforço e consolidação das 

informações necessárias à implantação e efetivação das práticas de sustentabilidade da 

Empresa – Planos, Programas e Projetos. 
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Por este motivo, nesta parte do Relatório Técnico, serão apresentados os conteúdos 

mínimos que os Programas (Ambiental, Social e de Governança) devem conter para que os 

colaboradores possam ser capacitados e informados sobre conceitos, contexto, legislação, 

diretrizes e tendências, etc., referente à cada temática a ser trabalhada nos projetos e 

subprojetos que compõe os respectivos programas. A seguir, serão discorridos estes 

conteúdos mínimos, os quais poderão ser complementados a critério do(s) 

Palestrante(s)/Instrutor(es) e demais responsáveis pela elaboração do material didático e 

de marketing. 

5.2.1.1 Diretrizes do Conteúdo do Programa Ambiental 

O Programa da Dimensão Ambiental, conforme detalhado no capítulo anterior, é 

composto pelos seguintes Projetos (e respectivos subprojetos):  

 Projetos de Eficiência Energética; 

 Projeto de Eficiência e Otimização do Uso da Água; 

 Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos, Consciência e Educação Ambiental; 

 Projeto de Mudanças Climáticas e Neutralização do Carbono; e  

 Projeto de Preservação da Biodiversidade, Ecossistemas Terrestres e 

Prevenção ao Desmatamento. 

I. Objetivo: Apresentar os conteúdos mínimos a serem ministrados nos Treinamentos 

e Capacitações dos Projetos que fazem parte do Programa da Dimensão Ambiental, 

assim como dos materiais de apoio como cartilhas, e-Books, manuais e/ou 

plataformas de ensino – intranet, gamificação, etc. 

II. Conteúdo Programático: 

A. Programa de Eficiência Energética 

 Eficiência Energética: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 As vantagens e limitações na implantação de projetos de eficiência energética 

nas empresas; 

 Os melhoramentos no processo produtivo e/ou rotina operacional para redução 

do consumo de energia elétrica; 

 Tipos de Fonte de energias renováveis; 

 Origem da fonte de energia que a empresa utiliza; 

 Otimização do uso de energia a partir da compra de equipamentos mais 

econômicos e inteligentes; 
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 Pequenas ações que podem reduzir o uso diário de energia elétrica e manter a 

eficiência das atividades da empresa; 

 Os cuidados com o descarte das lâmpadas e reatores utilizados na empresa; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da eficiência energética; 

B. Eficiência e Otimização do Uso da Água 

 Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 Água como direito difuso, recurso essencial e não renovável; 

 O Uso da água nos processos produtivos, de maneira geral e na empresa; 

 Os cuidados com o uso dos recursos hídricos – poluição e desmatamento; 

 Gestão sustentável da água - melhoramentos no processo produtivo e/ou 

rotina operacional para redução do consumo de água; 

 (Re)Uso da água da chuva – ciclos e tecnologias; 

 Redução da impermeabilização dos ambientes e melhoramento do escoamento 

superficial para infiltração da água no solo; 

 Os efluentes e legislação de controle e monitoramento da qualidade ambiental; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da eficiência e otimização do uso da água 

C. Gestão dos Resíduos Sólidos, Conscientização e Educação Ambiental 

 Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 Tipos e classificação dos resíduos sólidos – geral e contexto da empresa; 

 Os 5R das gestão dos resíduos sólidos; 

 Consumo consciente e nova economia; 

 Processo de implantação da reciclagem nas empresas e nas residências dos 

colaboradores; 

 Reaproveitamento o óleo e quais os seus benefícios; 

 Logística reversa, responsabilidade compartilhada e acordos setoriais e como 

isso impacta na vida da empresa e dos colaboradores; 

 Economia Circular: conceito, pilares e nova economia; 

 Compostagem e os benefícios que podem ser gerados; 

 Melhoramentos no processo produtivo e/ou rotina operacional para redução 

dos resíduos sólidos; 
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 Pilares da sustentabilidade e seu significado na vida das empresas e das 

pessoas; 

 Os desafios e vantagens da implantação de ações sustentáveis nas empresas; 

 Origem, histórico, contexto e conceitos sobre Agenda 2030 – ODS –ONU; 

 A importância da responsabilidade ambiental da empresa; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da gestão dos RSU e RSS; 

D. Mudanças Climáticas e Neutralização do Carbono 

 Efeito estufa: conceito e formação natural; 

 Mudanças climáticas: conceito, contexto, legislação, riscos – oportunidades e 

ameaças; 

 Principais fontes geradoras/emissões dos gases de efeito estufa; 

 Acordos setoriais e sua influência nos setores produtivos; 

 Aquecimento global e sua influência nos biomas naturais; 

 Aquecimento global, desigualdade social e relações de gênero; 

 Importância do reflorestamento na mitigação das mudanças climáticas; 

 Os impactos em nossas atividades diárias e modo de produzir a vida; 

 As atividades da empresa e seus impactos no aquecimento global; 

 As ações que a empresa pode tomar para reduzir esses impactos; 

 As contribuições individuais para a redução do aquecimento global; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto das mudanças climática; 

E. Biodiversidade, Ecossistemas Terrestres e Prevenção ao Desmatamento 

 Biodiversidade: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 Significado de conservação, usos sustentável e patrimônio genético; 

 Os biomas brasileiros (e o de inserção da empresa): características, 

potencialidades, riscos e ameaças à sua conservação; 

 Biodiversidade, qualidade de vida e comunidades tradicionais; 

 A importância do cumprimento das ações dos Programas Ambientais da Empresa 

e SGA para a conservação e a qualidade da biodiversidade; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da biodiversidade, ecossistemas terrestres e prevenção ao 

desmatamento; 
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5.2.1.2 Diretrizes do Conteúdo do Programa Social 

O Programa da Dimensão Social, conforme detalhado no capítulo anterior, é composto 

pelos seguintes Projetos (e respectivos subprojetos):  

 Projetos de Inclusão, Diversidade e Igualdade de Gênero;  

 Projeto de Segurança do Trabalhador; e  

 Projeto de Responsabilidade Social; 

I. Objetivo: Apresentar os conteúdos mínimos a serem ministrados nos Treinamentos 

e Capacitações dos Projetos que fazem parte do Programa da Dimensão Social, assim 

como dos materiais de apoio como cartilhas, e-Books, manuais e/ou plataformas de 

ensino – intranet, gamificação, etc. 

II. Conteúdo Programático: 

A. Gênero, diversidade, pessoas com 50+ e público LGBTQI+; 

 Diversidade, Gênero e Inclusão: Conceito, contexto, legislação e diretrizes 

gerais; 

 Feminismo, machismo, sororidade e equidade de gênero: Conceito, contexto e 

diretrizes gerais; 

 O papel dos colaboradores do gênero masculino na promoção da igualdade de 

gênero; 

 Gênero, etnias, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+: pilares, conceito, 

contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 Grupos minorizados e discriminação: conceitos e forma de disseminação; 

 Práticas para transformar-se num agente de transformação e equidade social; 

 Diversidade, inclusão e inovação: Conceito, contexto e diretrizes gerais; 

 O assédio no ambiente de trabalho e a perda de produtividade; 

 A importância dos canais de comunicação dentro da empresa para evitar 

discriminação e assédio; 

 Formas de promoção de um ambiente diverso e inclusivo na empresa; 

 A meritocracia, a equidade de oportunidades e justiça social; 

 Inclusão e acolhimento: o papel da empresa na promoção de melhores condições 

sociais e atendendo diferentes conceitos de família; 

 Diversidade etária e as diferentes gerações no ambiente da empresa; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da diversidade, inclusão e gênero; 
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B. Cidadania, direitos humanos, dignidade a raças e etnias; 

 Cidadania: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

  A importância da cidadania na construção de uma sociedade justa e igualitária; 

 Direitos humanos: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 Diferença entre raça e etnia; 

 As formas de discriminação racial no mercado de trabalho e as penalidades legais; 

 A promoção da igualdade racial na empresa, oportunizando condições de igualdade 

entre as raças e etnias; 

 Política de inclusão e produtividade nas empresas; 

 Tipos e tolerância religiosa no ambiente de trabalho; 

 Ressignificando o vocabulário para torna-lo mais inclusivo; 

 As ações afirmativas e como introduzi-las na empresa; 

 Medidas de incentivo para ampliar a participação de populações minoritária nos 

cargos de liderança; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da cidadania, direitos humanos, dignidade a raças e etnias; 

C. Empreendedorismo e empoderamento, mulheres, jovens e meninas 

 Conceitos de Gênero, Feminismos e mulheres; 

 Empoderamento e interseccionalidade: Conceito, contexto, legislação e 

diretrizes gerais; 

 Os princípios do empoderamento feminino, segundo a ONU; 

 Liderança corporativa colaborativa e de alto nível para a igualdade de gênero; 

 Formas de criação de ambiente de negócios ativo, envolvendo uma ampla parceria 

de grupos de interesse, facilitadores, colaboradores e inovadores que gere 

oportunidades equitativas para as mulheres e os homens; 

 Criação de um plano empresarial de desenvolvimento de fornecedores para 

empreendimentos de mulheres; 

 Estabelecimento de políticas de contratação especial e programas de capacitação 

profissional que visem melhorar a qualificação de mulheres para assumir postos 

não ocupados tradicionalmente por elas ou postos de maior nível hierárquico; 

 Ambiente corporativo colaborativo e medidas de conciliação entre trabalho, família 

e vida pessoal; 
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 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto do empreendedorismo e empoderamento, mulheres, 

jovens e meninas; 

D. Inclusão, pessoas com limitação de locomoção e com deficiência; 

 Fomento da inclusão e o respeito na empresa, no âmbito da diversidade etária; 

 Por que “pessoa com deficiência” em vez de “deficiente”; 

 Pessoas com deficiências: os tipos e como criar laços colaborativos na cultura da 

empresa; 

 As diversas formas de promover a acessibilidade; 

 Neurodiversidade e formas de inclusão no ambiente da empresa; 

 Capacitismo: conceito e práticas para evitá-lo no ambiente de trabalho; 

 Como promover inclusão nas equipes, aumentar o engajamento e a produtividade 

no trabalho; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da inclusão e pessoas com deficiência; 

E. Saúde do trabalhador 

 Saúde: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 Saúde física, mental, psicológica, espiritual do trabalhador; 

 Riscos ocupacionais: conhecendo a Saúde do(a) Trabalhador(a), agravos e 

adoecimento relacionados ao trabalho; 

 Acidente de trabalho: conceito, fatores de risco e medidas preventivas; 

 O significado de qualidade de vida no trabalho e formas de promoção; 

 Conforto ambiental e sua importância para o bem estar e garantir a produtividade 

no trabalho; 

 Ergonomia, iluminação e conforto ambiental no trabalho; 

 Ambiente corporativo saudável e saúde mental no trabalho; 

 Manutenção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional; 

 Formas de incentivos a práticas saudáveis na empresa e/ou por meio de parcerias; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da saúde do trabalhador; 

5.2.1.3 Diretrizes do Conteúdo do Programa de Governança 

O Programa da Dimensão de Governança, conforme detalhado no capítulo anterior, é 

composto pelos seguintes Projetos (e respectivos subprojetos):  
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 Projetos de Implantação, Controle e Processo, Transparência e 

Responsabilidade, Prevenção à Corrupção;  

 Projeto de Estratégia em Sustentabilidade; 

I. Objetivo: Apresentar os conteúdos mínimos a serem ministrados nos Treinamentos 

e Capacitações dos Projetos que fazem parte do Programa da Dimensão de 

Governança, assim como dos materiais de apoio como cartilhas, e-Books, manuais 

e/ou plataformas de ensino – intranet, gamificação, etc. 

I. Conteúdo Programático: 

A. Governança corporativa e padrões éticos 

 Governança corporativa: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 Princípios básicos de Governança Corporativa e suas aplicações no ambiente da 

empresa; 

 Valores corporativos e a importância de sua aplicação nas atividades da empresa; 

 Responsabilidade corporativa, política de governança da empresa e o 

posicionamento desejado pela empresa; 

 Responsabilidade Social, Ambiental e o Código de Conduta baseado na Ética e na 

Transparência; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da governança corporativa e padrões éticos de 

excelência; 

B. Cultura Consciente para comunicação com os Multistakeholders 

 Cultura organizacional: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 Cultura organizacional tradicional versus cultura consciente; 

 Capitalismo consciente e nova economia; 

 Os princípios básicos do capitalismo consciente e a construção de empresas 

humanizadas; 

 Marcas conscientes e comunicação com os multistakeholders; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da cultura consciente para comunicação com os 

multistakeholders; 

C. Compliance e Lei de anticorrupção 

 Compliance: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 O compliance e a empresa perante às autoridades governamentais; 
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 Não conformidades, irregularidades e boas práticas na gestão ética das empresas; 

 Lei Anticorrupção: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 A Lei Anticorrupção e seus impactos nas políticas de compliance e controle interno 

da empresa; 

 Os procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades da empresa e seus impactos na gestão de negócios; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto do Compliance e Lei Anticorrupção; 

D. LGPD 

 LGPD: Conceito, contexto, legislação e diretrizes gerais; 

 A importância dos dados e objetivos da LGPD; 

 As modificações na adoção e a aplicação desta lei na empresa; 

 O que são dados pessoas e dados sensíveis; 

 As mudanças na cultura das empresas com a aplicação da LGPD; 

 Medidas de monitoramento e controle num incidente de segurança; 

 Benefícios da conformidade com a Lei; 

 As ações que estão sendo promovidas pela Agenda ESG|2030|Confiança 

Ambiental, no contexto da LGPD. 

Cabe destacar que os conteúdos acima elencados devem servir de base à criação de 

conteúdo para a capacitação dos colaboradores e norteador para a elaboração de materiais 

informativos, publicitários e/ou de marketing. Contudo, caso seja de interesse dos 

colaboradores e da alta direção da empresa, outros temas poderão ser abordados, no âmbito 

da Plano de Ação para Implantação de Estratégias e Práticas em Sustentabilidade da 

Empresa Confiança Ambiental. 
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